
 

  

PETUNJUK PENGGUNAAN SI 

BORANG AKREDITASI 
http://borang.akreditasi.uny.ac.id 

Universitas Negeri Yogyakarta 
2017 



 

  

MANUAL SI BORANG AKREDITASI 1 

 

SI Borang Akreditasi 

Sistem Informasi Borang Akreditasi adalah sistem yang berisi isian borang akreditasi baik 

Universitas maupun Program Studi, sesuai dengan format borang BAN-PT. Dalam SI borang 

akreditasi disediakan fitur untuk simulasi penilaian borang untuk masing-masing admin borang 

program studi. Sehingga dapat diprediksi poin yang dapat diperoleh dari isian borang pada 

masing-masing program studi. SI borang akreditasi dapat diakses pada alamat 

http://borang.akreditasi.uny.ac.id 

HALAMAN AWAL 

Halaman awal sistem terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Terdapat 2 menu utama pada 

halaman awal sistem, yaitu Home dan Data Pendukung. Home merupakan halaman awal 

sistem, sedangkan menu Data Pendukung mengarah pada Sistem Informasi Akreditasi pada 

alamat http://akreditasi.uny.ac.id. Sedangkan pada bagian kanan atas laman sistem terdapat 

menu login yang dapat digunakan oleh administrator borang untuk masuk ke SI Borang 

Akreditasi. 

Pada bagian utama sistem terdapat daftar borang yang sudah dibuat pada SI Borang Akreditasi. 

Masing-masing borang dapat di-klik untuk melihat isian dari borang tersebut. 

 

HALAMAN LIHAT BORANG 

Halaman lihat borang akan tampil ketika pengguna memilih salah satu borang pada halaman 

awal sistem. Pada halaman ini, menu utama akan bertambah sesuai dengan banyaknya standar 

borang yang telah dibuat oleh administrator masing-masing borang. Menu akan terbagi dalam 

Standar dengan sub menu merupakan substandar dari masing-masing standar. 

http://borang.akreditasi.uny.ac.id/
http://akreditasi.uny.ac.id/
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LOGIN PRODI 

Administrator borang dapat login ke sistem untuk mendapatkan akses menambah, 

mengubah, menghapus standard borang dan melakukan simulasi penilaian borang. 

Administrator dibedakan menjadi Administrator utama sistem, dan administrator borang 

Program Studi. Administrator utama sistem memiliki hak tambahan untuk manajemen admin 

program studi.  

Login ke dalam sistem informasi borang akreditasi menggunakan Single Sign On 

(SSO). Login ke sistem informasi borang akreditasi Login dapat dilakukan dengan klik Menu 

Login di sudut kanan atas laman. Akan muncul halaman login SSO. Pada halaman tersebut 

isikan UNY ID (email UNY) dan password yang bersesuaian, kemudian klik LOGIN. 
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Halaman awal administrator borang program studi adalah seperti pada gambar di bawah 

ini. Pada halaman awal, terdapat menu tambahan yaitu Konfigurasi. 

 

Menu Konfigurasi 

Konfigurasi merupakan halaman yang digunakan untuk manajemen isi borang. 

Halaman Konfigurasi borang program studi adalah seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Pada halaman konfigurasi borang akreditasi terdapat 2 (dua) tombol utama, yaitu 

Import Borang Prodi dan Tambah Sub Standar. Tombol Import Borang Prodi digunakan untuk 

mengimport format standar borang program studi. Sedangkan tombol Tambah Sub Standar 

digunakan untuk menambahkan Sub Standar satu per satu. 

Tambah Sub Standar 

Fungsi Tambah Sub Standar digunakan untuk membuat Sub Standar pada borang 

program Studi bersesuaian. Untuk menambahkan sub standar, klik tombol Tambah Sub 

Standar pada halaman konfigurasi, maka akan muncul isian format standard borang seperti 

pada gambar di bawah ini. 
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Kode Sub Standar : Adalah kode standar / sub standar pada format borang. Kode yang 

dituliskan cukup angka saja. Contoh : 1, 1.1, 1.1.1, dst. 

Nama Sub Standar : Merupakan nama atau judul dari standar/sub standar yang bersesuaian. 

Deskripsi : Merupakan penjelasan mengenai standar/sub standar yang bersesuaian. 

Parent : Merupakan standar/sub standar induk dari sub standar yang akan dibuat. Jika standar 

yang dibuat tidak memiliki induk, maka isian ini dikosongkan. 

Dokumen Kelengkapan : Merupakan penjelasan dokumen/bukti yang disiapkan untuk 

melengkapi isian borang. 

Isian : Merupakan jawaban/penjelasan dari standar borang yang bersesuaian. 

Setelah mengisi form penambahan standar/sub standar, klik tombol Tambah. Maka 

standar/substandard akan ditambahkan pada borang program studi dan akan ditampilkan. 

Selain itu, menu pada bagian kiri halaman juga akan bertambah sesuai dengan standar borang 
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yang ditambahkan dan terdapat . Jika telah berhasil menyimpan standar/sub standar, akan 

tampil halaman standar/substandard tersebut seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Import Borang Prodi 

Format Standar borang program studi terdiri dari 7 standar dengan masing-masing 

standar memiliki sub standar. Untuk mengimport format borang program studi secara langsung 

keseluruhan, klik tombol Import Borang Prodi pada halaman konfigurasi. Maka setelah itu, 

borang program studi akan otomatis di-generate sesuai format dari BAN-PT. Hasil generate 

format borang program studi seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Update Sub Standar 

Administrator dapat mengubah Sub Standar yang telah dibuat. Untuk mengubah sub 

standar yang telah dibuat dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Cara pertama yaitu melalui halaman tampil sub standar, klik tombol  pada bagian 

kanan atas isian borang. 

Cara kedua yaitu melalui halaman konfigurasi sub standar dengan klik tombol  pada baris 

sub standar yang bersesuaian. 

Halaman update sub standar adalah seperti pada gambar di bawah ini. Untuk menyimpan 

perubahan yang dilakukan, klik tombol Simpan pada bagian bawah form isian. 

 

SIMULASI PENILAIAN 
Fungsi simulasi penilaian merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan 

simulasi penilaian borang akreditasi. Administrator dapat melakukan simulasi penilaian borang 

dengan menginputkan nilai pada masing-masing item penilaian. Nilai yang dimasukkan 
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maksimal 4. Total nilai akan otomatis dihitung oleh sistem, dan ditampilkan di bagian atas 

form penilaian. 

 

LIHAT ISIAN BORANG SESUAI DENGAN POIN PENILAIAN 
Pada halaman simulasi penilaian, terdapat link pada masing-masing item penilaian 

untuk melihat isi borang yang berkaitan dengan item penilaian. Untuk melihat isian tersebut 

adalah dengan cara klik standar di masing-masing baris penilaian di akhir kalimat item 

penilaian. Tampilan detail isian borang seperti pada gambar di bawah ini. 
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LOGIN ADMINISTRATOR SISTEM 
Administrator utama sistem informasi borang program studi memiliki hak akses untuk 

manajemen user SI borang akreditasi. Pada bagian menu utama di bagian kiri halaman terdapat 

tambahan menu yaitu Manajemen User yang berfungsi untuk mengatur user yang dapat 

mengakses sistem. 

 

Halaman maajemen user seperti pada gambar di bawah ini. Untuk mengubah akses 

masing-masing user, klik tombol pada user yang bersesuaian, kemudian pilih group akses yang 

diinginkan. 

 

 


