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VISI
• Menghasilkan lulusan Arsitektur yang professional,
unggul, mandiri, dan mampu bersaing di era
globalisasi pada Tingkat Nasional Tahun 2025.
• Fokus pada ciri khas “Arsitektur Melayu dan
Kemaritiman”

MISI
• Melaksanakan pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat dalam rangka
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam
dunia kerja baik di tingkat lokal maupun nasional.
• Mengupayakan dan menghasilkan kegiatan
penelitian dan pengembangan yang mempunyai
kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
• Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang
bersifat pemecahan masalah-masalah
• arsitektur.

TUJUAN PROGRAM STUDI
• Menghasilkan lulusan sarjana Arsitektur dalam bidang
pengetahuan dan memiliki kompetensi di bidang
arsitektur serta mampu bersaing dalam skala nasional.
• Memiliki gedung pendukung berupa laboratorium,
perpustakaan dan sarana pembelajaran lainnya yang
memadai dari segi kuantitas dan kualitas.
• Menghasilkan penelitian bidang arsitektur yang
memiliki nilai strategis dan berkontribusi besar bagi
perkembangan kreatifitas mahasiswa khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
• Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dalam bentuk penerapan dan penyebarluasan teknologi
arsitektur yang tepat guna dan praktis.

SASARAN PROGRAM STUDI
• Setiap dosen dan mahasiswa Program Studi Arsitektur
mampu menghasilkan, mengembangkan, menyebarluaskan
hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat serta
meningkatkan kerjasama dengan pemerintah maupun
konsultan arsitektur.
• Pembangunan sarana prasarana pendukung terutama
melengkapi peralatan laboratorium.
• Setiap lulusan Program Studi Arsitektur memiliki kreatifitas
dan professional dalam bidang arsitektur dan mampu bekerja
secara mandiri serta memiliki kompetensi.
• Setiap dosen dan mahasiswa Program Studi Arsitektur
memiliki kreatifitas dan kemandirian dalam mengabadikan
karya dan pengabdiannya yang berguna ditengah-tengah
masyarakat.

KURIKULUM
• Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara
penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
• Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang
terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang
mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi
Program Studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang
mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan
pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian
sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata
kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.
• Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan,
cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong
terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft
skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

KOMPETENSI
1.1. Kompetensi utama lulusan:
• a) Mampu memformulasikan konsep dan mentransformasikannya ke dalam bentuk yang
layak dan fungsional.
• b) Mampu menggunakan penggunaan struktur dan sistem bangunan yang relevan.
• c) Mampu meramu isu yang berhubungan dengan bidang arsitektur dalam perancangan.
• d) Mampu mempresentasikan gagasan dan hasil rancangan.
• e) Memegang etika dan bidang professional.
• f) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif baik sebagai anggota maupun
pemimpin tim kerja.
1.2.Kompetensi pendukung lulusan:
• a) Mampu beradaptasi terhadap teknik dan alat analisis baru yang diperlukan dalam
menjalankan praktek profesi arsitektur.
• b) Memiliki kemampuan pada berbagai jenis organisasi dan tingkat operasional atau
manajerial.
• c) Mampu bekerja dengan tim dan mandiri dalam perancangan dan perbaikan sistem pada
suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan keluaran yang efektif dan efisen.
• d) Memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dan mampu menciptakan peluang
kerja.
1.3.Kompetensi lainnya/pilihan lulusan:
• a) Memiliki kompetensi dalam pengetahuan struktur
• b) Memiliki kompetensi dalam pengetahuan tentang bangunan tradisional
• c) Memiliki kompetensi dalam pengetahuan urban

KURIKULUM
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