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Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Akreditasi LAM-
PTKes untuk Proses Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi 

 
 
 
Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Akreditasi LAM-PTKes versi ke-dua 
(SIMAkV2) untuk proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pasca Akreditasi diharapkan dapat 
membantu program studi memahami menu dan tampilan untuk pengisian form monev pada 
akun SIMAk program studi. Berikut penjelasan menu dan tampilan pada setiap tahapnya.  
 

1. Login Menggunakan Akun SIMAk 
 

 
Gambar 1. Login pada aplikasi SIMAk 

 
Program studi yang akan di Monev Pasca Akreditasi oleh LAM-PTKes adalah program 
studi yang sudah melakukan akreditasi di LAM-PTKes dan sudah memiliki Akun SIMAk 
program studi (username dan password). Untuk melakukan pengisian form monev 
pasca akreditasi, program studi dapat mengakses link 
https://akreditasi.lamptkes.org/ kemudian sign in dengan Akun tersebut (Gambar 1).  

 
 

2. Proses lupa Password 
 

 
Gambar 2. Menu Lupa Password 

 
Program studi yang tidak ingat Akun SIMAk (username dan password), baik karena 
lupa atau adanya perubahan pada Tim/Panitia Akreditasi program studi dapat 
menggunakan menu lupa password pada laman aplikasi SIMAK (Gambar 2). 
 

https://akreditasi.lamptkes.org/
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Gambar 3. Form Lupa Password 

 
Program Studi dapat mengisi form pengajuan lupa password pada laman tersebut. 
(Gambar 3) 

• Masukkan Username (Akun SIMAk Program Studi, jika ingat) atau masukkan 
email salah satu dari empat Tim/Panitia Akreditasi yang datanya 
diisikan/diinput pada saat program studi melakukan proses Akreditasi.  

• Pilih Pilihan Program Studi 

• Pilih Nama Institusi/Perguruan Tinggi 
• Pilih Nama Program Studi 
• Kemudian klik Reset Pasword  

 
Setelah program studi klik reset password, sistem akan mengirimkan link untuk reset 
password pada email (Gambar 4) 

 
Gambar 4. Email Link Reset Password 
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Gambar 5. Laman Pengisian Password Baru 

 
Selanjutnya program studi dapat mengisi password baru dan klik simpan pada laman 
tersebut. Jika proses ini sudah dilakukan, program studi dapat mencoba sign in pada 
link https://akreditasi.lamptkes.org/ untuk dapat masuk ke Akun SIMAk program 
studi dan mengisikan form monev pasca Akreditasi (Gambar 5).  

 
Namun jika program studi sama sekali tidak ingat username atau email salah satu 
dari empat Tim/Panitia Akreditasi yang pernah diinput, maka program studi dapat 
bersurat ke LAM-PTKes melalui email sekretariat@lamptkes.org untuk permintaan 
reset password.  

 
 

3. Update Data Tim/Panitia Akreditasi 
 
Program Studi dapat melakukan update data tim/panitia akreditasi pada Akun SIMAk 
Program Studi dengan cara klik menu Akreditasi (sebelah kiri) >> klik Panitia 
Akreditasi >> klik Tombol Edit untuk merubah data (Gambar 6). 

 

 
Gambar 6. Menu Update Data Tim/Panitia Akreditasi 

 
Program studi dapat merubah data tim/panitia akreditasi dan klik tombol simpan 
untuk menyimpan perubahan (Gambar 7).  
 

https://akreditasi.lamptkes.org/
mailto:sekretariat@lamptkes.org
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Gambar 7. Simpan Data Tim/Panitia Akreditasi 

 
Program studi wajib meng-update data tim/panitia akreditasi satu tahun sekali atau 
minimal jika ada perubahan pada tim/panitia akreditasi, contohnya jika ada 
pergantian Ketua Program Studi, Pimpinan UPPS, Tim Penjaminan Mutu atau 
Sekretaris. Data yang diisikan harus lengkap.   

 
 

4. Pengisian Form Monev Pasca Akreditasi 
 
Prodi yang sudah mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk melakukan 
pengisian form monev pasca akreditasi dapat sign in dan mengisikan langsung form 
monev pada Akun SIMAk Program Studi.  

 

 
Gambar 8. Dashboard Akun SIMAk Program Studi yang Belum Mengisikan Kuesioner 

 
Pada Home atau Halaman Dashboard, program studi dapat langusng menemukan 
form monev pasca akreditasi kecuali, jika program studi belum mengisi kuesioner 
(baik kuesioner fasilitator, asesor, dan layanan Akreditasi). Mohon dapat diisikan 
terlebih dahulu agar form monev pasca Akreditasi dapat muncul (Gambar 8). 
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Selanjutnya akan muncul tampilan form monev pasca Akreditasi setelah program 
studi kuesioner. Program Studi dapat langsung mengisi form dan mengupload 
lampiran pendukung (Gambar 9).  

 

 
Gambar 9. Form Monev Pasca Akreditasi Program Studi 

 
Program studi dapat klik pada kolom berwarna kuning (isi tindak lanjut untuk 
mengisi) dan klik tombol checklist jika sudah selesai. Klik pada tulisan jika ingin 
merubah atau menambahkan deskripsi, klik tombol checklist Kembali untuk 
menyimpan (Gambar 10). 
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Gambar 10. Pengisian Form Monev Pasca Akreditasi 

 
Jika seluruh form sudah terisi maka akan muncul pop-up bahwa tindak lanjut atau 
form monev telah selesai diisikan oleh program studi. Menu pop-up ini tidak akan 
muncul jika program studi belum selesai mengisi atau tidak mengupload salah satu 
lampiran data dukung, maka program studi wajib mengisi dan mengupload semua 
isian dan data dukung. Jika tidak, proses monev pasca akreditasi tidak dapat masuk 
ke ke tahap selanjutnya.  
 
Jika prodi sudah mengisi dan pop-up sudah muncul, maka klik tombol “ya untuk 
selesaikan”, maka proses akan lanjut ke tahap review oleh asesor, namun bila masih 
ingin mengubah data klik tombol “tidak, saya masih mau mengubah sesuatu” (Gambar 
11).  

 

 
Gambar 11. Pop-up Form Monev untuk Masuk ke Tahap Selanjutnya 
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5. Melihat Hasil Review Asesor  
 
Program studi dapat melihat hasil review oleh asesor pada dashboar akun SIMAk 
program studi. Klik tombol lihat untuk melihat form monev (Gambar 12). 
 

 
Gambar 12. Menu Lihat Hasil Review Asesor Monev 

 
Pada form monev program studi dapat melihat secara keseluruhan hasil review Asesor 
(Gambar 13) 

 
Gambar 13. Lihat Hasil Review Asesor Monev 
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6. Tanda Tangan Program Studi 
 
Tanda tangan program studi dibutuhkan untuk Program Studi Monev Pasca 
Akreditasi dengan Metode Tatap Muka Online (melalui Zoom Meeting). Program 
studi harus menandatangani form monev dengan cara berikut (Gambar 14):  

 

 
Gambar 14. Upload Tanda Tangan Program Studi 

 
Menu tanda tangan program studi akan muncul setelah proses monev dengan metode 
tatap muka online (melalui zoom meeting) selesai dilakukan oleh Asesor. Asesor 
selesai melakukan pengisian hasil review dan sudah membubuhkan tanda tangan pada 
SIMAk.  
 
Program studi dapat mempersiapkan tanda tangan digital dalam bentuk (jpeg) yang 
kemudian di upload pada menu tersebut.  

 
Namun untuk Program Studi Monev Pasca Akreditasi dengan Metode Analisa 
Dokumen, tidak perlu menandatangai form monev. Program studi cukup membaca 
hasil review monev yang sudah diberikan oleh Asesor juga oleh LAM-PTKes.  
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7. Feedback Kepala Divisi LAM-PTKes  
 
Jika proses monev pasca Akreditasi sudah selesai oleh Asesor, selanjutnya LAM-
PTKes (Kepala Divisi) akan memberikan feedback (kesimpulan umum terkait proses 
monev program studi). Program studi dapat melihat feedback dari LAM-PTKes pada 
form monev (Gambar 15).  

 

 
 

Gambar 15. Lihat Feedback Kepala Divisi LAM-PTKes 

 
Jika proses monev pasca akreditasi sudah sampai pada feedback kepala divisi, maka 
proses monev program studi sudah selesai. Program studi dapat menyimpan hasil 
semua hasil review proses monev pasca akreditasi dalam bentuk PDF, agar memiliki 
berita acara dalam bentuk softfile dan disimpan sebagai arsip.  
 
Cara menyimpan hasil review monev pasca Akreditasi dengan cara: 
- Membuka form monev pada akun SIMAk program studi 
- Ctrl + P untuk print, save as PDF, kemudian atur tampilan  
- Klik save, pilih tempat penyimpanan, kemudian save, maka softfile dalam bentuk pdf 

hasil monev pasca Akreditasi sudah tersimpan 
 
Setelah proses monev pasca akreditasi selesai, program studi yang akan mengajukan re-
akreditasi sudah dapat melihat menu/tombol pengajuan re-akreditasi pada Akun SIMAk 
program studi. Hal ini dikarenakan monev pasca akreditasi merupakan syarat untuk 
pengajuan re-akreditasi.  
 
Mohon program studi dapat mengikuti proses monev pasca akreditasi dengan baik dan 
semoga panduan ini dapat membantu program studi.  
 
Terima kasih  

 


