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Ringkasan
Program Studi Arsitektur merupakan salah satu dari 6 Program Studi yang berada di
bawah Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Program studi ini telah berusia 54 tahun.
Setelah dua kali masa akreditasi (tahun 2005 dan tahun 2010), pada tanggal 5 Maret 2016,
Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) memperoleh
Sertifikat Akreditasi “A”, yang dinyatakan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor : 0102/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016, Jakarta, yang berlaku 5 (lima)
tahun sampai dengan 5 Maret 2021. Dengan demikian, maka Program Studi Arsitektur
FTUP perlu mempertahankan dan mengembangkan program studi menjadi unggul sesuai
dengan visi misi Universitas Pancasila, yaitu menjadi perguruan Tinggi yang unggul dan
terkemuka berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
Dalam mempersiapkan akreditasi Bulan Maret tahun 2021, sejak bulan Juni 2018
Program Studi Arsitektur bersama Satuan Jaminan Mutu Universitas Pancasila telah
melakukan evaluasi berdasarkan standar borang akreditasi versi terbaru (kisi-kisi 9 standart
borang Akreditasi BAN PT) menggunakan ISO versi 2015. Hasil evaluasi menjadi rujukan
program studi dalam menyusun program kerja yang termuat dalam sasaran mutu dan
strategi pencapaian selama satu tahun, serta evaluasi capaian yang dipantau setiap bulan.
Pantau ini dilakukan oleh satuan jaminan mutu tingkat fakultas dan universitas.
Berdasarkan hasil evaluasi dari capaian preogram studi hingga Semester Genap
2017-2018, diketahui bahwa sesuai standar borang akreditasi terbaru, Prodi Arsitektur
memiliki beberapa kelemahan yang dibagi berdasarkan bidang Tridharma Perguruan Tinggi,
yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penunjang. Kelemahan
tersebut yang kemudian menjadi fokus Prodi Arsitektur FTUP untuk masuk dalam Sasaran
Mutu Program Studi setiap tahun. Berikut bidang pendidikan yang masuk dalam Sasaran
Mutu, yaitu 1) evaluasi dan pengembangan kurikulum; 2) Mengevaluasi visi sesuai dengan
bidang keilmuan untuk mencapai prodi Arsitektur yang unggul; 3) Peningkatan dosen tetap
untuk studi lanjut S3 sebanyak 1 dosen per tahun; 4) Penerapan metode pembelajaran yang
terintegrasi dengan penelitian dan PkM; 5) Peningkatan kegiatan prestasi mahasiswa dalam
kegiatan lomba Ilmiah/karya inovatif atau mendapatkan dana hibah PKM 1 (satu) kegiatan
dalam setahun; 6) Peningkatan jumlah mahasiswa baru; 7) Peningkatan IPK rata-rata

lulusan dari 3,16 menjadi 3,20; 8) Peningkatan persentase masa studi mahasiswa yang
tepat waktu dari 40% menjadi 50%; 9) Peningkatan Pengembangan LSP Program Studi.
Untuk bidang Penelitian, Prodi Arsitektur FTUP pengusung 3 (tiga) sasaran mutu,
diantaranya yaitu 1) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional yang bereputasi /
terindeks; 2) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional; 3) Peningkatan perolehan HKI.
Adapun, pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Prodi Arsitektur FTUP hanya
merencanakan 1 (satu) sasaran mutu, yaitu peningkatan jumlah Pengabdian kepada
Masyarakat yang berkolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa. Terakhir, adalah bidang
penunjang, Prodi Arsitektur FTUP mengusung 8 (delapan) sasaran mutu, terdiri dari 1)
Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan industri; 2)
Peningkatan kerjasama dengan industri agar menggunakan lulusan prodi sehingga
mengurangi waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan; 3) Peningkatan jumlah kenaikan
pangkat akademik guru besar; 4) Pengembangan program profesi arsitektur dengan
mendirikan PS PPArs; 5) Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan sayembara
ilmiah tingkat Internasional.
Sasaran Mutu Program Studi Arsitektur FTUP yang telah ditetapkan pada tingkat
Fakultas dan Universitas, selanjutnya diturunkan ke dalam Strategi Pencapaian Sasaran
Mutu, berupa kegiatan yang direncanakan untuk mencapai Sasaran Mutu, dan target yang
akan dicapai, serta jangka waktu proses pencapaiannya. Tahap selanjutnya, berupa
Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu yang dipantau setiap bulan. Pada tahap ini, Prodi akan
menyampaikan akar permasalahan apabila terdapat capaian Sasaran Mutu yang tidak
memenuhi target. Adapun sejak Sasaran Mutu disahkan oleh para pimpinan Universitas,
bulan September 2018, beberapa kegiatan telah dilakukan, dan usaha mencapai target
terus diupayakan dengan berbagai strategi. Untuk itu diharapkan pada bulan Maret 2021
Program studi Arsitektur FTUP akan dapat mempertahankan Akreditasi “A” untuk menjadi
“Unggul”.

