
Orasi
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Ilustrasi alam semesta                                                                                                                                                                                              (Sumber: feelthebrain.me)   



Orasi
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Berburu kehidupan di luar bumi                                                                                                                                                                (Sumber: na�onalgeographic.grid.id) 



Orasi
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Orasi

Dies Natalis FTIS Unpar                                                    (Sumber: dok. Redaksi)
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Kons�tuen paling tua IEA adalah Washington Accord yang 
dimulai pada tahun 1989. Washington Accord menaruh 
perha�an pada saling pengakuan di antara para signatories 
program-program pendidikan terakreditasi yang dirancang 
untuk memberikan fondasi pendidikan bagi insinyur-insinyur 
profesional. Mirip dengan itu, Sydney Accord (2001) dan Dublin 
Accord (2002) menaruh perha�an pada program-program 
yang memberikan fondasi pendidikan bagi teknolog-teknolog 
rekayasa (engineering technologists) dan teknisi-teknisi 
rekayasa (engineering technicians).

The Interna�onal Engineering Alliance (IEA)

Tiga kons�tuen IEA menaruh perha�an pada standar-standar 
kompetensi untuk dan saling pengakuan atas para profesional 
rekayasa berpengalaman. The Interna�onal Professional 
Engineers Agreement (IPEA) dibentuk pertama kali sebagai the 
Engineers Mobility Forum pada tahun 1997. Juga menaruh 
perha�an pada para insinyur profesional adalah the APEC 

Di Eropa, seiring dengan Proses Bologna, disepaka� 
p e m b e n t u ka n  T h e  E u r o p e a n  N e t w o r k  f o r 
Accredita�on in Engineering Educa�on (ENAEE). 

Sementara itu,  sejumlah negara menyepaka� The 
Interna�onal Engineering Alliance (IEA). Kedua lembaga ini, 
ENAEE dan IEA, terus melakukan dialog dan kerja sama untuk 
semakin menyelaraskan pendidikan �nggi rekayasa. Sebuah 
dokumen tentang Best Prac�ce in Engineering Programme 
Accredita�on diadopsi dan dipublikasikan bersama pada Juli 
2015. Bagaimana dengan Indonesia? Setelah agak ter�nggal 
dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, dengan 
bantuan Japan Interna�onal Coopera�on Agency (JICA), pada 
tahun 2015 dibentuk Indonesia Accredita�on Board for 
Engineering Educa�on (IABEE), dan belum lama beroperasi. 
IABEE sedang dalam proses menjadi provisional signatory 
Washington Accord, kons�tuen yang membentuk IEA.

IEA berupaya meningkatkan pendidikan dan kompetensi 
rekayasa secara global. Pewujudan misinya dilaksanakan 
melalui kons�tuen-kons�tuennya: persetujuan-persetujuan 
pendidikan yang menaruh perha�an pada standar-standar, 
proses-proses akreditasi, dan kesalingpengakuan program-
program rekayasa yang diakreditasi, serta persetujuan-
persetujuan atas pendefinisian dan pengakuan kompetensi 
profesional.

Engineer Agreement, yang mirip dengan dan tumpang �ndih 
dengan IPEA namun terkait dengan the Asia Pacific Economic 
Coopera�on. Sementara itu, the Interna�onal Engineering 
Technologist Agreement (IETA), bermula sebagai Engineering 
Technologists Mobility Forum pada tahun 2001, menaruh 
perha�an pada standar-standar untuk dan mobilitas para 
teknolog rekayasa.
Cara kerja semua accord itu berevolusi dari penilaian-penilaian 
luas atas ekuivalensi substansial di dalam Washington Accord 
yang orisinal menuju sebuah pendekatan formal dengan 

standar-standar percontohan Graduate A�ribute, prosedur-
prosedur terdefinisi yang diimplementasikan dalam �njauan-
�njauan ketat untuk admisi sebagai sebuah signatory dan 
untuk memelihara status signatory.

Washington Accord

Sebelum tahun 2007 se�ap persetujuan dilayani oleh seorang 
anggota yang ber�ndak secara sukarela untuk suatu periode 
hingga empat tahun. Pada tahun 2007 enam persetujuan 
memutuskan untuk mendanai sebuah sekretariat bersama 
yang segera kemudian menjadi IEA. IEA, sebagai kelompok 
persetujuan otorita�f yang menaruh perha�an pada standar-
standar pendidikan dan kompetensi profesional bagi para 
profesional rekayasa, dianggap oleh komunitas rekayasa yang 
lebih luas sebagai sebuah badan otorita�f dalam standar-
standar pendidikan dan profesional rekayasa. Pada tahun 2014 
IEA mengadopsi sebuah dokumen tata kelola baru untuk 
memberikan efek atas peran ini.

Apa itu Washington Accord? Ini merupakan sebuah 
persetujuan (agreement) di antara badan-badan akreditasi di 
yurisdiksi-yurisdiksi yang berbeda yang berupaya untuk 
memberikan kesalingpengakuan (mutual recogni�on) 
program-program pendidikan yang menyajikan persiapan 

Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)

Menuju Pengakuan Internasional

Engineering

MAJALAH PARAHYANGAN | VOL. VI No. 3 | 80

Dengan perkembangan paradigma outcome based educa�on (OBE) dan arus globalisasi yang semakin 
mengaburkan batas-batas negara, pendidikan �nggi rekayasa (teknik) di berbagai negeri semakin 
menyelaraskan diri. Program-program pendidikan maupun lulusan-lulusannya memerlukan saling 
pengakuan. Indonesian Accredita�on Board for Engineering Educa�on (IABEE), yang dibentuk beberapa 
tahun lalu, merupakan sebuah upaya agar pendidikan �nggi rekayasa Indonesia dan lulusan-lulusannya 
memperoleh pengakuan internasional.


