


Bagi Usulan Borang sd 30 Juni 2020:

1. Upload dalam 6 bulan atau lebih, maka BAN PT akan menerbitkan SK hasil

akreditasi saat masa akreditasi habis, dan masa berlaku akan ditentukan sampai hasil

akreditasi yang baru. Dan untuk prodi yang telah memenuhi hal ini, akan

mendapatkan prioritas. 

2. Upload dalam masa sebelum 6 bulan, maka BAN PT akan menerbitkan SK hasil

akreditasi saat masa akreditasi habis, dan masa berlaku sampai dengan hasil

akreditasi yang baru.

3. Upload setelah masa akreditasi habis, maka BAN PT akan menerbitkan akreditasi C 

sampai dengan hasil akreditasi yang baru. 

4. Untuk akreditasi pertama bagi prodi baru yang telah memenuhi akreditasi minimal, 

maka BAN PT akan menerbitkan SK hasil akreditasi C sampai dengan hasil

akreditasi yang baru.



Bagi Usulan Borang sejak 1 Juli 2020:

1. Borang yang disubmit dalam 6 bulan atau lebih, dan kemudian bila

BAN PT belum menerbitkan keputusan akreditasi sd masa akreditasi

nya habis, maka status akreditasi dari Prodi / PT tersebut “tetap

berlaku” sampai dengan terbitnya keputusan BAN PT yang baru.

2. Borang yang disubmit dalam kurang dari 6 bulan, dan kemudian bila

BAN PT belum menerbitkan keputusan akreditasi sd masa akreditasi

nya habis, maka status akreditasi PS / PT tersebut “dalam keadaan

tidak terakreditasi”, sampai dengan terbitnya status akreditasi yang 

baru

3. Borang yang disubmit melebihi batas waktu akreditasi berakhir, 

maka status akreditasi PS / PT tersebut “dalam keadaan tidak

terakreditasi” sampai dengan terbitnya status akreditasi yang baru. 



Prodi baru – akreditasi minimum berlaku paling 

lama 2 tahun (Permen 32/2016)

1. Upload dok borang Akreditasi pertama sebelum masa berlaku

akreditasi minimum berakhir, maka status Prodi baru tersebut

tetap berlaku sampai dengan terbitnya keputusan baru

2. Upload dok borang setelah masa habis berlaku akreditasi

minimum berakhir, status akreditasi Prodi baru tersebut

menjadi tidak terakreditasi sampai dengan terbitnya keputusan

baru



Urutan waktu keluarnya SK pemenuhan akreditasi

minimum (bagi Prodi Baru)

1. S3 T. Siskal – 28 Desember 2017 sd 27 Des 2019

2. S2 T. Siskal – 14 Februari 2018 sd 13 Februai 2020

3. S1 T. Informasi – 24 Januari 2018 sd 23 Januari 2020

4. S1 Aktuaria – 14 Februari 2018 sd 13 Februari 2020

5. Profesi - 30 Juli 2019 sd 29 Juli 2021



terimakasih


