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1. TUJUAN
STANDAR AKADEMIK disiapkan untuk memberi penjelasan kepada Fakultas Teknik, staf
pengajar, mahasiswadan unit lain di lingkungan USUtentang peraturan STANDARAKADEMIK
Magister Teknik Arsitektur USU.

2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkupSTANDARAKADEMIKmeliputi semuastaf pengajar, mahasiswa dan penbgelola
Program Studi Magister Teknik Arsitektur USU.

3. DEFINISI
3.1. Program Magister diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara dan proses

pendidikannya dikoordinasikan olehFakultas TeknikUniversitas 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 kodemata 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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4. REFERENSI
a. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
b. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 45 tentang

Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang standar kompetensi Pendidikan Tinggi.
c. Surat Dirjen Dikti No. 3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999 tentang Beban kerja

normal seorang dosen tetap.
d. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 1023/JO5/SK/PP/2005 tentang

Peraturan Akademik Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Sumatera Utara.
e. Peraturan Akademik Program Studi Magister Teknik Arsitektur Universitas Sumatera

Utara.
f. Manual  Mutu  SP s  USU  2006.
g. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Peraturan

Akademik Program Magisterdan Program DoktorUniversitas Sumatera Utara

5. PENDAHULUAN
Program Studi Magister Teknik Arsitektur mempunyai prospek yang sangat baik untuk
dikembangkan menjadi salah satu program studi yang terbaik dan berspesialisasi dalam bidang
Arsitektur dan Perkotaan dengan perspektif interdisiplin pada bidang-bidang teknik arsitektur dan
perkotaan di Sumatera Utara.

Program Studi Magister Teknik Arsitektur adalah salah satu dari Program di Fakultas Teknik
Universitas Sumatera Utara. Program studi ini mempunyai prospek yang sangat baik kedepan, oleh
karena permasalahan fisik keruangan yang terjadi, baik di kondisi lokal Sumatera Utara maupun
regional, tentunya menuntut langkah antisipasi strategis yang didukung oleh sumber daya
pembangunan kota yang mapan. Urgennya kebutuhan ini didukung oleh perkembangan ekonomi
yang terjadi di kawasan regional ini.Selain itu dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi
menjadi desentralisasi

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. Besarnya kebutuhan akan tenaga profesional untuk menindaklanjuti berbagai rencana
pengembangan dan pembangunan di kawasan ini di satu sisi, dan membludaknya lulusan S-1
arsitektur namun belum siap untuk mengisi kekosongan tersebut di sisi yang lain, mendorong untuk
segera ditempuh satu upaya untuk menjembatani permasalahan tersebut.
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6. ELIGIBILITAS, INTEGRITASVISI, MISI , TUJUANDAN SASARAN

Eligibilitas
Program Studi Magister Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara mulai berdiri sejak tahun 2002
dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional No.
935/D/T/2002 tanggal 15 Mei 2002. Penerimaan Mahasiswa baru dimulai pada Semester Ganjil
Tahun Ajaran 2002/2003. Program Studi Magister Teknik Arsitektur Fakultas Teknik USU
diselenggarakan di Jalan Perpustakaan Kampus USU, Medan.

Integritas
Program pendidikan Magister Teknik Arsitektur memiliki beban kredit untuk Bidang Kekhususan
Studi-studi Arsitektur 36 SKS dan Bidang Kekhususan Manajemen Pembangunan Kota 42 SKS, dan
dijadwalkan selesai dalam 4 semester. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan
untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha
mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya
usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga
pengajar.

Dosen-dosen pada Program Studi Magister Teknik Arsitektur Fakultas Teknik USU adalah tenaga
pengajar di lingkungan USU maupun diluar USU yang bertugas mengajar, membimbing dan atau
melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Arsitektur dan
Perkotaan. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen luar biasa, bertanggung jawab kepada Dekan
Fakultas Teknikmelalui Ketua Program Studi.

Mahasiswa program studi adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program
pendidikan formal di Program Studi Magister Teknik Arsitektur padaFakultas Teknik USU.

VisiProgram Studi
Sesuai dengan visi Universitas Sumatera Utara yaitu “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki
keunggulan akademi k sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam
tataran dunia global”, Program Studi Magister Teknik Arsitektur menyusun visinya untuk
mendukung visi Universitas Sumatera Utara tersebut, yaitu “Menjadi Program Magister Teknik
Arsitektur yang mampu bersaing secara global dan unggul dalam pengembangan Ipteks dan Riset
Terapan berbasis kearifan lokal, pada tahun 2021.”
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Misi Program Studi
1. Menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam pendidikan

Pasca Sarjana Arsitektur dan Manajemen Pembangunan kota yang berkarakter BINTANG
(Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inovatif yangberintegritas, serta Tangguh dan arif)
dalam rangka mengembangkan ipteks dan riset terapan.

2. Menciptakan lulusan Pasca Sarjana yang siap mengembangkan ipteks dan riset terapan melalui
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam unggulan kompetitif bidangTropical
Science, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Naural Resources (biodiversity, forest,
marine, mine, tourism), Technology (appropriate)dan Arts (ethnic).

3. Mengembangkan riset terapan yang inovatif secara progresif dalam rangka engembangkan karakter
peneliti yang profesional pada bidang pengembangan ipteks Ilmu Arsitektur dan Manajemen
Pembangunan Kota berbasis bidangTropical Science, Agroindustry, Local Wisdom, Energy
(sustainable), Naural Resources (biodiversity, forest,marine, mine, tourism), Technology
(appropriate)dan Arts (ethnic).

4. Menyelenggarakan elompok bidang keahlian dan penelitian ilmu arsitektur serta Manajemen
Pembangunan Kota yang berkomitmen mengembangkan ipteks dan riset terapan berbasis bidang
TropicalScience, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Naural Resources
(biodiversity, forest, marine, mine, tourism), Technology (appropriate)dan Arts (ethnic),serta
menerapkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat.

5. Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah untuk menghasilkan regulasi (hasil riset terapan
mengenai kebijakan / politik sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan) bidang Arsitektur,
Perencanaan Pembangunan, dan kebijakan perkotaan

Tujuan ProgramStudi
Tujuan Program Studi yang telah disusun merujuk kepada tujuan USU dan tujuan Fakultas Teknik
USU, yaitu sebagai berikut:
1. Terciptanya susasana akademik yang kondusif untuk mengembangkan ipteks dan riset terapan

yang didasari karakter BINTANG (Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Inovatif yang
berintegritas; serta Tangguh dan Arif) melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat.

2. Menghasilkan produk riset terapan yang inovatif secara progresif dalam rangka mengembangkan
karakter peneliti yang profesional pada bidang pengembangan Ipteks Ilmu Arsitektur dan
Manajemen Pembangunan Kota berbasis bidang Tropical Science, Agroindustri, Local Wisdom,
Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity,  forest, marine, mine, tourism), Technology
(appropriate) danArts (ethnic).

3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat melalui kelompok bidang keahlian dan penelitian ilmu
arsitektur serta Manajemen Pembangunan Kota yang produk karyanya dapat diterapkan dan
digunakan untuk pengembangan ipteks dalam rangka meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan
masyarakat.

4. Menghasilkan lulusan Pasca Sarjana yang mampu mengembangkan ipteks dan riset terapan dalam
bidang arsitektur dan manajemen pembangunan kota melalui pengajaran, penelitian dan
pengabdian pada masyarkat di bidang unggulan Tropical Science, Agroindustri, Local Wisdom,
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Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity,  forest, marine, mine, tourism), Technology
(appropriate) danArts (ethnic).

5. Menghasilkan kesepakatan kerjsama dengan institusi pemerintah untuk menghasilkan regulasi
bidang Arsitektur, Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Perkotaan.

7. TATA PAMONG
Tata Pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan good university governance dan
mengakomodasi seluruh nilai, norma, sturktur, peran, fungsi dan aspirasi pemangku kepentingan
program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi
untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang
dikembangkan.. Sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh program studi adalah sebagai berikut.

a. Kredibel
Struktur organisasi program studi sudah diatur dengan jelas berdasarkan peraturan MWA USU
nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU dan Peraturan Rektor nomor 01
Tahun 2017 tentang Tata Cra Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris
Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel di
Lingkungan Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2022,yang terdiri dari seorang Ketua Program
Studi dan Sekretaris Program Studi serta kelompok dosen dan beberapa pegawai administrasi. Ketua
dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pengajaran program studi secara keseluruhan yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan adil.

b. Transparan
 Keterbukaan dalam penentuan dosen pengampu matakuliah dan distribusi dosen pembimbing

tesis yang semuanya diputuskan melalui rapat program studi dengan memperhatikan latar
belakang bidang keilmuan dosen serta rasio dosen mahasiswa (Diatur dalam Buku Panduan
Akademik Program Magister Teknik Arsitektur)

 Keterbukaan dalam bidang keuangan, antara lain ditunjukkan dengan penysunan Rencana
Anggaran Biaya yang melibatkan seluruh civitas akademika, serta transparansi dalam
pengguanaan keuangan . (Diatur dalam Peraturan Majels Wali Amanat Universitas Sumatera
Utara nomor 16 tahun 2016; Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor
01/UN5.1.R/KPM/2016)

 Transparansi kepada mahasiswa melalui media papan informasi khususnya dalam hal pelayanan
mahaiswa. (Diatur dalam Buku Panduan Akademik Program Pasca Sarjana).

c. Akuntabel
Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program studi ditentukan oleh rapat program studi pada
setiap awal maupun akhir masa perkuliahan, seperti penentuan penanggung jawab setiap mata kuliah
dan tim dosen untuk setiap mata kuliah. Tim dosen diketuai oleh seorang dosen pengajar yang
bertindak sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah. Dosen penanggung jawab memiliki tugas
tentang materi/keilmuan mata kuliah, perjalanan perkuliahan, evaluasi pembelajaran dan koordinasi
dengan para anggota dosen. Untuk memberikan masukan dari proses pembelajaran termasuk materi
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dan kurikulum dibentuk komisi akademik atas usulan ketua program studi kepada Dekan Fakultas
TeknikUSU. Komisi akademik bertugas melakukan evaluasi kurikulum, proses belajar mengajar dan
materi perkuliahan yang disampaikan kepada ketua program studi, dengan tahapan sebagai berikut:

 Melakukan evaluasi mata kuliah dan sistem pembelajaran melalui angket bagi mahasiswa
dan alumni dan pengguna

 Evaluasi terhadap mata kuliah dilakukan setiap akhir semester untuk memperoleh masukan
dari mahasiswa perihal pelaksanaan kuliah di semester tersebut

 Menyusun rekapitulasi nilai setiap mata kuliah untuk melihat hasil pembelajaran
 Berdasarkan hasil evaluasi tersebut manajemen menginisiasi rapat evaluasi yang dihadiri

oleh wakil alumni, wakil pengguna alumni, wakil asosiasi profesi, mahasiswa dan dosen.
 Dalam rapat tersebut dibicarakanketerkaitan antara proses pembelajaran, hasil pembelajaran

dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna alumni. Di dalamnya termasuk
pembahasasn skenario pembelajaran, kurikulum, GBRP dan SAP.

 Setelah kurikulum disepakati di tingkat Fakultas, maka diajukan ke Rektor. Pemberlakuan
kurikulum baru harus mendapatkan persetujuan dan SK dari rektor.

Akuntabilitas Program Studi Magister Teknik Arsitektur USU dapat diukur dari tiga komponen
berikut:

 Sistem Penjaminan Mutu Upaya untuk menjamin akuntabilitas publik dan kepentingan
pemabgku kepentingan, maka Program Studi secara aktif membangun sistem Penjamin
mutu yang mentapkan standar mutu dalam Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister
Teknik Arsitektur Fakultas Teknik USU.

 Akreditas/ Audit Program Studi Magister Teknik Arsitektur USU yang dilakukan oleh
BAN-PT, dan diaudit setiap tahun oleh Inspektoral Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan dari BPK Perwakilan Sumatera Utara. Laporan hasil akreditasi dan audit
kemudian disosialisasikan kepada pemabgku kepentingan.

 Akuntabilitas terbadah atasan, dimana manajemen Program Studi senantiasa melaporkan
semua kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Prodi kepada Direktur Pasca Sarjana dan
Dekan Fakultas Teknik USU, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan.

8. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah staf pengajar saat ini ada sebanyak 13 orang. Kualifikasi staf pengajar 13 orang bergelar S3,
dan3orang diantaranya telah menjadi Guru Besar.9 orang merupakan lulusan doktor dari luar negeri.
Kerjasama antara sesama staf pengajarcukup baik.

Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung dilakukan dengan baik. Dalam rangka pengembangan
kualitas diri dan meningkatkan wawasan, program studi juga mengirimkan dosen untuk mengikuti
kegiatan seminar, kursus, pelatihan, dan workshop baik di dalam negeri dan luar negeri. Hingga saat
ini kualitas dosen cukup memadai.

Penerimaan dosen dan tenaga pendukung di program studi ini bergantung kepada kebijaksanaan yang
berlaku di USU/Fakultas TeknikUSU dan Program Magister Teknik Arsitektur.
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a. Ada pedoman tertulis yang  lengkap, mengenai rekrutmen dan seleksi.
b. Rasio Dosen Tetap-Mahasiswatingkat institusiadalah 1:15 dengan standar mutu yang baik.
c. 90%-100% dosen tetap, adalah pakar yang mengajar dalam bidang yang sesuai.
d. > 70% dosen tetap anggota asosiasi  keilmuan/profesi tingkat nasional dan/atau internasional.
e. ≥ 25% dosen Lektor Kepala
f. 90% dosen melakukan pembimbingan akademik.
g. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja dosen secara terencana dan berkelanjutan setiap tahun.
h. Uraian tugas dan beban kerja dosen memiliki uraian tugas yang sangat jelas. Beban kerja dosen

sangat sesuai dengan keperluan.

9. PRASARANA DAN SARANA
Program Magister Teknik Arsitektur USU mempergunakan 1 buah ruangan untuk kegiatan
administrasi, 2 lokal untuk kegiatan perkuliahan, dan 1 lokal untuk konseling. Satu lokal perkuliahan
dapat menampung 35 orang mahasiswa (24m2). Sedangkan 1 lokal dapat menampung 15 orang
mahasiswa (16m2). Sedangkan ruang perpustakaan mini sebesar 48 m2, ruang lab. komputer 48 m2,
dan ruang konseling 12 m2.

Program Magister Teknik Arsitektur Fakultas Teknik USU memiliki luas total ruangan sebesar 148
m2 dengan rasio 6,72m2/mahasiswa. Rasio dosen mahasiswa selama 3 tahun terakhir adalah sebesar
1 : 2 .

Penggunaan OHP, LCD dan Note Book masing-masing sebanyak 3 buah merupakan sarana yang
dapat dimanfaatkan oleh staf pengajar ketika memberikan materi di ruangan dan juga digunakan oleh
mahasiswa untuk presentasi baik pada kolokium, seminar hasil penelitian maupun ujian tesis.
Disamping itu penggunaan kedua sarana tersebut dimaksimalkan untuk seminar, diskusi yang dilkukan
baik oleh pengelola program studi bekerjasama dengan pihak lain maupun kegiatan yang
diselenggarakan oleh ikatan mahasiswa.

Pemanfaatan perpustakaan disamping yang dimiliki oleh Program studi, mahasiswa juga
memanfaatkan Perpustakaan Pusat USU. Perpustakaan Pusat mempunyai luas ruangan 6.000 m2

untuk melayani mahasiswa USU sebanyak 20.888 orang. Perpustakaan Pusat USU menyediakan
secara khusus bagi mahasiswa Pascasarjana perpustakaan elektronik melalui program Proquest. Pusat
komputer USU yang menyediakan prasarana penunjang dalam bentuk laboratorium komputer yang
mampu menampung praktikum mahasiswa sebanyak 500-600 orang per hari.

Program Studi Magister Teknik Arsitektur di dalam pemanfaatan sarana dan prasarana menggunakan
1 lokasi untuk perkuliahan yakni pada Gedung D Fakultas Teknik Departemen Arsitektur Lt. 2, Jln
Perpustakaan Kampus USU Medan.

a. Seluruh (100%) lahan dan bangunan milik institusi.
b. Pengembangan dan peningkatan prasarana terencana dengan sangat baik.
c. Rata-rata perbandingan jumlah buku terhadap mahasiswa dalam semua bidang kajian, > 1:20.
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d. Disertasi, Tesis,  Skripsi dan Tugas Akhir Mahasiswa terdokumentasi dengan baik

10. KEUANGAN
Berdasarkan kebijaksanaan yang ada saat ini, keuangan program studi terutama untuk pelaksanaan
Tridharma dan pengembangan program studi bersumber pada dana dari SPP. Sumber dana dari SPP
mahasiswa dengan alokai anggaran pertahunnya, berdasarkan SK Rektor Nomor
1221/JO5/SK/KU/2005, telah diatur mengenai penerimaan dan penggunaan dana masyarakat di
lingkungan Universitas Sumatera Utara. Adapun perincian penggunaan dana SPP adalah alokasi
Program Studi sebesar 65 %, dari alokasi tersebut untuk honorarium, vakasi, dan lembur 35%, untuk
inventaris, belanja barang lainnya, dan langganan daya dan jasa sebesar 30%, sedangkan untuk biaya
pemeliharaan 15%, dan untuk biaya perjalanan biasa sebesar 5%.

a. Jumlah dana mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan.
b. Pertanggungjawaban keuangan berdasarkan internaldanexternalaudit setiap tahun.
c. Proporsi alokasi dana sesuaidengan kebutuhan kegiatan akademik dan pengembangan institusi.
d. Satuan biaya per mahasiswa per tahun sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan. (>18

juta/mhs/th).

11. SISTEM INFORMASI
Untuk jaringan hubungan sesama dosen dipergunakan media surat dan telepon yang merupakan
sarana yang dominan dalam sistem informasi di Program Studi Magister Teknik Arsitektur terutama
yang berkaitan dengan penugasan atau penjadwalan kegiatan akademik. Demikian juga komunikasi
ke luar universitas persentasenya masih lebih besar dengan media surat dan telepon dari media
elektronik lainnya. Sedangkan informasi yang ditujukan kepada mahasiswa selain melalui surat,
dilakukan dengan mempergunakan media papan pengumuman dan telepon.

Jaringan sistem informasi/ komunikasi ilmiah sudah dibangun dengan diterbitkannya jurnal ilmiah
yakni Jurnal “Atrium”. Informasi keberadaan program studi kepada masyarakat dilakukan oleh
program studi dengan mempergunakan brosur, media cetak atau jaringan internet USUnet yang
terakses ke Pusat Komputer USU dengan alamat situs http://mtausu.ac.id. Promosi Program Studi
Magister Teknik Arsitektur mempunyai email sendiri yakni :mtausu2002 @ yahoo.com.

a. Memiliki organisasi pengelolaan sistem informasi yang sangat lengkap.
b. Memiliki perangkat keras yang mendukungseluruh kegiatan program akademik dan administratif

di institusi.
c. Memiliki piranti lunak yang mendukung seluruh kegiatan program akademik dan administratif di

institusi.
d. Sivitas akademika dan masyarakat luas dapat mengakses informasi dengan sangat mudah dan

bebas.
e. Sistem informasi dimanfaatkan  oleh pimpinan, manajemen, dosen, mahasiswa dan masyarakat
f. Rasio dosen/terminal sangat memadai
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g. Rasio mahasiswa/ terminal sangat memadai

12. KEMAHASISWAAN
Sistem rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa Program Studi Magister Teknik Arsitektur pada
Fakultas Teknik USU disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh USU.
Penerimaan mahasiswa di program studi ini dilakukan melalui jalur seleksi berupa seleksi administratif
dan seleksi akademik yang terdiriatas Tes Potensial Akademik (TPA) dan wawancara.

Seleksi terhadap mahasiswa yang diterima di program studi berdasaran pilihan yang diambil oleh calon
mahasiswa sewaktu mendaftarkan diri dan hasil yang dicapai.

Pelayanan akademik dilakukan pengelola dan dosen secara kontinu sehingga mahasiswa diharapkan
dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Pengelola dan dosen dapat dihubungi mahasiswa
melalui telepon/faks, HP maupun secara langsung dengan tatap muka.

Sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kemajuan pembangunan di Sumatera Utara seharusnya
permintaan tenaga ahli profesional itu tinggi terutama keahlian peningkatan mutu pelayanan untuk
program-program pembangunan baik tingkat lokal maupun nasional. Sebagai usaha melahirkan
kebijakan dalam program-program pembangunan. Keahlian ini selanjutnya dapat mendukung
keberadaan pemerintah di Kabupaten/Kota, DPRD, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga
lainnya. Pihak swasta industri dan organisasi kemasyarakatan masih belum memanfaatkan secara
penuh tenaga profesional untuk penerapan sistem dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang
berbasiskan wilayah yang menjadi keharusan dalam pelaksanaannya.

a. Ada pedoman rekrutmen yang sangat lengkap.
b. Jumlah peminat yang mendaftar terdokumen-tasi dengan sangat baik.
c. Pedoman seleksi calon mahasiswa sangat jelas dan terdokumentasi dengan baik.
d. Memiliki informasi yang sangat lengkap. Informasi yang dikumpulkan antara lain meliputi: umur,

jender, agama, hobi, asal daerah, hambatan fisik, kewarganegaraan, stratifikasi sosial dsb.
e. Profil Sosio-Ekonomi Mahasiswa Sangat bervariasi. Dengan parameter: Kemampuan membiayai

pendidikan. daerah/negara asal mahasiswadan Lembaga asal mahasiswa (khusus untuk
pascasarjana).

f. Memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa yang sangat lengkap.

13. KURIKULUM
Kurikulum Program Studi Magister Teknik Arsitektur disusun pada tahun 2002 dalam bentuk yang
lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan teori-teori arsitektur dan perkotaan. Metode pendidikan
merupakan metode yang aktif yang didasarkan atas aktivitas seperti kuliah, seminar, diskusi, studi
lapangan, studi kasus, dan penyelesaian tugas mandiri dengan jumlah 36 dan 42 SKS.
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Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini, dengan kandungan yang berisi
keluasan, kedalaman, dan kompetensi terhadap kebutuhan perubahan dan perkembangan, misalnya
disamping disesuaikan dengan status universitas juga dirancang dengan tuntutan “stakeholders”.
Kurikulum diusahakan seoptimal mungkin dapat menjawab kebutuhan masyarakat lokal dan regional
khususnya dengan kepentingan pembangunan fisik di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga kemampuan
penalaran mahasiswa dapat lebih ditingkatkan melalui penyelesaian masalah (problem solver) dengan
metoda studi kasus dan kajian arsitektur dan keruangan kota.

Implementasinya dalam perkuliahan, praktek lapangan dan penelitian diupayakan untuk didukung oleh
dosen yang berkompeten di bidangnya, sehingga akan menciptakan lulusan yang berkompetensi baik.
Adanya keterpaduan dalam kurikulum memperlihatkan derajat integrasi dari materi pembelajaran yang
baik, terutama jika implementasi kurikulum yang diterapkan diantara materi kuliah, seminar, pelatihan
dan studi lapangan dapat dilaksanakan dengan optimal.

a. Memiliki pedoman tertulis mengenai penyusunan kurikulum yang  jelas dan memuat  aspek yang
berkaitan dengan kurikulum.

b. Rencana pembelajaran dikembangkan oleh dosen matakuliah, secara sangat lengkap
c. Pemanfaatan sumber belajar sangat beragam
d. Penerapan pola kerjasama dalam belajar sangat intensif
e. Rambu-rambu ttg persyaratan kelulusan dan penyelesaian studi sangat jelas
f. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran dilaksanakan secara teratur
g. Semua dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana
h. Perguruan tinggi memiliki pedoman bimbingan penelitian dan penulisan skripsi/ tesis/disertasi dan

karya tulis lainnya yang sangat jelas
i. Dosen selalu memotivasi dan memberikan keteladanan ilmiah dalam pelaksanaan bimbingan
j. Perguruan tinggi memiliki pedoman evaluasi kemajuan dan keberhasilan mahasiswa yang sangat

jelas
k. Umpan balik dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran sangat sering dilakukan

14. PENELITIAN, PUBLIKASI TESIS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Universitas telah menyediakan sarana untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah
lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Tesis banyak yang
terdokumentasi dalam pustaka program studi

Produktivitas di bidang penelitian yang dilakukan dosen masih terpusat di Fakultas, namun untuk karya
ilmiah yang dipaparkan dalam seminar, lokakarya atau penataran melalui program studi cukup
banyak .Ketua Program Studi perlu mengalokasikan dana penelitian dan mulai mengadakan
pendekatan kepada lembaga-lembaga dan dinas-dinas yang ada untuk menjalin kerja sama guna
melakukan penelitian inovasi atau kreasi yang tersedia di lembaga atau dinas tersebut dengan
melibatkan dosen atau mahasiswa program studi.
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a. Sumber dana penelitian dan tenaga peneliti yang baik, sangat mencukupi untuk menjamin
keberlanjutan penelitian.

b. Lebih dari 50 % hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional dan nasional, dan
dalam prosiding nasional dan internasional.

c. Memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang sangat jelas dan sangat lengkap
d. 50% dosen terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
e. Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat relevan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh dosen institusi
f. > 50% dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mempunyai dampak nyata

bagi kesejahteraan masyarakat, program pemerintah atau dunia usaha.
g. Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakatyang sangat bervariasi

15. SISTEM JAMINAN MUTU
Sistem pengendalian mutu yang dilakukan program studi adalah secara internal dan eksternal.
Langkah-langkah yang dilakukan secara internal adalah dengan menyusun kurikulum yang meliputi 36
dan 42 SKS yang didistribusikan dalam 4 semester. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti
suatu mata kuliah dinilai huruf A, B+, B, C+, C,  dan F (A nilai tertinggi dan nilai F terendah) dengan
bobot nilai tertinggi 4 dan terendah 0. Bentuk kegiatan yang dipergunakan untuk mengukur
keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar adalah kuis, tugas-tugas dan ujian akhir
semester. Mahasiswa dibenarkan menyusun proposal penelitian setelah mengumpulkan 21 SKS dan
telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Pratesis. Seorang mahasiswa dapat mengikuti ujian
tesis  setelah semua mata kuliah yang diprogramkan selesai diikuti dengan IP kumulatif≥ 3,00.

Komisi akademik juga melakukan evaluasi dari materi perkuliahan menyangkut isi, konsistensi antar
dosen dan antar mata kuliah. Komisi ini juga memberikan masukan dari proses pembelajaran dan
kemajuan mahasiswa selama menjalani proses interaksi antar sesama mahasiswa dan mahasiswa
dengan dosen baik dalam diskusi dan bimbingan tesis. Komisi akademik menyampaikan saran-saran
penyempurnaan kurikulum untuk menjaga mutu yang sudah ditetapkan bersama kepada ketua
program studi.

Pengelola program studi juga menyebarkan angket kepada mahasiswa yang berisi sejumlah pertanyaan
menyangkut kegiatan pengelolaan program dan pengajaran yang diberikan dosen. Angket tersebut
kemudian diklasifikasikan dalam tabel-tabel dan diinformasikan kepada dosen dan pengelola program,
tentang keunggulan, kelemahan, serta saran-saran yang disampaikan oleh mahasiswa.

a. Memilik pedoman kebijakan dan prosedur yang sangat lengkap dan sangat jelas.
b. Memiliki unit pelaksana yang sangat aktif dan konsisten mengem-bangkan jaminan mutu
c. Memiliki standar mutu yang sangat lengkap dan sabgat jelas sebagai dasar penjaminan mutu

lembaga dan program
d. Seluruh sivitas akademika mendukung keberadaan dan kegiatan unit jaminan mutu.
e. Memiliki dokumen hasil evalusi-diri yang sangat sistematik dan sangat operasional
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f. Evaluasi-diri dilakukan secara berkelanjutan dengan jadwal yang teratur
g. Seluruh hasil evaluasi-diri memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT
h. Seluruh hasil evaluasi-diri digunakan sebagai bahan dalam menyiapkan evaluasi eksternal

16. SUASANA AKADEMIK
Hubungan antara dosen dan mahasiswa yang merupakan dua subsistem yang membentuk sistem
pendidikan di Perguruan Tinggi harus dibina agar kinerja yang dihasilkannya berupa proses
pembelajaran akan meraih hasil yang optimal. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen
dan mahasiswa di dalam kampus disamping proses tatap muka melalui proses perkuliahan juga
dilakukan dalam kegiatan pelatihan, dan kunjungan antar kampus. Usaha memelihara interaksi ini juga
dilakukan dengan melibatkan mahasiswa pada seminar dan kegiatan-kegiatan lain. Sarana yang
tersedia untuk memelihara interaksi dosen-mahasiswa juga dilakukan di luar kampus yakni pada saat
melakukan kegiatan kunjungan lapangan .

Adanya sarana yang tersedia di program studi ini baik di dalam maupun di luar kampus untuk
memelihara interaksi dosen-mahasiswa pada akhirnya akan menciptakan iklim yang mendorong
kegiatan akademik/profesional. Keadaan ini merupakan suatu kekuatan untuk menjawab tantangan
bagi program studi dalam pengembangan kegiatan akademik/professional pada masa kini maupun
masa yang akan datang.

Berdasarkan keadaan diatas maka kegiatan akademik yang dilakukan pada program studi ini cukup
baik, karena semua sarana yang ada sudah dilakukan, namun peluang untuk meningkatkannya dapat
dilakukan melalui penambahan sarana lain atau lebih mengintensifkan penggunaan sarana yang ada
seperti memperbanyak kegiatan diskusi atau seminar yang melibatkan dosen dan mahasiswa program
studi baik di dalam maupun di luar kampus.

Hal yang sama dapat kita lihat bahwa kualitas kegiatan akademik dosen dan mahasiswa sudah cukup
baik, namun untuk lebih mendorong perkembangan dan kegiatan akademik maka kualitas kegiatan
yang dilakukan harus ditingkatkan terutama kegiatan akademik yang dilakukan sehingga akan
menghasilkan suasana akademik yang benar-benar kondusif bagi tercapainya visi, misi, tujuan dan
sasaran program studi. Berkenaan dengan peningkatan kuantitas kegiatan akademik dosen-mahasiswa
program studi, yang diperlukan suatu rancangan jangka panjang yang menyeluruh. Rancangan yang
menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pembelajaran merupakan
suatu tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan institusinya sebagai wadah untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran program Magister Teknik Arsitektur.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dikatakan kondisi hubungan dosen dan mahasiswa di
program studi yang mempengaruhi suasana akademik sudah cukup baik, namun selain keberadaan
hubungan yang sudah ada harus dipelihara juga pada masa yang akan datang dan harus terus
ditingkatkan keberadaannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan tantangan bagi
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program studi untuk terus mengembangkan suasana akademik agar tercipta iklim yang kondusif untuk
mendorong perkembangan program studi.

Kegiatan seminar di kampus yang dilakukan untuk menciptakan suasana akademik khususnya pada
program studi adalah kegiatan seminar usulan penelitian/kolokium dan seminar hasil penelitian pada
penelitian Tesis mahasiswa yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Kegiatan seminar di kampus ini
sudah baik, namun perlu peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan agar suasana akademik yang
diharapkan dapat dicapai dengan baik, sehingga pada akhirnya akan mendukung tercapainya suasana
akademik yang lebih baik lagi.

a. Memiliki kebijakan yang sangat jelas untuk mendorong terciptanya suasana akademik.
b. Dosen dan mahasiswa diwajibkan setiap semester  mengikuti seminar, lokakarya, dan atau

simposium pada tingkat nasional
c. Dosen dan mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar, lokakarya, dan atau simposium pada

tingkat internasional setiap tahun

17. SISTEM PENGELOLAAN
Kepemimpinan sudah berjalan dengan efektif dan efisien seperti dalam hal kegiatan pengelolaan
akademik dan administrasi umum. Program studi berwenang dan berkewajiban untuk
mengembangkan kegiatan akademik program studi berdasarkan kemampuan dana dan tantangan serta
peluang yang ada. Boleh dikatakan sistem dan mekanisme kepemimpinan program studi sangat baik
terutama mengenai kerjasama dalam penggunaan Perpustakaan Pusat USU, Pusat Komputer USU,
dan Pusat Bahasa, kunjungan lapangan dan penelitian bagi mahasiswa untuk menyelesaikan
penyusunan Tesis. Untuk mengatasi kendala dalam hal komunikasi antar dosen maka setiap semester
minimal sekali diadakan rapat. Khusus untuk masalah-masalah administrasi dan evaluasi proses
pendidikan, minimal rapat diadakan sebulan sekali.

Usaha pelacakan lulusan sudah dilakukan melalui acara-acara pertemuan yang diadakan program studi
dengan alumni untuk mengetahui keberadaan lulusan program studi ini. Usaha pelacakan sudah ada
namun belum dilakukan secara intensif sehingga hubungan program studi dengan lulusan belum dapat
berjalan dengan baik.

Jaminan mutu program studi yang harus dipenuhi secara minimal telah diusahakan melalui evaluasi
internal, eksternal dan juga atas sistem manajemen yang ada (input-process-output).

a. Memiliki struktur organisasi institusi yang sangat mendukung efektivitas dan efisien kinerja institusi.
b. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang administrasi sangat mendukung pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran institusi.
c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang akademik sangat mendukung pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran institusi.
d. Melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah dan industri pada tingkat

lokal, nasional, regional dan internasional
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e. Memiliki sistemmonitoring dan evaluasi kinerja institusi secara internal yang sangat jelas.
f. Memiliki direktori/pedoman/panduan/ katalog untuk bidang administrasi dan akademik yang sangat

lengkap.

18. LULUSAN

a. > 20% lulusan dari seluruh mahasiswa
b. Rata-rata lama studi sesuasi dengan waktu minimum studi yang ditetapkan
c. > 80% lulusan  memiliki IPK  antara 2,75-3.50.
d. Komunikasi dengan alumni dimanfaatkan untuk perbaikan perguruan tinggi secara sangat efektif.

19. MUTU PROGRAM STUDI

a. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia sangat  mendukung
b. Jumlah dan kualitas sumber daya prasarana dan sarana sangat mendukung
c. Rancangan pembukaan PS sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Rancangan pembukaan PS sangat memperhatikan kemitraan dengan instansi terkait
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