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1. Penanggungjawab 

a. Membuat jadwal kerja harian untuk beberapa anggota panitia. 

b. Menentukan tempat kerja di ruang kepala madrasah. 

c. Mengarahkan kinerja ketua panitia. 

d. Menggerakkan kinerja semua anggota panitia. 

e. Meminta dan melihat hasil kerja setiap hari berdasarkan jadwal kerja harian. 

f. Monitoring langsung terhadap kinerja semua anggota panitia 

g. Memberi bimbingan dan arahan kepada semua anggota panitia 

h. Menentukan kebijakan di bidang administrasi dan keuangan 

i. Meminta laporan progress kerja setiap koordinator dan anggota. 

j. Mengesyahkan semua administrasi guru mata pelajaran dan wali kelas semester 1 setelah 

diparaf oleh Wakamad Kurikulum. 

k. Mengadakan rapat evaluasi kinerja anggota panitia. 

l. Menerima dan/atau meminta laporan kemajuan kinerja anggota panitia dari/ke ketua. 

 

2. Ketua 

a. Menjalankan jadwal kerja harian bersama penanggungjawab. 

b. Menggerakkan kinerja koordinator dan anggota sesuai tugasnya. 

c. Hadir setiap hari kerja mulai pukul 13.00 s/d 16:00 WIB. 

d. Membuat dan menjalankan checklist perkembangan kinerja koordinator dan anggotanya 

masing-masing. 

e. Menentukan data/berkas/dokumen dan sarpras yang diperlukan. 

f. Mendalami tiap-tiap instrumen akreditasi bersama koordinator and anggota. 

g. Melakukan tagihan administrasi guru mata pelajaran semester 1  

h. Melakukan tagihan administrasi wali kelas semester 1 

i. Menggerakkan anggotanya untuk menyusun dan/atau mengadakan adminstrasi untuk 

masing-masing standar sesuai dengan instrumen akreditasi yang ada. 

j. Melakukan teguran dan pembinaan kepada semua anggota panitia yang ada di bawahnya 

terkait capaian kinerja. 

k. Melaporkan jenis-jenis hambatan kepada kepala madrasah. 

l. Meminta Wakamad Kurikulum untuk segera membuat kebijakan teknis terkait 

adminstrasi guru mata pelajaran dan wali kelas semester 2. 

m. Menentukan data/berkas/dokumen yang harus disusun atau disiapkan oleh masing-

masing koordinator/anggota sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan merujuk 

kepada instrumen akreditasi. 



n. Menentukan jenis tempat pengarsipan data/berkas/dokumen dan sarpras yang diperlukan 

dalam akreditasi. 

 

3. Sekretaris 

a. Menyiapkan progress checklist untuk tiap-tiap standard. 

b. Menyiapkan dan menjalankan Daftar Hadir setiap hari sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan oleh kepala madrasah. 

c. Hadir setiap hari mulai dari pukul 13.00 s/d 16.00 WIB. 

d. Membuat jadwal lembur sesuai petunjuk dari penanggungjawab 

e. Menyiapkan kertas, printer dan sejenisnya yang diperlukan 

f. Mendata jenis-jenis data/berkas/dokumen untuk tiap-tiap standard berdasarkan konsep 

dari ketua yang sudah di-ACC oleh kepala madrasah. 

g. Menentukan model dan jenis tempat pengarsipan data/berkas/dokumen akreditasi. 

h. Labeling tempat pengarsipan data/berkas/dokumen akreditasi 

i. Membuat rekap data/berkas/dokumen per standard. 

 

4. Bendahara 

a. Menyusun anggaran pengadaan barang/alat bersama ketua  

b. Menyusung anggaran penggandaan data/berkas/dokumen bersama ketua. 

c. Menyusun anggaran foto copy berkas/data/dokumen. 

d. Menyusun anggaran belanja barang/alat sesuai kebijakan kepala madrasah melalui ketua. 

e. Memberikan vakasi sesuai ketentuan dari kepala madrasah. 

f. Belanja konsumsi lembur sesuai kebijakan dari kepala madrasah. 

g. Menangani semua pemasukan dan pengeluaran untuk kepentingan akreditasi. 

 

5. Koordinator Standar Akreditasi 

a. Memiliki instrumen akreditasi sesuai dengan standar yang menjadi tanggungjawabnya. 

b. Memahami tiap-tiap instrumen di standar yang menjadi tanggungjawabnya bersama 

anggota. 

c. Hadir dan bekerja di ruang kepala madrasah sesuai jadwal. 

d. Bekerja sesuai jadwal mulai pukul 13.00 s/d 16.00 WIB. 

e. Membuat dan menjalankan checklist sebagai kontrol kemajuan kerja. 

f. Menyusun atau mengadakan data/berkas/dokumen/bukti yang dibutuhkan sesuai 

instrumen akreditasi yang menjadi tanggungjawabnya. 

g. Menginventarisir data/berkas/dokumen atau sarpras sesuai kesepakatan dengan 

koordinator dan ketua. 

h. Menyelesaikan semua administrasi guru mata pelajaran semester 1 

i. Menyelesaikan semua administrasi wali kelas semester 1. 

j. Menyelesaikan administrasi lainnya sesuai tugas dan jabatan di luar guru mata pelajaran 

dan wali kelas. 



k. Tetap berkomitmen menjalankan semua administrasi yang menjadi tanggungjawabnya di 

semester dua. 

l. Melakukan tagihan administrasi semester 1 ke guru mata pelajaran yang tidak menjadi 

panitia akreditasi. 

m. Melakukan tagihan administrasi semester 1 ke wali kelas yang tidak menjadi panitia 

akreditasi. 

 

6. Anggota Standar Akreditasi 

a. Memiliki instrumen akreditasi sesuai dengan standar yang menjadi tanggungjawabnya. 

b. Hadir dan bekerja di ruang kepala madrasah sesuai jadwal. 

c. Bekerja sesuai jadwal mulai pukul 13.00 s/d 16.00 WIB. 

d. Bersama koordinator membuat dan menjalankan checklist sebagai kontrol kemajuan 

kerja. 

e. Bersama koordinator dan ketua memahami tiap-tiap instrumen di standar yang menjadi 

tanggungjawabnya bersama anggota. 

f. Bersama koordinator menyusun atau mengadakan data/berkas/dokumen/bukti yang 

dibutuhkan sesuai instrumen akreditasi yang menjadi tanggungjawabnya. 

g. Bersama koordinator menginventarisir data/berkas/dokumen atau sarpras sesuai 

kesepakatan dengan koordinator dan ketua. 

h. Menyelesaikan semua administrasi guru mata pelajaran semester 1 

i. Jika wali kelas, menyelesaikan semua administrasi wali kelas semester 1. 

j. Menyelesaikan administrasi lainnya di semester 1 sesuai tugas dan jabatan yang diemban 

di luar guru mata pelajaran dan wali kelas. 

k. Tetap berkomitmen menjalankan semua administrasi yang menjadi tanggungjawabnya di 

semester dua. 

l. Bersama koordinator dan dibantu oleh koordinator KBM dan Wakamad Kurikulum 

melakukan tagihan administrasi semester 1 ke guru mata pelajaran yang tidak menjadi 

panitia akreditasi. 

m. Bersama koordinator dan dibantu oleh koordinator KBM dan Wakamad Kurikulum 

melakukan tagihan administrasi semester 1 ke wali kelas yang tidak menjadi panitia 

akreditasi. 
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