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Abstrak
Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Univeritas Tunas Pembangunan Surakarta secara
periodik dan kontinyu melakukan evaluasi diri, dengan tujuan untuk melakukan komitmen perbaikan
berkelanjutan. Secara umum evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja, perjalanannya dalam
mewujudkan visi “Menjadi Program Studi Arsitektur Yang Memiliki Unggulan Di Bidang
Rancang Bangun Arsitektur Kepariwisataan Dijiwai Patriotisme, Kepeloporan Dan
Kemandirian”.
Evaluasi pada Program Studi Arsitektur FT.UTP juga dilaksanakan secara berkala setiap 4
tahun dalam rangka BAN-PT yang dijabarkan ke dalam 7 Standart: 1) visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategi pencapaiannya; 2) tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; 3)
mahasiswa dan lulusan; 4) sumberdaya manusia; 5) kurikulum, pembelajaran, dan suasana akaemik;
6) pembiayaan, sarana dan prasarana; dan 7) penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan
kerjasama.
Pertama, visi, misi, tujuan, dan sasaran dirumuskan berdasarkan komitmen Program Studi
Arsitektur FT.UTP, dengan memiliki visi yang khas yaitu “Unggul di Bidang Rancang Bangun
Arsitektur Kepariwisataan yang Dijiwai Patriotisme, Kepeloporan dan Kemandirian” yang sejalan
dengan tren tantangan global. Dalam konteks pembangunan nasional, visi unggul membuka peluang
peran dan kontribusi yang lebih besar.
Kedua, dalam hal tata pamong, Prodi Arsitektur FT.UTP didukung oleh kelengkapan struktur
organisasi dan keberadaan sistem informasi manajemen yang membantu implementasi praktik
tatakelola Prodi, Fakultas & universitas yang bersih dan baik yang mendukung pengambilan
kebijakan. Pada aspek ini, Program Studi Arsitektur Mengacu pada Rencana Induk Pengembangan
dan Rencana Strategis dari Universitas,
Ketiga, pada aspek mahasiswa, Prodi Arsitektur FT.UTP menunjukkan performa yang
semakin baik. Minat masyarakat untuk melanjutkan studi di prodi Arsitektur FT.UTP tampak semakin
meningkat. Untuk mendukung studi mahasiswa, Prodi Arsitektur FT.UTP memberikan dan
menyalurkan beasiswa internal maupun eksternal. Administrasi akademik mahasiswa juga semakin
mapan dengan keberadaan sistem informasi akademik (SIAKAD). sehingga dapat mengoptimalkan
sistem pelayanan dan administrasi akademik mahasiswa (KRS, KHS, registrasi, yudisium, proses
pembelajaran dan pendaftaran wisuda secara on-line).
Keempat, aspek sumberdaya manusia Prodi Arsitektur FT.UTP memiliki: 1) jumlah dosen
yang telah tersertifikasi profesi 75%, memiliki jabatan Lektor Kepala mencapai 25%; 2) Semua
Dosen berkualifikasi S-2 dan ada yang sedang menempuh studi lanjut S-3, hal ini dapat
dikembangkan lagi mengingat adanya sejumlah peluang: 1) keberadaan program hibah penelitian,
pengabdian masyarakat, dan penulisan buku teks tingkat nasional; 2) insentif dari Kementerian untuk
karya ilmiah yang dipresentasikan dan published di jurnal internasional; 3) terbukanya peluang jointresearch dengan peneliti dan lembaga internasional; 4) tersedianya beasiswa bagi dosen untuk
melanjutkan studi baik di dalam maupun luar negeri. Meskipun demikian aspek sumberdaya,
dihadapkan pada sejumlah persoalan: 1) terdapat sejumlah kecil dosen yang belum memenuhi
kualifikasi; 2) laboran jumahnya sedikit dan belum tersertifikasi; serta 3) pustakawan yang jumlahnya
sedikit; serta 4) rendahnya daya publikasi dosen ke jurnal nasional trerakreditasi dan jurnal
internasional bereputasi.

Kelima, aspek kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, Prodi Arsitektur FT.UTP
dilaksanakan melalui: 1) tersedianya prosedur dan mekanisme peninjauan ulang/pengembangan
kurikulum; 2) sistem penjaminan mutu internal di tingkat Prodi, Fakultas maupun Universitas dalam
pembelajaran yang baku; 3) Pengembangan kurikulum dengan ke-khas'an arsitektur Pariwisata.
Keenam, aspek pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, Prodi Arsitektur
FT.UTP didukung sepenuhnya oleh Fakultas & Universitas, jumlah penerimaan Prodi yang semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Selain sarana dan prasarana yang dimiliki mengalami peningkatan
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Prodi Arsitektur FT.UTP juga berpeluang untuk menggali
dana dari beragam program hibah guna mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
Ketujuh, aspek penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama, dimana
banyak dosen yang memiliki kemampuan dan kinerja untuk melakukan penelitian dan membuat karya
ilmiah yang berbobot, serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset
Kata kunci: Akreditasi, program studi, arsitektur, kepariwisataan, dijiwai patriotisme,
kepeloporan, dan kemandirian.

