
Lf

\-

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DEPARTEMEN PENE IDIKAN NASIONAL
REPUBLIK II,IDONESIA

NOMOR : 004/BAN-PT/Ak-lV/Dpl-!lrul/2O06

TENTITNG

Menimbang

HAS]L DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK
PROGRAM DIF'LOMA (D[)
DI PERGURU,\N T]NGGI

a. bahwa Badan Akreiitasi llasional Perguruan Tinggi telah
menetapkan pering<at akreditasi program studi ' jenjang
Diploma dua (Dll) pada berbagai perguruan tinggi,

b Bahwa sebagai tincak lanjut penerimaan usulan tersebut
dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi
terhadap data dan irrformasi evaluasi diri, dan isran borang
akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada
perguruan tinggi sasaran;

c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam' diktum (b) di atas a<lalah dalam rangka untuk menentukan
akurasi data dan inlormasi evaluasi diri dan isian borang' akreditasi dan untuk rnenentukan hasil dan peringkat
akreditasinya:

d. bahwa berhubung dengan rtu perlu ditetapkan hasil dan
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ditetapkan pada kepulusan ini, sehingga status, peringkat dan
nilai hasil akreditasi ya rg terdahulu tidak berlaku lagi.

Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi
program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam
kampus perguruan tinl;ginya, tidak berlaku bagi program studi

.yang sama yang dilaks,anakan secara ekstensi atau non reguler
yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di
belakang nama progratn studi, di dalam keputusan ini.

Ketentuan akreditasi iri berlaku selama 5 (lima) tahun untuk
program studi yang br:rperrngkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun
untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya
keputusan ini.

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam
'lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan
kenyataan yang terakhir dr masing-masing perguruan tinggi
yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut
akan diadakan perbaikiln sebagaimana mestinya.

a. Jika terjadi penyarnpaian data dan informasi yang tidak

, benar pada evaluasi dirr. borang dan/atau kepada asesor
yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan inr,

maka akan dlla <ukan penilaian ulang dan status
akreditasinya dapat dinyatakan gugur.

b. Status akreditasi beiru akan diberikan berdasarkan penilaian
ulang.
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Jika kemudian proSram studi akan melakukan perubahan
yang bermakna sr:hingga dapat mempengaruhi kualitas,
tujuan, struktur, ru.rng lingkup, atau kendali program studi
tersebut, maka program studi harus mengajukan
permohonan penila ian kembali kepada Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi.
Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam
lampiran ll keputusern ini.
Pada permohonan penilaran kembali perlu dilampirkan
persetujuan Direkt rr Jenoeral Pendidikan Tinggi untuk
perubahan itu.
Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status
.akreditasi yang telalt diberikan dinyatakan gugur.
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Kedelapan Pernyataan tentang s;tatus akreditasi program studi dalam
berbagai brosur, kat,alog, penerbitan, bahan promosi harus
disusun secara jelas dztn benar dengan memperhatikan kaidah-
kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan
pengertian keliru pada nasyarakat.

Kesembilan Hal-hal lain yang belurn diatur dalam Surat Keputusan ini akan
.diatur lebih lanjut dalanr ketentuan tersendiri.

Kesepuluh Jika ternyata terdapat <ekeliruan dalam Keputusan ini diadakan
perbaikan sebagaiman a mestin ya.

Kesebelas Keputusan ini mulai be'laku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Juni 2006
Badan Akreditasi Nasional

uruan Tinggi

K. Tadjudin

Tembusan

1. Menlerr Pendidikan Nasional
2. Sekretarrs Jenderal Departemen Pendidikarr Nasronal
3. lnspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Trnggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Dii'ektur Pembinaan Akademik dan Kem;lhasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/lnstitut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan

Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta lndonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan'Iinggr Swasta
10. Komisi X DPR - Rl
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Lampiran ll Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 004/BAN-PT/Ak-l\'/Dpl-llA/l/2006 lentang Hasil dan
Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Diploma ( Dll ) di
Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasir>nal Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat
mempengaruhi kualitas, tujuan, struktrtr, ruang lingkup, atau kendali program
studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program ( program related ).

. Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program

. Perubahan dalam penyajian F)rogram seperti diadakannya program
ekstensi. kelas jarak jauh.

. Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program Dlll menjadi
DIV atau DIV menjadi 51.

. Perubahan dalam kurikulum.

. Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25o/o daripada
jumlah yang dilaporkan.

. Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan ( structure
related ).

. Pertanggungjawaban program strrdi pindah ke fakultas / jurusan lain

. Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain

. Program studi menerima mahasir;wa transfer dengan alih kredit,

. Perubahan status kepemilika0 at;ru status hukum lembaga

. Program studi pindah lokasi

a
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Tanggnl : 15 Juni 2l)0(r
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