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1. TUJUAN 

KOMPETENSI LULUSAN disiapkan untuk memberi penjelasan kepada Fakultas Teknik, staf 

pengajar, mahasiswa dan unit lain di lingkungan USU tentang KOMPETENSI LULUSAN 

Magister Teknik Arsitektur Magister Teknik Arsitektur USU 

 

 

2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup KOMPETENSI LULUSAN meliputi semua staf pengajar, mahasiswa dan 

pengelola Program Studi Magister Teknik Arsitektur Fakultas Teknik USU  

 

 

3.   DEFINISI 

3.1. Program Magister diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara dan proses 

pendidikannya dikoordinasikan oleh Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 

3.2. Program Magister dalam suatu bidang ilmu diselenggarakan apabila memiliki sumberdaya 

yang diperluukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yang mencakup tenaga akademik 

tetap dan sumber daya pendukung lainnya. 

3.3. Program Magister dalam suatu bidang ilmu diselenggarakan apabila memiliki sumberdaya 

yang diperluukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yang mencakup tenaga akademik 

tetap dan sumber daya pendukung lainnya. 

3.4. Program Magister merupakan program terstruktur yang terdiri atas kemampuan dasar dan 

kekhususan serta penelitian dalam bidang ilmu yang tertentu. 

3.5. Program Magister diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester atau Sistem Kredit 

Trisemester. 

3.6. Sistem Kredit Semester adalah peraangkat penyelenggaara kegiatan kurikuler satu tahun 

akademik diatas dan dilaksanakan dalam dua semester, yaitu semester ganjil dan semester 

genap. Berdasarkan sistem ini setiap mata kuliah diberi bobot Satuan Kredit Semester (SKS). 

3.7. Satuan Kredit Trisemester adalah perangkat penyelenggaraaan kegiatan kurikulum satu 

tahun akademik yang diatur dan dilaksanakan dalam 3 trisemester yaitu Trisemester pertama, 

kedua dan ketiga setiap mata kuliah diberi bobot Satuan Kredit Semester (SKT) dan satu 

SKT setara dengan ¾ (tiga perempat) SKS. 

3.8. Satuan  Kredit Trisemester merupakan satuan terkecil yang digunakan untuk menyatakan 

lamanya satu program dalam satu jenjang pendidikan. Satu semester berlangsung selama 16 

– 18 minggu, sedangkan satu trisemester berlangsung selama 12 – 14 minggu. 

3.9. Kualitas satu mata kuliah dicerminkan dalam besar bobot SKS dan SKT dan isinya 

sedangkan klasifikasinya ditunjukkan melalui kode mata kuliah yang bersangkutan. 

3.10. Pelaksanaan pendidikan yang didasarkan Sistem Kredit Trisemester harus mengarah kepada 

pelaksanaan pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester. 
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5.  KETENTUAN UMUM 

LATAR BELAKANG 

Peliknya masalah fisik keruangan yang terjadi, baik di kondisi lokal Sumatera Utara maupun regional, 

tentunya menuntut langkah antisipasi strategis yang didukung oleh sumber daya yang mapan. 

Urgennya kebutuhan ini didukung oleh perkembangan ekonomi yang terjadi di kawasan regional ini. 

Walaupun permasalahan keterpurukan ekonomi dan konflik sosial yang terjadi berkepanjangan di 

Indonesia, namun untuk kawasan ini sampai menjelang pergantian milenium tidak kelihatan gejala 

yang memperburuk situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dengan 

semakin diintensifkannya berbagai kerjasama dengan pihak luar, terutama yang berkaitan dengan 

negara-negara yang terlibat dalam kerjasama segitiga pertumbuhan IMT-GT: Malaysia dan Thailand, 

dimana Medan diproyeksikan sebagai salah satu sentra pertumbuhan utama. Bahkan sikap 

optimisme tampaknya yang perlu semakin dipupuk, apalagi mengingat perkembangan situasi politik 

nasional yang semakin memperjelas upaya terwujudnya otonomi daerah.  

 

Pembangunan elemen fisik dan penataan ruang kota di kawasan regional Sumatera Utara saat ini 

juga terkesan mengorbankan atau malah meninggalkan prinsip-prinsip ideal pembangunan 

keruangan yang mengindahkan nilai-nilai sosial, budaya, historis, dan kemanusiaan masyarakat 

setempat. Dapat dimaklumi bahwa para profesional baik di lingkungan instansi pemerintah maupun 

swasta yang terlibat dalam perwujudan dan penataan bangunan dan lingkungan tidak menghadapi 

persoalan yang mudah dalam menjalankan perannya dan mewujudkan idealisme tersebut. Namun 

tetap diyakini bahwa pembekalan keilmuan dan pengalaman akademik akan semakin memperluas 

wawasan kalangan ini dalam mewujudkan idealisme pembangunan yang berwawasan lingkungan 

dan manusiawi.  

 

Sampai tahun 2000 ini belum kelihatan adanya tanda-tanda dari kalangan akademis yang 

berkecimpung dengan perencanaan bangunan dan ruang, dalam hal ini arsitektur, untuk menjawab 

tantangan kebutuhan tenaga-tenaga handal yang mampu bersikap dan memiliki cara pandang 
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profesional. Pendidikan kesarjanaan yang ada saat ini belumlah siap untuk mengisi kekosongan 

tersebut. Hal ini ditunjang dengan perubahan orientasi pendidikan kesarjanaan yang mengarahkan 

pada pengembangan diri baik melalui berbagai program pendidikan formal setingkat magister, atau 

melalui program pemagangan di berbagai instansi terkait.  

 

Beranjak dari berbagai tuntutan lokal, regional, sampai dengan desakan dari situasi global yang ada 

ini maka USU dengan segenap sumber daya yang ada patut menjawab tantangan kebutuhan akan 

tenaga terdidik untuk jenjang pascasarjana bidang Arsitektur. Pembukaan program S-2 atau Magister 

Teknik di bidang Arsitektur di USU untuk tahap awal ini diprioritaskan pada dua bidang kekhususan 

atau konsentrasi beranjak dari kebutuhan lapangan yang paling mendesak dan kondisi sumber daya 

yang ada di USU saat ini. Kedua konsentrasi tersebut masing-masing berkiprah pada dua lingkup 

kajian yang berbeda; pertama di tingkat kota, untuk menyikapi pertumbuhan kota-kota di kawasan 

regional Sumatera Utara, dengan nama konsentrasi Manajemen Pembangunan Kota, dan yang 

kedua adalah bidang yang berkiprah dalam upaya menggali, memunculkan, serta mempromosikan 

potensi arsitektur lokal, dengan nama konsentrasi Studi-studi Arsitektur.  

 

Dalam tahap awal pelaksanaan Program Magister Teknik Arsitektur ini akan bekerjasama dengan 

beberapa institusi pendidikan tinggi lainnya, baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk institusi 

pendidikan luar negeri, kerjasama diadakan dengan Universiti Sains Malaysia dibawah payung 

UNINET (University Network), IMT-GT. Langkah ini terutama dilatarbelakangi pembukaan 

Program Magister Arsitektur di USU banyak diwarnai oleh situasi perkembangan dan pertumbuhan 

di kawasan regional Sumatera Utara yang merupakan dampak dari adanya kerjasama IMT-GT. 

Selain itu kerjasama ini juga cukup membantu pada tahap awal kegiatan akademik di Program 

Magister Teknik Arsitektur, dengan mengupayakan partisipasi dan bantuan tenaga pengajar dari 

USM.  

 

 

Tabel  Bidang Ilmu dan Kompetensi 

Bidang kekhususan Manajemen Pembangunan Kota 

 

No 
Kelompok Bidang Ilmu 

Program Studi Arsitektur 
Kompetensi Utama 

Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

1 Mata Kuliah Keahlian 

Berkarya 
 

   

 Sosiologi dan Partisipasi 

Masyarakat Kota 

Mampu menganalisa 

permasalahan sosial di 

perkotaan 

Mengetahui  tentang 

struktur sosial pada 

suatu kota dan proses 

terbentuknya 

lingkungan perkotaan 

dan dinamika 

masyarakat yang 

terjadi didalamnya  

Memahami ilmu 

sosial dasar. 
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No 
Kelompok Bidang Ilmu 

Program Studi Arsitektur 
Kompetensi Utama 

Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

 Sumber Daya dan 

Pembiayaan Pembangunan 

Kota 

Mampu menganalisa 

permasalahan 

ekonomi di perkotaan 

Mengetahui 

terbentuknya suatu 

kehidupan ekonomi di 

daerah perkotaan baik 

secara internal maupun 

eksternal sebagai suatu 

potensi pengembangan 

dan pembangunan 

kota. 

Memahami ekono mi 

perkotaan 

 Perencanaan Sarana dan 

Prasarana Kota 

 Mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan pada 

infrastruktur kota 

Mengetahui tentang 

seluk beluk 

manajemen 

pembangunan 

perkotaan dari segala 

komponen dan 

sektornya. 

Memahami 

manajemen sarana 

dan prasarana kota 

 Institusi dan Kebijakan 

Pembangunan Kota 

Memahami kerangka 

dasar kelembagaan 

Negara, Teori–teori 

pembangunan dan 

Masalah–masalah 

pembangunan di 

Indonesia 

Mampu 

mengidentifikasi 

komponen-komponen 

kelembagaan negara 

Memahami dasar – 

dasar kebijakan publik 

 Manajemen Perkotaan dan 

Tata Guna Lahan 

Mengetahui tentang 

seluk beluk 

manajemen tata guna 

lahan di  perkotaan 

dari segala komponen 

dan sektornya 

Mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan 

pertanahan di 

perkotaan 

Memahami 

manajemen konflik 

pertanahan 

2 MATA KULIAH 

KOMPETENSI 

KEILMUAN  

   

 Perencanaan Kota Mampu 

mengembangkan 

konsep-konsep dan 

model-model praktis 

dalam perencanaan 

Mengetahui tentang 

teoritis dan pragmatis 

Perencanaan Kota 

Memahami 

penerapan 

perencanaan di 

perkotaan 

 Struktur Ruang dan 

Morfologi Kota 

Mengetahui  tentang 

proses terbentuknya 

suatu lingkungan yang 

disebut kota secara 

fisik 

 

 

 

Mampu 

mengidentifikasi 

struktur kota pada 

kondisi real suatu kota 

Memahami 

komponen 

pembentuk struktur 

kota 
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No 
Kelompok Bidang Ilmu 

Program Studi Arsitektur 
Kompetensi Utama 

Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

 Perancangan Kota Mampu merancang 

kawasan perkotaan 

secara spasial 

Mengetahui  tentang 

dasar-dasar 

kemampuan dan 

ketrampilan secara 

komprehensif tentang 

perancangan kota, 

Mampu 

mengidentifikasi 

komponen rancang 

kota pada kondisi real 

suatu kota 

 Morfologi Permukiman Mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan 

perumahan dan 

permukiman secara 

komprehensif 

Menguasai konsep 

perencanaan 

perumahan dan 

permukiman  

Memahami 

komponen 

perumahan dan 

permukiman serta 

sistem perumahan di 

Indonesia 

 Konservasi Bangunan dan 

Lingkungan 

Mampu menerapkan 

konsep konservasi 

dalam suatu kawasan 

di perkotaan 

Mengetahui tentang 

konservasi kota 

sebagai salah satu 

komponen 

pembangunan kota 

dan dasar dalam 

pengambilan 

keputusan dan 

penyusunan kebijakan 

pembangunan kota 

Memahami tahapan 

pelaksanaan 

konservasi di 

perkotaan 

3 MATA KULIAH 

PERILAKU 

BERKARYA 

   

 Metodologi Penelitian Mampu 

mengidentifikasi 

metode penelitian 

yang sesuai diterapkan 

dalam penelitian 

arsitektur , 

perencanaan dan 

perancangan kota 

Mengetahui  tentang 

penelitian arsitektur , 

perencanaan dan 

perancangan kota 

untuk memperoleh 

metoda menyusun 

penelitian yang efektif 

dan dinamis dalam 

mencapai sasaran 

penelitian 

Memahami ilmu 

statistika 

 Pra Tesis Mampu melakukan 

penelusuran pustaka 

untuk melaksanakan 

suatu penelitian 

arsitektur dan 

perkotaan. 

 

 

 

 

Memahami isi 

karangan ilmiah dan 

pokok 

permsalahannya 

Menguasai bahasa 

inggris 
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No 
Kelompok Bidang Ilmu 

Program Studi Arsitektur 
Kompetensi Utama 

Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

 Studio Manajemen 

Pembangunan Kota 

Menerapkan proses 

dan simulasi 

pembangunan kota 

dimulai dari proses 

penyusunan 

kebijaksanaan dan 

strategi 

pembangunan , 

penyusunan rencana 

dan penyusunan 

program 

Mampu menjalankan 

peranan sesuai dengan 

kesepakatan kelompok 

perencana kota  

Mampu bekerjasama 

di dalam kelompok 

 Kolokium Mampu menyusun 

proposal penelitian 

tesis 

Mampu merangkai 

proposal sesuai dengan 

alur penulisan proposal 

Memahami struktur 

penulisan proposal 

penelitian 

 Seminar Mampu 

melaksanakan suatu 

penelitian dan 

menuliskannya dalam 

buku tesis 

Mampu menyusun 

laporan penelitian 

dalam alur penulisan 

tesis 

Memahami struktur 

penulisan tesis 

 Tesis  Memahami 

pelaksanaan penelitian 

serta implementasinya 

dalam pembangunan 

kota 

Mampu 

mengidentifikasi 

temuan penelitian dan 

implementasinya 

dalam pembangunan 

kota 

Memahami ilmu 

manajemen 

pembangunan kota 

secara komprehensif 

 

Berdasarkan tabel kompetensi diatas, dari 3 kelompok matakuliah terdapat 3 bidang keilmuan yang 

mengandungi banyak butir kompetensi utama, yaitu: Arsitektur, perencanaan kota dan perancangan kota. 

Sementara itu, yang paling banyak mengandungi butir kompetensi pendukung yaitu General Studies.  
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Tabel A1 Bidang Ilmu dan Kompetensi 

Bidang Kekhususan Studi-Studi Arsitektur 

 

No 

Kelompok Bidang 

Ilmu Program Studi 

Arsitektur 

Kompetensi Utama 
Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

1 Design kemampuan 

merancang arsitektur 

kemampuan 

mengembangkan ide 

kemampuan 

menguasai Bahasa 

Inggris 

  kemampuan 

mengkomunikasikan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

memahami 

kebutuhan pemberi 

tugas 

kemampuan 

berbicara 

 

  kemampuan 

menerapkan ilmu 

hubungan antara 

manusia, bangunan, 

dan lingkungan 

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

 

memiliki 

kepercayaan diri 

 

  kemampuan 

membaca dan 

memahami gambar 

kerja 

memiliki kepekaan 

masalah kondisi 

internal bangunan 

memiliki ketelitian 

 

  Kemampuan sebagai 

sumber pengetahuan 

terkini dalam bidang 

arsitektur dan 

keruangan wilayah 

spasial  

kemampuan 

merancang sistem 

struktur dan 

konstruksi bangunan 

 

memiliki ketegasan 

bersikap 

 

  kemampuan 

memahami standar-

standar kualitas 

bangunan 

kemampuan 

memahami 

peraturan bangunan 

kemampuan 

menjadi motivator 

 

  kemampuan 

mengidentifikasi 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

memahami sistem 

pelayanan bangunan 

kemampuan 

menjadi mediator 

yang baik 

 

  kemampuan 

melakukan analisa 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

 

 

 

kemampuan 

menguasai media 

presentasi 
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No 

Kelompok Bidang 

Ilmu Program Studi 

Arsitektur 

Kompetensi Utama 
Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

  kemampuan 

memecahkan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

menguasai 

perancangan dan 

perencanaan kota 

 

  kemampuan 

menghasilkan konsep 

pemecahan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

 

 

  kemampuan 

mentransfer ilmu 

pengetahuan arsitektur 

 

kemampuan 

mengambil 

keputusan 

 

  kemampuan 

menjelaskan 

penerapan ilmu 

pengetahuan arsitektur 

kemampuan 

mengidentifikasi 

masalah, 

menganalisa, dan 

memecahkan 

permasalahan 

 

  kemampuan 

menghasilkan proyek 

arsitektur 

 

kemampuan 

berperan menjadi 

fasilitator dan 

motivator 

 

2 Architecture 

Engineering Science 

kemampuan 

mengkomunikasikan 

rancangan arsitektur 

 

kemampuan 

mengembangkan 

ide 

 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan berbagai 

lapisan masyarakat 

  kemampuan 

menerapkan ilmu 

hubungan antara 

manusia, bangunan, 

dan lingkungan 

kemampuan 

memahami 

kebutuhan pemberi 

tugas 

kemampuan 

berbicara 

 

  kemampuan 

membaca dan 

memahami gambar 

kerja 

 

 

 

 

memiliki kepekaan 

masalah nyata 

lingkungan 

memiliki ketelitian 
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No 

Kelompok Bidang 

Ilmu Program Studi 

Arsitektur 

Kompetensi Utama 
Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

  Kemampuan sebagai 

sumber pengetahuan 

terkini dalam bidang 

arsitektur dan 

keruangan wilayah 

spasial  

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

 

 

  kemampuan 

memahami 

manajemen proyek 

memiliki kepekaan 

masalah kondisi 

internal bangunan 

 

  kemampuan 

memahami standar-

standar kualitas 

bangunan 

kemampuan 

merancang sistem 

struktur dan 

konstruksi bangunan 

 

  kemampuan 

memahami prinsip 

dasar pembiayaan  

bangunan dan 

pengendalian biaya 

pembangunan 

kemampuan 

memahami 

peraturan bangunan 

 

 

  kemampuan 

mengidentifikasi 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

memahami sistem 

pelayanan bangunan 

 

  kemampuan 

melakukan analisa 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

menguasai media 

presentasi 

 

 

  kemampuan 

memecahkan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

memahami prinsip 

dasar ekologi 

 

  kemampuan 

menghasilkan konsep 

pemecahan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

 

  kemampuan 

menjelaskan 

penerapan ilmu 

pengetahuan arsitektur 
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No 

Kelompok Bidang 

Ilmu Program Studi 

Arsitektur 

Kompetensi Utama 
Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

3 Architecture Science kemampuan 

merancang arsitektur 

 

kemampuan 

mengembangkan 

ide 

 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan berbagai 

lapisan masyarakat 

  kemampuan 

mengkomunikasikan 

rancangan arsitektur 

 

kemampuan 

memahami 

kebutuhan pemberi 

tugas 

kemampuan 

menguasai Bahasa 

Inggris 

 

  kemampuan 

menerapkan ilmu 

hubungan antara 

manusia, bangunan, 

dan lingkungan 

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

 

kemampuan 

berbicara 

 

  kemampuan 

membaca dan 

memahami gambar 

kerja 

memiliki kepekaan 

masalah kondisi 

internal bangunan 

 

  Kemampuan sebagai 

sumber pengetahuan 

terkini dalam bidang 

arsitektur dan 

keruangan wilayah 

spasial 

kemampuan 

menguasai media 

presentasi 

 

 

  kemampuan 

mengembangkan ilmu 

arsitektur 

kemampuan 

memahami prinsip 

dasar ekologi 

 

 

  kemampuan 

memahami 

metodologi penelitian 

arsitektur 

kemampuan 

menguasai 

perancangan dan 

perencanaan kota 

 

  kemampuan 

mengidentifikasi 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

 

 

  kemampuan 

melakukan analisa 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

 

kemampuan 

mengambil 

keputusan 
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No 

Kelompok Bidang 

Ilmu Program Studi 

Arsitektur 

Kompetensi Utama 
Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

  kemampuan 

memecahkan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

memiliki kepekaan 

masalah nyata di 

dalam kemajuan 

ilmu arsitektur 

 

  kemampuan 

menghasilkan konsep 

pemecahan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

melakukan 

penelitian 

antardisiplin ilmu 

 

  kemampuan 

menguasai ilmu 

arsitektur 

kemampuan 

menerapkan metoda 

pembelajaran 

 

  kemampuan 

menjelaskan 

penerapan ilmu 

pengetahuan arsitektur 

  

4 General Studies kemampuan 

mengkomunikasikan 

rancangan arsitektur 

 

kemampuan 

mengembangkan 

ide 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan berbagai 

lapisan masyarakat 

  kemampuan 

mematuhi nilai, etika, 

dan norma (kode etik 

arsitek) 

kemampuan 

memahami 

kebutuhan pemberi 

tugas 

kemampuan 

menguasai Bahasa 

Inggris 

 

  kemampuan 

menerapkan ilmu 

hubungan antara 

manusia, bangunan, 

dan lingkungan 

memiliki kepekaan 

masalah nyata 

lingkungan 

 

kemampuan 

berbicara 

 

  kemampuan 

membaca dan 

memahami gambar 

kerja 

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

memiliki 

kepercayaan diri 

 

  Kemampuan sebagai 

sumber pengetahuan 

terkini dalam bidang 

arsitektur dan 

keruangan wilayah 

spasial  

 

kemampuan 

menguasai media 

presentasi 

 

memiliki moral 

yang baik 
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No 

Kelompok Bidang 

Ilmu Program Studi 

Arsitektur 

Kompetensi Utama 
Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

  kemampuan 

memahami standar-

standar kualitas 

bangunan 

kemampuan 

memahami prinsip 

dasar ekologi 

 

memiliki ketelitian 

 

  kemampuan 

memahami peraturan 

jasa konsultansi dan 

jasa konstruksi 

kemampuan 

menguasai 

perancangan dan 

perencanaan kota 

memiliki ketegasan 

bersikap 

 

  kemampuan 

mengembangkan ilmu 

arsitektur 

kemampuan 

mengelola waktu 

dan finansial 

memiliki sikap 

disiplin 

 

  kemampuan 

memahami 

metodologi penelitian 

arsitektur 

kemampuan 

bekerjasama dalam 

tim 

 

memiliki jiwa 

kepemimpinan 

 

  kemampuan 

mengidentifikasi 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

mengelola 

perusahaan dan 

SDM 

kemampuan 

berlaku adil 

 

  kemampuan 

melakukan analisa 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

menyelesaikan 

permasalahan dan 

konflik 

kemampuan 

menjadi mediator 

yang baik 

  kemampuan 

memecahkan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

mengendalikan 

kualitas bangunan 

kemampuan 

mendelegasikan 

tugas 

 

  kemampuan 

menghasilkan konsep 

pemecahan 

permasalahan 

rancangan arsitektur 

kemampuan 

membentuk dan 

membina jaringan 

kerjasama 

 

memiliki jiwa 

enterpreneurship 

 

  kemampuan 

menguasai ilmu 

arsitektur 

kemampuan 

mengelola SDA dan 

SDM 

kemampuan 

berpikir logis 

 

  kemampuan 

mentransfer ilmu 

pengetahuan arsitektur 

 

kemampuan 

menciptakan dan 

menganalisis 

peluang usaha 

 

kemampuan 

mengelola waktu 

dan dana penelitian 
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No 

Kelompok Bidang 

Ilmu Program Studi 

Arsitektur 

Kompetensi Utama 
Kompetensi 

Pendukung 

Kompetensi 

Lainnya 

   kemampuan 

mengelola finansial 

perusahaan 

 

   memiliki kepekaan 

masalah nyata di 

dalam kemajuan 

ilmu arsitektur 

 

   kemampuan 

melakukan 

penelitian 

antardisiplin ilmu 

 

   kemampuan 

mengidentifikasi 

masalah, 

menganalisa, dan 

memecahkan 

permasalahan 

 

   kemampuan 

menerapkan metoda 

pembelajaran 

 

5 Basic Science   memiliki ketelitian 

 

Berdasarkan tabel kompetensi diatas, dari 5 kelompok bidang keilmuan terdapat 4 bidang keilmuan yang 

mengandungi banyak butir kompetensi utama, yaitu: Desain, Architecture Engineering Science, 

Architecture Science dan General Studies. Sementara itu, yang paling banyak mengandungi butir 

kompetensi pendukung yaitu General Studies. Sedangkan yang tidak mengandungu butir kompetensi 

utama maupun butir kompetensi pendukung adalah kelompok bidang ilmu Basic Science, dimana hanya 

mengandungi butir kompetensi lainnya yang harus dimiliki oleh lulusan Program Studi Arsitektur, yaitu: 

memiliki ketelitian. 

 


