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Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Program Sarjana (S1) dan
Pascasarjana (S2 & S3), bahwa Pelaksanaan Evaluasi Proses Belajar Mengajar
(EPBM) Online Semester Ganjil Tahun Akdemik 201712018 dapat diakses melalui
website simak.ipb.ac.id sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan ,l3

Januari 2018.
EPBM sangat diperlukan bagipihak manajemen program studi, departemen, fakultas
dan institusi untuk mengevaluasi proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan

mutu pendidikan. Pengisian EPBM Online diwajibkan untuk seluruh mahasiswa.
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Pengisian borang EPBM Ontine metalui website simak.ipb..ac,id dengan
username yang telah dimilikisetiap mahasiswa dapat menggunakan smartphone
atau laptop (dengan dukungan jaringan interneVwifi).

2. Mahasiswa yang tidak mengisi EPBM akan diberlakukan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa Program Sarjana yang tidak
mengisi EPBM Oniine (dengan lengkap) dikenakan sanksi pemblokiran KRS
pada semester berikutnya, sedangkan pemberian sanksi mahasiswa Program
Pascasarjana yang tidak mengisi EPBM (dengan lengkap) akan diserahkan
kepada program studi/departemen/fakultas masing-masing.

3. Jika memiliki permasalahan terkait EPBM Online lPB, dapat mendatangi
petayanan di Gedung Pusat Komputer (depan Perpustakaan IPB) atau
mengirimkan email ke epbm2016@gmail.com. Email akan direspon pada jam
pelayanan 08.00-1 5.00 WlB.
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