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“If you can’t measure it, you can’t 
improve it..”

- PETER DRUCKER



Pencapaian saat ini



Outcome Based Education

Suatu proses pendidikan yang fokus pada pencapaian hasil (OUTCOME) yang 

spesifik/konkret, dan tidak sekedar menunjukkan akumulasi kredit kuliah.
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Outcomes



Profil Profesional Mandiri T. Elektro Undip

1. Mampu menganalisis dan memecahkan berbagai masalah dalam bidang teknik elektro

dengan prinsip kerekayasaan.

2. Taat terhadap kode etik profesi dan berperilaku yang akuntabel secara profesional.

3. Memiliki karakter pembelajar seumur hidup melalui berbagai cara termasuk

pendidikan pascasarjana, penelitian, pelatihan profesional, pelatihan di tempat kerja, 

dan pengembangan karir.

4. Mampu berkontribusi secara efektif dalam tim dan memiliki jiwa kepemimpinan dalam

karir professional.



Capaian Pembelajaran Lulusan

PK1.

Memiliki pengetahuan sains dan matematika, komputasi dan komputer untuk menganalisis dan merancang divais atau sistem

kompleks serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah rekayasa dengan prinsip-prinsip keteknikan. (SCIENTIFIC

KNOWLEDGE)

PK2.

Memiliki kemampuan melakukan perancangan, penerapan dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan

bidang keahlian untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan serta mempertimbangkan faktor-faktor lain

seperti: ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal

dan nasional. (ENGINEERING DESIGN)

PK3.
Memiliki keahlian dalam merancang dan eksplorasi percobaan di laboratorium maupun di lapangan serta menganalisis

hasilnya guna memperkuat penilaian. (EXPERIMENTAL EXPLORATION)

PK4.
Memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi, merumuskan dan menganalisis serta menyelesaikan masalah

atau memberikan penyelesaian alternatif dalam bidang elektro atau keahliannya. (TECHNICAL ANALYSIS)

PK5.
Memiliki keterampilan yang baik dalam menggunakan metode maupun sarana dan peralatan modern yang dibutuhkan dalam

keteknikan khususnya bidang Teknik elektro. (MODERN TOOLS)

PK6. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan gagasan, lisan maupun tulisan. (COMMUNICATION)

PK7.
Memiliki kompetensi dalam perencanaan, penyelesaian dan evaluasi tugas dan pekerjaan secara terukur dan sistematis

dengan merujuk batasan-batasan yang ada. (MANAGEMENT)

PK8. Mampu berkerja sama dan berkontribusi secara efektif dalam tim multidisiplin dan multikultural. (TEAMWORK)

PK9.
Mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara mandiri atas pekerjaannya dan menunjukkan ketaatan terhadap etika

profesi dalam setiap permasalahan keteknikan. (ETHICAL CONDUCT)

PK10.
Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pembelajaran seumur hidup melalui berbagai cara, termasuk

mengikuti perkembangan pengetahuan terbaru dan terkini. (LIFELONG LEARNING)



Assessment /Pengukuran

Program Educational Objectives
PROFIL PROFESIONAL MANDIRI (PPM)

Program Learning Outcomes
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Course Learning Objectives
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

(CPMK)

3 – 5 tahun
setelah lulus

Ketika lulus

Selesai mata
kuliah

TRACER STUDY

DESAIN 
PENGUKURAN 
MATA KULIAH

Saptadi, 2021



Plan. Do. Check. Act (PDCA)

Saptadi, 2021





Plan



CPL dan MK

❑Setiap MK dipetakan terhadap CPL

❑Terdapat matriks pemetaan CPL dan CPMK



Mapping CPL-CPMK di tiap MK

Disediakan di RPS



Pengukuran CPMK

Pengukuran CPMK mata kuliah dilakukan secara tidak langsung melalui Tugas case study, 

praktek/praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan

komposisi penilaian tertentu (contoh):

CPMK
Tugas 

Case Studi
Praktek UTS UAS

CPMK1 10.0% 12.5%

CPMK2 12.5% 12.5%

CPMK3 12.5% 12.5%

CPMK4 15.0% 12.5%

TOTAL 50% 0% 25% 25%





Assessment



Pengukuran CPMK per mhs

CPMK diukur untuk tiap mahasiswa, selain nilai akhir (A/B/C/D/E)

Setiap mahasiswa harus memenuhi tiap CPMK



Pengukuran CPMK di tiap MK



Kontribusi CPL di tiap MK



Evaluasi

Persentase peserta kuliah yang mencapai level 

mahir & teladan ≥ 70%

Jika tercapai → pertahankan

Tidak tercapai → perbaiki

Jauh di bawah 70% → PRIORITAS perbaikan.

Rerata skor CPMK ≥ 2,5

Jika tercapai → pertahankan

Tidak tercapai → perbaiki

Jauh di bawah 2,5→ PRIORITAS perbaikan.
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Distribusi nilai CPMK5



SIOBE-FT (under development)



Exit Survey (2022)



Kata Kunci
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