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Pendidikan arsitektur telah hadir di Kalimantan Barat (Kalbar) selama 14 tahun melalui
Program Studi Arsitektur di Fakultas Teknik (FT), Universitas Tanjungpura (Untan). Saat ini
berdasarkan data akhir tahun 2017 telah menghasilkan lulusan sebanyak 315 orang. Peran
lulusan telah banyak berkiprah dalam pembangunan di wilayah Kalbar, dan dalam tiga tahun
terakhir dari 50 orang lulusan sekitar 80% lulusan konsisten bekerja dibidang Arsitektur
(boring akreditasi Prodi Arsitektur 2017). Angka tersebut menunjukkan gairah lulusan yang
baik dalam profesi arsitek dan peran arsitek yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan.
Namun, kontradiktif dengan data tahun 2017 yang dimiliki oleh IkatanArsitek Indonesia
(IAI) Kalbar dimana arsitek yang terdaftar secara resmi baru berjumlah 170 orang dan yang
memiliki sertifikasi keahlian (SKA) berjumlah 69 orang (SKA Madya 30 orang dan SKA
Muda 39 orang).
Belum adanya korelasi yang tertata baik antara lulusan dengan praktek arsitek secara
professional merupakan tantangan kedepan yang harus segera diperbaiki. Untuk menjawab
tantangan tersebut dan didasarkan semangat telah lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun
2017 tentang Arsitek perlunya sistem Pendidikan profesi, pengakuan sertifikasi dan
pengaturan praktek professional yang sistematis di Kalimantan Barat.
Melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Untan No. 2847/UN22/KR/2018 tentang Tim
Persiapan Pembentukan Program Profesi Arsitek di FT Untan dan MOU antara FT Untan
dengan IAI Kalbar tanggal 9 September 2016, merupakan langkah awal untuk pembentukan
Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) di Kalbar. Nantinya, dengan terwujudnya program PPAr
maka diharapkan Untan dapat menjadi penyelenggara PPAr pertama di wilayah Kalimantan,
dan kedekatan dengan negara tetangga (Malaysia dan Brunei Darussalam) dapat berperan
penuh sebagai arsitek nasional maupun internasional dan mampu bersaing dengan
diberlakukannya MEA pada tahun 2016.
Program PPAr diharapkan dapat selaras dan mampu mendukung visi, misi dan tujuan
Pendidikan di Prodi Arsitektur, FT dan Untan. Profesi arsitek harus didukung dengan sistem
Pendidikan yang memadai dan mampu menghasilkan arsitek profesional yang berkembang
secara mandiri.

