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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Sejarah Universitas Widyatama 

Universitas Widyatama yang dikelola oleh Yayasan Widyatama pada 

awalnya adalah Institut Akuntansi Bandung (IAB) dengan Program Studi/Program 

Studi Akuntansi Strata Sarjana (S-1) yang didirikan pada tahun 1973 dan Program 

Studi/Program Studi Manajemen (S-1) pada tahun 1976. Berkat landasan yang 

kuat dan visi yang jelas, lembaga ini terus berkembang.  

Pada tahun 1979 berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Bandung (STIEB) dengan dua Program Studi. Pada tahun 1995 Yayasan 

Widyatama membuka Program Diploma (D-3) Program Studi Manajemen dan 

Akuntansi. STIEB telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) 

Perguruan Tinggi dan memperoleh peringkat “A” untuk Program Studi 

Manajemen (S-1) dan peringkat B untuk Program Studi Akuntansi (S-1) pada 

tanggal 11 Agustus 1998 (SK. Mendikbud No. 001/BAN-PT/AK-1/8/1998).  

Sebagai persiapan menuju pembentukan Universitas Widyatama, pada 

tahun 1995 Yayasan Widyatama mendirikan Sekolah Tinggi Teknik Bandung 

(STTB) dengan Program Studi Teknik Industri (S-1) dan Program Studi Teknik 

Informatika (S-1). Satu tahun kemudian, pada tahun 1996 didirikan Sekolah 

Tinggi Ilmu Bahasa Bandung (STIBB) dengan Program Studi Bahasa Inggris (S-

1) dan Program Studi Bahasa Jepang (D-3).  
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Dalam perkembangannya pada tahun 1999 Yayasan Widyatama 

mendirikan Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual (STDKV) dengan Program 

Studi Desain Grafis (D4), Program Studi Multimedia (D-3), dan Program Studi 

Periklanan (D-3). Selanjutnya, pada tahun 2000 Yayasan Widyatama membuka 

program Magister Manajemen (S-2). dengan konsentrasi Keuangan, Marketing, 

dan Sumber Daya Manusia.  

Pada pengembangan berikutnya, melalui Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No.137/D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001 dibentuklah 

Universitas Widyatama sebagai hasil penggabungan dari keempat sekolah tinggi 

tersebut di atas. Pada periode ini, Universitas Widyatama memiliki empat 

fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dengan Program Studi Manajemen (S-1 dan D-

3), Program Studi Akuntansi (S-1 dan D-3), dan Program Magister Manajemen 

(pasca sarjana) dalam konsentrasi Keuangan, Marketing, dan Sumber Daya 

Manusia; Fakultas Teknik dengan Program Studi Teknik Industri (S-1), Teknik 

Informatika (S-1), dan Sistem informasi (S-1); Fakultas Bahasa dengan Program 

Studi Bahasa Inggris (S-1), dan Bahasa Jepang (S-1 dan D-3); dan Fakultas 

Desain Komunikasi Visual dengan Program Studi Desain Grafis (D4), dan 

Multimedia (D3). (Sumber : Manual Mutu Universitas Widyatama) 

Pada tahun 2004 Fakultas Ekonomi dimekarkan menjadi dua Fakultas, 

yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Bisnis dan Manajemen. Fakultas Ekonomi 

menyelenggarakan program studi Akuntansi (S1 dan D3), Program Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA) serta Program Magister Akuntansi (S2). Fakultas Bisnis 
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dan Manajemen menyelenggarakan Program Studi Manajemen (S1 dan D3) dan 

Program Magister Manajemen (pasca sarjana/S2). 

Baik Program Studi maupun konsentrasi yang telah, sedang dan akan 

dikembangkan terus sesuai kemampuan Universitas dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Sampai dengan tahun akademik sekarang, Program-program studi 

yang diselenggarakan di Universitas Widyatama disajikan pada tabel 4.1. 

Table 4.1. Fakultas dan Program-Program Studi di Universitas Widyatama 

No Fakultas & Program Studi / Program Studi Jenjang Mulai beroperasi 

1. Fakultas Ekonomi (FE) 

a. Program Studi Akuntansi 

 

S1 

D3 

 

 

1973 

1995 

 

2. Fakultas Bisnis dan Manajemen (FBM) 

a. Manajemen 

 

b. Magister Manajemen 

 

S1 

D3 

S2 

 

1976 

1995 

2000 

 

3. Fakultas Teknik (FT) 

a. Program Studi Teknik Industri 

b. Program Studi Teknik Informatika 

c. Program Studi Sistem Informasi 

d. Program Studi Teknik Mesin  

e. Program Studi Teknik Mesin 

f.  Program Studi Teknik Sipil 

g.  Program Studi Teknik Elektro 

 

 

S1 

S1 

S1 

S1 

D3 

S1 

S1 

 

1995 

1996 

2001 

2018 

2018 

2018 

2018 

4. Fakultas Ilmu Bahasa (FB) 

a. Program Studi Bahasa Inggris 

b. Program Studi Bahasa Jepang 

 

S1 

D3 

S1 

 

 

1996 

1996 

2017 

5. Fakultas Desain Komunikasi Visual (FDKV) 

a. Program Studi Desain Grafis 

b. Program Studi Multi Media  

 

D4 

D3 

 

 

1999 

2000 

6.  Sekolah Pasca Sarjana 

a. Magister Manajemen 

b. Magister Akuntansi 

c. Program Pendidikan Profesi Akuntansi 

 

 

S2 

S2 

Profesi 

 

 

2000 

2013 

2004 
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4.1.1. Visi, Misi, Logo, dan Tujuan Universitas Widyatama 

Visi : Adaptability 

Menjadi Universitas yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang 

berbudi luhur, profesional di bidangnya serta dapat menyesuaikan diri terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam lingkungan global. 

Misi : Value Creation 

a. Menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang menunjang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, 

b. Menciptakan Lingkungan yang kondusif bagi pelaksaan kegiatan belajar 

mengajar, dan penelitian yang efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan 

lulusan yang kreatif dan inovatif, 

c. Mengupayakan keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan akademis dalam 

rangka pembentukan manusia yang berbudi luhur, 

d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar 

negeri agar proses pembelajaran selalu mutakhir. 
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4.1.2. Struktur Organisasi Universitas Widyatama 

Organisasi Widyatama dirancang dengan menerapkan prinsip “Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik”. Untuk itu 

disusun dua rancangan struktur organisasi, tergambar pada gambar 1.5 dengan no SK. 350/SK/D.01/B. Peng/2018. 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Akademik Universitas Widyatama Bandung 

Sumber: SK. 350/SK/D.01/B. Peng/2018 
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Adapun struktur organisasi administrasi yang berlaku di Universitas Widyatama, secara struktural dipimpin oleh Rektor berjenjang 

sampai ke beberapa Biro dan Pusat, seperti terlampir dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut : 

 
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Administrasi Universitas Widyatama Bandung 

Sumber : SK. 350/SK/D.01/B. Peng/2018 
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Dari Struktur Organisasi Akademik dan Struktur Organisasi Administrasi 

di atas, penulis ingin menyampaikan korelasi antara struktur organisasi dengan 

obyek penelitian sebagai berikut : 

a. Dengan adanya struktur organisasi, akan bisa terlihat positioning Direktorat 

Penjaminan Mutu Widyatama (PMW) terhadap unit-unit lainnya yang terkait.  

b. Dalam membuat usulan perbaikan yang akan dibahas di sub bab 4.2, perlu ada 

penjelasan secara terstruktur mengenai mapping tanggung jawab pengelolaan 

borang akreditasi dimasing-masing fakultas dan program studi. 

c. Mapping kewenangan dan tanggung-jawab pengelolaan borang akreditasi di 

masing-masing fakultas dan program studi menjadi lebih jelas. 

d. Penentuan personil tim khusus pengelolaan borang akreditasi yang terdiri dari 

perwakilan unit, fakultas dan program studi perlu memperhatikan garis 

struktural dan penugasan yang berlaku di lingkungan Universitas Widyatama 

Bandung. 

 

4.2. Analisis Proses Akreditasi di Universitas Widyatama Bandung 

Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap kondisi eksisting dari proses 

akreditasi di Universitas Widyatama, pembahasan akan dilanjutkan bagaimana 

menemukan kekurangan atau kendala dan solusi yang bisa diusulkan.  

Kondisi eksisting proses akreditasi yang berjalan di Universitas 

Widyatama dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. Tahapan Penyusunan Borang Lama (Eksisting) 

Universitas Widyatama Bandung 

Deskripsi Kondisi saat ini Hambatan  

Pra-Penyusunan 

Borang 

Penyampaian masa berlaku/kadaluarsa 

akreditasi 

Ketidakpedulian prodi dan 

fakultas terhadap masa berlaku/ 

kadaluarsa akreditasi 

Penyampaian template borang 

akreditasi 
Tidak ada kendala 

Pengumpulan data pendukung borang 

Ketidaksesuaian data Program 

Studi dan Fakultas terhadap data 

rujukan Biro 

Pemahaman penyusunan Borang 

Akreditasi 

Pengisian borang kurang sesuai 

dengan panduan borang 

Pengisian borang data kuantitatif 

(format excell) 

Kurang pahamnya Program Studi 

dan Fakultas dalam pengisian 

borang data kuantitatif 

Proses Penyusunan 

Borang 

Monitoring penyusunan borang 

akreditasi 

Feedback penyusunan borang 

tidak sesuai waktu yang 

disepakati 

Review borang akreditasi  

Masih kurangnya personil tim 

review di Direktorat PMW yang 

mengakibatkan lambatnya proses 

review 

Cek plagiarism 
Masih tingginya plagiarism pada 

pengisian borang 

Submit Borang Submit borang akreditasi 

Akses internet lambat, sehingga 

mengakibatkan gagal upload dan 

harus mengulang kembali proses 

upload 

Persiapan 

Asesmen 

Lapangan 

Penyusunan ceklis dokumen Ceklis dokumen belum lengkap 

dan tidak sesuai dengan borang 

akreditasi 

Pengumpulan dokumen 

Kurangnya tim atau PIC untuk 

pengumpulan dokumen borang 

per standar 

Kurang pahamnya tim dalam 

pengumpulan dokumen sesuai 

dengan borang per standar 

Proses pengumpulan dokumen 

mendekati deadline (saat mau 

visitasi) 

Monitoring kelengkapan dokumen 

Monitoring ceklis dokumen masih 

dilakukan dengan cara 

mengkroscek secara satu persatu/ 

per standar berulang kali pada 

waktu tertentu yang sudah 

ditentukan (simulasi borang/cek 

dokumen) 

Asesmen 

Lapangan 
Proses Asesmen Lapangan 

Kurang cekatannya tim pada saat 

penyerahan dokumen yang 

diminta oleh asesor 

Kurang pahamnya tim mengenai 

apa yang disampaikan oleh asesor 
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Deskripsi Kondisi saat ini Hambatan  

terkait dokumen yang dimaksud 

Hasil Asesmen 

Lapangan 

Terbit Surat Keputuan dan Sertifikat 

Akreditasi dari BAN-PT 

Ada persepsi setelah seluruh 

tahapan penyusunan dokumen 

sampai dengan asesmen lapangan 

proses dianggap telah selesai. 

Sehingga tidak ada proses 

monitoring dan evaluasi. 

Pasca Asesmen 

Lapangan 

Belum adanya dokumen laporan 

pendidikan untuk akreditasi per 

semester dari masing-masing program 

studi 

Setiap re-akreditasi masih harus 

merekap data atau mengumpulkan 

data tahun akademik sebelumnya 

hingga tahun akademik berjalan 

 

4.3. Kondisi Eksisting 

Pada bagian ini dilakukan pembahasan kondisi eksisting terhadap proses 

penyusunan borang akreditasi di Universitas Widyatama. Seperti yang sudah 

dijelaskan pada tabel 4.2. Ada beberapa tahap proses penyusunan borang 

akreditasi, di antaranya adalah: 

1. Pra Penyusunan Borang 

Direktorat PMW bertugas untuk memonitor masa berlaku akreditasi institusi 

maupun program studi untuk membuat perencanaan proses re-akreditasi 

institusi maupun program studi. Sebelum melakukan penyusunan borang, 

dilakukan pengumpulan data dari masing-masing program studi dan fakultas 

serta unit-unit terkait untuk pengisian borang.  

2. Proses Penyusunan Borang 

Dalam proses penyusunan borang, terus dilakukan monitoring apakah sudah 

sesuai dengan panduan pengisian borang serta matriks penilaian borang 

akreditasi. Review borang dilakukan oleh Direktorat PMW dan memastikan 

bahwa borang yang telah disusun tidak plagiat.  
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3. Submit Borang 

Untuk proses submit borang kali ini dapat dilakukan secara online melalui 

https://sapto.banpt.or.id/. Untuk dapat mengakses akun tersebut, perguruan 

tinggi harus menunjuk salah satu unit sebagai pemegang akun tersebut, dalam 

hal ini adalah Direktorat PMW. Maka yang melakukan upload borang pun 

Direktorat PMW yang biasanya dilakukan disaksikan oleh program studi dan 

fakultas. 

4. Persiapan Asesmen Lapangan 

Sebelum visitasi dilakukan persiapan visitasi, yaitu pengumpulan dokumen. 

Pengumpulan dokumen dilakukan berdasarkan data-data yang tercantum 

dalam borang. Maka untuk memudahkan proses pengumpulan dokumen, 

sebelumnya tim menyusun ceklis dokumen. Monitoring kelengkapan 

dokumen dilakukan oleh Direktorat PMW untuk memastikan kesesuaian 

dokumen dengan borang. 

5. Asesmen Lapangan 

Pada saat visitasi, tim akreditasi masing-masing standar bertugas untuk 

menyiapkan/ memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh asesor saat 

melakukan wawancara. Setelah proses wawancara selesai, asesor akan 

memberikan berita acara visitasi. 

6. Hasil Asesmen Lapangan 

Hasil dari visitasi akreditasi ini berupa sertifikat dan Surat Keputusan (SK) 

yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-

PT). Kurang lebih dalam waktu satu bulan sertifikat dan SK terbit. 

https://sapto.banpt.or.id/
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7. Pasca Asesmen Lapangan 

Setelah asesmen lapangan, tidak ada monitoring dan evaluasi dari kegiatan 

asesmen lapangan. Dokumen yang sudah disusun sering di abaikan setelah 

asesmen lapangan selesai. Baru kemudian menjelang akreditasi berikutnya, 

tim baru kewalahan. 

 

4.4. Hambatan 

Dilihat dari kondisi eksisting proses penyusunan borang akreditasi tersebut 

terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses-proses tersebut. Berikut 

hambatan-hambatan yang terjadi dari proses penyusunan borang di Universitas 

Widyatama : 

1. Pra Penyusunan Borang 

Pemahaman tim mengenai penyusunan borang akreditasi di Universitas 

Widyatama dirasa masih kurang. Hal ini terlihat dari saat akan menyusun 

borang, dimana panduan borang sudah ada beserta matriks penilaian 

akreditasi, tetapi dalam proses pengisian borang masih terjadi kesalahan 

dalam segi format maupun pengisian data. Dari hasil survey dengan 

menggunakan kuesioner sebagian besar Fakultas yang ada di Universitas 

Widyatama kurang paham dalam melakukan proses penyusunan borang 

akreditasi. 

2. Proses Penyusunan Borang 

Seperti yang sudah disampaikan di poin 1, bahwa salah satu hambatan dalam 

proses penyusunan borang adalah kurangnya pemahaman tim perihal borang 
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akreditasi. Hal ini mengakibatkan lamanya proses penyusunan borang. 

Disamping itu dari hasil review Direktorat PMW, masih tingginya plagiarism 

dalam pengisian borang. 

3. Submit Borang 

Proses submit borang akreditasi dilakukan secara online, karena dokumen 

borang memiliki ukuran file yang cukup besar maka sudah seharusnya 

dukungan akses internet yang cukup memadai tersedia khususnya di 

Direktorat PMW. Persiapan Asesmen Lapangan 

4. Dari hasil pengamatan dan hasil survey dengan menggunakan kuesioner, 

kurang pahamnya tim dalam proses pengumpulan dokumen yang dimaksud 

sehingga hambatan yang terjadi pada persiapan visitasi adalah ceklis 

dokumen yang disusun masih belum sesuai dengan borang serta kurangnya 

tim untuk proses pengumpulan dokumen, dan hal ini menyebabkan proses 

pengumpulan dokumen menjadi lama.  

5. Asesmen Lapangan 

Pada saat visitasi yang seringkali terjadi adalah kurang cekatannya tim 

pendukung atau tim dokumen borang dalam penyampaian dokumen kepada 

asesor. Hal ini terjadi karena kurang pahamnya tim terhadap isi borang. 

6. Hasil Asesmen Lapangan 

Ada persepsi setelah seluruh tahapan proses akreditasi selesai tidak ada lagi 

proses yang harus ditindaklanjuti. Padahal tetap harus dilakukan monitoring 

dan evaluasi dari berita acara visitasi tersebut. Selain itu banyak rekomendasi 

perbaikan yang tertera pada dokumen akreditasi sebelumnya dan tidak 
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ditindak lanjuti selama lima tahun terakhir . Aspek ini menjadi kekurangan 

yang signifikan dan sorotan yang keras pada saat asesmen lapangan 

berlangsung. 

7. Pasca Asesmen Lapangan 

Selama ini Universitas Widyatama belum ada laporan pendidikan per 

semester khususnya untuk akreditasi. Sehingga setiap re-akreditasi masih 

harus mengumpulkan data yang dibutuhkan secara manual dari unit-unit 

terkait. 

 

4.5. Upaya Perbaikan 

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting proses penyusunan akreditasi 

di Universitas Widyatama, berikut upaya perbaikan terhadap proses penyusunan 

akreditasi perguruan tinggi : 

Tabel 4.3. Tahapan Penyusunan Borang (Usulan Perbaikan) 

Universitas Widyatama Bandung 

Deskripsi  Hambatan Usulan Perbaikan 

Pra-Penyusunan Borang  

1. Belum adanya pelaporan 

pendidikan per semester 

dari masing-masing 

Program Studi dan 

Fakultas 

2. Ketidakpedulian Program 

Studi dan Fakultas 

terhadap masa berlaku/ 

kadaluarsa akreditasi 

3. Ketidaksesuaian data 

Program Studi dan 

Fakultas terhadap data 

rujukan Biro 

4. Pengisian borang kurang 

sesuai dengan panduan 

borang  

5. Kurang pahamnya 

Program Studi dan 

Fakultas dalam pengisian 

1. Membuat laporan 

pendidikan per semester 

dari masing-masing 

Program Studi dan 

Fakultas untuk kebutuhan 

akreditasi 

2. Penyampaian sebaiknya 

dilakukan minimal 1 tahun 

sebelum masa berlaku/ 

kadaluarsa akreditasi habis 

3. Koordinasi antara Program 

Studi, Fakultas dan Biro 

terkait data-data yang 

dibutuhkan 

4. Penetapan akreditasi di 

dalam KPI atau sasaran 

mutu Program Studi dan 

Fakultas 

5. Diadakannya workshop 
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Deskripsi  Hambatan Usulan Perbaikan 

borang data kuantitatif tentang pengisian borang 

akreditasi 

Proses Penyusunan Borang 

1. Feedback penyusunan 

borang tidak sesuai waktu 

yang disepakati 

2. Masih kurangnya personil 

tim review di Direktorat 

PMW yang mengakibatkan 

lambatnya proses review  

3. Masih tingginya plagiarism  

1. Komitmen Program Studi 

dan Fakultas terhadap 

waktu penyusunan borang 

akreditasi 

2. Penambahan SDM untuk 

tim review borang 

akreditasi 

3. Melakukan cek plagiarism 

pada borang 

Submit Borang 

Akses internet lambat, sehingga 

mengakibatkan gagal upload 

dan harus mengulang kembali 

proses upload 

Kecepatan akses internet 

minimal sebesar 10 MB 

Persiapan Asesmen 

Lapangan 

1. Ceklis dokumen belum 

lengkap dan tidak sesuai 

dengan isi borang 

2. Kurangnya tim atau pic 

untuk pengumpulan 

dokumen borang per 

standar 

3. Kurang pahamnya tim 

dalam pengumpulan 

dokumen sesuai dengan 

borang per standar 

4. Proses pengumpulan 

dokumen mendekati 

deadline (saat mau visitasi) 

5. Monitoring ceklis 

dokumen masih dilakukan 

dengan cara mengkroscek 

secara satu persatu/ per 

standar berulang kali pada 

waktu tertentu yang sudah 

ditentukan (simulasi 

borang/cek dokumen) 

1. Asistensi penyusunan 

ceklis dokumen 

2. Meminta bantuan 

mahasiswa dari masing-

masing program studi 

3. Asistensi pengumpulan 

dokumen 

4. Waktu pengumpulan 

dokumen dilakukan setelah 

submit borang (jauh 

sebelum jadwal asesmen 

lapangan ditentukan). 

5. Dibuat database pusat data 

untuk mengarsip 

dokumen-dokumen 

pendukung baik itu yang 

bersifat umum atau khusus 

Asesmen Lapangan 

1. Kurang cekatannya tim 

pada saat penyerahan 

dokumen yang diminta 

oleh asesor 

2. Kurang pahamnya tim 

mengenai apa yang 

disampaikan oleh asesor 

terkait dokumen yang 

dimaksud 

Tim/ PIC dokumen harus 

menguasai/memahami dan/atau 

membaca isi dari borang 

akreditasi (simulasi dokumen) 

Hasil Asesmen Lapangan 

Ada persepsi setelah seluruh 

tahapan penyusunan dokumen 

sampai dengan asesmen 

lapangan proses dianggap telah 

selesai. Sehingga tidak ada 

proses monitoring dan evaluasi. 

Pembuatan Laporan monitoring 

dan Evaluasi Berita Acara 

Asesmen Lapangan 

Pasca Asesmen Lapangan Setiap re-akreditasi masih harus 1. Membuat laporan 
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Deskripsi  Hambatan Usulan Perbaikan 

merekap data atau 

mengumpulkan data tahun 

akademik sebelumnya hingga 

tahun akademik berjalan 

pendidikan untuk 

akreditasi per semester 

masing-masing Fakultas 

dan Program studi  

2. Monitoring laporan 

pendidikan untuk 

akreditasi per semester 

dari masing-masing 

Fakultas dan Program 

studi 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

Berikut akan dijelaskan beberapa hasil temuan dan analisa lebih lanjut 

terkait perbaikan proses penyusunan borang akreditasi sebagai berikut : 

1. Tahapan Pertama 

a. Pra Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Tidak adanya laporan pendidikan per semester dari masing-masing 

program studi dan fakultas. 

2) Hambatan ; 

Setiap re-akreditasi masih harus merekap data atau mengumpulkan 

data tahun akademik sebelumnya hingga tahun akademik berjalan 

3) Usulan Perbaikan ; 

Membuat laporan pendidikan dan monitoring per semester dari 

masing-masing Program Studi dan Fakultas untuk kebutuhan akreditasi  

4) Dampak ; 
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Dengan adanya laporan pendidikan per semester dari masing-masing 

program studi dan fakultas akan lebih mempermudah proses 

penyusunan akreditasi, karena data yang dibutuhkan sudah ada. 

b. Pra Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Penyampaian masa berlaku/ kadaluarsa akreditasi 

2) Hambatan ; 

Kurang pedulinya Program Studi dan Fakultas terhadap masa berlaku/ 

kadaluarsa akreditasi 

3) Uraian Perbaikan ; 

Penyampaian sebaiknya dilakukan minimal 1 tahun sebelum masa 

berlaku/ kadaluarsa akreditasi habis 

4) Dampak ; 

Waktu penyusunan borang lebih terencana dan dapat dikerjakan 

dengan teliti. 

c. Pra Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Panduan penyusunan borang dikirim via email kepada Program Studi 

dan Fakultas 

2) Hambatan ; 

Tidak ada kendala 

3) Uraian Perbaikan ; 

Sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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d. Pra Penyusunan Borang  

1) Kondisi saat ini ; 

Pengumpulan data pendukung borang  

2) Hambatan ; 

Ketidaksesuaian data Program Studi dan Fakultas terhadap data 

rujukan Biro 

3) Uraian Perbaikan ; 

Koordinasi antara Program Studi, Fakultas dan Biro terkait data-data 

yang dibutuhkan 

4) Dampak ; 

Data yang tercantum di dalam borang sesuai dengan data-data yang 

ada di unit terkait 

e. Pra Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Pemahaman penyusunan borang akreditasi masih rendah 

2) Hambatan ; 

Pengisian borang kurang sesuai dengan panduan borang 

3) Uraian Perbaikan ; 

Penetapan akreditasi di dalam KPI atau sasaran mutu Program Studi 

dan Fakultas. 

4) Dampak ; 

Program studi dan fakultas akan lebih bertanggung jawab terhadap 

akreditasi. 
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f. Pra Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Pengisian borang data kuantitatif (format excell) 

2) Hambatan ; 

Kurang pahamnya Program Studi dan Fakultas dalam pengisian data 

kuantitatif 

3) Uraian Perbaikan ; 

Di adakannya workshop tentang pengisian borang Akreditasi 

4) Dampak ; 

Proses penyusunan akan lebih mudah dan cepat 

2. Tahapan Kedua 

a. Proses Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Monitoring penyusunan borang akreditasi 

2) Hambatan ; 

Feedback penyusunan borang tidak sesuai waktu yang disepakati 

3) Uraian Perbaikan ; 

Komitmen Program Studi dan Fakultas terhadap waktu penyusunan 

borang akreditasi 

4) Dampak ; 

Penyelesaian penyusunan borang lebih tepat waktu 

b. Proses Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 
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Review borang akreditasi dilakukan oleh Direktorat PMW  

2) Hambatan ; 

Masih kurangnya personil tim review di Direktorat PMW yang 

mengakibatkan lambatnya proses review 

3) Uraian Perbaikan ; 

Penambahan SDM untuk tim review borang akreditasi. 

4) Dampak ; 

Proses review jadi lebih cepat 

c. Proses Penyusunan Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Adanya pengecekan plagiarism untuk dokumen borang 

2) Hambatan ; 

Masih tingginya plagiarism pada pengisian borang 

3) Uraian Perbaikan ; 

Melakukan cek plagiarism pada borang 

4) Dampak ; 

Tidak ada lagi borang yang plagiat 

d. Submit Borang 

1) Kondisi saat ini ; 

Proses submit borang akreditasi lambat 

2) Hambatan ; 

Akses internet lambat, sehingga mengakibatkan gagal upload dan 

harus mengulang kembali proses upload 
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3) Uraian Perbaikan ; 

Kecepatan akses internet sebesar minimal 10 MB 

4) Dampak ; 

Proses submit jadi lebih cepat 

e. Persiapan Asesmen Lapangan 

1) Kondisi saat ini ; 

Penyusunan ceklis dokumen 

2) Hambatan ; 

Ceklis dokumen belum lengkap dan tidak sesuai dengan isi borang. 

3) Uraian Perbaikan ; 

Asistensi penyusunan ceklis dokumen 

4) Dampak ; 

Proses pengumpulan dokumen jadi lebih mudah 

f. Persiapan Asesmen Lapangan 

1) Kondisi saat ini ; 

Pengumpulan dokumen sering tidak tepat waktu 

2) Hambatan ; 

a) Kurangnya tim atau PIC untuk pengumpulan dokumen borang per 

standar 

b) Kurang pahamnya tim dalam pengumpulan dokumen sesuai 

dengan borang. 

c) Proses pengumpulan dokumen mendekati deadline (saat mau 

asesmen lapangan) 
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3) Uraian Perbaikan ; 

a) Meminta bantuan mahasiswa dari masing-masing program studi 

Asistensi pengumpulan dokumen 

b) Waktu pengumpulan dokumen dilakukan setelah submit borang 

(jauh sebelum jadwal asesmen lapangan ditentukan) 

4) Dampak ; 

Proses pengumpulan dokumen jadi lebih cepat 

g. Persiapan Asesmen Lapangan  

1) Kondisi saat ini ; 

Monitoring kelengkapan dokumen 

2) Hambatan ; 

Monitoring ceklis dokumen masih dilakukan dengan cara mengkroscek 

secara satu persatu/ per standar berulang kali pada waktu yang sudah 

ditentukan (simulasi borang/cek dokumen) 

3) Uraian Perbaikan ; 

Dibuat database pusat data untuk mengarsip dokumen-dokumen 

pendukung baik itu yang bersifat umum atau khusus 

4) Dampak ; 

Data lebih valid dan untuk memperoleh data lebih mudah 

h. Asesmen Lapangan 

1) Kondisi saat ini ; 

Proses Asesmen Lapangan 

2) Hambatan ; 
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a) Kurang cekatannya tim pada saat penyerahan dokumen yang 

diminta oleh asesor 

b) Kurang pahamnya tim mengenai apa yang disampaikan oleh asesor 

terkait dokumen yang dimaksud 

3) Uraian Perbaikan ; 

Tim/ PIC dokumen harus menguasai/memahami dan/atau membaca isi 

dari borang akreditasi 

4) Dampak ; 

Proses asesmen lebih lancar  

i. Hasil Asesmen Lapangan 

1) Kondisi saat ini ; 

Terbit Surat Keputusan dan Sertifikat akreditasi dari BAN-PT 

2) Hambatan ; 

Ada persepsi setelah seluruh tahapan penyusunan dokumen sampai 

dengan asesmen lapangan proses dianggap telah selesai. Sehingga 

tidak ada proses monitoring dan evaluasi 

3) Uraian Perbaikan ; 

Pembuatan laporan evaluasi Berita Acara asesmen lapangan 

4) Dampak ; 

Adanya monitoring dari kegiatan asesmen lapangan sehingga menjadi 

masukan untuk re-akreditasi berikutnya 

j. Pasca Asesmen Lapangan 

1) Kondisi saat ini ; 
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Belum adanya dokumen laporan pendidikan untuk akreditasi per 

semester dari masing-masing program studi 

2) Hambatan ; 

Setiap re-akreditasi masih harus merekap data atau mengumpulkan 

data tahun akademik sebelumnya hingga tahun akademik berjalan. 

3) Uraian Perbaikan ; 

a) Membuat laporan pendidikan untuk akreditasi per semester 

masing-masing Fakultas dan Program studi. 

b) Monitoring laporan pendidikan untuk akreditasi per semester 

masing-masing Fakultas dan Program studi 

4) Dampak ; 

Dengan adanya laporan pendidikan per semester dari masing-masing 

program studi dan fakultas akan lebih mempermudah proses 

penyusunan akreditasi, karena data yang dibutuhkan sudah ada. 

 

4.6. Model Penyusunan 

Dari gambar proses penyusunan borang akreditasi di atas terlihat sebagian 

besar dari proses tersebut mengalami kendala. Maka peneliti mengusulkan model 

penyusunan borang akreditasi seperti yang digambarkan sebagai berikut : 



64 

 

 

Gambar 4.3. Model Penyusunan Borang Akreditas 

Universitas Widyatama Bandung 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

Dari Model Penyusunan Borang Akreditasi di Gambar 4.5, ada 3 tahapan 

utama dalam sistem yang akan diusulkan oleh peneliti yaitu tahapan Input, Proses 

dan Output. Ketiga komponen besar ini didukung oleh IT Tools atau sistem 

aplikasi, Kebijakan dan Personil SDM. Untuk tahapan input berisi dokumen 

laporan akreditasi yang telah dilaporkan per semester. Kelemahan dan hambatan 

yang ditemui di tahapan ini adalah belum ada aktifitas pelaporan pendidikan untuk 

akreditasi per semester dari masing-masing Fakultas dan Program Studi, sehingga 

menghambat proses awal penyusunan borang akreditasi. Di tahapan ini, peneliti 

mengusulkan ada standarisasi pelaporan dokumen laporan akreditasi fakultas dan 

program studi. Dengan adanya standarisasi, diharapkan proses menjadi lebih cepat 

dan terukur. 

Tahapan berikutnya masuk ke Tahapan Proses Inti dari Borang Akreditasi. 

Dimulai dari tahapan Pra Penyusunan Borang Akreditasi. Dalam tahapan ini ada 1 
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kendala yang cukup menganggu proses yaitu belum adanya kepedulian Fakultas 

dan Program Studi terhadap masa berlaku akreditasi. Sehingga apabila tidak ada 

personil yang mengawal, sangat mungkin ada terjadi keterlambatan proses 

penyiapan dokumen borang akreditasi. Peneliti mengusulkan akan dibuatkan satu 

mekanisme monitoring dan pelaporan masa berlaku berbasis sistem (reminding by 

email atau SMS). 

Tahapan selanjutnya masuk ke tahapan penyusunan borang akreditasi. 

Dalam tahapan ini, penulis mengusulkan ada beberapa perubahan mekanisme 

kontrol dokumen borang akreditasi seperti misalnya kasus ketidaksesuaian data 

Fakultas dan Program studi terhadap data rujukan Biro. Kendala lainnya dari sisi 

kompetensi SDM yang bertanggung jawab terhadap dokumen borang akreditasi 

khususnya SDM di Fakultas dan Program studi. Penulis mengusulkan dibuatnya 

satu sistem website rujukan di Universitas Widyatama Bandung yang berisi 

dokumen rujukan borang akreditasi sehingga dokumen yang beredar di Fakultas 

dan Program Studi benar-benar bisa dipastikan dokumen yang valid dan status 

kontrol. Selain itu penulis juga mengusulkan diselenggarakannya pelatihan dan 

workshop borang akreditasi yang rutin setiap Triwulan atau Semesteran. Usulan 

lainnya, untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap pengendalian dokumen 

borang akreditasi, penulis mengusulkan menambahkan item borang akreditasi di 

masing-masing KPI atau sasaran mutu Fakultas dan Program Studi sehingga 

nantinya tumbuh persepsi yang sama bahwa urusan borang akreditasi juga 

menjadi kewajiban di masing-masing Fakultas dan Program Studi. 
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Tahapan berikutnya setelah Proses Penyusunan Borang Akreditasi adalah 

tahapan upload data borang akreditasi. Kendala saat ini adalah akses internet yang 

kurang cepat sehingga sering terjadi kegagalan saat upload dokumen borang 

akreditasi. Penulis mengusulkan satu paket kecepatan internet yang khusus 

minimal kecepatan 10MB. 

Tahapan setelah proses upload dokumen borang akreditasi adalah tahapan 

persiapan visitasi. Beberapa aktifitas kegiatan di tahapan ini yaitu penyusunan 

ceklist dokumen, pengumpulan dokumen dan monitoring dokumen yang sudah 

masuk. Kondisi saat ini masih dilakukan manual satu persatu dokumen. Penulis 

mengusulkan dibuatnya satu sistem database terpusat untuk mengarsipkan 

dokumen borang akreditasi. Dan perlu dibuatnya usulan tim Borang Akreditasi di 

masing-masing Fakultas dan Program studi sehingga benar-benar bisa tepat waktu 

dalam penyerahan dokumen borang akreditasi. 

Tahapan berikutnya adalah tahapan asesmen lapangan. Masalah utama 

dalam tahapan ini masih seputar kesiapan kompetensi SDM yang menjadi PIC 

asesmen lapangan. Masih ditemukan kendala seperti kurang cekatannya tim pada 

saat penyerahan dokumen yang diminta oleh asesor, kedua masih dtemukan 

kurang pahamnya tim mengenai apa yang disampaikan oleh asesor terkait 

dokumen yang dimaksud saat asesmen lapangan. Penulis mengusulkan dibuatnya 

website edukasi borang akreditasi yang berisi apa-apa yang perlu dipersiapkan tim 

saat tahapan asesmen lapangan.  

Tahapan selanjutnya setelah asesmen lapangan adalah tahapan hasil 

akreditasi. Kendala yang muncul di tahapan ini adalah masih ada anggapan begitu 
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hasil akreditasi muncul, semua proses akreditasi selesai. Padahal sebenarnya 

masih ada tahapan lanjutan yaitu proses monitoring dan evaluasi dokumen borang 

akreditasi pasca hasil akreditasi diumumkan. Penulis mengusulkan dibuatkan satu 

mekanisme pelaporan berjenjang terhadap hasil akreditasi. Laporan ini nantinya 

menjadi bahan laporan evaluasi berita acara asesmen lapangan.  

Tahapan terakhir adalah tahapan pasca asesmen lapangan. Dalam tahapan 

ini masih menjadi kelanjutan dari tahapan hasil akreditasi. Penulis mengusulkan 

fungsi pembuatan dan monitoring terhadap laporan pendidikan akreditasi masing-

masing fakultas dan program studi.  

Finalisasi dari keseluruhan proses diatas, penulis mengusulkan bisa 

dibuatkan satu sistem terintegrasi dari mulai tahapan input, proses sampai output 

di atas dalam format sistem aplikasi borang akreditasi yang mempunyai database 

terpusat dan ditambah satu website rujukan untuk peningkatan kompetensi SDM 

berupa website edukasi berisi video tutorial, file pembelajaran dan sebagainya.  

Semua upaya perbaikan ini dapat berjalan baik apabila di dukung penuh 

oleh institusi. Dukungan pengembangan it tools, kebijakan-kebijakan yang 

ditetapkan oleh pimpinan serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten. 

Kondisi eksisting yang ada di dalam proses pengelolaan borang akreditasi 

di Universitas Widyatama Bandung dirasakan belum memenuhi harapan dengan 

beberapa tolak ukur sebagai berikut : 

a. Masih ditemukan PIC pengelola borang akreditasi di Fakultas dan Program 

studi yang belum memahami proses pengelolaan borang akreditasi 
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b. Masih ditemukan adanya kurang terkoordinasinya antar unit pengelola 

sehingga proses menjadi tidak tepat waktu dan berbelit-belit 

c. Belum adanya sistem monitoring yang menjaminkan proses pengelolaan 

borang akreditasi berjalan sesuai harapan dan target waktu. 

d. Masih ditemukan dokumen yang tidak standar, hal ini membuat proses 

menjadi lebih lama karena harus melalui tahapan cek dokumen yang lama. 

e. Proses akreditasi menjadi tidak bisa tepat waktu 

Adapun alur komunikasi dan proses penyampaian informasi sebagai upaya 

percepatan proses pengelolaan borang akreditasi di Universitas Widyatama 

Bandung bisa dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :  
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Tabel 4.4. Mapping Identifikasi Analisis Proses Penyusunan Borang Akreditasi Universitas Widyatama 

No Kegiatan Kondisi Saat Ini Hambatan Uraian Perbaikan 

1 
Pra penyusunan 

Borang 

Tidak adanya laporan 

pendidikan per semester dari 

masing-masing program studi 

dan fakultas  

Belum adanya pelaporan 

pendidikan per semester dari 

masing-masing program studi dan 

fakultas 

Membuat laporan pendidikan per semester dari 

masing-masing program studi dan fakultas 

untuk kebutuhan akreditasi 

Penyampaian masa berlaku/ 

kadaluarsa akreditasi 

Kurang pedulinya program studi 

dan fakultas terhadap masa berlaku/ 

kadaluarsa akreditasi 

Penyampaian dilakukan minimal 1 tahun 

sebelum habis masa berlaku/ kadaluarsa 

akreditasi habis 

Panduan penyusunan borang 

dikirim via email kepada 

program studi dan fakultas 
Tidak ada kendala 

Sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

 

                    

Pengumpulan data pendukung 

borang  
Ketidaksesuaian data program studi 

dan fakultas terhadap data rujukan 

biro 

Koordinasi antara prodi, fakultas dan biro 

terkait data-data yang dibutuhkan 

Pemahaman penyusunan 

borang akreditasi masih 

rendah  

Pengisian borang kurang sesuai 

dengan panduan borang 

Penetapan akreditasi di dalam kpi atau sasaran 

mutu program studi dan fakultas 
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No Kegiatan Kondisi Saat Ini Hambatan Uraian Perbaikan 

Pengisian borang data 

kuantitatif (format excell) 

Kurang pahamnya prodi dan 

fakultas dalam pengisian data 

kuantitatif 

Di adakannya workshop tentang pengisian 

borang akreditasi 

2 
Proses Penyusunan 

Borang 

Monitoring penyusunan 

borang akreditasi 

Feedback penyusunan borang tidak 

sesuai waktu yang disepakati 

Komitmen prodi dan fakultas terhadap waktu 

penyusunan borang akreditasi 

Review borang akreditasi 

dilakukan oleh direktorat pmw  

Masih kurangnya personil tim 

review di direktorat pmw yang 

mengakibatkan lambatnya proses 

review  

  

Penambahan sdm untuk tim review borang 

akreditasi 

Adanya pengecekan 

plagiarism untuk dokumen 

borang  

Masih tingginya plagiarism Melakukan cek plagiarism pada borang 

3 Submit borang 
Proses submit borang 

akreditasi lambat 

Akses internet lambat, sehingga 

mengakibatkan gagal upload dan 

harus mengulang kembali proses  

upload 

Kecepatan akses internet sebesar minimal 10 

mb 

4 
Persiapan asesmen 

lapangan 
Penyusunan ceklis dokumen 

Ceklis dokumen belum lengkap dan 

tidak sesuai dengan borang 
Asistensi penyusunan ceklis dokumen 
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No Kegiatan Kondisi Saat Ini Hambatan Uraian Perbaikan 

Pengumpulan dokumen sering 

tidak tepat waktu 

• Kurangnya tim atau pic untuk 

pengumpulan dokumen borang 

per standar 

• Kurang pahamnya tim dalam 

pengumpulan dokumen sesuai 

dengan borang per standar 

• Proses pengumpulan dokumen 

mendekati deadline (saat mau 

aasesmen lapangan) 

• Meminta bantuan mahasiswa dari masing-

masing program studi 

• Asistensi pengumpulan dokumen 

• Waktu pengumpulan dokumen dilakukan 

setelah submit borang (jauh sebelum jadwal 

asesmen lapangan ditentukan) 

Monitoring kelengkapan 

dokumen  

Monitoring ceklis dokumen masih 

dilakukan dengan cara 

mengkroscek secara satu persatu/ 

per standar berulang kali pada 

waktu tertentu yang sudah 

ditentukan (simulasi borang/cek 

dokumen) 

Dibuat database pusat data untuk mengarsip 

dokumen-dokumen pendukung baik itu yang 

bersifat umum atau khusus 

5 Asesmen lapangan Proses asesmen lapangan 

• Kurang cekatannya tim pada 

saat penyerahan dokumen yang 

diminta oleh asesor 

• Kurang pahamnya tim 

mengenai apa yang 

disampaikan oleh asesor terkait 

dokumen yang dimaksud 

Tim/ pic dokumen harus menguasai/memahami 

dan/atau membaca isi dari borang akreditasi 
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No Kegiatan Kondisi Saat Ini Hambatan Uraian Perbaikan 

6 
Hasil asesmen 

lapangan 

Terbit surat keputusan dan 

sertifikat akreditasi dari ban-pt 

Ada persepsi setelah seluruh 

tahapan penyusunan dokumen 

sampai dengan asesmen lapangan 

proses dianggap telah selesai. 

Sehingga tidak ada proses 

monitoring dan evaluasi 

Pembuatan laporan evaluasi berita acara 

asesmen lapangan 

7 
Pasca asesmen 

lapangan 

Belum adanya dokumen 

laporan pendidikan untuk 

akreditasi per semester dari 

masing-masing program studi 

Setiap re-akreditasi masih harus 

merekap data atau mengumpulkan 

data tahun akademik sebelumnya 

hingga tahun akademik berjalan. 

• Membuat laporan pendidikan untuk 

akreditasi per semester masing-masing 

fakultas dan program studi 

• Monitoring laporan pendidikan untuk 

akreditasi per semester masing-masing 

fakultas dan program studi 

 

 

4.7 Implikasi Manajerial  

Tabel dibawah ini dapat menerangkan mengenai Tahapan Penyusunan Borang Versi Usulan Perbaikan ; 

Tabel 4.5. Model Penyusunan Borang Akreditasi Universitas Widyatama Bandung 

Keterangan Hambatan Usulan Perbaikan Pic Waktu 

Pra-Penyusunan 

Borang 

1. Belum adanya pelaporan pendidikan per 

semester dari masing-masing program 

studi dan fakultas 

2. Ketidakpedulian program studi dan 

fakultas terhadap masa berlaku/ kadaluarsa 

1. Membuat laporan pendidikan per 

semester dari masing-masing 

program studi dan fakultas untuk 

kebutuhan akreditasi 

2. Penyampaian sebaiknya dilakukan 

1. Program 

studi dan 

fakultas 

2. Direktorat 

PMW 

1. Per satu semester 

2. 1 tahun sebelum 

masa berlaku 
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Keterangan Hambatan Usulan Perbaikan Pic Waktu 

akreditasi 

3. Ketidaksesuaian data program studi dan 

fakultas terhadap data rujukan biro 

4. Belum dicantumkannya akreditasi dalam 

sasaran mutu program studi dan fakultas 

5. Kurang pahamnya program studi dan 

fakultas dalam pengisian borang data 

kuantitatif 

minimal 1 tahun sebelum masa 

berlaku/ kadaluarsa akreditasi 

habis 

3. Koordinasi antara program studi, 

fakultas dan biro terkait data-data 

yang dibutuhkan 

4. Penetapan akreditasi di dalam kpi 

atau sasaran mutu program studi 

dan fakultas 

5. Diadakannya workshop tentang 

pengisian borang akreditasi 

 

Proses 

Penyusunan 

Borang 

1. Feedback penyusunan borang tidak sesuai 

waktu yang disepakati 

2. Masih kurangnya personil tim review di 

direktorat PMW yang mengakibatkan 

lambatnya proses review  

3. Masih tingginya plagiarism 

1. Komitmen program studi dan 

fakultas terhadap waktu 

penyusunan borang akreditasi 

2. Penambahan sdm untuk tim 

review borang akreditasi 

3. Melakukan cek plagiarism pada 

borang 

 

1. Program 

studi dan 

fakultas 

2. Direktorat 

PMW 

1. Saat proses re-

akreditasi 

2. Maksimal 6 bulan 

sebelum masa 

kadaluarsa akreditasi 

sudah submit 

Submit Borang Akses internet lambat, sehingga 

mengakibatkan gagal upload dan harus 

mengulang kembali proses upload 

Kecepatan akses internet minimal 

sebesar 10 mb 

Pusat teknologi 

informasi (pti) 

Tahun akademik berjalan 

Persiapan 

Asesmen 

Lapangan 

1. Ceklis dokumen belum lengkap dan tidak 

sesuai dengan borang akreditasi 

2. Kurangnya tim atau pic untuk 

pengumpulan dokumen borang per 

standar 

3. Kurang pahamnya tim dalam 

pengumpulan dokumen sesuai dengan 

borang per standar 

4. Proses pengumpulan dokumen mendekati 

1. Asistensi penyusunan ceklis 

dokumen 

2. Meminta bantuan mahasiswa dari 

masing-masing program studi 

3. Asistensi pengumpulan dokumen 

4. Waktu pengumpulan dokumen 

dilakukan setelah submit borang 

(jauh sebelum jadwal asesmen 

lapangan ditentukan). 

1. Program 

studi dan 

fakultas 

2. Direktorat 

PMW 

1. Saat proses 

persiapan asesmen 

lapangan 

2. 2 bulan 
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Keterangan Hambatan Usulan Perbaikan Pic Waktu 

deadline (saat mau visitasi 

5. Monitoring ceklis dokumen masih 

dilakukan dengan cara mengkroscek 

secara satu persatu/ per standar berulang 

kali pada waktu yang sudah ditentukan 

(simulasi borang/cek dokumen) 

 

5. Dibuat database pusat data untuk 

mengarsip dokumen-dokumen 

pendukung baik itu yang bersifat 

umum atau khusus 

Asesmen 

Lapangan 

1. Kurang cekatannya tim pada saat 

penyerahan dokumen yang diminta oleh 

asesor 

2. Kurang pahamnya tim mengenai apa yang 

disampaikan oleh asesor terkait dokumen 

yang dimaksud 

 

Tim/ pic dokumen harus 

menguasai/memahami dan/atau 

membaca isi dari borang akreditasi 

(simulasi dokumen) 

Program studi 

dan fakultas 

3 bulan sebelum asesmen 

lapangan 

Hasil Asesmen 

Lapangan 

Ada persepsi setelah seluruh tahapan 

penyusunan dokumen sampai dengan asesmen 

lapangan proses dianggap telah selesai. 

Sehingga tidak ada proses monitoring dan 

evaluasi. 

Pembuatan laporan evaluasi berita 

acara asesmen lapangan 

1. Direktorat 

PMW 

2. Program 

studi dan 

fakultas 

1. Satu bulan setelah 

asesmen lapangan 

2. Monitoring per 

semester 

Pasca Asesmen 

Lapangan 

Setiap re-akreditasi masih harus merekap data 

atau mengumpulkan data tahun akademik 

sebelumnya hingga tahun akademik berjalan  

1. Membuat laporan pendidikan 

untuk akreditasi per semester 

masing-masing fakultas dan 

program studi  

2. Monitoring laporan pendidikan 

untuk akreditasi per semester 

masing-masing fakultas dan 

program studi 

1. Direktorat 

PMW 

2. Program 

studi dan 

fakultas 

1. Per satu semester 

2. 1 tahun sebelum 

masa berlaku 

Sumber : Olahan Peneliti




