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Sidang Pleno EAC comment / Question / Request
Criteria ltem

Score
Criteria No

Orientasl (omoete.si Lrl0sanI

Sudah A dengan pentelasan pada template sebeiumnv. (Ielaah3)1.1

ProEram Studr harus menetapkan profi lulusan yang 
^antinva 

diharapkan menjadi

proreeonalmand i dengan mempertrmbangkan poteni, sumber daya, brdaya,

kebutuhan dan keoentrnaan neEara.

ProEram Studi harus mengidformarkan kepada maha$swa dan dot€n tentang
profilprofesional.nandiriyanBdiharapkan dan memp!birkaskannya secara uas

Sodah A denaan penrelatan pada template sebelumnva {Ie aah3)1.1

Sudah A de.gai pentelasan pada template sebelumnya lTe aahl)1l

Progran Sludl harus menetapkai caparan pembelataran yang diharapkan. yang

terdiridar kemarnpuan unt!k memanfaatkan pengetahuan, keteramprlan, sumber

daya dao sikap sebagaimana dilelaska. dalam butir (a) hingga {l) ber kut yang

hani( dikoasar dleh maharirwa oada saat lul!s

Sudah A dengai penjelasan pada temp ate sebelumnya (Telaah3)1.3

P.ogram Studi harus menetapkan Caparan PembelajaranyanSdiharapkan, yant

terdri dari kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan,sumber
daya dan sikap eeba8armana ditelaskan dalam butrr {a) hrrgga U) berikut yanE

harus dikuasar o eh rnahariswa pada saat ulus

I Pelaksanaan Pembe alaran

Sodah A denEan pentelasan pada template sebelumnya (Telaah3)27

Sudah A de06an penle asan pada template sebelumnya {Ielaah3}2.1.1

"(unknLm harutmen- rd, n8-bldang be.ikutl
a)Matemanka dan rlmu pen8etahuan alam yangterkait pro8ram

bl rlmudanteknoloBi rekayarayantterkaitprogram
c)Teknolo8i informasi dan komunikasi

d) Desarnteknrkdan eksperlmenberbas'5 masalah

e)Pendidrkan urnum, mencakup moral. enka, so5ialbudaya, iingkungan, dan

Sudah A denSan penie aran padatemplate sebelumnya {Telaahl)2.!.2
Pengembangan kurlkulum harus mempertrmbanBkan masukan dan para

pemanBk! kepenungan

5!dah A dengan penjelasan p.da template rebelumnya (Telaah3)2.r l

Kurikulum harus memperlihatkan hubungan strukturaldan kontribusimata kuliah

dalam memenuhicapaian pembelalaran. Prosedur, termasuk sitabue, harus d'bual
dar didokumentasikan sehinSSa prores pembelalaran yang diharapkan dapat

dterapkan secarn terkendali.

Sudah A dengan penjela5an pada template sebelumnya (Telaah3)2 7.4.

(urlkulum harus disiapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh

pentalaman praktek keteknrkan dan proyek perancaiEan utama men$unakan

standar sta.dar keteknikan dan bata!an-batasan rea ist s berdasarkan pada

penEetahoan dan ketramp lan yangtelah dipe.oleh d perkullahan sebelumnya

Sudah A dengan pen,elasan pada template sebeiumnVa (Ie aah3)

Sudah A dengan penlelasan pada tempiate sebelumnya (Te aah3)21.1.

Program Studiha.us menyediakan dosen denEanjumlah, kualifikae dan

kompeteneyangmemadar untukmelaksanakan prosespembelala.an,mencakup
peren.anaan, penyamparan, evaluasi, dan pen,ntkatan efektLvitasnya secara

berkesinambuogan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran.

Sudah A dengan pente aean pada template sebelumnya lTelaahl)1).2
ProEramStudi harus memasikan bahwadoren menyadarl relevansi dan
pentiosnya peranan dan kontribusi mereka terhadap capalan pembelajaran

Sudah A dengan pentelasan pada template sebelumnya lTelaahS)Mahaeiswa dan Suasana Akademrk2l

Sudah A denBan penjelasan padatemplate rebelumnya (Telaah3)2 3.1

Program Studi har!s menetapkan dan melaksanakan standar masuk u.tuk
mahas swa baru dan prndahan, maupun penyetaraan kr€ditnya

Sudah A denSan penielasan pada temptate tebelumnya (Telaah3)2.3.2

ProBram Studiharus menerapkan dan melaksanakan pemantauan kemaluan

mahasiswa dan mengevaluas L kin€rja mahasiswa secara berkesinambungan.

Prosedur penjaminan mutu harus ditetapkan untuk memastikan agar kecukupan

standardicapaidalam semua penilaian.

Sudah A dengai penle asai pada temp ate leberumnya (Teraahli2 ).4)

Program St!,diharus mencrptakan dan menjaga suasana akademik yang kondtsrf

untuk pembelajaran yant berhasrl

21.4.

Pro8ram Studrharus mendoronE keBiatan-keBiatan ko kurikuler untuk

pembanBuna. karakterdan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kebutuhan
S!dah A denBa,r pente asan pada tempLate seoelumnya (Ielaah3)

Sudah A den6an penjelasan pada template sebelumnya (Telaah3)

Sodah A den6an penjelasan pada template sebelumnya (Ielaah3)217

Program Studiharus memastikan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitar agar

prosespembelajaran dapatberjalansecara efektif dan memenuhicapaian

Sudah A denBan penje asan pada template tebelumnya (Telaah3)25
Tan66unBlawab nnitusi

Program Studi harus menetapkan dan menBelo a proset pelayanan pendid kar,

meliputi desain pendrdikan, pengembangan dan pe aksanaan ku.ikulum. peniraian

pembelalaran.daniayanan pendukunB.
5udah A denBan penleLasan pada template tebelumnya (Telaah3)2.51.

Sudah A d€nsan penlelasan pada template sebelumnya lleraah3)2.t 2

tnitiiuii Fa(rs menglrpayakan terbanEUnnya sumber daya, layanan pendukung dan

kerlasama denBa. pemanBk! kepennnEan da am penelrtian, pendldikan da./atau
layanao kepada masyarakat den6an mempertimbangkan sumber daya lokalyanB
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l Penrlaian Capaian Pembelararan vane 0rharapka.

c

5irtembaruevaluasr kuantitatilpemenuhan Capa an Pernbelalaran

(.o)o.od,beLn.e.bLritr J'r-r4ot,drdd,drprdrrer nalajemel
pendid,kan Prodi. 5rstemevalua!i baruyangdrtabarkandalam
tanBgapan P.odi, baru drumuskan setelah visitasl.langka waktu

sekitar sat! bulan darivisitasl samparkeputusan IABEE tidak
memuntsknlan Prod, untuk mene.apkan !slem evaluasibaru dalam

manajemen pend dikan /egula. Prodi.

It

Program Studiharus memastikan bahwa prores oeniaian caparan pembelataran

yanS efektf, yang d,dasa,kan pada indikator krnerja yangterah ditetapkan,

dilaksanakan dan dlpelihara pada selang waktu yanS direncanakan menggunakan

c

rdem diatar,5istembaru evaluasl kuanitatif pemenuhan Capaiar

Pembelajaran (CP) Prodi berumterbukti dite.apkandalampraktek
manalemen pendidikan Prodi. Sirtem evaluar baru yant dijabarkan

dalam tanggapan Prodi, baru dirumuskan setelah visitasi.

Program5tudi harusmemastikar bahwa lulusan pro8rammemenuhi reiuruh

capaian pembelajaran yanE diharapkan.

Perba kan Berkesinambungan

c

rdem baris (3.1) dan (3.2), Sistem barLr evaluasi kuanntatif
pemenuhan Capaian Penrbelaiaran lCP) Prodi belum terbukti
dferapka. dalam praktek nanalemen pendidikan Prodi. 5,rtem
evaiuar baru yanE dijabarkan dalam tanSSapan Prodi, baru

dirumuskan setelah vrstasi.

Berdas.rkan padahasil penilaian, Program Studi haruemelaksanakan evaluasr

pada selan6 waktu yangdirencanakan dentan loaran berupa keputusan*eputusan
Lntul ppr r8lardr ef-lr,v,r.l p,orer oe4did,tan le\e\ud,dn 

"apa 
an

pem belajara n terkait denEan kebutuhan pemanEku kepentingan, dan sumberdaya.

5udah A denBan cen,elasan pada template tebelumnya iTe aah3)4)
ProEram Studlharus memellhara dokumen dan rekaman yangterkaltdengan

pelaksanaan evaluari. harilhas lnya dan ti.dak lanjutnya.
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