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Data Profil Program Studi
1.

Fakultas

: Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

2.

Program Studi : Arsitektur

3.

Alamat

: Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak

4.

Kode Pos

: 78124

5.

Kab./ Kota

: Kota Pontianak

6.

No. Telepon

: 0561-740186 / 085654542617

7.

Alamat Email : architecture@untan.ac.id , arsiuntan@gmail.com

8.

Website

: http://arch.untan.ac.id/ , https://arch-untan.org/

9.

Jenjang

: Sarjana (S1)

10. Gelar Lulusan : S. Ars (Sarjana Arsitektur)
11. SK Pendirian

: SK DIKTI No. 2273/D/T/2003, 5 September 2003

12. Akreditasi

: Akreditasi B Tahun 2017
(SK No. 5135/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017)

13. Deskripsi

:
Program Studi Arsitektur merupakan salah satu dari beberapa
program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas
Tanjungpura (Untan). Program Studi (Prodi) Arsitektur berada
dibawah lingkungan Jurusan Teknik Sipil. Prodi. Arsitektur
mulai “beroperasi” sejak tahun ajaran 2003/2004, dilatar
belakangi oleh potensi pertumbuhan pembangunan yang ada
di Kalimantan Barat serta kebutuhan sumber daya lokal untuk
mendukungnya. Sampai saat ini Prodi. Arsitektur Untan
merupakan satu-satunya penyelenggara pendidikan arsitektur
dengan derajat S1 (Strata 1) yang ada di Kalimantan Barat
dengan akreditasi B.

14. Kompetensi Prodi

:

Kompetensi Lulusan adalah Sarjana Arsitektur yang memiliki kemampuan
dalam :

a. menyusun konsep rancangan arsitektur yang mengintergrasikan segala
aspek yang terkait dengan arsitektur
b. merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan
yang berbasis riset, dan menghasilkan karya arsitektur yang kreatif
c. mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam
bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik
manual maupun digital
d. mampu menyajikan beberapa alternatif solusi rancangan dan membuat
keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur
e. mampu memanfaatkan kemampuan merancangnya untuk membantu
melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan
dan bangunan
15. Capaian Pembelajaran
Capaian pembelajaran Prodi Arsitektur berdasarkan SNPT 2014 mencakup 4
unsur :
1.

Sikap
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,

bernegara,

dan

kemajuan

peradaban

berdasarkan

Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
e. menghargai

keanekaragaman

budaya,

pandangan,

agama,

dan

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
j. menginternalisasi

semangat

kemandirian,

kejuangan,

dan

kewirausahaan;
k. etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif.
2.

Pengetahuan
a. menguasai konsep teoretis arsitektur, perancangan arsitektur, estetika,
sistem struktur dan utilitas bangunan;
b. menguasai prinsip sains bangunan, landscape, perencanaan dan
perancangan kota, permukiman, arsitektur nusantara, ekologi, dan
pemaknaan dalam arsitektur.

3.

Keterampilan Umum
a. mampu menerapkan pemikiran

logis, kritis, sistematis, dan inovatif

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain
atau kritik seni.
d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi;
e. mampu

mengambil

keputusan

secara

tepat

dalam

konteks

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data;

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing,

kolega,

sejawat

baik

di

dalam

maupun

di

luar

lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang

ditugaskan

kepada

pekerja

yang

berada

di

bawah

tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada

dibawah

tanggung

jawabnya,

dan

mampu

mengelola

pembelajaran secara mandiri;
i. mampu

mendokumentasikan,

menyimpan,

mengamankan,

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
4.

Keterampilan Khusus
a. mampu

menyusun

konsep

rancangan

arsitektur

yang

mengintergrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan
nilai-nilai yang terkait dengan arsitektur;
b. mampu

merancang

arsitektur

secara

mandiri

dengan

metode

perancangan yang berbasis riset, dan menghasilkan karya arsitektur
yang kreatif, yang merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang
kontekstual, dan teruji secara teoretis terhadap kaidah arsitektur;
c. mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam
bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik
manual maupun digital ;
d. mampu menyajikan beberapa alternatif solusi rancangan dan membuat
keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur.
e. mampu memanfaatkan kemampuan merancangnya untuk membantu
melakukan

pengawasan

lingkungan dan bangunan.

dan/atau

pelaksanaan

pembangunan

Pernyataan
Visi dan Misi
Visi
Pada tahun 2020 Program Studi Arsitektur Universitas Tanjungpura menjadi
pusat informasi dan pengembangan ilmu arsitektur yang berkesinambungan dan
memperhatikan kearifan lokal Kalimantan Barat
Misi
a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan arsitektur, mendokumentasikan dan
mempublikasikan

hasil-hasil

dari

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat.
b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
yang dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
yang menekankan pada nilai kearifan lokal Kalimantan Barat
Tujuan
a. Menghasilkan sarjana arsitektur yang kompeten
b. Menghasilkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian arsitektur
c. Menjadi mitra bagi publik dalam memberikan kontribusi terhadap masalahmasalah arsitektur

Keorganisasian
Struktur Organisasi
Program Studi Arsitektur berada dibawah Fakultas Teknik, Universitas
Tanjungpura Pontianak, terbentuk berdasarkan SK DIKTI No. 2273/D/T/2003,
Tanggal 5 September 2003
Sistem Penjaminan Mutu
Sistem Penjaminan Mutu untuk Prodi Arsitektur akan mengikuti SPM UNTAN
yang telah terbentuk mulai dari level institusi PT melalui Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) sampai level fakultas dibawah Penjamin
Mutu Fakultas (PMF), baik untuk tujuan monitoring internal (EMI) maupun eksternal
(Akreditasi BAN-PT).

Sumber Daya &
Keahlian
Jumlah dosen tetap Prodi Arsitektur berjumlah 17 orang (PNS) dan satu orang
dosen tetap non-PNS. Adapun daftar Dosen (sumber daya) yang ada dilingkungan
program studi Arsitektur adalah sebagai berikut:
No

Nama

NIP

1

Rudiyono

195708111986031012

2

Emilya Kalsum

197207261998022001

3

Valentinus
Pebriano

197002251999031001

4

Irwin

197203101999031003

5

Uray F. Andi

197405302000031001

6

M. Nurhamsyah

198003062002121003

7

Tri Wibowo C

197601062002121010

8

Yudi Purnomo

197705242002121004

9

M. Ridha A

197906022002121004

10

Zairin Zain

197606162005011001

11

Hamdil Khaliesh

198412262008011003

12

Syaiful Muazir

198108172008011012

13

Lestari

198401142008012002

14

Affrilyno

197504052008011014

15

Jawas D. Putro

198007052008121003

16

B. Jumaylinda G

198105222008122003

17

Ivan Gunawan

198308132010121004

18

Indah K. Sari

*sedang studi lanjut S3 (Kandidat Doktor)

-

Kelompok
Keahlian
Teknologi
Bangunan
Kota
Pemukiman
Sejarah Teori
Kritik
Perancangan
Arsitektur
Sejarah Teori
Kritik
Sejarah Teori
Kritik
Teknologi
Bangunan
Perancangan
Arsitektur
Perancangan
Arsitektur
Teknologi
Bangunan
Perancangan
Arsitektur
Kota
Pemukiman
Teknologi
Bangunan
Sejarah Teori
Kritik
Kota
Pemukiman
Kota
Pemukiman
Kota
Pemukiman
Perancangan
Arsitektur

Pendidikan
Magister/ Master
Magister/ Master
Doktor*
Magister/ Master
Doktor
Magister/ Master
Magister/ Master
Magister/ Master
Magister/ Master
Doktor
Magister/ Master
Doktor
Magister/ Master
Magister/ Master
Magister/ Master
Magister/ Master
Magister/ Master
Doktor*

Mahasiswa
Semenjak berdirinya pada tahun 2003 Prodi Arsitektur telah menerima
mahasiswa sebanyak 705 mahasiswa yang terbagi dalam 16 angkatan. Hingga tahun
2018 prodi sudah meluluskan 315 mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa yang
aktif pada Tahun Ajaran 2018/2019 berjumlah 246 mahasiswa dengan rincian
sebagai berikut :

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tahun
Angkatan
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah

Aktif
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7
22
51
51
56
54
246

Status Mahasiswa
Lulus
Terevaluasi
18
10
31
18
29
15
23
17
26
16
25
22
25
24
25
20
30
18
30
16
33
15
20
7
0
0
0
0
0
0
0
0
315
198

Jumlah
Mahasiswa
28
49
44
40
42
47
49
45
48
51
55
49
51
51
56
56
705

Sarana
Prasarana
Prodi. Arsitektur Untan mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang
kegiatan belajar-mengajar, diantaranya adalah:















Ruang
Beberapa studio perancangan
Beberapa ruang kuliah biasa (ruang
kuliah kecil)
Ruang staf pengajar/kepala Laboratorium
Ruang administrasi program studi/studio
Studio tugas akhir
Ruang sidang (tugas akhir)
Lab komputer (ICT Fakultas Teknik)
Perpustakaan Fakultas Teknik
Ruang referensi Prodi (arsip tugas)
laboratorium di
lingkungan
Fakultas
Teknik
Fasilitas bersama Jurusan dan Fakultas
(Ruang Sidang, Aula, Ruang berkumpul,
dll)
Dalam
pengembangan
laboratorium
arsitektur
(perancangan,
kotapermukiman, dan teknologi bangunan)

















Alat
Beberapa Personal Computer
Printer A4
Scanner
LCD Projector
Manual Wall Screen Projector
Multimeter 4 in 1
Lightmeter
Hygro-Thermometer
Sound Level Meter
Hot Wire Thermo-Anemometer
Wood Turning Lathe
Drill kit
Cut-off Saw Machine
Planer Machine
Tool box

Kerjasama dan Bidang Keahlian
Sejalan

dengan

pengembangannya,

sejauh

ini

terdapat

4

kelompok

keilmuan/keahlian yang dimiliki oleh para staf pengajar di lingkungan Prodi.
Arsitektur Untan yang berada di bawah naungan laboratorium. Adapun pembagian
kelompok keilmuan/laboratorium dan jenis layanannya adalah sebagai berikut:
1. Lab. Sejarah Teori Kritik Arssitektur
Layanan (antara lain): kajian sejarah perkembangan arsitektur, teori dan
filosofi keilmuan arsitektur, arsitektur tradisional, arsitektur dan lingkungan
perilaku, penelitian terkait kajian (teori/praktek) arsitektur, dan lain-lain
2. Lab. Perancangan Arsitektur
Layanan (antara lain): perancangan bangunan gedung, evaluasi purna huni,
interior, landscape, produk, simulasi, konservasi bangunan, penelitian terkait
kajian (teori/praktek) arsitektur, dan lain-lain
3. Lab. Kota dan Permukiman
Layanan (antara lain): perencanaan kawasan/kota/wilayah, penelitian/studi
perumahan, konservasi, pariwisata, survey lingkungan kawasan, penanganan
kawasan kumuh, pengembangan kota baru, dan lain-lain
4. Lab. Teknologi Bangunan
Layanan (antara lain): studi/penelitian kenyamanan (thermal) dan akustik pada
bangunan, penghawaan, pencahayaan, perencanaan sistem struktur dan
material, perencanaan sistem utilitas, infrastruktur, dan lain-lain

