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Abstrak— Revolusi Industri 4.0 di Abad 21 telah 

memunculkan teknologi disruptif (disruptive technology) yang 

dahsyat selaras dengan kompetisi global yang telah masuk dalam 

berbagai sektor kehidupan masyarakat. Instruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) menjadi regulasi sekaligus dukungan penuh 

pemerintah kepada pendidikan kejuruan dalam memasuki 

kompetisi global. Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengembangan SMK Berbasis Kompetensi yang Link and Match 

dengan Industri, juga menjadi bukti dukungan berbagai 

kementerian terhadap program besar revitalisasi SMK. Salah 

satu bagian dari upaya revitalisasi SMK adalah proses akreditasi 

sekolah yang harus berjalan secara profesional dan berkualitas. 

Berdasarkan data BAN S/M tahun 2017, peta mutu pendidikan 

nasional untuk jenjang SMK berdasarkan hasil akreditasi maka 

terdapat 3 (tiga) standar yang masih perlu ditingkatkan yakni 

standar sarana prasarana (sarpras), standar pengelolaan, dan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).  

Strategi peningkatan mutu akreditasi SMK dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan 3 (tiga) hal, yakni : 1) mengubah 

mindset akreditasi yang awalnya hanya berupa pemenuhan 

persyaratan dokumen akreditasi menjadi penilaian berbasis 

kinerja (compliance to performance); 2) mengembangkan 

instrumen akreditasi Satuan Pendidikan di SMK dengan 

menekankan pada beberapa unsur, misalnya: instrumen standar 

isi SMK yang mampu mengukur proses dan kesesuaian 

kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 

(DU-DI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) atau bahkan standar internasional dan instrumen 

standar kompetensi lulusan yang mampu memotret 

keterserapan/kebekerjaan lulusan SMK di DU-DI; dan 3) 

menindaklanjuti secara komprehensif semua hasil 

temuan/rekomendasi pada saat proses akreditasi di sekolah. 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai unsur 

penjaminan mutu pendidikan memiliki peran yang sangat 

strategis dalam memfasilitasi pembinaan dan supervisi mutu 

berdasarkan temuan/rekomendasi akreditasi. 

Keywords—SMK; BAN S/M; Akreditasi; DU-DI, Revitalisasi 

I.  PENDAHULUAN 

Era modernisasi dan globalisasi (revolusi industri 4.0) yang 
salah satunya bercirikan kompetisi yang makin ketat, maka 
pendidikan berkualitas memegang peranan yang teramat penting 
guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif 
dan profesional. Saat ini SDM menjadi semakin penting, karena 
perubahan paradigma faktor utama produksi yang tidak lagi 
didominasi oleh produk fisik dan berubah menjadi produk-
produk kreatifitas manusia (human creativity). Pendidikan 
bermutu menjadi semakin krusial dan lapangan kerja semakin 
kompetitif serta berkembang pesat dengan varian yang beragam. 
Di berbagai negara maju, disimpulkan bahwa kemajuan yang 
dicapai oleh bangsa-bangsa di negara-negara tersebut didukung 
oleh SDM yang berkualitas. Dengan strategi memacu 
pengembangan SDM, Jepang sebagai negara pendatang baru 
dalam bidang ekonomi dan industri telah berupaya mengejar 
ketertinggalannya dari negara-negara yang telah lebih dahulu 
mencapai kemajuan ekonomi dan industri seperti Amerika, 
Jerman, Perancis dan China.  

World Economic Forum (WEF) mempublikasikan laporan 
Global Human Capital Report 2017 yang mengkaji kualitas 
SDM di 130 negara dengan 4 (empat) elemen indikator human 
capital, yakni capacity (kapasitas kemampuan pekerja 
berdasarkan melek huruf dan edukasi), deployment (tingkat 
partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran), development 
(tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan) dan know-how 
(tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan 
sumber daya) [1]. Berdasarkan empat indikator, Indonesia 
menempati peringkat 65 dari 130 negara dalam usaha 
membangun SDM.  Dalam penilaian WEF untuk elemen 
indikator development, kondisi pendidikan di Indonesia 
mendapatkan skor 67,2 dan menempati peringkat 53 dunia. 
WEF menilai bahwa Indonesia telah mampu meningkatkan 
angka partisipasi pendidikan dasar dengan memperoleh nilai 
92,9. Di sisi lain, dalam hal kualitas pendidikan dasar, Indonesia 
mendapat nilai rendah, yakni 54,8. Untuk kawasan Asia Timur 
dan Pasifik, WEF mencatat ada 3 (tiga) negara yang memiliki 
komitmen terhadap peningkatan SDM melalui pendidikan yakni 
Singapura (peringkat 11), Jepang (peringkat 17) dan Korea 
Selatan (peringkat 27). 
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Merujuk penilaian WEF terhadap kualitas SDM Indonesia, 

maka layanan pendidikan seyogyanya mulai 
dibenahi/ditingkatkan kualitasnya. Tiap tahunnya, masyarakat 
berlomba untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas 
dengan memperebutkan bangku di sekolah/madrasah negeri 
maupun perguruan tinggi negeri unggulan/terbaik, ataupun pada 
sekolah/kampus swasta terbaik. Salah satu parameter baik 
tidaknya sebuah satuan pendidikan dapat dilihat dari perolehan 
nilai akreditasi sekolahnya yang diterbitkan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Untuk 
dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap 
satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui 
standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap 
kelayakan setiap satuan pendidikan. Proses akreditasi dilakukan 
secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan 
memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu 
mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan 
Pendidikan Nasional.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi 
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal, dijelaskan 
bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan 
satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan 
penjaminan mutu pendidikan. Kelayakan satuan pendidikan 
mengacu pada SNP [2]. Salah satu upaya pemerintah untuk terus 
melakukan perbaikan kualitas pendidikan adalah dengan 
meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas proses akreditasi 
sekolah/madrasah. Jumlah satuan/program pendidikan yang 
demikian banyak dan menyebar kurang merata di berbagai 
pelosok wilayah Indonesia menjadi pekerjaan yang cukup berat 
bagi BAN S/M. Berdasarkan dokumen capaian kinerja BAN 
S/M periode 2012-2017 [3], diperoleh data bahwa BAN S/M 
telah mengakreditasi sebanyak 228.253 sekolah/madrasah 
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
Secara Nasional Tahun 2012-2017 

 

 Persentase hasil akreditasi berdasarkan peringkat 
memperlihatkan bahwa 84,3% terakreditasi A dan B, 14,3% 
terakreditasi C dan sisanya sebanyak 1,4% tidak terakreditasi. 
Hasil ini menunjukkan bahwa target pemerintah yang tercantum 
dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 di mana sekolah dan 
madrasah minimal 80% harus terakreditasi A dan B 
sesungguhnya telah terpenuhi. Namun demikian masih ada 
sekitar 15,7% yang belum memenuhi target Renstra 

Kemendikbud. Sehingga target yang harus dituntaskan mulai 
tahun 2018, sebanyak 40.992 sekolah/madrasah.  

Adanya ribuan satuan pendidikan dasar dan menengah yang 
belum terakreditasi menjadi tantangan tersendiri untuk BAN 
S/M agar bekerja cepat namun tetap profesional dalam 
melakukan proses akreditasi sekolah/madrasah. Kegiatan 
akreditasi diharapkan tidak hanya sekadar memberikan label 
atau status sekolah/madrasah, tetapi harus menunjukkan secara 
faktual tentang kualitas layanan pendidikan yang dikelola oleh 
satuan/program pendidikan. Menurut Mendikbud [4], bahwa 
pengembangan akreditasi perlu untuk terus dikembangkan 
dengan mencari terobosan-terobosan baru agar sekolah di 
Indonesia yang telah terakreditasi mendapatkan pengakuan 
internasional. Idealnya, akreditasi merupakan proses yang 
sangat protokoler dan berbasiskan penelitian untuk 
mengevaluasi efektivitas suatu unit kerja  atau institusi, di mana 
ketika pemanfaatan akreditasi dilaksanakan secara efektif akan  
dapat meningkatkan kinerja peserta didik dan perubahan mutu 
secara berkesinambungan  dalam  proses  pendidikan [5].  
Output dari proses akreditasi adalah pengakuan secara formal 
bahwa sebuah institusi atau program telah memenuhi standar 
yang telah ditetapkan (UNESCO, 2004), namun pemenuhan 
standar minimum itu penting tapi tidak cukup, karena institusi-
institusi yang kuat/unggul adalah yang mampu terus-menerus 
menerapkan budaya mutu (Higher Learning Commission, 2012) 
[6]. 

II. REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN AKREDITASI 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

A. Tantangan dan Peluang Era Industri 4.0  

Dunia saat ini tengah memasuki era teknologi disruptif  yang 
bergeser pada era Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri 4.0 
turut memberikan peluang dan tantangan baru bagi setiap negara 
agar bisa bertahan dalam persaingan global yang kompetitif. 
World Economic Forum (WEF) menyebut bahwa Revolusi 
Industri 4.0 adalah revolusi berbasis Cyber Physical System 
yang merupakan gabungan tiga domain yaitu digital, fisik, dan 
biologi [7]. Revolusi industri dunia ke-4 ditandai dengan 
masifnya perkembangan teknologi informasi (information 
technology) ke berbagai aspek kehidupan. Hal ini terlihat dari 
berbagai proses/layanan di masyarakat baik edukasi, organisasi 
maupun bisnis yang keseluruhannya berbasis sistem daring 
(online). Revolusi industri 4.0 diyakini akan membuka 
kesempatan kerja yang lebih luas serta membangun pekerjaan 
manusia menjadi lebih cepat dan mudah.  

Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara 
beraktifitas manusia dalam ruang lingkup, skala, kompleksitas, 
dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya [8]. 
Manusia akan bertransformasi hidup dalam ketidakpastian dunia 
(global uncertainty), sehingga manusia harus memiliki 
kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah 
sangat cepat. Tiap negara seyogyanya merespon perubahan 
tersebut secara komprehensif dan terintegrasi. Respon tersebut 
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik 
global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga 
masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola 
menjadi peluang. Wolter telah mengidentifikasi tantangan 
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industri 4.0 sebagai berikut [9]; 1) masalah keamanan teknologi 
informasi; 2) keandalan dan stabilitas mesin produksi; 3) 
kurangnya keterampilan yang memadai; 4) keengganan untuk 
berubah oleh para pemangku kepentingan; dan 5) hilangnya 
banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.  

Indonesia termasuk negara yang telah siap menghadapi 
revolusi industri 4.0. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 
telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai roadmap (peta 
jalan) yang terintegrasi. Inisiatif Making Indonesia 4.0 diyakini 
akan membawa Indonesia menjadi 10 (sepuluh) besar ekonomi 
di tahun 2030; mengembalikan angka net export industri 10%; 
menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta; 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat; 
serta mengalokasikan 2% dari Gross Domestic Product (GDP) 
untuk aktivitas Research & Development (R&D) teknologi dan 
inovasi [8]. 

Dalam konteks pendidikan di era global, Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) menjadi regulasi sekaligus dukungan penuh 
pemerintah kepada pendidikan kejuruan dalam memasuki 
kompetisi global. Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengembangan SMK Berbasis Kompetensi yang Link and 
Match dengan Industri, juga menjadi bukti dukungan berbagai 
kementerian terhadap program besar revitalisasi SMK. Salah 
satu bagian dari upaya revitalisasi SMK adalah proses akreditasi 
sekolah yang harus berjalan secara profesional dan berkualitas. 

B. Permasalahan Akreditasi Sekolah/Madrasah 

Kegiatan akreditasi yang menjadi amanat undang-undang 
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, 
menjadi tanggungjawab bersama semua komponen bangsa, 
khususnya penyelenggara pendidikan baik negeri maupun 
swasta. Berbagai permasalahan yang terkait dengan kegiatan, 
proses dan hasil akreditasi harus menjadi catatan penting untuk 
perbaikan program pendidikan di masa akan datang. Banyaknya 
satuan/program pendidikan baik formal maupun nonformal 
yang belum terakreditasi juga menjadi realita kekinian bahwa 
ternyata banyak hal yang belum optimal dikerjakan oleh 
lembaga/instansi terkait kegiatan akreditasi [11].   

Hasil kajian analisis tentang akreditasi sekolah/madrasah 
yang dilakukan oleh Kemendiknas tahun 2011 [12], 
menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) permasalahan dalam 
pelaksaan akreditasi sekolah/madrasah, yakni 1) anggaran dana; 
jumlah alokasi sekolah yang akan diakreditasi setiap tahun 
tergantung dari kuota dan dana APBN yang sudah ditetapkan; 2) 
banyaknya sekolah yang tersebar di berbagai daerah di 
Indonesia, sehingga proses akreditasi belum sepenuhnya 
menjangkau seluruh sekolah/madrasah yang ada di Indonesia; 3) 
kurangnya persiapan pelaksanaan akreditasi; dan 4) kurang 
objektifnya penilaian oleh asesor saat melakukan visitasi 
akreditasi, sehingga BAN S/M harus melakukan akreditasi 
ulang dan mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga dan 
sumber daya.   

Selain itu, kegiatan akreditasi sekolah yang dilakukan oleh 
pemerintah melalui BAP S/M (sesuai Permendikbud 
No.13/2018, disebut sebagai BAN S/M Provinsi) masih terkesan 

pada hal-hal yang bersifat kuantitatif dan administratif. Dalam 
kegiatan visitasi asesor yang merupakan salah satu komponen 
penting dalam kegiatan akreditasi, kondisi/keadaan 
sekolah/madrasah hanya dilihat dari sisi administratif. Padahal 
akreditasi yang hanya berfokus pada masalah administratif 
bukan hanya gagal memberikan informasi yang lengkap dan 
komprehensif kepada masyarakat, tetapi juga memberikan 
informasi tidak lengkap kepada para ahli pendidikan, pengawas 
dan pembina sekolah/madrasah [13].  

Dari ringkasan permasalahan yang dijumpai dalam 
pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, sebuah studi yang 
dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Kebijakan, Balitbang 
Kemdikbud terkait analisis kinerja BAN S/M [14] menunjukkan 
hasil yang cukup baik sebagai berikut: 1) tata kelola BAN S/M 
cukup efektif dengan telah diakreditasinya 212.137 satuan 
pendidikan dan program keahlian selama kurun waktu 5 tahun; 
2) capaian BAN S/M menunjukkan: (a) sebagian kecil dari 
satuan pendidikan dan program keahlian terakreditasi dapat 
memenuhi tingkat mutu sesuai SNP; (b) terdapat jumlah satuan 
pendidikan yang cukup besar tidak memenuhi SNP sehingga 
memerlukan dukungan dana dari pemerintah agar dapat 
memenuhi SNP; dan (c) komponen SNP yang belum 
sepenuhnya dapat dipenuhi terkait dengan: standar kompetensi 
lulusan, standar pendidik dan kependidikan, serta sarana 
prasarana.. 

C. Kondisi Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan  

Berdasarkan dokumen capaian kinerja BAN S/M periode 
2012-2017 [3], capaian pemenuhan Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) dari sekolah dan madrasah kejuruan 
(SMK/MAK) yang diakreditasi menunjukkan bahwa sekolah 
negeri lebih baik dibandingkan sekolah swasta sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Capaian Pemenuhan SNP dari SMK/MAK 

 

Dari Gambar 1 terlihat bahwa untuk satuan pendidikan 
SMK/MAK  (program keahlian), terdapat 3 (tiga) standar yang 
memiliki nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan standar 
lainnya, yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan (S.4), 
standar sarana prasarana (S.5) dan standar pengelolaan (S.6). 
Adapun 3 (tiga) standar yang memiliki nilai rata-rata cukup baik 
adalah standar isi (S.1), standar pembiayaan (S.7) dan standar 
penilaian (S.8). Data yang ada juga menunjukkan bahwa masih 
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banyak provinsi yang rata-rata hasil pemenuhan SNP masih 
rendah yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan 
Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sumatera Selatan, 
Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kalimantan 
Selatan, Maluku, Lampung, Sulawesi Tenggara, Papua, Nusa 
Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Maluku 
Utara, Jambi, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Banten, Gorontalo, 
Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah.  

Dari data-data yang ada maka akreditasi satuan pendidikan 
SMK/MAK menjadi prioritas untuk diakreditasi oleh BAN S/M 
secara lebih optimal dan komprehensif, khususnya terkait 
dengan peningkatan 3 (tiga) standar yang memiliki nilai rendah. 
Proses akreditasi SMK/MAK berdasarkan amanat 
Permendikbud 13/2018 dilakukan pada satuan pendidikan tanpa 
mengabaikan penilaian terhadap program keahlian yang ada di 
sekolah tersebut. Saat ini perangkat akreditasi SMK/MAK 
masih mengacu pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 
tentang perangkat akreditasi SMK  yang berisi 133 butir 
pernyataan.  

III. STRATEGI PENINGKATAN MUTU AKREDITASI SMK 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, maka perlu 
direncanakan langkah strategis guna meningkatkan mutu 
akreditasi SMK/MAK. Langkah strategis itu mencakup kegiatan 
internal dan eksternal BAN S/M sebagai institusi pemerintah 
yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi 
satuan/program pendidikan, yakni Pertama, pengembangan 
perangkat akreditasi sekolah/madrasah dengan melakukan 
review secara kontinu terhadap empat elemen akreditasi, yaitu: 
(1) instrumen akreditasi, (2) petunjuk teknis pengisian instrumen 
akreditasi, (3) instrumen pengumpulan data dan informasi 
pendukung akreditasi, serta (4) teknik penskoran dan 
pemeringkatan hasil akreditasi. Pengembangan instrumen 
akreditasi satuan pendidikan di SMK/MAK perlu ditekankan 
pada beberapa unsur, misalnya: instrumen standar isi 
SMK/MAK yang mampu mengukur proses dan kesesuaian 
kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 
(DU-DI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) atau bahkan standar internasional dan instrumen 
standar kompetensi lulusan yang mampu memotret 
keterserapan/kebekerjaan lulusan SMK/MAK di DU-DI. 

Kedua, penggunaan sistem penilaian akreditasi secara 
online (SisPenA) merupakan langkah maju agar data yang 
dikelola lebih cepat, data terkomputerisasi yang mudah 
digunakan dan dapat meningkatkan kinerja, kualitas layanan, 
serta kualitas data yang dihasilkannya.  Integrasi yang optimal 
SisPenA dengan Dapodik Kemendikbud dan EMIS Kemenag, 
diyakini akan meningkatkan akuntabilitas data isian akreditasi 
sekolah/madrasah.  

Ketiga, peningkatan komitmen dan profesionalisme asesor 
akreditasi untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal 
ini dapat dimulai dengan (1) sistem rekruitmen asesor dengan 
kualifikasi yang makin diperketat, (2) pelatihan dan upgrading 
asesor dengan mekanisme pembelajaran yang komprehensif, 
dan (3) evaluasi terhadap kinerja asesor berdasarkan masukan 
dari pengguna (sekolah dan masyarakat). Asesor yang 
menjalankan tugasnya dengan baik dan teliti akan dapat 

merumuskan rekomendasi yang sistematis dan komprehensif 
kepada sekolah/madrasah.   

Keempat, pemanfaatan hasil dan rekomendasi akreditasi 
sekolah/madrasah secara benar, terukur dan termonitoring 
dengan baik oleh pemerintah. Studi yang dilakukan oleh 
Hendarman (2013) terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi 
sekolah menyebutkan bahwa hasil akreditasi masih belum 
dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat 
provinsi/kabupaten/kota, khususnya dalam hal perbaikan mutu 
dengan merujuk pada status hasil akreditasi per-komponen SNP. 
Hal ini disebabkan karena hasil dan laporan akreditasi belum 
dirinci sampai aspek operasional berupa analisis secara 
sistematis terhadap rekomendasi dari setiap komponen yang 
dianalisis sesuai instrumen akreditasi yang digunakan, serta 
belum adanya rekomendasi yang jelas tentang tindak-lanjut 
yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk meningkatkan 
peringkat/nilai akreditasinya.   

Kelima, pembinaan pra dan pasca akreditasi. Saat ini yang 
terjadi di hampir semua sekolah adalah bahwa kegiatan 
akreditasi sekolah/madrasah hanya merupakan kegiatan 4-5 
tahunan yang biasanya hanya dipersiapkan 2-3 bulan 
sebelumnya. Padahal sesungguhnya proses pemenuhan standar 
pendidikan (8 SNP) harus setiap saat dipenuhi oleh sekolah 
tanpa harus menunggu proses akreditasi. Idealnya sistem 
penjaminan mutu internal (SPMI) sekolah harus dapat berjalan 
secara kontinu untuk dapat memantau pemenuhan standar 
pendidikan di sekolah. Penjaminan mutu eksternal yang 
diimplementasikan dalam bentuk akreditasi sekolah oleh 
lembaga independen (BAN/BANP) pada dasarnya hanya untuk 
memastikan apakah proses penjaminan mutu internal sekolah 
berjalan dengan baik. Terkait dengan data hasil akreditasi, 
sesungguhnya tugas BAN S/M hanya melakukan penilaian 
kelayakan program/satuan pendidikan, sedangkan tugas 
pembinaan menjadi tanggung jawab para pembina satuan 
pendidikan baik di pusat, daerah, dan masyarakat penyelenggara 
pendidikan maupun satuan pendidikan.  Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai unsur penjaminan mutu 
pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam 
memfasilitasi pembinaan dan supervisi mutu berdasarkan 
temuan/rekomendasi akreditasi.  

Terakhir, penguatan eksistensi organisasi BAN S/M (pusat) 
dan BAN S/M Provinsi sebagai lembaga yang memiliki 
kewenangan melakukan proses akreditasi sekolah/madrasah. 
Terkait hal ini, Subijanto dan Siswo Wiratno (2012) 
menjelaskan bahwa penyempurnaan dan penguatan keberadaan 
organisasi BAN S/M dan BAN S/M Provinsi dapat dilakukan 
dengan cara (1) meningkatkan kualitas SDM melalui 
pemberdayaan sekretariat secara efektif, (2) menyediakan 
seperangkat tata kelola yang diperlukan BAN S/M dan BAN 
S/M Provinsi serta KPA (koordinator pelaksana akreditasi) 
Kabupaten/Kota, sehingga terbentuk standar pelayanan secara 
profesional, (c) melakukan peningkatan kualitas/kompetensi 
asesor secara berkala dan bekesinambungan, dan (d) akreditasi 
online perlu disempurnakan dan dikembangkan serta diperluas 
rintisannya untuk memperlancar tugas akreditasi.   
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