VISITASI AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 TEKNIK
INFORMATIKA PNC OLEH BADAN AKREDITASI
NASIONAL – PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)

Humas PNC: Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BANPT)
telah
melaksanakan Visitasi akreditasi program studi D3
Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap.
Tim Asesor BAN-PT ini yaitu Dr.Ir. Fahren
Bukhari, M.Sc dari Institut Pertanian Bogor, dan
Joe Lian Min, M.Eng dari Politeknik Negeri
Bandung.
Akreditasi Program Studi D3 Teknik Informatika
ini telah dimulai tanggal 28 Juni sampai dengan
tanggal 30 Juni 2018.
Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu
lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang
independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk
menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga
kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai
kebutuhan kerja.
BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi
dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu institusi
perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
Adapun Tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah :
1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang
terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-

PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari
penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan
dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam
transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana,
serta pengakuan dari badan atau instansi lain.
Penilaian akreditasi meliputi:
 Kurikulum dari setiap program pendidikan
 Jumlah tenaga pendidik
 Keadaan mahasiswa
 Kordinasi pelaksanaan pendidikan, termasuk persiapan sarana dan
prasarana
 Kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan rumah
tangga dari perguruan tinggi.
Pada pembukaan buku naskah akademik Akreditasi Institusi Perguruan
Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan
penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap
mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk
menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan
penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh team asesor
yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan
tinggi.
Landasan dari akreditasi sebuah intitusi pendidikan yakni Undang-undang
RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan
61). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
(Pasal 47) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
Akreditasi menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah
lembaga institusi perguruan tinggi atau program studi dalam tataran
kompetisi pengelolan dengan institusi perguruan tinggi dan program studi
lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna produk program
perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak karena
dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkawal dengan baik.
Akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu
pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun
internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau
program studi yang bersangkutan. Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih
mudah menjamin mutu PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah
terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi

mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan
bagi institusi dan mahasiswanya.
Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi juga menjadi media informasi
bagi para calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja, dan organisasi
penyandang dana mengenai kualitas PT serta lulusannya. Dan manfaat bagi
PT yang bersangkutan, mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih
meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. Mereka juga akan
lebih mudah menjaring kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun
luar negeri
Jadi Akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu
pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi, dimana
setiap perguruan tinggi harus bisa meningkatkan mutu dan daya saing
terhadap lulusannya dan dapat menjamin tentang proses belajar mengajar
pada perguruan tinggi tersebut, dan sebagai acuan untuk memberikan
informasi tentang sudah siapnya suatu perguruan tinggi tersebut dalam
melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai standarisasi yang
diberikan oleh pemerintah dalam tahap proses globalisasi pendidikan untuk
daya saing secara global dimasa datang.

