
Best Achievement

imulai dengan manis pada tahun 2005 yang ITB menerima kunjungan/visitasi penilai dari Badan 
lalu dengan hasil Akreditasi “A” dari BAN Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT), 
PT, MBA ITB kembali membukukan prestasi yaitu :D
yang sama 5 tahun kemudian. Sebuah hasil 

1.Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si.,M.M (Universitas yang membanggakan dan memberikan kesan 
Indonesia)tersendiri bagi seluruh bagian dari civitas yang 

bekerja keras bagi sebuah tujuan yang istimewa.
2.Prof. Dr.Drs. Suratman, M.Si (Universitas 
Hasanudin)Persiapan untuk penilaian akreditasi tahun 2010 

sudah dimulai sejak satu tahun sebelumnya dan 
Asesmen dilakukan selama 2 hari  dengan agenda melalui kepemimpinan dua orang direktur MBA ITB. 
presentasi dan wawancara dengan ketua program Tim yang bekerjapun mengalami “bongkar pasang” 
studi, wawancara dengan dosen, mahasiswa, sebelum akhirnya ditetapkan dengan SK.
alumni, dan pengguna lulusan. Selain itu, dilakukan 

juga penilaian terhadap Cukup banyak data yang 
data-data terkait akreditasi harus dicari, dikumpulkan, 
s e r t a  p e n i n j a u a n  k e  dan dipersiapkan untuk 
lingkungan kampus SBM. kemudian disusun menurut 
K e g i a t a n  a s e s m e n  i n i   aturan penilaian baru yang 
berakhir pada Sabtu (24/07) sudah ditentukan oleh BAN – 
P k l .  1 3 . 2 5  W I B ,  p a d a  PT. Berbeda dari aturan 
p e n u t u p a n  k u n j u n g a n  peni la ian lama,  aturan 
tersebut Dekan dan Kaprodi penilaian baru ini meliputi 
memberikan kata sambutan, 100 poin penilaian yang 
dan ucapan terima kasih mencakup seluruh proses 
kepada semua pihak yang belajar mengajar dan sumber 
telah membantu, diakhiri daya serta faktor pendukung. 
dengan penandatangan Sungguh bukan suatu hal 
Berita Acara Asesmen antara mudah untuk memilah data 
Dekan, Kaprodi dan kedua dan menyusunnya serta 
asesor.memasukkannya ke dalam 

poin-poin penilaian sesuai 
Apakah setelah itu selesai dengan aturan BAN – PT.
sudah masa penantian MBA 

ITB? Ternyata masih harus menunggu sekitar tiga Akhirnya semua proses sudah dilalui dan berkas 
bulan baru semua anggota tim dan civitas SBM ITB akreditasi sudah dikirim ke BAN - PT melalui Satuan 
dapat bernapas lega.Pengendali Mutu ITB dan tibalah waktunya bagi 

seluruh anggota tim untuk memasuki masa 
Hasil penilaian dari asesor BAN-PT MBA ITB penantian visitasi atau kunjungan penilaian dari 
berhasil mendapatkan predikat “A” kembali dengan anggota tim penilai yang dikirim oleh BAN - PT.
Surat Keputusan No. 012 thn 2011 dan berlaku 
hingga 18 Juni 2016. Prestasi ini merupakan hal yang Kira-kira delapan bulan kemudian, datanglah berita 
luar biasa mengingat sejak MBA ITB berdiri dapat itu. Berita yang sesungguhnya dinanti-nanti  oleh 
mempertahankan peringkat teratas dalam hampir semua anggota tim penyusun dokumen 
mendapatkan Akreditasi dari BAN-PT. Selamat akreditasi agar semua pekerjaan dapat dirasakan 
kepada MBA ITB semoga semakin berjaya.tuntas dikerjakan. 

Sungguh sebuah “hadiah” yang menyenangkan di Pada tanggal 23 April 2011, program studi Magister 
ujung kerja keras yang luar biasa. (IM/YPK)Administrasi Bisnis, Sekolah Bisnis dan Manajemen 
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