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1. KURIKULUM
Kegiatan Revisi Kurikulum berbasis KKNI baru saja dilakukan di Prodi Arsitektur
UHO dan saat ini telah disahkan dan Semester Ganjil 20181 telah menggunakan
Kurikulum bariu hasil revisi dan telah dilokakaryakan dengan seluruh stakeholder
terkait. Olehnya itu beberapa mata kuliah dilakukan penyetaraan untuk melakukan
penyesuaian dengan mata kuliah yang telah diambil dan dilulusi oleh mahasiswa.
Baberapa kendala yang terjadi seperti kesinambungan mata kuliah yang bersyarat
yang tidak disajikan disemester ini, sehingga dilakukan penyesuaian dengan tetap
menyajikan dua kurikulum untuk mengakomodasi kondisi stagnan mata kuliah
tertentu yang bersyarat. Sebagai contoh mata kuliah Studio Perancangan dan
Struktur Konstruksi Bangunan. Ada beberapa mata kuliah tambahan untuk
percepatan studi mahasiswa misalnya mata kuliah Pra Tugas Akhir di semester VII
untuk membantu mahasiswa dalam proses pemilihan topik yang berhubungan
dengan Fungsi dan Tema yang diambil. Terkait dengan potensi daerah Sulawesi
Tenggara yang berbasis budaya dan maritim telah menjadi salah satu bagian yang
penting diakomodasi dalam penyusunan kurikulum revisi dan telah tertuang dalam
Visi dan Misi Program studi Arsitektur UHO.
2. PENGEMBANGAN KEILMUAN
Jujur kami mengakui bahwa salah satu kendala kami di bidang Pengembangan
Keilmuan dalam hal kerjasama riset, workshop, jurnal dan revolusi keilmuan
arsitektur 4,0 yang belum bejalan dengan baik. Permaslahannya adalah kegiatan
penelitian dosen belum terdokumentasi dengan baik di prodi, karena penelitian
dosen tidak dilaporakan ke prodi. Kerjasama riset belum terbangun secara
melembaga karena permasalahan di atas. Minat sebagian dosen untuk menulis
masih rendah, namun beberapa dosen aktif menulis di beberapa jurnal terkemuka
namun lagi‐lagi tidak dilaporkan ke prodi sehingga tidak terdokumentasi. Dalam
kaitan dengan revolusi keilmuan arsitektur 4,0 kami telah berbenah diri yang
dimulai di masa penugasan kami sebagai ketua Jurusan sekaligus kaprodi saat ini
(2018). Pembenahan dimulai dari penertiban administrasi sebagaimana
permasalahan di atas hingga inovasi materi dan metode pembelajaran yang
dilakukan yang disesuaikan dengan kemampuan kami.

3. PENDIDIKAN KEPROFESIAN
Jurusan kami sementara merintis pembukaan Prodi Pendidikan Kprofesian yaitu
Program Pendidikan Arsitektur (PPAr). Dukungan pimpinan Universitas Halu Ole
dan Fakultas Teknik sangat merespon dalam rangka mewadahi alumni S1 Arsitektur
untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Keprofesian. Begitu pula dengan
dukungan yang sangat baik dari asosiasi profesi (IAI Sulawesi Tenggara) yang
selama ini telah bekerjasama dengan Prodi S1 Arsitektur UHO. Olehnya itu, kami
membutuhkan dukungan dari teman‐teman APTARI yang telah lebih dahulu
memiliki PPAr untuk dibantu dalam penyusunan kurikulum dan pengajuan Borang
Program Studinya.

