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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang 
Maha Esa, karena Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
telah berhasil mengembangkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online 
(SAPTO) versi 01. Pengembangan SAPTO terutama ditujukan untuk 
meningkatkan akurasi, obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas proses 
akreditasi sebagaimana diamanatkan dalam Permenristekdikti Nomor 32 
Tahun 2016, serta meningkatkan efisiensi proses akreditasi perguruan 
tinggi dan program studi. Selain memfasilitasi penyampaian usulan 
akreditasi secara online, melalui SAPTO perguruan tinggi juga dapat 
memantau proses akreditasi yang sedang diusulkan.  

Sebagai pendukung implementasi SAPTO tersebut, maka LPM 
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerbitkan “PANDUAN 
PENGGUNAAN SISTEM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ONLINE (SAPTO) 
UNTUK PENGGUNA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI”. Panduan ini 
memuat semua informasi yang diperlukan oleh UIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi untuk mengajukan usulan akreditasi secara online melalui 
SAPTO, mulai dari pembukaan account, pengunduhan template dokumen, 
penyampaian usulan akreditasi, hingga pemantauan proses akreditasi yang 
sedang diusulkan.  

Dengan selesaianya penyusunan panduan ini, LPM UIN Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi mengucapkan terima kasih kepada Tim 
Pengembang SAPTO dan staf yang telah berhasil mewujudkan panduan ini 
untuk meningkatkan kinerja LPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
menuju LPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang lebih baik. Akhir 
kata, LPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi senantiasa mengharapkan 
masukkan konstruktif untuk perbaikan Panduan SAPTO ini pada khususnya 
dan perbaikan LPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada umumnya. 

 
Jambi, 14 Mei 2019 

        
TIM PENYUSUN 
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A. Pendahuluan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu terdiri atas 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI). SPME dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) melalui akreditasi dan SPMI dilakukan oleh perguruan tinggi 

melalui lembaga penjaminan mutu. 

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tersebut, BAN-PT merancang 

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). SAPTO ini merupakan 

wadah bagi setiap perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi secara 

nasional dari BAN-PT. Jika perguruan tinggi tidak memasukkan usulan 

akreditasi melalui SAPTO, maka akreditasinya tidak dapat diproses oleh 

BAN-PT.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 

21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi salah satu tugas Lembaga Penjaminan 

Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 

adalah membangun sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI sangat 

erat kaitannya dengan SPME, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya. SPMI merupakan pijakan atau landasan dalam SPME. Oleh 

karena itu, LPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memandang sangat 

perlu untuk menyusun pedoman SAPTO ini. 

Pedoman SAPTO ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

bagi Institusi dan Program Studi di Lingkungan UIN Sulthan Thaha 
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Saifuddin Jambi dalam menyusun dokumen yang diperlukan dalam SAPTO 

seprti Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT), Laporan Evaluasi Diri 

Perguruan Tinggi (LED-PT), Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), dan 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LED-PS). Pedoman SAPTO ini 

difokuskan pada bagimana proses SAPTO baik ditingkat Program Studi 

Maupun ditingkat Instansi. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online 

(SAPTO). 

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2017 

tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi. 

 

C. Tujuan 

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

persiapan dan pelaksanaan SAPTO dilaksanakan secara tepat, efektif, dan 

efisien. 

 

D. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online 

1. Sekilas tentang SAPTO  
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Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) adalah sistem 

yang dikembangkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi perguruan 

tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT. SAPTO mendukung setiap 

proses yang dilakukan dalam akreditasi seperti pengajuan usulan akreditasi 

oleh perguruan tinggi, pemeriksaan dokumen,penugasan asesor dan 

validasi yang dilakukan, proses asesmen kecukupan (AK) dan asesmen 

lapangan (AL) oleh asesor.Gambar 1. Menunjukkan adalah ilustrasi proses 

akreditasi yang difasilitasi oleh SAPTO.  

Dalam sistem SAPTO Perguruan Tinggi (PT) berperan sebagai 

entitas yang mengajukan usulan akreditasi baik untuk Akreditasi 

Perguruan Tinggi (APT), maupun Akreditasi Program Studi (APS). Setiap 

perguruan tinggi akan diberi1 (satu) akun menggunakan kode perguruan 

tinggi yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) . 

Akun tersebut digunakan untuk mengajukan akreditasi perguruan tinggi 

dan akreditasi program studi yang berada di lingkungan perguruan tinggi 

tersebut. 

 

Gambar 1. Ilustrasi proses akreditasi melalui SAPTO 
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2. Akses ke SAPTO  

SAPTO dapat diakses pada alamat internet: 

https://sapto.banpt.or.id/. Halaman depan SAPTO menampilkan tombol 

login dan tautan untuk mengganti password (Lupa password?). 

 

 

 

 

Untuk menggunakan SAPTO, perguruan tinggi dapat masuk ke 

sistemdengan menekan tombol login. Sistem akan meminta pengguna 

https://sapto.banpt.or.id/
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memasukkan username atau e-mail dan juga password.

 

 

3. Cara Mendapatkan Username dan Password  

Setiap pengguna perguruan tinggi akan mendapatkan akses dengan 

username kode perguruan tinggi yang terdaftar pada PD-Dikti (Contoh, 

kode PT UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah: 201016). Untuk 

mendapatkan password, perguruan tinggi mesti mengirimkan surat 

pengajuan resmi ke BAN-PT yang berisi permintaan untuk mendapatkan 

akses ke SAPTO dengan memberikan data alamat surel (e-mail) resmi 

untuk korespondensi dengan BAN-PT dan pejabat penanggung jawab akun 

tersebut. Setelah menerima surat pengajuan, BAN-PT akan mengaktifkan 

akun tersebut dan perguruan tinggi dapat membuat password baru 

dengan menggunakan menu “Lupa password?” pada SAPTO. 
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Untuk membuat password baru, perguruan tinggi memasukkan e-

mail yang sudah didaftarkan dan menekan tombol “Kirimkan Instruksi 

Penggantian Password”. SAPTO akan mengirimkan e-mail seperti pada 

gambar berikut yang berisi tautan untuk mengganti password. Untuk 

mengganti password silahkan klik tautan yang diberikan pada pesan e-mail 

tersebut. 
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Password baru dapat dibuat dengan memasukkan password 

berikut konfirmasinya dan menekan tombol “Simpan Password Baru”. 

 

 

4. Halaman Utama untuk Pengguna Perguruan Tinggi pada SAPTO  



8 
 

Setelah membuat password baru, perguruan tinggi dapat login 

ke SAPTO. Setelah login, akan muncul halaman pertama sebagai berikut: 

 

Pada halaman pertama, SAPTO akan menampilkan daftar pengajuan 

akreditasi yang sedang dalam proses pengajuan maupun proses akreditasi. 

Perguruan tinggi dapat mengakses menu utama pada bagian kiri dan 

melihat informasi akun pada bagian kanan atas. 

 

5. Halaman untuk Memantau Daftar SK Terbit dan Daftar Pengajuan 

Ditolak  

Jika proses akreditasi sudah selesai, status proses dapat dilihat pada 

menu “Daftar SK Terbit” untuk program studi atau perguruan tinggi yang 

dinyatakan terakreditasi. Jika BAN-PT memutuskan tidak lolos akreditasi, 

status proses dapat dilihat pada menu “Daftar Pengajuan Ditolak”. 

 

 

Menu Utama 

Informasi Akun 
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6. Cara Unduh Usulan Akreditasi  

Setiap pengajuan usulan akreditasi perguruan tinggi (APT), 

pengusul harus melampirkan dokumen berikut. 

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi,  

2. Surat Pernyataan keaslian dokumen,  

3. Laporan Kinerja PT,  
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4. Laporan Evaluasi Diri PT,  

5. Lampiran (Izin pendirian PT, Statuta, Renstra), dan  

6. Isian Laporan Kinerja PT (dalam format excel sesuai template BAN-PT). 

Kelengkapan dokumen untuk pengajuan akreditasi program studi 

(S1, S2, S3, Diploma) adalah sebagai berikut. 

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi,  

2. Surat Pernyataan keaslian dokumen,  

3. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS),  

4. Laporan Evaluasi Diri (LED),  

5. Lampiran (Izin pendirian PS, Renstra), dan  

6. Isian Laporan Kinerja PS (dalam format excel sesuai template BAN-PT). 

Borang data kuantitatif dapat diunduh pada menu “Unduh Template 

Borang”. 

 

Format yang digunakan untuk borang data kuantitatif (Isian 

LKPT/LKPS) adalah format Microsoft Excel (ekstensi berkas: xslx). 
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Sedangkan untuk persyaratan yang lain, format yang digunakan adalah 

Portable Document Format (ekstensi berkas: pdf).  

Pada prinsipnya SAPTO dan BAN-PT akan memeriksa dokumen yang 

diunggah ketika mengajukan usulan akreditasi. Jika dokumen yang 

diunggah tidak sesuai format yang ditentukan, usulan akreditasi akan 

ditolak. Untuk Isian borang data kuantitatif (LKPT/LKPS) (format berkas 

excel), SAPTO akan membaca setiap isi tabel pada berkas excel. Jika berkas 

yang diunggah tidak sesuai format yang diberikan pada template, SAPTO 

secara otomatis akan menolak dan memberikan pesan kesalahan.  

 

7. Sekilas tentang Cara Pengisian Template Data Kuantitatif  

Pada proses pengajuan akreditasi, salah satu file yang harus 

diunggah ke dalam sistem SAPTO adalah file terkait dengan borang data 

kuantitatif. File borang data kuantitatif ini memiliki format Microsoft Excel 

(ekstensi berkas: xslx). Templatefile excel ini dapat diunduh oleh perguruan 

tinggi pada sistem SAPTO dimana templatefile harus disesuaikan dengan 

jenis akreditasi yang akan diajukan, apakah Akreditasi Perguruan Tinggi 

(APT) atau Akreditasi Program Studi (APS) dengan jenjang tertentu. File 

excel ini terdiri dari beberapa sheet dimana penamaan sheet sesuai dengan 

butir pada standar instrumen yang terdapat pada LKPT/LKPS. Berikut 

contoh tampilan penamaan sheet pada file excel untuk pengisian borang 

data kuantitatif. 
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Pada setiap sheet, terdapat tabel yang perlu diisi sesuai dengan 

butir terkait. Isi dari tabel tersebut harus sesuai dengan dokumen 

LKPT/LKPS yang juga merupakan prasyarat dalam melakukan pengajuan 

akreditasi. Berikut contoh tabel terkait dengan pengajuan Akreditasi 

Program Studi (APS) pada jenjang sarjana. 
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Setelah file excel borang data kuantitatif terisi secara lengkap, file 

tersebut diunggah pada sistem SAPTO pada saat proses pengajuan 

akreditasi berbarengan dengan kelengkapan dokumen lainnya.  

Sistem SAPTO akan melakukan proses validasi dari file excel borang 

data kuantitatif bila data yang terisi tidak lengkap atau terdapat kesalahan 

pengisian. Info terkait kegagalan validasi juga akan menyertakan info sheet 

(terkait butir) dimana kesalahan terjadi. 

8. Proses Pengajuan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)  

Melalui sistem SAPTO, perguruan tinggi dapat mengajukan usulan 

dua jenis akreditasi. Jenis yang pertama adalah Akreditasi Perguruan Tinggi 

(APT), sedangkan yang kedua adalah Akreditasi Program Studi (APS). 

Untuk mengajukan usulan akreditasi perguruan tinggi, pengusul perguruan 

tinggi dapat mengakses halaman pengajuan pada menu “Ajukan Akreditasi 

PT”: 

 

Contoh halaman pengajuan dapat dilihat pada gambar diatas. Perguruan 

tinggi mesti mengisi beberapa data:  

1. Pengajuan akreditasi pertama atau reakreditasi (dalam bentuk pilihan)  

2. Nomor surat pengantar untuk pengajuan proses akreditasi yang dibuat 

oleh pimpinan institusi  
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3. Tanggal surat pengantar untuk pengajuan proses akreditasi yang dibuat 

oleh pimpinan institusi  

4. Alamat dan kode pos untuk pengiriman sertifikat (SK) hasil akreditasi.  

Setelah mengisi data diatas, pengguna perguruan tinggi dapat 

mengajukan usulan dengan menekan tombol “Ajukan dan lanjut ke 

unggah berkas”. Jika data tidak bermasalah akan tampil halaman “Berkas 

Pengajuan” yang berisi status usulan dan data-data pengajuan. 

 

 

Pada halaman ini, perguruan tinggi harus memeriksa kembali data 

yang sudah dimasukkan dan jika ada kesalahan dapat melakukan 

perubahan dengan merubah data dan menekan tombol “Ubah Isian Diatas 

dan Klik Tombol ini untuk Merubah Isian Pengajuan” (Catatan: jika 

dokumen sudah diterima BAN-PT, perubahan data tidak dapat lagi 

dilakukan). 

Pada halaman ini juga ditampilkan status pengajuan. Status 

pertama yang didapatkan ketika mengajukan usulan adalah “Submit 

dokumen”, artinya pengajuan ini sedang dalam status unggah dokumen. 

Jika belum semua dokumen diunggah, akan muncul status “Dokumen 
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belum lengkap”. Jika dokumen belum lengkap, pengajuan belum dapat 

diperiksa dan diterima oleh BAN-PT dan belum dapat diberikan tanggal 

submit usulan.  

Untuk melengkapi dokumen pengajuan agar dapat diperiksa 

oleh SAPTO dan BAN-PT, pengaju mesti mengunggah semua berkas 

kelengkapan dengan menggunakan tombol pada menu “Pilih berkas baru” 

dan menekan tombol Unggah. 

 

 

Jika sudah mengunggah semua dokumen persyaratan, akan muncul 

tanggal submit usulan yaitu tanggal ketika semua dokumen persyaratan 

selesai diunggah. 
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Selama status pengajuan adalah “Submit Dokumen”, pengaju 

dapat merubah berkas dan mengunggah ulang. Selama status “Submit 

Dokumen”, pengaju juga dapat membatalkan pengajuan. 

 

Jika dokumen sudah lengkap, SAPTO dan BAN-PT akan memeriksa 

dokumen kelengkapan. Jika dokumen sudah diperiksa, pengajuan tidak 

dapat dibatalkan, namun jika BAN-PT menetapkan ada revisi, dokumen 

masih dapat dirubah dan diunggah ulang. Pemeriksaan dokumen dilakukan 

secara otomatis dan manual oleh SAPTO dan BAN-PT. Hasil pemeriksaan 
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otomatis oleh SAPTO akan ditampilkan pada baris Borang Data Kuantitatif 

seperti gambar berikut (pada gambar ini hasil pemeriksaan adalah gagal 

atau ditolak): 

 

Jika pemeriksaan otomatis oleh SAPTO berhasil akan 

ditampilkan seperti gambar berikut: 

 

Untuk pemeriksaan manual oleh BAN-PT akan ditampilkan 

dalam bentuk status “Revisi Dokumen” dan Catatan BAN-PT seperti pada 

gambar berikut. 
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Selama proses submit dokumen dan revisi, proses akreditasi 

belum dapat dilanjutkan ke proses berikutnya (asesmen kecukupan dan 

asesmen lapangan). Perguruan tinggi mesti meng-update dokumen 

persyaratan dan melakukan unggah ulang sampai persyaratan dokumen 

diterima SAPTO dan BAN-PT. Ketika merubah dokumen, pengaju mesti 

menuliskan ringkasan perubahan dokumen dalam Daftar perubahan 

dokumen seperti pada gambar berikut: 

 

Jika dokumen sudah diterima status usulan akan berubah 

menjadi “Menunggu proses AK”. 
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Jika status sudah berubah menjadi “Menunggu proses AK”, 

dokumen tidak dapat lagi diubah dan perguruan tinggi hanya dapat 

menunggu sampai proses akhir akreditasi (keputusan hasil dari BAN-PT). 

Untuk melihat status pengajuan yang sedang berlangsung, 

perguruan tinggi dapat melihat pada menu “Daftar Pengajuan”. 
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9. Proses Pengajuan Akreditasi Program Studi (APS)  

Pengajuan akreditasi program studi mempunyai proses yang sama 

dengan akreditasi perguruan tinggi yang sudah dibahas pada bagian 

sebelumnya. Perbedaannya hanyalah pada data dan dokumen persyaratan 

yang diperlukan dan juga format borang yang mesti diisi dan diunggah 

oleh pengguna perguruan tinggi. Untuk mengajukan akreditasi program 

studi (contoh tampilan diberikan pada halaman berikutnya):  

1. Pengguna perguruan tinggi membuka halaman pengajuan pada menu 

“Ajukan Akreditasi Prodi”.  

2. Pada halaman pengajuan pilih akreditasi pertama/reakreditasi, dan  

3. Kemudian pilih jenjang  

4. Setelah jenjang dipilih, secara otomatis akan muncul daftar program 

studi yang sesuai dengan jenjang tersebut. Pilih salah satu program 

studi  

5. Pilih modus pembelajaran dan bidang ilmu  

6. Isi nomor dan tanggal surat pengantar, dan juga alamat dan kode pos 

pengiriman sertifikat. Kemudian klik “Ajukan dan lanjut ke unggah 

berkas”.  

7. Setelah itu akan muncul halaman untuk edit pengajuan dan unggah 

berkas. Proses berikutnya adalah unggah berkas dan pemeriksaan oleh 

BAN-PT. Pengaju dapat merubah dokumen sebelum statusnya berubah 

menjadi “menunggu proses AK”.  

Pengguna dapat memantau status pada menu daftar pengajuan. 

Ada 12 status yang menunjukkan kemajuan dari proses pengajuan 

akreditasi yaitu:  

1. Submit dokumen  

2. Revisi dokumen  

3. Menunggu proses AK  
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4. Proses AK  

5. Tidak lulus AK  

6. Tunda AL  

7. Proses AL  

8. Menunggu penetapan hasil AL  

9. Menunggu penerbitan SK  

10. SK dan sertifikat terbit  

11. SK dan sertifikat terkirim  

12. Tidak terakreditasi  

Contoh tampilan: 
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E. Frequently Asked Questions (FAQ) 

1. Kapan SAPTO mulai diterapkan? 

SAPTO mulai diterapkan sejak 10 April 2017 untuk akreditasi program 

studi APS dan untuk akreditasi perguruan tinggi (APT) mulai tanggal 1 

Juni 2017. 

2. Bagaimana mendapatkan akun untuk akses ke SAPTO? 

Pimpinan PT mengajukan surat resmi yang mengusulkan nama 

penanggungjawab dan alamat email resmi yang akan digunakan, 

ditujuan kepada Direktur DE BAN-PT. Disamping itu kirimkan juga 

melalui email berupa soft copy agar dapat dicopy-paste alamat yang 

persis sama. 

3. Berapa kapasitas setiap file maksimal yang dibolehkan di-upload ke 

SAPTO? 

Setiap file ukuran maksimalnya 25 MB dalam bentuk pdf kecuali 

Borang Kuantitatif. 

4. Apakah pengusul boleh mengubah excel borang kuantitatif? 



26 
 

Tidak boleh. Pengusul tidak boleh mengubah posisi sheet, posisi tabel, 

dan kolom tabel. Untuk pengisian yang bersifat angka pengusul hanya 

boleh mengisikan nilainya saja tanpa menambahkan satuan. Untuk 

pengisian yang menambahkan baris data, silahkan menambahkan baris 

isian lengkap mulai dari kolom pertama dan seterusnya tanpa 

pembuatan “marge” untuk data pada baris yang berdekatan. 

5. Siapa yang menandatangani Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi? 

Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi ditantatangani oleh Rektor dan 

diberi stempel institusi. Pada surat pengantar tersebut harus 

disebutkan dengan jelas jenjang prodi (S1 atau S2 atau S3) yang akan 

diakreditasi. 

6. Siapa yang menandatangani Surat Pernyataan keaslian dokumen? 

Surat Pernyataan Keaslian Dokumen ditandatangani oleh rektor dan 

diberi materai tanpa diberi stempel. 

7. Bagaimana cara membuat lampiran LED? 

Lampiran LED harus dibuat kopernya dan halaman pembatas setiap 

dokumen. 

8. Bolehkah data pada borang kuantitatif di-copy-paste langsung dari 

LKPT/LKPS? 

Tidak boleh. Pengisian borang kuantitatif harus diketik ulang, karena 

jika tidak diketik ulang ditakutkan mengubah format sheet pada 

borang kuantitatif. 

 


