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Apa Akreditasi IABEE?



International Engineering Alliance (IEA)

• International Engineering Alliance (IEA) adalah
organisasi nirlaba global, yang terdiri dari anggota dari 41 
yurisdiksi di 29 negara, di tujuh perjanjian internasional. 
Perjanjian internasional ini mengatur pengakuan kualifikasi
pendidikan teknik dan kompetensi profesional

•Melalui Kesepakatan Pendidikan (Educational 
Accords) dan Perjanjian Kompetensi (Competence 
Agreements) anggota IEA menetapkan dan menegakkan
standar internasional untuk pendidikan teknik dan
kompetensi yang diharapkan untuk praktik rekayasa
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Educational Accords

• Washington Accord (dimulai 1989): perjanjian internasional antara badan
yang bertanggung jawab untuk mengakreditasi program teknik bergelar
hingga saat ini mempunyai 20 signatories & 8 provisional signatories

• Sydney Accord (dimulai 2001): perjanjian internasional antara badan yang 
bertanggung jawab untuk mengakreditasi program akademik untuk
engineering technology, yang saat ini mempunyai 11 signatories & 2 
provisional signatories 

• Dublin Accord (dimulai 2002): perjanjian internasional yang membangun
basis pendidikan yang diperlukan untuk teknisi teknik, saat ini
mempunyai 9 signatories

(sumber: https://www.ieagreements.org/accords/)
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https://www.ieagreements.org/accords/washington/


Sumber: Wo, 2018



Competence Agreements

• International Professional Engineers Agreement (IPEA) mengakui kesetaraan
substansial dari standar yang menetapkan kompetensi PE untuk praktik independen

• APEC Agreement mengakui kesetaraan subtansial dari standar kompetensi untuk PE 
di dalam negara-negara APEC 

• Indonesia adalah anggota APEC agreement (diwakili oleh PII)

• International Engineering Technologist Agreement (IETA) memungkinkan untuk
saling mengakui atas kesetaraan substansial dari standar yang menetapkan
kompetensi untuk praktik engineering technologists

• Agreement for International Engineering Technicians (AIET) menetapkan standar
kompetensi dengan tolok ukur internasional untuk individu yang berpraktik sebagai
engineering technicians yang berkualifikasi penuh



Washington Accord (WA)

• Dasar kesepakatan WA: sistem
akreditasi yang secara substansial
setara yang mengarah ke pengakuan
program yang secara substansial setara
dalam memenuhi persyaratan akademik
untuk praktik teknik di tingkat
professional

• Lulusan program terakreditasi di salah
satu negara penandatangan diakui oleh
negara penandatangan lainnya telah
memenuhi persyaratan akademik untuk
masuk ke praktik rekayasa
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Washington Accord (WA) & Outcome-based 
Education (OBE)

• WA mencakup program gelar sarjana teknik 4 tahun di bawah
pendekatan pendidikan berbasis hasil (outcomes based education / 
OBE)

• OBE adalah teori pendidikan yang mendasarkan setiap bagian dari
sistem pendidikan di sekitar tujuan (hasil)

• Pada akhir pengalaman pendidikan, setiap mahasiswa seharusnya
telah mencapai tujuan (hasil).

• Tidak ada cara mengajar atau penilaian tunggal dalam OBE; 
sebaliknya, kelas, peluang, dan penilaian semua harus membantu
siswa mencapai hasil yang ditentukan.

• Peran fakultas beradaptasi menjadi instruktur, pelatih, fasilitator, dan / 
atau mentor berdasarkan hasil yang ditargetkan



Jalan Menuju Professional Engineer

Contoh USA • Earn a four-year degree in 
engineering from an accredited 
engineering program (ABET)

• Pass the Fundamentals of 
Engineering (FE) exam

• Complete 4 years of progressive 
engineering experience under a PE

• Pass the Principles and Practice of 
Engineering (PE) exam

http://main.abet.org/aps/Accreditedprogramsearch.aspx


Konsep Akreditasi IABEE

• Akreditasi IABEE bersifat sukarela (internally driven) 

• Akreditasi bukan merupakan tujuan, melainkan sarana
untuk memastikan perbaikan kualitas pendidikan secara
berkelanjutan.

• Berbasis capaian pembelajaran (outcome-based 
education), yang ditetapkan sendiri oleh program sesuai
visi, identitas dan kekhasan, sumberdaya, kebutuhan
dunia kerja
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Status Provisional Signatory Member WA

Rabu 12 Juni 2019: 

Status Provisional Signatory 

Member dari Washington 

Accord diraih IABEE 

secara aklamasi



Struktur Organisasi IABEE



Mengapa Akreditasi IABEE?



Akreditasi bertaraf internasional

Setelah IABEE menjadi penandatangan (signatory) 
WA, lulusan program studi yang terakreditasi oleh
IABEE mendapat pengakuan kesetaraan dengan
lulusan program-program studi yang terakreditasi
oleh lembaga akreditasi penandatangan WA



Arti Penting Akreditasi

Bagi mahasiswa dan lulusan
Mahasiswa memperoleh dasar pendidikan yang memenuhi
standar global, sesuai dengan perkembangan iptek, kuat
dalam mendukung keberhasilan karir dan profesi, dan
kesempatan kerja yang lebih luas

Bagi program studi dan perguruan tinggi
menunjukkan komitmen untuk memberikan pendidikan yang 
berkualitas dan diakui secara global



Arti Penting Akreditasi

Bagi industri, pemerintah dan pemangku
kepentingan

• Memastikan lulusan telah memenuhi syarat pendidikan yang 
diperlukan untuk memasuki dunia kerja, 

• Memberi kesempatan industri untuk memberi umpan balik
tentang kebutuhan kerja sekarang dan mendatang, 

• Memperlancar mobilitas professional,

• Merupakan salah satu bentuk akuntabilitas bagi masyarakat



Catatan Penting !

JURISDICTION

The Washington Accord only recognizes engineering programs 
accredited within the signatories’ own jurisdictions. Signatories 
to the Washington Accord may accredit programs outside of their 
jurisdiction, but only those programs accredited within their 
jurisdictions are recognized by the Accord. For example, although 
we accredit programs in countries outside of the U.S., the 
Washington Accord recognizes only ABET-accredited programs 
within the U.S. (Web site: ABET)



Akreditasi IABEE

1. General Accreditation, yaitu untuk program yang 
telah melaksanakan sistem pendidikan berbasis
outcome dan pada saat proses evaluasi telah
menghasilkan lulusan dengan sistem tersebut

2. Provisional Accreditation, yaitu untuk program yang 
telah menerapkan sistem pendidikan berbasis
outcome dan sekurang-kurangnya mahasiswa tahun
pertamanya telah menyelesaikan pembelajaran
dengan sistem tersebut. 



Bagaimana Proses
Akreditasi IABEE?



Lingkup Akreditasi IABEE

Program S1 teknik, teknologi, komputasi yang memberikan gelar
Sarjana Teknik dengan kurikulum 4 tahun dan beban 144 SKS 
dalam disiplin:

• Chemical, Biochemical, Biomolecular, and similarly named 
engineering program

• Environmental Engineering and similarly names programs

• Ocean and Similarly named engineering programs

• Agricultural and/or Bio-system engineering

• Civil and similarly named engineering programs



• Electrical, Computer, Communications, Telecommunication 
and similarly named engineering programs

• Engineering Physics and similarly named programs

• Geodetics-Geomatics Engineering

• Industrial and similarly named engineering programs

• Materials, Metallurgical Engineering and similarly named 
programs

• Mechanical Engineering programs

• Nuclear Engineering and similarly named engineering 
programs



Persyaratan untuk Melamar Akreditasi IABEE

• General Accreditation
 Program Sarjana Teknik 4 

tahun

 Akreditasi Program Studi oleh
BAN-PT “A”

 Akreditasi institusi AIPT 
setidaknya “B”

 Kurikulum berbasis OBE telah
dilaksanakan selama
setidaknya 3 tahun sebelum
melamar evaluasi akreditasi

• Provisional Accreditation 

– Program Sarjana Teknik 4 tahun

– Akreditasi Program Studi oleh
BAN-PT “B”

– Akreditasi Institusi AIPT 
setidaknya “B”

– Kurikulum berbasis OBE telah
dilaksanakan selama setidaknya
1 tahun sebelum melamar
evaluasi akreditasi



Struktur Kriteria Akreditasi

• Kriteria Umum
• Orientasi Kompetensi Lulusan
• Pelaksanaan Pembelajaran: Kurikulum, Dosen, Mahasiswa, Suasana akademik, 

Fasilitas, Tanggung-jawab institusi
• Penilaian capaian pembelajaran yang diharapkan
• Perbaikan berkesinambungan

• Kriteria Disiplin (Kriteria Bidang Ilmu)
• Kriteria Kategori (Kriteria Strata 1 / 2 / 3)

Kriteria dikembangkan dengan melibatkan organisasi/asosiasi
profesi nasional dan internasional dan masukan dari pemangku
kepentingan



Kriteria Umum (1)

• Kriteria 1. Orientasi Kompetensi Lulusan

• Program Studi harus menetapkan profil lulusan yang nantinya diharapkan
menjadi profesional mandiri dengan mempertimbangkan potensi sumber
daya, budaya, kebutuhan dan kepentingan negara

• Program Studi harus menginformasikan kepada mahasiswa dan dosen
tentang profil profesional mandiri yang diharapkan dan mempublikasikannya
secara luas.

• Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang diharapkan, 
yang terdiri dari kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan, 
keterampilan, sumber daya dan sikap sebagaimana dijelaskan dalam butir (a) 
hingga (j)



Kriteria Umum (2)

Kriteria 2. Pelaksanaan Pembelajaran

• Kurikulum
• Kurikulum harus mencakup bidang-bidang berikut:

• Matematika dan ilmu pengetahuan alam yang terkait program

• Ilmu dan teknologi rekayasa yang terkait program

• Teknologi informasi dan komunikasi

• Desain teknik dan eksperimen berbasis masalah

• Pendidikan umum, mencakup moral, etika, sosial budaya, lingkungan, 
dan manajemen



• Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan
masukan dari para pemangku kepentingan

• Kurikulum harus memperlihatkan hubungan struktural dan
kontribusi mata kuliah dalam memenuhi capaian
pembelajaran. Prosedur, termasuk silabus, harus dibuat dan
didokumentasikan sehingga proses pembelajaran yang 
diharapkan dapat diterapkan secara terkendali.

• Kurikulum harus disiapkan untuk memastikan bahwa
mahasiswa memperoleh pengalaman praktek keteknikan dan
proyek perancangan utama menggunakan standar-standar
keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada
pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di 
perkuliahan sebelumnya.



• Dosen
• Program Studi harus menyediakan dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi yang 

memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran, mencakup perencanaan, penyampaian, 
evaluasi, dan peningkatan efektivitasnya secara berkesinambungan dalam rangka memenuhi
capaian pembelajaran.

• Program Studi harus memastikan bahwa dosen menyadari relevansi dan pentingnya peranan
dan kontribusi mereka terhadap capaian pembelajaran.

• Mahasiswa dan Suasana Akademik
• Program Studi harus menetapkan dan melaksanakan standar masuk untuk mahasiswa baru

dan pindahan, maupun penyetaraan kreditnya.

• Program Studi harus menetapkan dan melaksanakan pemantauan kemajuan mahasiswa dan
mengevaluasi kinerja mahasiswa secara berkesinambungan. Prosedur penjaminan mutu
harus ditetapkan untuk memastikan agar kecukupan standar dicapai dalam semua penilaian.

• Program Studi harus menciptakan dan menjaga suasana akademik yang kondusif untuk
pembelajaran yang berhasil.

• Program Studi harus mendorong kegiatan-kegiatan ko-kurikuler untuk pembangunan
karakter dan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kebutuhan negerinya.



• Fasilitas
• Program Studi harus memastikan ketersediaan dan

aksesibilitas fasilitas agar proses pembelajaran dapat berjalan
secara efektif dan memenuhi capaian pembelajaran.

• Tanggung Jawab Institusi
• Program Studi harus menetapkan dan mengelola proses 

pelayanan pendidikan, meliputi desain pendidikan, 
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, penilaian
pembelajaran, dan layanan pendukung.

• Institusi harus mengupayakan terbangunnya sumber daya, 
layanan pendukung dan kerjasama dengan pemangku
kepentingan dalam penelitian, pendidikan dan/atau layanan
kepada masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya
lokal yang ada.



Kriteria Umum (3)

• Kriteria 3. Penilaian Capaian Pembelajaran yang Diharapkan

• Program Studi harus memastikan bahwa proses penilaian
capaian pembelajaran yang efektif, yang didasarkan pada
indikator kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan dan
dipelihara pada selang waktu yang direncanakan menggunakan
metode yang sesuai.

• Program Studi harus memastikan bahwa lulusan program 
memenuhi seluruh capaian pembelajaran yang diharapkan.



Kriteria Umum (4)

• Kriteria 4. Perbaikan Berkesinambungan

• Berdasarkan pada hasil penilaian, Program Studi harus
melaksanakan evaluasi pada selang waktu yang direncanakan
dengan luaran berupa keputusan-keputusan untuk peningkatan
efektivitas proses pendidikan, kesesuaian capaian pembelajaran
terkait dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dan
sumberdaya.

• Program Studi harus memelihara dokumen dan rekaman yang 
terkait dengan pelaksanaan evaluasi, hasil-hasilnya dan tindak
lanjutnya



10 CAPAIAN PEMBELAJARAN (IABEE)

1. Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau
material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman
menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan

2. Kemampuan mendesain komponen, system dan/atau proses untuk memenuhi
kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, 
ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta
untuk mengenali dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional
dengan wawasan global.

3. Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau
lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik

4. Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan
permasalahan teknik



5. Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang 
modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan.

6. Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan

7. Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas di 
dalam batasan-batasan yang ada

8. Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya

9. Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan
mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik

10. Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang
hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian
yang relevan



Kriteria Disiplin untuk Sipil dan Program 
Teknik dengan Nama Sejenis
• Leading society: Badan Kejuruan Teknik Sipil, Persatuan Insinyur Indonesia

• Kurikulum

Program ini harus mempersiapkan lulusan untuk menjadi ahli dalam matematika terapan
dan ilmu alam yang relevan dengan teknik sipil, minimal tiga bidang teknik sipil utama
yang diakui (struktur, manajemen proyek, geoteknik, sumber daya air, lingkungan, dan
transportasi), dalam melakukan eksperimen teknik sipil dan menganalisis serta
menafsirkan data yang dihasilkan, juga dalam merancang dan mengintegrasikan semua
komponen profesional dari kurikulum. Program ini juga harus mempersiapkan lulusan
untuk menjelaskan konsep dasar dalam manajemen, bisnis, kebijakan publik, dan
kepemimpinan, serta menjelaskan pentingnya etika dan lisensi profesional.

• Dosen

Dosen pengajar matakuliah desain harus mempunyai sertifikat professional atau
kualifikasi melalui pengalaman dalam desain teknik dan praktik



Pendekatan dan Elemen Kriteria Umum

• Penilaian
Capaian
Pembelajaran

• 2 elemen

• Perbaikan 
Berkelanjutan

• 2 elemen

• Pelaksanaan 
Pembelajaran

• 5 elemen

• Orientasi
Kompetensi
Lulusan

• 3 elemen

PLAN DO

CHECKACT



OBE dan Konsep Akreditasi

41

P1

P2

P3

P4

P5
Kebutuhan masyarakat (tuntutan minimal )

Tidak terakreditasi

Terakreditasi

P?   Program Studi

PS Learning Outcomes 
(janji kepada masyarakat)

Lulusan



Proses Akreditasi (1)

Pengumuman
pendaftaran

Program Studi / 
PT mengajukan

permohonan
aplikasi

Evaluasi oleh Tim 
Evaluasi IABEE

Persetujuan
untuk

mengajukan
akreditasi



Proses Akreditasi (2)

Program Studi
menyiapkan
dokumen

• Dokumen
Profil
Program

• Laporan
Evaluasi Diri

• Dokumen
pendukung

• Program 
Studi / PT 
mengajukan
permohonan
aplikasi

Tim Evaluasi
IABEE 

Mengkaji
dokumen yang 
dikumpulkan

dan

Menyampaikan
hasilnya ke PS

Tanggapan
pertama

dari
Program 

Studi

Kunjungan
lapangan
oleh Tim 
Evaluasi

IABEE

Exit 
Meeting 

Statement

Program 
Studi

menyampai
kan

tanggapan
ke dua

Evaluasi
dan

penetapan
akreditasi




