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FT UI Diakreditasi Oleh Badan Akreditasi Internasional
Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) akan diakreditasi oleh ASEAN
University Network (AUN). Proses Assesment akan dilakukan pada Program Studi
Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Metalurgi & Material serta Arsitektur yang
berlangsung pada tanggal 12-13 Oktober 2010 di kampus FT UI Depok.
Proses assessment meliputi sesi diskusi dengan pihak pimpinan departemen, fakultas
dan universitas serta sesi diskusi dengan staf pengajar, mahasiswa, supporting staff,
alumni dan karyawan. Para observer berasal dari universitas-universitas di ASEAN,
dimana setiap universitas mengirimkan 2-3 orang Asesor. Proses assessment akan
terdiri dari tujuh penilaian yaitu : 1= nothing (no documents, no plans, no evidence)
present; 2= this subject of the IQA system is in the planning stage; 3= documents
available, but no clear evidence that they are used; 4= documents available and
evidence that they are used; 5 = clear evidence on the efficiency of the aspect (in term
of Program quality); 6 = better than adequate (in term of quality and improvement
activities); 7 = excellent.
UI telah mendapatkan Akreditasi tingkat Institusi dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi atau BAN-PT dengan Nilai A. Untuk meningkat ke jenjang yang
lebih tinggi, UI harus terakreditasi secara Internasional dan sebagai langkah awal
adalah Akreditasi di Tingkat ASEAN. AUN Quality Assurance Assesment ditujukan
untuk menyamakan mutu proses pendidikan di Asia Tenggara. Assessment yang
dilakukan lebih menitikberatkan kepada “proses apakah berjalan dengan benar” dan
Proses Assesment ditujukan agar kita menyadari posisi kita serta arah (realizing where
we are, and where we go). Kriteria yang ada di AUN-QA disusun dengan merefer ke
standar International. Apabila UI mampu mencapai Standar yang ada di AUN-QA,
berarti proses pendidikan yang berjalan di UI telah sesuai dengan standar
international.
Program assessment yang dilakukan oleh AUN akan bermanfaat bagi UI seperti
memudahkan proses “credit transfer” antar Universitas di ASEAN dan memudahkan
proses kerjasama (double degree, student exchange) antara Universitas di ASEAN
serta mengetahui posisi UI diantara universitas di ASEAN. Sebelumnya, pada tahun
2008, FTUI telah diakreditasi secara internasional untuk program studi Teknik Sipil
dan Teknik Mesin.
Berdasarkan QS World University Ranking, peringkat UI yang diterbitkan pada
September 2010 menempatkan UI pada posisi universitas terbaik di Indonesia, UI
memiliki visi dan misi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
dalam konteks menghadapi persaingan global. Di era globalisasi yang sangat
kompetitif ini, penjaminan mutu pendidikan internasional merupakan keharusan
bagi perguruan-perguruan tinggi berkualitas di Asia serta Asia Tenggara. Untuk itu,
melalui akreditasi internasional ini UI berharap dapat menjadi perguruan tinggi
berkualitas internasional yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia.
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