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Landasan hukum 

Dalam menyusun kebijakan akademik dan kurikulum di Prodi arsitektur perlu mengacu pada 

peraturan-peraturan sebagai berikut: 

1. UU RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

2. UU RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

4. Peraturan Menteri no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). 

5. Peraturan Menteri no 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta 

Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 

6. Undang-undang No 6  tahun 2017 tentang Arsitek 

 

Sejarah 

Prodi Teknik Arsitektur UIN Malang disetujui oleh kementrian agama dan kementrian pendidikan pada 

tahun 2004. Tahun 2005 Prodi ini menerima mahasiswa pertamanya. Prodi T. Arsitektur ini merupakan 

Prodi berafiliasi Arsitektur pertama di Indonesia dibawah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan 

Islam dan pertama pula dari jajaran kementrian agama. Dari awalnya sampai sekarang, Prodi ini 

menawarkan kekhasannya yaitu perpaduan antara khazanah keilmuan Islam dengan keteknikan Prodi 

T. Arsitektur. Keilmuan Islam tidak hanya secara teori, tetapi juga adab dan perilaku. 

 

Filosofi 

Filosofi Prodi T. Arsitektur adalah mengajak mahasiswa dan para akademisi, sampai praktisi arsitektur 

untuk menemukan kembali atau mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam pengolahan, pembuatan dan 

pemakaian Arsitektur. Supaya lingkungan binaan dapat menjadi lingkungan yang memberi solusi 

terhadap masalah konstekstual secara islami. Mengajak manusia untuk menjadi lebih baik dan selalu 

ingat terhadap sang Pencipta. 

 

Visi 

Mengembangkan Keilmuan Arsitektur yang integratif, kontekstual dan islami serta bereputasi 

internasional. 

 

Misi 

1. Memadukan sains, teknologi, desain dan seni dengan kekayaan khasanah keilmuan islam 

2. Mengkaji dan mengembangkan keilmuan arsitektur yang kontekstual 
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3. Menghasilkan lulusan sarjana arsitektur yang berkarakter ulul albab 

4. Melaksanakan Tridharma berstandar internasional 

 

Tujuan 

Tujuan Prodi Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menghasilkan sarjana 

arsitektur islami yang berjiwa Pancasila dan: 

1. Memiliki pemahaman dan pandangan keilmuan arsitektur yang terpadu, berkeadilan dan 

berkesahajaan. 

2. Mengkaji dan mengembangkan arsitektur dengan berbagai pertimbangan kontekstual (ekologi, 

social kemasyarakatan, budaya, ekonomi, dsb) 

3. Mengutamakan spiritualitas, kejujuran dan kesahajaan dalam berkreativitas dengan keluasan 

pandangan nilai kesemestaan sekaligus kearifan nilai kesetempatan. 

4. Berkontribusi di ranah internasional.(menjalin kerjasama dan kolaborasi internasional dalam 

riset, pengabdian kepada masyarakat) 
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Deskripsi Umum 

Bismillah. Dengan diawali Niat mencari Ilmu Allah SWT melalui Ilmu Arsitektur, Penyusunan Kurikulum 

2018 Prodi teknik arsitektur UIN Malang merupakan hasil perubahan dan penyempurnaan dan 

penyesuaian dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum 2018 dilakukan berbagai perubahan yang 

signifikan dari kurikulum sebelumnya. Dengan harapan bahwa program yang dilaksanakan dapat 

menghasilkan sasaran Prodi yang lebih mengena sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan 

dari proses dan hasil Prodi. 

Acuan kurikulum 2018 antara lain; 

 
1. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

dan Peraturan Menteri no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). 

Pada peraturan-peraturan tersebut ditentukan level kemampuan kerja lulusan jenjang sarjana 

adalah pada level 6 yaitu mampu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, manfaatkan 

IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural. 

2. Kompetensi pendidikan arsitektur oleh APTARI dan QAA (Quality Assurance Agency) for Higher 

Education. Kelompok yang diambil adalah kelompok yang setara dengan Untuk program 

sarjana. 

3. Kompetensi praktek profesi arsitek oleh IAI (Ikatan Asitek Indonesia) dan UIA (Union 

Internationalle des Architects). Dalam kompetensi ini terdapat pilihan antara program sarjana 

dan secara lengkap termasuk dalam pendidikan profesi. Untuk Kurikulum 2018 ini, diambil 

fokus pada kompetensi yang diharapkan oleh program sarjana. 

4. Kompetensi Universitas yang mengharapkan mahasiswa dapat menjadi benih benih manusia 

yang ulul albab. Dengan memberi bekal untuk akhlak yang luhur dan untuk profesional yang 

matang. 

Analisis SWOT kemampuan Prodi dan Tracerstudy Need Assesment 

Analisis SWOT Prodi Teknik Arsitektur UIN Maliki Malang telah memetakan Kekuatan, Kelemahan, 

Peluang dan Ancaman sebagai berikut : 

 

STRENGTH (KEKUATAN) 

• Kurikulum dan sistem pembelajaran dibuat dengan sistematis sehingga relevan dengan 

kebutuhan masyarakat terdekat, stakeholder dan institusi; Arah yang dituju oleh program 

studi Arsitektur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup isu-isu 

strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, antara lain 

kepemimpinan, relevansi, suasana akademik, kinerja manajemen internal, keberlanjutan, 
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efisiensi dan produktivitas. Tiga kunci kurikulum: Arsitektur Umum (Cultural & Artistic Studies, 

Social Studies, Environmental Studies), Arsitektur Profesi (Technical Studies, Design Studies, 

Professional Studies), dan Arsitektur Islami (Inspiration & Filteritation approach, Irfani (Allah 

SWT), Bayani (Qauliyah), Burhani (Kauniyah). 

• Metode pembelajaran mendorong mahasiswa aktif dalam pembelajaran serta melatih 

mahasiswa menganalisis masalah, mengusulkan alternatif solusi, mengomunikasikan gagasan, 

berdiskusi, menghadapi berbagai pandangan yang berbeda. 

• Civitas academica Program Studi aktif berpartisipasi dalam kegiatan kampus. 

• Program Studi aktif dalam mengembangkan kepribadian ilmiah civitas academica. 

• Lulusan memiliki pola pikir yang menyeluruh sehingga dapat mengidentifikasi dan mengurai 

permasalahan hingga merumuskan dan mengkomunikasikan alternatif solusi permasalahan, 

mampu mengeluarkan ide-ide inovatif, kreatif dalam berkarya serta memiliki kesadaran dan 

perilaku yang menunjang pelestarian lingkungan, serta kemampuan untuk menerapkannya 

dalam perancangan. 

• Kerjasama dengan berbagai stakeholder memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengasah keterampilan dan menerapkan ilmu untuk diaplikasikan dalam dunia kerja. 

• Jumlah mahasiswa baru angkatan 2020 lebih dari 100 orang. 

• Tim dosen yang solid dan pekerja keras. 

 
 
 
 

WEAKNESS (KELEMAHAN) 

• Jumlah tenaga pengajar program studi perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kurikulum lebih 

optimal. 

• Program Studi perlu memiliki tambahan tenaga administrasi, agar dosen dapat lebih 

berkonsentrasi dalam pelaksanaan kurikulum. 

• Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum (misalnya, 

dengan mengadakan laboratorium sains bangunan, laboratorium teknologi bangunan, atau 

laborarotium komputer khusus desain arsitektural). 

• Perlu upaya peningkatan suasana akademik meskipun SDM, jumlah mahasiswa, sarana dan 

prasarana yang saat ini masih terbatas untuk melakukan diskusi, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat. 

• Lulusan masih sedikit sehingga sulit mengukur tingkat kepuasan user terhadap kompetensi 

yang dimiliki oleh lulusan. 
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• Fasilitas laboratorium masih kurang sehingga keterampilan mahasiswa tidak dapat 

berkembang secara maksimal. 

• Lulusan tidak dibekali dengan keterampilan teknik aplikatif lanjut sehingga tidak menjawab 

kebutuhan industri yang spesifik. 

• Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru belum secara spesifik mampu menjaring calon 

mahasiswa dengan peminatan arsitektur, sehingga lulusan belum tentu terjun ke dunia 

arsitektur. 

 

OPPORTUNITY (KESEMPATAN) 

• Kurikulum program studi arsitektur dirancang dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder 

(sesuai dengan APTARI dan KKNI) sehingga hal ini bisa digunakan untuk pengembangan karir 

lulusan (apakah ia akan menggunakan keahliannya untuk magang di group kerjasama 

stakeholder ataupun melanjutkan studinya ke jenjang S2). 

• Proses seleksi masuk mahasiswa baru harus lebih kompetitif sehingga dapat menjaring calon 

mahasiswa yang kompeten dan memiliki ketertarikan di bidang arsitektur. 

• Dengan mengikuti pemagangan di perusahaan kerjasama, lulusan lebih mudah terserap di 

dunia kerja. 

• Selama perkuliahan mahasiswa didorong untuk untuk aktif terlibat dalam proyek-proyek 

arsitektur secara mandiri. 

• Menjalin kerjasama dengan institusi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, misalnya 

GBCI (Green Building Council Indonesia), dll. 

• Jiwa entrepreneurship yang dibangun selama proses pembelajaran mendorong lulusan untuk 

mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri. 

• Semakin besar perkembangan kampus maka Prodi Arsitektur UIN berkesempatan untuk 

membuka pemagangan bagi mahasiswa maupun siswa SMA 

 

THREATS (ANCAMAN) 

• Ikatan Arsitek Indonesia menetapkan kelulusan dari pendidikan profesi arsitektur atau 

magister arsitektur sebagai salah satu syarat bagi lulusan untuk dapat memperoleh sertifikat 

profesi arsitek. Program Studi Arsitektur UIN Malang belum dapat membuka program 

pendidikan lanjutan yang dibutuhkan lulusan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Ini dapat 

menjadi ancaman bagi tercapainya sasaran serapan lulusan dalam dunia kerja. 

• Lulusan bersaing dengan lulusan dari universitas lain yang siap kerja. 
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Analisis SWOT Prodi Arsitektur UIN Malang disusun kedalam strategi sehingga tercapai target sasaran 

sesuai Rencana Strategis bagi Prodi Arsitektur UIN Malang. Untuk mengatasi kesenjangan ini dibuat 

strategi sebagai berikut: 

• Strategi S-O (Strength-Opportunity): 

• Strategi S-T (Strength-Threath): 

• Strategi W-O(Weakness-Opportunity): 

• Strategi W-T (Weakness-Threat): 

Kekuatan untuk menangkap peluang Kekuatan untuk memperkecil ancaman Memperkecil kelemahan 

untuk menambah peluang, Mengurangi kelemahan untuk memperkecil ancaman, seperti yang bias 

dilihat pada Tabel berikut. 

 
 

Tabel Analisis SWOT Prodi Arsitektur UIN Malang 
 Strength (kekuatan) Weakness (kelemahan) 

Opportunity 
(kesempatan) 

Strategi S-O 
• Kurikulum program studi 

dapat dirancang dengan 
kebutuhan stakeholder 
agar selain memiliki viri 
khas namun juga 
menjawab kebutuhan 
masyarakat 

• Pola pembelajaran 
komprehensif mahasiswa 
megikuti kerja profesi 

• Ciri khas islamic 
architecture dapat 
diterapkan dalam 
pelestarian lingkungan 

Strategi W-O 
• Kerjasama dengan dosen 

tamu untuk mengatasi 
jumlah tenaga pengajar yang 
terbatas 

• Peningkatan tenaga 
administrasi 

• Fasilitas desain dapat disiasati
 dengan 
menggunakan  fasilitas 
dengan kerjasama 
stakeholder 

Threats (ancaman) Strategi S-T 
• Metode pembelajaran 

berdasarkan standar IAI 
dan APTARI membuka 
program profesi arsitek 

• Membekali lulusan denga 
kerjasama dengan 
kelompok usaha 
pembangunan 

Strategi W-T 
• Kompetensi tenaga pengajar 

perlu ditingkatkan untuk 
meningkatkan lulusan 

• Sarana dan prasaran 
pendidikan perlu dilengkapi 

• Lulusan perlu dibekali 
dengan keterampilan teknik 
aplikatif 

• Peningkatan mutu program 
studi dengan sistem seleksi 
masuk program studi 

 
Prodi Arsitektur UIN Malang dengan pemetaan keunggulan dan SWOT analisisnya menargetkan diri 

menjadi “Leading Islamic Architecture Study Program” pada tahun 2022. Dengan rencana strategis 

Prodi Arsitektur yaitu mewujudkan program studi yang unggul dalam tata kelola, program akademik, 
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riset, dan kurikulum yang mempunyai ciri khas islamic architecture, islamic lifestyle dan islamic 

development sehingga mampu bersaing dengan universitas lain di Asia Tenggara dan Dunia. 

Pencapaian sebagai Leading Islamic Architecture Study Program” pada tahun 2022 dibagi dalam 

berbagai tahapan waktu yang telah disusun sebelumnya. 

 

Struktur 4 Tahun 

Program Prodi T. Arsitektur di UIN Malang ini direncanakan dapat ditempuh oleh mahasiswa selama 

8 semester, yang tiap semester ditempuh selama 6 bulan. Lulusan Program bergelar Sarjana Arsitektur 

(S. Ars). Dalam waktu tempuh tersebut mahasiswa belajar kelompok Mata Kuliah. Antara lain : 

1. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) – 34 SKS 

2. Kelompok Matakuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK) – 36 SKS 

3. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) – 71 SKS 

4. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) – 2 SKS 

5. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) – 5 SKS 

 

Warna Prodi Teknik Arsitektur Uin Malang 

Dalam konteks keilmuan arsitektur di indonesia dan di dunia, UIN Malang memberi warna dengan 

konsep utama yaitu “Arsitektur Islami”. 

Yang dimaksud dengan arsitektur yang islami adalah keilmuan arsitektur dan produk profesi yang 

berhubungan dengannya diharapkan selalu berlandaskan prinsip prinsip agama Islam. Arsitektur 

dalam proses pembuatan desain sampai penyerahan penggunaan arsitektur berpotensi besar untuk 

melanggar kaidah islam. Seperti pengerusakan lingkungan, perilaku negatif seperti penipuan, korupsi 

dan boros. Ditambah lagi, Kebanyakan arsitek tidak mengerti bahwa hal yang biasa dilakukan itu tidak 

tepat. Prinsip Islam dalam arsitektur diharapkan dapat merubah hal tersebut. Islam dapat 

memurnikan dan bahkan memberi input desain arsitektur yang khas dan bermakna dan bertujuan 

ibadah kepada Allah SWT. 

Dengan demikian, Islamic Understanding menjadi kompetensi tambahan yang wajib ada bagi 

mahasiswa UIN Malang. Sebagai dasar pola pikir pernaungan Islam dalam keilmuan Arsitektur yang 

dipelajari. 
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Gambar Body Of Knowledge Kurikulum 2018 Prodi Arsitektur UIN Malang 
 
 

Profil Lulusan 

Sesuai kompetensi yang dipertimbangan, tertuang pada Draft Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi Arsitektur dari APTARI 2015, maka profil utama Sarjana di bidang Arsitektur yaitu 

lulusan sarjana arsitektur yang berkarakter ulul albab. Karakter ulul albab sebagaimana dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Kematangan Profesional (4), solutif, benar, tepat, pasti, bijaksana 

2. Keluasan Ilmu (3), kemampuan berfikir integratif 

3. Keluhuran Akhlak (2), siddiq, amanah, tabligh, fathonah 

4. Kedalaman Spiritual (1), iman, ilmu dan amal 

 
Peran yang dapat dilakukan oleh lulusan sarjana arsitektur setelah menyelesaikan proses 

pembelajaran di Prodi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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No. Profil Lulusan Sarjana Arsitektur 
berkarakter ulul albab 

 Aspek yang 
dipertimbangkan 

Level 
Pengetahuan 

1 Perencana & Perancang Arsitektur 
Interior 
Lanskap 
Arsitektur 
Kota 

(Kendala) 
Kepercayaan diri 
Value Engineering 
BIM 
Technical Engineering 
penguasaan software 

Dasar 

2 Pelaksana Arsitektur 
Interior 
Lanskap 
Arsitektur 
Kota 

Potensi: 
Amanah, Jujur 
Patuh 
Ikhlas 

 

3 Pengawas Arsitektur 
Interior 
Lanskap 
Arsitektur 
Kota 

  

4 Praktisi Terkait Arsitektur 
• Konsultan 

• Kontraktor Bangunan/Builder 

• Manajemen Konstruksi 

• Pengembang/Developer 

• Pengelola Bangunan (Building 
Management) 

• Fasilitator Teknis 

• Kritikus dan Penulis Arsitektur 

• Pembuat kebijakan Arsitektur 

  Dasar 

5 Akademisi atau peneliti Arsitektur 
• Pendidik arsitektur (Dosen/Guru) 

  Dasar 

6 Non-Arsitektur 
• Perbankan 
• Managemen 

• Marketing 

• Insan Film 

• Pekerja Budaya dan Seni (Aktivis 
Design, Kurator, Seniman Grafis, 
LSM) 

• Wirausaha (kuliner,   Resort   dan 
Wisata…….) 

  Sub dasar 

 

 

Kompetensi Utama 

Kompetensi lulusan pada Kurikulum 2018 Berdasarkan adaptasi dan adopsi kompetensi UIA 

(International Union of Architects Charter 2005), IAI (ikatan Arsitek Indonesia), NAAB (The National 

Architectural Accrediting Board (USA)), KAAB (Korea Architectural Accrediting Board), dan APTARI 

(Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia) 2015. 
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Program Outcomes Kompetensi 

 
COMMUNICATION : 

Mampu 
mempresentasikan ide 

dan desain 

1 Kemampuan untuk bertindak dan untuk mengkomunikasikan ide- 
ide melalui kolaborasi, berbicara, berhitung, menulis, menggambar, 
pemodelan dan evaluasi. 

2 Dapat memanfaatkan kemampuan membuat model manual, 
elektronik, dan grafis untuk mengeksplorasi, mengembangkan 
menetapkan dan mengkomunikasikan proposal desain. 

 3 Pengetahuan terhadap prinsip-prinsip Islam dan pengaruhnya 
  terhadap desain arsitektur 
 4 Pengetahuan terhadap seni dan pengaruhnya terhadap kualitas 
  desain arsitektur 

CONTEXT : 
paham terhadap isu 

agama, sosial, budaya, 
alam dan linkungan 

dalam desain 

5 Pengetahuan cukup terhadap sejarah dan teori arsitektur dan 
hubungannya dengan seni, teknologi dan ilmu kemanusiaan 

6 Paham terhadap hubungan dan pengaruh antara manusia dan 
bangunan, antara bangunan dan lingkungannya untuk 
menghasilkan lingkungan binaan yang baik dan berkelanjutan 

7 Pengetahuan cukup terhadap hubungan antara fisika bangunan 
  dan teknologi dan fungsi dari bangunan, untuk memberikan 
  kenyamanan internal dan perlindungan terhadap iklim. 
 8 Pemahaman terhadap interior, permukiman, lansekap, urban, dan 
  kota dan hubungannya dengan arsitektur 
 9 Memahami prosedur dan proses desain dengan bekal teori dan 
  metoda yang dapat dijadikan argumentasi 
 10 Kemampuan merancang yang menerapkan pengetahuan tentang 
  seni dan pengaruhnya terhadap kualitas desain arsitektur. 
 11 Mampu merancang arsitektur secara komprehensif yang 

DESIGN : 
Mampu membuat 
desain arsitektur 

berdasarkan kaidah 
analisis dan 

programming 

 memperhatikan aspek fungsi, estetika, teknologi, ekonomi, 
lingkungan fisik dan sosial secara berkelanjutan 

12 Mampu melakukan penelitian untuk keperluan merumuskan isu, 
tujuan, problem, kriteria, konsep perencanaan dan perancangan 
arsitektur. 

13 Mampu mengaplikasikan sirkulasi yang tepat untuk semua 
kalangan pengguna / aksesibilitas untuk semua 

 14 Kesadaran akan peraturan yang relevan, pedoman teknis dan 
  standar untuk perencanaan, desain, konstruksi, kesehatan, 
  keselamatan dan penggunaan lingkungan binaan. 
 15 Kemampuan membuat desain yang diperlukan sesuai kebutuhan 
  pengguna meski dalam batasan hukum, peraturan dan biaya. 
 16 Memahami proses desain teknis dan integrasi struktur, teknologi 

TECHNOLOGY :  konstruksi dan sistem utilitas menjadi kesatuan fungsional yang 
paham dalam  efektif. 

penggunaan sistem 17 Mampu memahami penggunaan dan aplikasi teknologi komputer 
teknologi bangunan  dalam proses desain 

dalam desain 18 Pengetahuan cukup terhadap prosedur dan manajemen konstruksi 
  secara umum di Indonesia 

PROFESSIONAL 19 Paham terhadap tata laku profesi dari keilmuan arsitektur dan 
PRACTICE :  peranya di masyarakat dan disiplin keilmuan lain. 

paham terhadap 20 Pengetahuan cukup terhadap industri, organisasi, peraturan dan 
bekal yang diperlukan  prosedur yang diperlukan untuk membuat konsep desain menjadi 

untuk kehidupan  gambar yang siap untuk konstruksi. 
profesional   
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Capaian Pembelajaran Lulusan 

Dengan mengacu kepada Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SNPT) dan Draft Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Arsitektur dari APTARI 2015, 

dengan diadaptasi sesuai kekhasan Prodi di UIN Malang, maka capaian pembelajaran dalam kurikulum 

2018 ini adalah; 

 

Kode SNPT Capaian Pembelajaran Lulusan 

S1 

SI
K

A
P

 

bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa dan taat kepada Nabi Muhammad SAW 

serta mampu menunjukkan sikap religius; 

S 1.1 Mengimplementasikan empat sifat nubuwat sidik [jujur], amanah [professional], 

fatonah [cerdas], dan tabligh dalam bidang yang ditekuni. 

S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika; 

S 2.1 Menerapkan prinsip hablum minalloh (ibadah vertikal], hablum minannas [Ali 

Imron: 112] [ibadah horizontal], dan hablum minal alam [al-A’rof: 32] (ibadah 

kosmologi) berdasarkan aspek rahmatal lil alamin [al-Anbiya’: 107] untuk 

mewujudkan maslahat, dan menghindari mafsadat dalam bidang yang ditekuni. 

S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 

S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

KU 1 

K
ET

R
A

M
P

IL
A

N
 U

M
U

M
 

mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

KU 1.1 Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan 

KU 1.2 Mampu bekerja secara terstruktur, sistematis dan logis 

KU 1.3 Mampu menerapkan inovasi pengetahuan dan teknologi terkini 

KU 2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU 2.1 Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri 

KU 2.2 Mampu mengevaluasi diri 
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KU 3  mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

KU 3.1 Mampu menjadi problem solver 

KU 3.2 Mampu memaparkan gagasan yang berkarakter islami 

KU 3.3 Mampu menjaga etika islami dan ilmiah selama proses pembelajaran 

KU 4 mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian yang dilakukan dalam 

bentukskripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

KU 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

KU 6 mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

KU 6.1 Mampu mengembangkan dan memelihara jejaring 

KU 6.2 Mampu berkomunikasi secara efektif dan akhlakul karimah kepada masyarakat 

KU 6.3 Mampu berkomunikasi secara efektif di berbagai media 

KU 7 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah 

tanggung jawabnya; 

KU 7.1 Mampu bertanggung jawab dalam pekerjaan secara mandiri dan kelompok 

KU 7.2 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja secara mandiri dan 

kelompok 

KU 8 Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan kelompok; 

KU 8.1 Mampu bekerja secara mandiri dan kelompok 

KU 9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

KU 9.1 Mampu menjamin kesahihan pekerjaan 

KK 1 

K
ET

R
A

M
P

IL
A

N
 K

H
U

SU
S 

Mampu menyusun konsep rancangan arsitektur yang mempertimbangkan prinsip 

Islami yang kontekstual dan integratif dalam setiap proses desain, pembangunan, 

penggunaan, dan pelestarian arsitektur. 

KK 1.1 Mampu mengkaji pengetahuan teori, sejarah, metode perancangan, sains, dan 

teknologi arsitektur serta pengetahuan-pengetahuan lain yang masih memiliki 

korelasi dengan arsitektur, misalnya ekonomi, sosial, budaya, antropologi, dan 

lain-lain. 

KK 1.2 Mampu mengkaji hubungan antara interior, permukiman,  lansekap, dan kota 

dengan arsitektur. 

KK 1.3 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan arsitektur dengan 

menggunakan berbagai macam metode, misalnya  obervasi, wawancara, studi 

literatur, dan lain-lain. 

KK 1.4 Mampu merumuskan nilai-nilai islami sebagai ruh dalam rancangan dengan cara 

menyimpulkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur’an 

maupun Hadits. 
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KK 1.5  Mampu melakukan analisis rancangan dengan cara memberikan berbagai 

alternatif solusi desain yang responsif, mempunyai dasar, dan pertimbangan yang 

kuat. 

KK 2 Mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan yang 

berbasis riset, dan menghasilkan karya arsitektur yang kreatif, solutif, integratif, 

dan kontekstual secara mandiri dan kolaboratif. 

KK 2.1 Mampu merancang   arsitektur   dengan   berbagai   metode,   misalnya   linear, 

investigative, cyclic, dan lain-lain sekaligus metode perancangan arsitektur yang 

berbasis riset. 

KK 2.2 Mampu menerapkan nilai-nilai islami pada rancangan arsitektur dengan baik. 

KK 2.3 Mampu menghasilkan karya arsitektur yang mengutamakan fungsionalitas dan 

problem solving serta berprinsip bahwa estetika adalah hasil dari kebenaran 

berarsitektur. 

KK 3 Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam berbagai 

media secara manual maupun digital. 

KK 3.1 Mampu melakukan sketsa (freehand drawing) sebagai media untuk 

mengkomunikasikan hasil rancangan arsitektur. 

KK 3.2 Mampu menggunakan   berbagai   macam   software   sebagai   media   untuk 

mengkomunikasikan hasil rancangan arsitektur, misalnya AutoCad, SketchUp, 

CorelDraw, Adobe Photoshop, Revit, Microsoft Office, dan lain-lain. 

KK 3.3 Mampu menerapkan Teknik presentasi verbal dengan baik sehingga mudah 

dipahami 

KK 3.4 Mampu membuat model arsitektur dengan berbagai macam teknik pembuatan 

dan bahan material. 

KK 4 Mampu memanfaatkan kemampuan merancang dan membuat keputusan pada 

saat melakukan kegiatan pengawasan dan/atau pelaksanaan pembangunan 

lingkungan dan bangunan. 

KK 4.1 Mampu menerapkan tata laku profesi arsitektur, kemampuan manajerial dan 

leadership yang dimiliki dalam kegiatan pengawasan dan/tau pelaksanaan 

pembangunan lingkungan dan bangunan. 

KK 4.2 Mampu berperan sebagai arsitek, pengawas, dan pelaksana proyek arsitektur yang 

bertanggung jawab. 

KK 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik dan adaptif sehingga dapat mengembangkan 

dan memelihara jejaring dalam lingkup profesional. 

P 1 

P
EN

G
ET

A
H

U
A

N
 

Mampu memahami konsep teoretis dan nilai-nilai Islami dalam berarsitektur 

secara umum 

P 2 Mampu menerapkan proses desain yang integratif dan kontekstual berdasarkan 

nilai-nilai keislaman secara mendalam 

P 3 Menguasai prinsip kemampuan dasar arsitektur secara mendalam 

P 4 Menguasai prinsip desain arsitektur secara mendalam 

P 5 Menguasai prinsip konstruksi dan teknologi bangunan secara mendalam 

P 6 Mampu memahami prinsip teori dan sejarah arsitektur secara umum 

P 7 Mampu memahami prinsip ruang dan wilayah secara umum 
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P 8  Menguasai prinsip arsitektur digital yang terkini secara mendalam 

P 9 Mampu berperan dan menguasai kekaryaan berarsitektur (entrepreneurship, 

asisten arsitek, pengawas, dan pelaksana proyek) secara mendalam 

 

 

Program outcomes dari kompetensi Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan adalah dua kaki yang 

saling mendukung satu sama lain. Kurikulum 2018 ini mengambil keduanya dalam pertimbangan 

penyusunan tiap mata kuliahnya. 

 

Mata Kuliah Prodi Teknik Arsitektur 

Mata kuliah pada kurikulum 2018 adalah 
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Mata Kuliah 
 

SKS 
 

Sem. 
Sumber Kompetensi 

ISLAMIC 
UND. 

COMM CON- 
TEXT 

DE- 
SIGN 

TECH 
. 

PROF. 
PRAC. 

1 Bahasa Arab I 2  
 

1 

      

2 Bahasa Arab II 2       

3 Filsafat Ilmu 2       

4 Pancasila 2       

5 Bahasa Indonesia 2       

6 Estetika Dasar 3       

7 Konstruksi Dasar 2       

8 Pengantar Arsitektur 2       

9 Gambar Teknik 3       

10 Mekanika Teknik 2       

 22  

11 Bahasa Arab III 2  
 

2 

      

12 Bahasa Arab IV 2       

13 Teosofi 2       

14 Kewarganegaraan 2       

15 Sejarah Peradaban Islam 2       

16 Desain Arsitektur Islami 1 4       

17 Teknologi Bangunan 1 3       

18 Sejarah & Hikmah Arsitektur 1 2       

19 Dasar Presentasi Arsitektur 3       

20 Dasar Analisis Struktur 2       

  24        

21 Bahasa Inggris I 3  

3 

      

22 Studi Al-Quran & Al-Hadist 2       

23 Studi Fiqih 2       

24 Desain Arsitektur Islami 2 5       

25 Teknologi Bangunan 2 3       

27 Sejarah & Hikmah Arsitektur 2 2       

28 Aplikasi Komputer 3       

  20        

29 Bahasa Inggris II 3  
4 

      

30 Desain Arsitektur Islami 3 6       

31 Teknologi Bangunan 3 3       

32 Pengantar Interior 2       

33 Pengantar Permukiman 2       

  16        

34 Pengantar Perancangan Kota 2  

5 

      

35 Pengantar Lansekap 2       

36 Desain Arsitektur Islami 4 6       

37 Teknologi Bangunan 4 4       

38 Arsitektur Nusantara 2       

39 Sains Bangunan 3       

  19       

40 Manajemen Proyek 2 
6 

      

41 Etika Profesi & kewirausahaan 2       
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42 Desain Arsitektur Islami 5 6        

43 Penelitian Arsitektur 2       

44 Kuliah Kerja Mahasiswa 2       

45 MK Pilihan 1 3       

 17  

46 Desain Arsitektur Islami 6 6  

7 

      

47 Pra Tugas Akhir 4       

48 Praktek Kerja Lapangan 3       

49 MK Pilihan 2 3       

 16  

50 Tugas Akhir 8 
8 

      

51 MKP 3 3       

 11  

Total SKS 145 

 
 

Studio Desain Arsitektur Islami (DAI) 

Studio DAI adalah Backbone dari kurikulum 2018 ini. Studio DAI adalah muara kemampuan yang 

diperoleh dan dikembangkan pada mata kuliah teori/non studio, baik pada semester yang 

bersangkutan dan atau pada semester-semester sebelumnya. 

Kemampuan yang dibekalkan studio kepada mahasiswa adalah komprehensif pada setiap tahapnya, 

dan ditingkatkan secara gradual per semesternya. Pada setiap tahap DAI dilakukan penekanan 

substansi tertentu. Substansi ini berdasarkan Kompetensi per studio yang diharapkan dan adaptasi 

dari universitas-universitas berstandar internasional yang di modifikasi dengan nilai-nilai yang sesuai 

dengan visi misi Prodi. Setiap tahapan DAI mencakup kompetensi dari tahapan DAI sebelumnya 

dengan penekanan pada prinsip utama. 

Meskipun menekankan pada basic skill design, kemampuan analisis juga menjadi salah satu 

kemampuan penting yang harus dikuasai dalam setiap proses merancang arsitektur. Analisis dilakukan 

sebagai proses yang harus dilewati untuk membedah permasalahan desain, sebelum proses 

perumusan konsep desain dilakukan. Kemampuan tersebut dituntut dan dibekalkan dalam Studio 

Desain Arsitektur yang diselenggarakan setiap semester sampai dengan Studio Tugas Akhir. 
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 DAI 1 DAI 2 DAI 3 DAI 4 DAI 5 DAI 6 

PRINSIP Estetika + Budaya + Fungsi + Konteks + Teknologi 
+ teori, metode, 

proses 

TUJUAN 
DESAIN 

Menghasilkan 
komposisi bentuk 
tunggal sederhana 
Estetis & 
proporsional 

Menghasilkan 
komposisi bentuk 
tunggal sederhana 
dengan 
memperhatikan 
aspek-aspek budaya 

Menghasilkan 
komposisi bentuk 
tunggal kompleks 
dengan karakter, 
konfigurasi ruang 
fungsi tertentu 

Menghasilkan 
komposisi bentuk 
jamak sebagai respon 
terhadap faktor 
internal dan 
eksternal tapak 

Menghasilkan 
komposisi bentuk 
tunggal/jamak 
vertikal & horisontal 
sesuai struktur 
dengan 
pertimbangan 
efisiensi dan 
stabilitas bangunan 

Menghasilkan desain 
bangunan 
tunggal/jamak 
dengan tema, 
pendekatan, metode, 
dan konsep tertentu 

FOKUS Eksplorasi Bentuk Fungsi Sederhana 
dengan perhatian 
aspek budaya 

Fungsi hunian 
Aspek perilaku dan 
psikologis pengguna 

Pengolahan Kontur 
Perhatian terhadap 
Tapak 

Pemanfaatan 
Teknologi Tepat 
Guna 

Pendekatan, Teori, 
Tema Perancangan 

ISLAMI Estetika 
(Keindahan dan 
kemanfaatan) 

Budaya 
(Mempertahankan 
yang baik dan 
mengambil yang 
lebih baik) 

(Keseimbangan 
antara privasi dan 
interaksi, membaca 
ayat-ayat insaniyah) 

Konteks 
(Membaca ayat-ayat 
kauniah) 

Teknologi Tepat 
Guna 
(Meraih 
Kemaslahatan, 
Menghindari 
Kemudhorotan) 

Khasanah keilmuan 
Islam sebagai 
inspirasi atau filter 
keilmuan arsitektur 

SISTEM 
STRUKTUR 

Mengeksplorasi 
bentuk dengan 
pertimbangan logika 
struktur dan material 
sederhana 

Mengaplikasikan 
elemen dasar 
struktur, alas, dinding 
dan penutup atas 

Memiliki kemampuan 
memilih 
sistem struktur dan 
material bangunan 
sederhana yang tepat 

Memiliki 
kemampuan 
mengolah tata masa 
majemuk di lahan 
berkontur dengan 
struktur bangunan 1- 
4 lt 

Memiliki kemampuan 
memilih dan 
mendesain 
sistem struktur dan 
material bangunan 
tinggi dan bentang 
lebar 

Memiliki kemampuan 
dalam menerapkan 
sistem struktur dan 
konstruksi yang 
sesuai dengan 
kompleksitas 
rancangan 

SISTEM 
SERVIS 

- Sadar akan adanya 
sistem servis 

Memiliki kemampuan 
menerapkan sistem 
servis bangunan 
sederhana 

Memiliki 
kemampuan 
menerapkan sistem 
servis kawasan 

Memiliki kemampuan 
menerapkan sistem 
servis bangunan 
tinggi 

Memiliki kemampuan 
menerapkan sistem 
servis yang sesuai 



JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR 

19 

 

 

 

 dengan kompleksitas 
rancangan 

DOKUMEN 
GAMBAR 

Gambar Pra Desain 
Sederhana 

Gambar Desain 
Sederhana 

Gambar Desain dan 
DED, RAB 

Gambar Desain, 
Konsep Utilitas, 
Struktur dan Lanskap 
Kawasan 

Gambar Desain, 
Konsep Penerapan 
Teknologi 
Arsitektural 
(Material, Struktur, 
dan Utilitas) 

Gambar Desain, 
Konsep Penerapan 
Teknologi 
Arsietktural 
(Material, Struktur, 
Utilitas dan) 

TEKNIK 
PRESENTASI 

Manual Hand 
Drawing 

Manual Hand 
Drawing 

Manual and or Digital 
with Computer 
Assisted 

Manual and or Digital 
with Computer 
Assisted 

Manual or Digital 
with advance 
computer assisted 

Manual or Digital 
with advance 
computer assisted 

KONTEKS 
SOAL 

Micro Arsitektur Lingkungan & 
Komunitas 

Lingkungan & 
Personal Family 

Kawasan Kawasan & Kota Kawasan, Kota, 
Propinsi, Negara. 

METODE BRANCHING BRANCHING CYCLIC LINEAR LINEAR SEMUA METODE 
DESAIN (INVESTIGATIVE) (INVESTIGATIVE) atau  Atau  BERGANTUNG OBJEK, 

  ADAPTIVE (DIVISION)  INCREMENTAL  ISU, DAN 
    (CENTRALIZED)  PENDEKATAN 

--- BASIC DESIGN SKILL ADVANCE DESIGN PRACTICE --- 

 

 

DAI sebagai mata kuliah inti dan berprasyarat wajib yang berarti tidak boleh mengambil DAI yang setelahnya sebelum lulus DAI sebelumnya. Oleh karena itu, 

untuk mempermudah dan mempercepat kelulusan mahasiswa, semua DAI dipasarkan tiap semester. Tidak terpaku pada semester ganjil atau genap saja. 

Dengan alasan yang sama terdapat mata kuliah lain yang ditawarkan tiap semester, yaitu adalah: 

 

1. DAI 1 – DAI 6 2. Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3. Kemah Kerja Mahasiswa (KKM) 

4. Proposal Tugas Akhir 5. Pra Tugas AKhir 6. Tugas Akhir (TA) 
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Struktur Mata Kuliah Kurikulum 2018 
 

• Panah hitam : prasyarat wajib lulus. 
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Daftar Mata Kuliah Prodi Teknik Arsitektur Kurikulum Tahun 2018 

KELOMPOK MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Pancasila 20000011A01 2   

2 Kewarganegaraan 20000011A02 2   

3 Bahasa Indonesia 20000011A03 2   

4 Bahasa Inggris I 20000011A08 3   

5 Bahasa Inggris II 20000011A09 3 1700104  

6 Filsafat Ilmu 20000011A10 2   

7 Studi Al-Quran & Al-Hadist 20000011A13 2   

8 Studi Fiqih 20000011A14 2   

9 Teosofi 20000011A12 2   

10 Sej. Peradaban Islam 20000011A11 2   

11 Bahasa Arab I 20000011A04 2   

12 Bahasa Arab II 20000011A05 2   

13 Bahasa Arab III 20000011A06 2   

14 Bahasa Arab Iv 20000011A07 2   

  Jumlah 30   

 
KELOMPOK MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK) 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Pengantar Arsitektur 1866301 2   

2 Gambar Teknik 1866304 3   

3 Dasar Presentasi Arsitektur 1866306 3 1866304  

4 Pengantar Interior 1866307 2   

5 Pengantar Lansekap 1866308 2   

6 Pengantar Perancangan Kota 1866309 2   

7 Pengantar Permukiman 1866310 2   

8 Sejarah dan Hikmah Arsitektur I 1866311 2   

9 Sejarah & Hikmah Arsitektur II 1866312 2   

10 Arsitektur Nusantara 1866313 2   

11 Dasar Analisis Struktur 1866314 2   

12 Sains Bangunan 1866316 3   

13 Aplikasi Komputer 1866317 3   

14 Manajemen Proyek 1866318 2   

15 Mekanika Teknik 1866320 2   

  Jumlah 34   
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KELOMPOK MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Estetika Dasar 1866305 3   

2 Konstruksi Dasar 1866321 2   

3 Teknologi Bangunan 1 1866322 3 1866321  

4 Teknologi Bangunan 2 1866323 3 1866322  

5 Teknologi Bangunan 3 1866324 3 1866323  

6 Teknologi Bangunan 4 1866325 4 1866324  

7 Desain Arsitektur Islami 1* 1866401 4 1866321  

8 Desain Arsitektur Islami 2* 1866402 5 1866322 1866401 

9 Desain Arsitektur Islami 3* 1866403 6 1866323 1866402 

10 Desain Arsitektur Islami 4* 1866404 6 1866324 1866403 

11 Desain Arsitektur Islami 5* 1866405 6 1866325 1866404 

12 Desain Arsitektur Islami 6* 1866406 6  1866405 

      

13 Mata Kuliah Pilihan 1  3   

 Dokumentasi dan Jurnalisme 
Arsitektur 

1866413    

 Perilaku & Desain Arsitektur 1866409    

 Arsitektur Berkelanjutan 1866428    

 Pemecahan Masalah Lingkungan 
Binaan 

1866427    

 Arsitektur Nusantara Kiwari 1866411    

 Urban Participatory 1866429    

 Permukiman Mandiri 1866430    

 Pemodelan Konstruksi 1866431    

      

14 Mata Kuliah Pilihan 2  3   

 Analisis Komputasi Sains Bangunan 1866434    

 Tipologi Bangunan Publik 1866414    

 Apresiasi Desain Arsitektur 1866433    

 Leveraging Landscape 1866434    

 Properti 1866418    

      

15 Mata Kuliah Pilihan 3  3   

 Environmental Research and Design 1866435    

 Arsitektur Masjid 1866423    

 Metode Desain 1866436    

 Tektonika Arsitektur 1866437    

 Digital Spatial Analysis 1866438    

 Konstruksi Berkelanjutan 1866439    

      

15 Penelitian Arsitektur 1866505 2   
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16 Pra Tugas Akhir* 1866506 4 1866505  

17 Tugas Akhir* 1866504 8 1866503 1866406 

  jumlah 71   

 

KELOMPOK MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Etika Profesi dan kewirausahaan 1866319 2   

  jumlah 2   

 
KELOMPOK MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Kuliah Kerja Mahasiswa 20000011A15 2   

2 Praktek Kerja Lapangan* 1866501 3 1866319  

  jumlah 5   
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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

 

Mata Kuliah Kode MK DESKRIPSI 

Pancasila 20000011A01 Mendidik mahasiswa menjadi manusia Indonesia yang memahami, 
menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan benar, memberikan 
pengetahuan tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional, 
kebijaksanaan dan strategi nasional, Poltra Hankamnas. 

Kewarganega- 
raan 

20000011A02 pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),memiliki kecakapan 
kewargaan (civic skill), memiliki sikap kewargaan (civic dispotition, 
berpartisipasi sebagai warga Negara (civic participa-tion), serta 
keberadaban (smart and good citizen) 

Bahasa 
Indonesia 

20000011A03 Mata kuliah dalam menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar baik lisan maupun tertulis 

Bahasa Inggris 
I 

20000011A08 Membekali mahasiswa kemampuan Bahasa Inggris yang berorientasi 
pada akademik, khususnya agar mahasiswa dapat memahami texbook. 

Bahasa Inggris 
II 

20000011A09 Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami literatur 
arsitektur dalam bahasa Inggris serta meningkatkan kemampuan diskusi 
mahasiswa dalam bahasa Inggris. 

Filsafat Ilmu 20000011A10 Mata kuliah untuk memahami dasar-dasar filosofis ilmu dengan berpikir, 
bertutur dan bersikap ilmiah sehingga mampu melahirkan karya ilmiah 
yang mengintegrasikan agama dan arsitektur 

Studi al-Qur’an 
dan al_hadits 

20000011A13 Mata kuliah tentang eksistensi Al-Qur‟an dan memahami Ulum Al- 
Qur‟an dan bermacam-macam pokok pembahasannya yang diperlukan 
sebagai alat untuk memahami Al-Qur‟an. Mahasiswa dapat mengetahui 
dan memahami dengan baik pentingnya pengetahuan Ulum alHadits, 
khususnya kedudukan dan fungsi Hadits (sunnah), sejarah Hadits dan 
Ulum alHadits,penelitian 
Sanad dan Matan Hadits, kualitas dan kehujjahan Hadits, kitab-kitab 
yang menghimpun Hadits dan Ulum al-Hadits, tata cara penelusuran 
sumber Hadits pada kitab-kitab Hadits yang berkaitan dengan bidang 
ilmu alam khususnya ilmu Arsitektur. 

Studi Fiqh 20000011A14 Mata kuliah menelaah dan mengetahui prinsip-prinsip dan tujuan syariat 
dan perkembangan fiqh di Indonesia dan selanjutnya mahasiswa dapat 
mengistinbathkan hukum fiqh dari Qur‟an dan Hadits sesuai konteks 
keindonesiaan. 

Teosofi 20000011A12 Mata kuliah tentang peranan ilmu teosofi dalam kehidupan modern, 
serta mampu melaksanakan nilai-nilai teosofi (akhlak & tasawuf) itu 
dalam kehidupan. 

Sejarah 
Peradaban 
Islam 

20000011A11 Mata kuliah untuk mengetahui dan memahami secara garis besar 
perkembangan sejarah dan peradaban Islam sejak lahirnya (Abad ke-6) 
hingga awal abad ke-20 

Bahasa Arab I 20000011A04 Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa 
tentang pola-pola kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari- 
hari. 
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Bahasa Arab II 20000011A05 Mata kuliah Bahasa Arab II ini mengkaji beberapa teks terkait dengan 
tema tertentu. Hal ini dijadikan sebagai bahan latihan membaca, 
menulis, dan memahami bahan bacaan sesuai kaidah Bahasa Arab. 

Bahasa Arab III 20000011A06 Mata kuliah ini memberikan berbagai ungkapan dengan pola kalimat 
kompleks kepada mahasiswa yang digunakan dalam percakapan sehari- 
hari. 

Bahasa Arab Iv 20000011A07 Mata kuliah Bahasa Arab 4 ini mengkaji beberapa teks terkait dengan 
tema tertentu. Hal ini dijadikan sebagai bahan latihan membaca, 
menulis, dan memahami bahan bacaan sesuai kaidah Bahasa Arab. 

 
 

Kelompok Matakuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK) 
 

Mata Kuliah Kode MK DESKRIPSI 

Pengantar 
Arsitektur 

1866301 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk 
memberikan pengenalan dan pemahaman mendasar mengenai berbagai 
aspek dalam keilmuan arsitektur dan lingkungan binaan, termasuk 
keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam, seni, budaya, ilmu pengetahuan 
dan teknologi, serta memperkenalkan asas-asas dalam perancangan 
arsitektur 

Gambar Teknik 1866304 Gambar Teknik adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan dasar- 
dasar menggambar teknik bangunan sederhana 1 lantai maupun benda 
pakai sederhana dalam wujud 2 dimensional maupun 3 dimensional 
secara manual. 
Mata kuliah ini juga berkaitan dengan pencapaian penguasaan 
pengetahuan, ketrampilan serta upaya pencapaian sikap profesional 
dalam penyusunan gambar teknik bangunan sederhana 1 lantai maupun 
benda pakai sederhana secara komunikatif dan sesuai norma gambar 
teknik. 

Dasar 
Presentasi 
Arsitektur 

1866306 Mata kuliah Dasar Presentasi Arsitektur adalah mata kuliah yang 
bertujuan untuk memberikan pemahaman dan melatih kemampuan 
dasar prinsip dan teknik presentasi menggambar dan memberikan 
pemahaman serta melatih ketrampilan teknik-teknik penyajian gambar 
baik itu 2d maupun 3d secara manual. 

Pengantar 
Interior 

1866307 Fokus perkuliahan ini adalah Memberikan pemahaman dan 
keterampilan awal teori teori yang harus dikuasai mahasiswa untuk 
mendesain interior sebuah rumah sederhana, ataupun ruang sedernana. 
Sehingga hasilnya berupa ruang yang dapat memanusiakan manusia 
yang ada di dalamnya dan unsur-unsur islami sebuah ruang dapat 
dipenuhi dengan baik. 

Pengantar 
Lansekap 

1866308 Mata Kuliah ini mengenalkan dan menjelaskan mengenai ruang lingkup 
keilmuan Arsitektur Lanskap seperti Perencanaan lanskap, Perancangan 
lanskap dan Pengelolaan lanskap. Fokus pembahasan di titik beratkan 
kepada elemen perancangan lanskap dengan elemen penunjangnya 
seperti soft material (tanaman lanskap dan elemen air), hard material, 
planting design dan planting plan serta site engineering sebagai 
pendukung mata kuliah utama/inti yakni Perancangan Arsitektur (Desain 
Arsitektur Islam) 
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Pengantar 
Perancangan 
Kota 

1866309 Fokus perkuliahan ini adalah mengenali, mengidentifikasi karakteristik, 
identitas, permasalahan dan proses terbentuknya suatu kota, serta 
mampu menemukan solusi permasalahan kota melalui teori-teori 
perancangan arsitektur-lingkungan bina kota, kebijakan kota, yang 
memberi kemaslahatan untuk alam sekitar dan warga kota 

Pengantar 
Permukiman 

1866310 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian 
permukiman dan perumahan berupa identifikasi, pemetaan dan evaluasi 
di bidang permukiman dalam tingkat konseptual, inovatif dalam bentuk 
laporan penelitian maupun desain. Aspek pengetahuan ditunjukkan 
dengan memahami teori, konsep, metode permukiman yang dipadukan 
dengan aspek lainnya dikaitkan dengan nilai-nilai islami 

Sejarah dan 
Hikmah 
Arsitektur I 

1866311 Dalam mata kuliah ini diperkenalkan konsep – konsep kearifan, makna, 
serta hikmah dari perkembangan arsitektur dunia pada masa sebelum 
revolusi Industri, dan keterkaitannya dengan perkembangan ideologi 
(termasuk keterkaitannya dengan peradaban Islam), filosofi, sosial, 
ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, sebagai 
dasar bagi pemahaman yang terpadu dalam proses berarsitektur 
selanjutnya. 

Sejarah dan 
Hikmah 
Arsitektur II 

1866312 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknik Arsitektur 
yang mempelajari tentang sejarah arsitektur pada era modern dan post- 
modern baik di barat maupun di Indonesia. Mata Kuliah ini selain 
mempelajari sejarah dan perkembangan arsitektur juga mempelajari 
tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam perkembangan 
arsitektur untuk dapat dijadikan pedoman perancangan. Mata kuliah ini 
mengarahkan mahasiswa dapat memiliki sikap dan tata nilai, 
keterampilan kerja, pengetahuan, dan wewenang/hak dalam bidang- 
bidang sejarah dan perkembangan arsitektur sehingga dapat 
menghasillkan rancangan yang utuh, bermakna dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Orientasi mata kuliah ini adalah melahirkan 
pemahaman yang menyeluruh terkait arsitektur melalui pembelajaran 
sejarah ditinjau dari latar belakang yang mempengaruhi wujud fisik 
arsitektur. 

Arsitektur 
Nusantara 

1866313 Matakuliah Arsitektur Nusantara adalah mata kuliah yang bertujuan 
untuk memberikan pengantar kepada mahasiswa untuk mengenal dan 
memahami pengetahuan Arsitektur Nusantara sebagai filosofi 
kebudayaan dan terapannya pada budaya arsitektur dan kota yang khas 
berkarakter Nusantara yang bersifat manusiawi dan ramah lingkungan di 
masa kini beserta keberlanjutannya. Selain itu juga mengenalkan inti 
dasar karakter Arsitektur Nusantara yang mencakup filosofi, 
konsep/nilai, dan wujud fisik arsitektural dan dapat menggunakannya 
dalam perancangan arsitektur yang bermakna 

Dasar Analisis 
Struktur 

1866314 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kelanjutan mata kuliah 
mekanika teknik yang mendukung profil lulusan Insinyur teknik 
bangunan, value engineer dan apraisal proyek, kontraktor, surveyor, 
inspector, investigator proyek, dan profil lain yang relevan dengan 
memiliki sikap dan tata nilai, keterampilan kerja, pengetahuan, dan 
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  wewenang/hak yang meliputi konsep analisis struktur terapan di dalam 
al-Quran dan sunnah, tanggung jawab dan etika analis struktur muslim, 
persesuaian arsitektur dan struktur serta mencari solusi permasalahan 
ketidaksesuaian antara rancang arsitektur dan struktur baik teori 
maupun praktek, penerapan secara mendetil rancang struktur terhadap 
desain arsitektur, prinsip hirarki dan distribusi pembebanan pada 
struktur, logika struktur bangunan sederhana dan kompleks, pola 
kerusakan dan keruntuhan bangunan akibat pembebanan, penggalian 
data dan informasi spesifikasi struktur. 

Sains 
Bangunan 

1866316 Fokus perkuliahan ini adalah memberikan pengetahuan tentang iklim 
dan lingkungan bangunan yang terkait dengan kenyamanan fisik 
bangunan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan thermal, 
penghawaan, pencahayaan, dan akustik. Mata kuliah ini akan 
mengajarkan bagaimana lingkungan fisik tersebut mempengaruhi desain 
bangunan. Untuk itu mahasiswa akan dibekali ilmu pengetahuan (teori), 
ilmu analisis bangunan, ilmu perhitungan, ilmu penelitian, dan ilmu 
redesain tentang lingkungan fisik bangunan tersebut demi tercapainya 
kenyamanan dalam bangunan. 

Aplikasi 
Komputer 

1866317 Kuliah ini berhubungan dengan pelatihan kemampuan dasar yang harus 
dikuasai oleh seorang arsitek selain kemampuan sketsa tangan, yaitu 
komputerisasi gambar. Dengan bantuan program komputer yang paling 
sering dipakai oleh seorang arsitek saat ini yaitu Autocad, Sketchup dan 
Adobe Photoshop, diharapkan dapat meningkatkan kualitas teknik 
penyajian hasil desain mahasiswa. 

Manajemen 
Proyek 

1866318 Mata kuliah   yang   mengajak   untuk   Memahami   dan   menerapkan 
manajemen proyek dalam proyek konstruksi bangunan gedung. 

Mekanika 
Teknik 

1866320 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mendukung profil 
lulusan Insinyur teknik bangunan, value engineer dan apraisal proyek, 
kontraktor, surveyor, inspector, investigator proyek, dan profil lain yang 
relevan dengan memiliki sikap dan tata nilai, keterampilan kerja, 
pengetahuan, dan wewenang/hak yang meliputi konsep analisis struktur 
terapan di dalam al-Quran dan sunnah, tanggung jawab dan etika analis 
struktur muslim, persesuaian arsitektur dan struktur, prinsip gaya aksi, 
beban, reaksi, kesetimbangan gaya, dan tumpuan (perletakan) dalam 
struktur bangunan, logika struktur secara terperinci pada dasar-dasar 
struktur bangunan, struktur statis tertentu dan statis tak tentu, pola 
kerusakan dan keruntuhan bangunan akibat pembebanan, dan proses 
pencarian data dan informasi spesifikasi struktur 



JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR 

28 

 

 

Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 
 

Mata Kuliah Kode MK DESKRIPSI 

Estetika Dasar 1866305 Fokus perkuliahan ini adalah memberikan pemahaman mahasiswa 
terhadap prinsip estetika dan aplikasinya dalam arsitektur. Fokus 
perkuliahan ini juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk 
menumbuh-kembangkan intuisi estetika melalui eksplorasi yang kreatif 
komposisi dwimatra, trimatra, dan ruang yang islami. Penekanan 
eksplorasi kreatif komposisi dwimatra, trimatra, dan ruang adalah 
eksplorasi bentuk, warna, dan material yang sesuai dan selaras dengan 
kaidah nilai-nilai Islam. 

Konstruksi 
Dasar 

1866321 Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang dasar-dasar struktur 
dan konstruksi bangunan. Penekanan ditujukan kepada pengetahuan 
material bangunan alamiah non industrial beserta konstruksi 
sederhananya. 
Tujuannya agar mahasiswa memiliki pengetahuan dalam menganalisis 
non matematis dan mengembangkan konstruksi arsitektural yang 
bersifat asasi, sebagai bekal dalam menempuh mata kuliah Desain 

                                                      Arsitektur Islami.  

Teknologi 
Bangunan 1 

1866322 Fokus perkuliahan ini adalah memberikan pengenalan dan pemahaman 
struktur, utilitas, dan material bangunan sederhana 1 lantai yang baik 
dan benar secara Islami bagi para calon arsitek. Teknologi Bangunan I 
digunakan sebagai arahan dan pola pikir yang melandasi dalam 
merancang sehingga rancangan yang dihasilkan dapat terpola dengan 
baik dan dapat dipahami secara tepat. Beragam sistem struktur, utilitas 
dan material akan dikemas dengan tujuan memberikan motivasi dan 
gairah belajar mahasiswa arsitektur yang dapat mengembangkan ke arah 
pertanggung jawaban bangunan. Merupakan mata kuliah kompetensi 
umum yang berkaitan dengan pencapaian memahami dan menguasai 
berbagai ragam struktur, material dan sistem utilitas bangunan 1 lantai 
sehingga mampu menerapkan ragam struktur, material, sistem utilitas 
tersebut ke dalam rancangan. Melaksanakan tantangan yang harus 
dicapai dalam penerapan  metode antara lain 
fungsionalitas, estetika, dan daya guna. 
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Teknologi 
Bangunan 2 

1866323 Fokus perkuliahan ini adalah memberikan pemahaman struktur, utilitas, 
material, penyusunan anggaran bangunan 2 lantai yang baik dan benar 
secara Islami bagi para calon arsitek. Teknologi Bangunan digunakan 
sebagai arahan dan pola pikir yang melandasi dalam merancang 
sehingga rancangan yang dihasilkan dapat terpola dengan baik dan 
dapat dipahami secara tepat. Beragam sistem struktur, utilitas dan 
material akan dikemas dengan tujuan memberikan motivasi dan gairah 
belajar mahasiswa arsitektur dan dapat mengembangkan ke arah yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Merupakan mata kuliah kompetensi 
umum yang berkaitan dengan pencapaian memahami dan menguasai 
berbagai ragam struktur, material dan sistem utilitas bangunan serta 
penyusunan RAB dan RKS sehingga mampu menerapkan ragam struktur, 
material, sistem utilitas tersebut ke dalam rancangan dan menyusun 
anggaran biaya sebagai tindak lanjutnya. Melaksanakan tantangan yang 
harus dicapai dalam penerapan metode antara lain fungsionalitas, 
estetika, dan daya guna. 

Teknologi 
Bangunan 3 

1866324 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penunjang mata kuliah Desain 
Arsitektur Islami 4 pada rancangan tata majemuk di lahan berkontur 
dengan struktur bangunan 1-4 lantai dengan fokus bahasan ; teknologi 
pengolahan kontur, struktur dan konstruksi bangunan, utilitas atau 
servis bangunan dan bahan/material bangunan pada rancangan tata 
majemuk di lahan berkontur dengan struktur bangunan 1-4 lantai. Mata 
kuliah ini mendukung capaian pembelajaran yang menghasilkan profil 
lulusan Arsitek Profesional, Wirausaha Mandiri konsultan/kontraktor 
bangunan tata majemuk di lahan berkontur, Insinyur Teknik Bangunan 
dan lain-lain yang relevan yang memiliki sikap dan tata nilai, 
keterampilan kerja, pengetahuan, dan wewenang/hak yang meliputi 
lingkup ; perancangan dan pembangunan yang inovatif, dan kreatif 
dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan teknologi 

                                                      bangunan dan arsitektur.  

Teknologi 
Bangunan 4 

1866325 Mempelajari dan memahami teori perancangan arsitektur bangunan 
berlantai banyak, multi fungsi (Mix-used) dan berskala kota dengan 
penekanan pada kelayakan nilai-nilai integrasi ke-Islaman, lingkungan 
fisik, iklim, capital investment dan urban linkage system dalam 
penerapan terhadap desain bangunan/arsitektur yang bersumber dari 
analisis perancangan terhadap isu-isu atau permasalahan yang 
ditekankan sehingga dapat dijadikan sebagai panduan dalam 
perancangan arsitektur DAI 5. Kompetensi utama adalah untuk 
mempelajari dan memahami teori, metode serta proses perancangan 
arsitektur bangunan tinggi secara lebih kreatif, detail, kritis dan 

                                                      bertanggung jawab.  

Desain 
Arsitektur 
Islami 1* 

1866401 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi utama yang 
berkaitan dengan penekanan pada kreativitas, eksplorasi bentuk dan 
kepekaan terhadap ruang dan lingkungan, material dan bahan bangunan 
sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai keindahan dan 
kemanfaatan di dalam arsitektur. 
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Desain 
Arsitektur 
Islami 2* 

1866402 Fokus dari Mata Kuliah ini adalah mendesain objek arsitektur berbasis 
budaya komunitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip ushulfiqh. 
Titik berat perancangan dalam mata kuliah Desain Arsitektur Islami 2 ini 
adalah Objek dengan komposisi bentuk tunggal sederhana untuk 
bangunan dengan 1 fungsi utama dan beberapa fungsi penunjang 
dengan memperhatikan aspek-aspek budaya dan estetika. Aspek Budaya 
yang diamati adalah dalam lingkup komunitas berskala lingkungan. 
Seperti Komunitas literasi, Komunitas religius muslim, Komunitas hobi, 
dll. Aspek Islami dalam hal ini adalah mengkaji Budaya dalam pandangan 
islam (Mempertahankan budaya yang baik dan mengambil sesuatu yang 
baru yang lebih baik. Aspek Struktur yang dititikberatkan adalah 
penggunaan Struktur sederhana tepat guna (elemen dasar struktur alas, 
dinding, dan penutup atas ). Metode Perancangan yang digunakan 
adalah Analisis Sederhana dan Metode Desain yang digunakan adalah 
ADAPTIVE /DIVISON (Jones, 1970). 
Dokumen gambar yang diperlukan adalah Data Tapak, Analisis (Analisis 
Tapak, Analisis Fungsi, Analisis Bentuk), Konsep (Konsep Dasar, Konsep 
Ruang, Konsep Bentuk), Gambar Arsitektur, Gambar Kerja Sederhana, 
Poster, Maket. Teknik Presentasi yang digunakan adalah teknik Manual 
dengan Finishing Pensil Warna dan atau Cat Air dan atau illustrator 

Desain 
Arsitektur 
Islami 3* 

1866403 Objek rancangan mata kuliah Desain Arsitektur Islam 3 ini adalah hunian 
dua lantai dengan menitikberatkan pada aspek fungsional 
(kemanfaatan) berbasis klien dengan memperhatikan ayat-ayat 
insaniyah tentang keseimbangan antara privasi dan interaksi. 

Desain 
Arsitektur 
Islami 4* 

1866404 Mata Kuliah ini menghasilkan desain tata bangunan majemuk di lahan 
berkontur dengan struktur bangunan 1-4 lantai, dengan 
menitikberatkan dan memperhatikan kontekstual tapak dan lingkungan 
yang berlandaskan ayat-ayat kauniyah. 

Desain 
Arsitektur 
Islami 5* 

1866405 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti (core) di Prodi Arsitektur UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang yang berfokus pada perancangan 
bangunan tinggi dan bentang lebar yang memiliki berbagai fungsi 
(mixed-use) dan berlandaskan nilai-nilai islam (teknologi tepat guna yang 
meraih kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan). Selain itu, aspek 
lain yang sangat diperhatikan adalah sistem utilitas dan struktur 
bangunan tinggi dan bentang lebar, serta hubungannya terhadap kota 
(urban linkage). Bangunan yang dirancang harus memiliki sifat komersial 
dan dapat menjawab berbagai isu lingkungan, tinggi bangunan minimal 
10 lantai dan maksimal dan 20 lantai. 

Desain 
Arsitektur 
Islami 6* 

1866406 Memahami dan menerapkan proses perancangan yang menyeluruh dan 
konseptual dalam perancangan obyek arsitektur dengan penekanan 
pada tema tertentu sehingga dapat menghasilkan rancangan arsitektur 
yang bermakna, beridentitas dan kreatif. Kompetensi utama adalah 
untuk memahami dan menerapkan teori, metode serta proses 
perancangan arsitektur secara lebih mendalam, detail, kritis dan 
bertanggung jawab. 
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Dokumentasi 
dan Jurnalisme 
Arsitektur 

1866413 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pillihan di Prodi Teknik Arsitektur 
untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dan mendukung 
profil lulusan Prodi Teknik Arsitektur dan profil lain yang relevan dengan 
memiliki sikap dan tata nilai, keterampilan kerja, pengetahuan, dan 
wewenang/hak yang meliputi konsep jurnalisme, jurnalisme islami, dan 
jurnalisme arsitektur, konsep etika professional jurnalis, norma-norma 
menulis, peliputan dan penulisan berita, penulisan kajian-kajian 
arsitektur dengan menyampaikan ide dan gagasan kreatif, inovatif. 
Orientasi mata kuliah ini adalah melahirkan pemahaman yang 
menyeluruh terkait jurnalisme arsitektur dan penerapannya di dalam 
dunia kerja. 

Perilaku & 
Desain 
Arsitektur 

1866409 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang di dalamnya 
mempelajari teori dasar hubungan lingkungan dan perilaku dalam kajian 
desain arsitektur. Dari pemahaman dasar tersebut mahasiswa juga akan 
mempelajari berbagai konsepsi penting dalam arsitektur perilaku serta 
aplikasinya dalam rancangan. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga akan 
dipelajari berbagai teknik survey yang sesuai, sehingga dapat 
mentransformasikan fenomena issue perilaku di lapangan ke dalam 
konsep dan usulan desain arsitektural, dengan teknik survey yang tepat. 
Konsep dan usulan desain tersebut kemudian dipresentasikan di depan 
kelas. 

Arsitektur 
Berkelanjutan 

1866428 Mata kuliah Arsitektur Berkelanjutan mempelajari tentang aplikasi 
prinsip keberlanjutan oleh individu maupun arsitek dan kaitannya 
dengan lingkungan. Mata kuliah ini juga mempelajari strategi-strategi 
desain berkelanjutan (dalam aspek kenyamanan termal, pencahayaan, 
teknologi material, pengelolaan sanitasi dan limbah serta kebakaran dan 
keselamatan jiwa) dan aplikasinya terhadap rancangan arsitektur. 

Pemecahan 
Masalah 
Lingkungan 
Binaan 

1866427 mata kuliah tentang memberi analisis kritis terhadap lingkungan binaan 
dan memberi solusi terhadap isu isu yang ada. Mahasiswa diajak untuk 
membuat solusi yang aplikatif dan mempertimbangkan variabel tertentu 
supaya solusi tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat. 
Solusi tersebut dibuat dalam bentuk proposal yang kemudian diberikan 
kepada pihak pihak terkait secara langsung atau melalui media. Mata 
kuliah ini dapat terwakili oleh kegiatan sosial mahasiswa yang memberi 
solusi lingkungan binaan, selain itu dapat terwakili oleh mata kuliah lain 
yang bertujuan sama di instansi lain. 

Arsitektur 
Nusantara 
Kiwari 

1866411 Matakuliah Arsitektur Nusantara Kiwari adalah mata kuliah yang 
bertujuan melatih mahasiswa untuk mengenal dan memahami inti dasar 
karakter Arsitektur Nusantara yang mencakup filosofi, konsep/nilai, dan 
wujud fisik Arsitektur Nusantara dan dapat menerapkannya dalam 
perancangan arsitektur yang bersifat manusiawi dan ramah lingkungan 
di masa kini beserta keberlanjutannya. Selain itu juga menerapkan 
proses perancangan yang sistematis dalam konteks Arsitektur Nusantara, 
dengan mengeksplorasi inti dasar karakter rancangan sampai 
menjadi detail rancangan arsitektur. 
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Urban 
Participatory 

1866429  

Permukiman 
Mandiri 

1866430 Merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pengembangan 
pedesaan dan permukiman berbasis konsep terintegrasi mulai dari sub 
system produksi-pengolahan hasil-pemasaran dan sub system layanan 
dukungan secara mandiri 

Pemodelan 
Konstruksi 

1866431  

Analisis 
Komputasi 
Sains 
Bangunan 

1866434 mata kuliah pilihan yang berkonsentrasi kepada analisis lebih mendalam 
mengenai bangunan dan lingkungan dengan pendekatan komputasi. 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar bisa 
lebih mengerti mengenai tantangan dan potensi site untuk menekan 
permintaan konsumsi energi berdasarkan standar ASHRAE dan GBCI. 
Pendekatan komputasi dilakukan untuk menghasilkan analisis arsitektur 
yang lebih cepat dan efisien. Solusi bentuk dan material juga lebih 
ditekanakan dalam proses ini, sehingga dihasilkan solusi arsitektural 
yang lebih variatif, serta menekankan tanggung jawab moral seorang 
arsitek terhadap lingkungannya. 

Tipologi 
Bangunan 
Publik 

1866414 Mata Kuliah ini mempelajari pengertian, konsep, konfigurasi ruang, 
bentuk, dan perkembangan tipologi bangunan publik. Beberapa tipologi 
bangunan publik yang akan dijadikan objek dalam proses desain adalah 
tipologi bangunan pemerintahan, tipologi bangunan komersial, tipologi 
bangunan kesehatan, tipologi bangunan transportasi, tipologi bangunan 
pendidikan, tipologi bangunan pertanian dan perikanan, dan lain-lain. 

Apresiasi 
Desain 
Arsitektur 

1866433 Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang metode 
mengapresiasi dan menganalisis secara kualitatif arsitektur-lingkungan 
binaan dan menyajikannya dalam latar dan format/media tertentu. 
Tujuannya agar mahasiswa memiliki keterampilan melakukan apresiasi 
yang sewajarnya terhadap desain arsitektur-lingkungan binaan sesuai 
konteks keberpihakan terhadap masyarakat alam dan manusia yang 
lemah. 

Leveraging 
Landscape 

1866434 Mata Kuliah Pilihan Leveraging Landscape memfokuskan pengetahuan 
dan praktek mengenai penguatan dan pemberdayaan terhadap 
komunitas dan ekologis lingkungan melalui desain lanskap untuk 
mencapai lanskap berkelanjutan, resiliensi dan humanis 

Properti 1866418 Mata kuliah mempelajari pengertian, ruang lingkup, peranan, pelaku, 
prisip, karakteristik, pengembangan dan faktor – faktor yang 
mempengaruhi properti. 
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Arsitektur 
Masjid 

1866423 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di Prodi Teknik Arsitektur 
yang berfokus mempelajari bangunan peribadatan muslim khususnya 
masjid. Membahas perkembangan masjid dari awal perkembangan Islam 
hingga kini yang meliputi tinjauan dari sudut pandang fisik dan non fisik. 
Selain sejarah dan perkembangan masjid, mata kuliah ini juga melakukan 
kajian-kajian mendalam terkait masjid dan elemen-elemen 
pembentuknya sehingga mahasiswa memiliki kemampuan konseptual, 
pemahaman keislaman dan pemahaman prinsip-prinsip dasar arsitektur 
dalam perancangan masjid. 
Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa dapat memiliki sikap dan tata 
nilai, keterampilan kerja, pengetahuan, dan wewenang/hak dalam 
bidang-bidang arsitektur masjid, baik dalam lingkup penelitian dan 
perancangan. Orientasi mata kuliah ini adalah melahirkan pemahaman 
yang menyeluruh terkait arsitektur bangunan peribadatan muslim 

                                                      khususnya masjid.  

Environmental 
Research and 
Design 

1866435 Fokus perkuliahan ini adalah memberikan pengetahuan tentang 
penelitian di bidang Sains Bangunan (termal, penghawaan, 
pencahayaan, akustik). Mahasiswa akan belajar bagaimana menyusun 
proposal penelitian, melakukan penelitian, dan menulis hasil penelitian. 
Diharapkan hasil penelitian dari mata kuliah ini dapat dipublikasikan ke 
dalam jurnal ilmiah di bidang arsitektur. 

Metode 
Desain 

1866436 Fokus perkuliahan ini adalah memberikan pemahaman prosedur dan 
keterampilan mendesain yang baik dan benar secara Islami bagi para 
calon arsitek. Metode desain arsitektur digunakan sebagai arahan dan 
pola pikir yang melandasi dalam merancang sehingga rancangan yang 
dihasilkan dapat terpola dengan baik dan dapat dipahami secara tepat. 
Beragam proses metode desain arsitektur akan dikemas dengan tujuan 
memberikan motivasi dan gairah belajar mahasiswa arsitektur dan dapat 
mengembangkan ke arah yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Merupakan mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan pencapaian 
memahami dan menguasai berbagai pendekatan atau metode dalam 
perancangan arsitektur sehingga mampu mentransformasikan teknik- 
teknik dasar pengembangan pendekatan tersebut ke dalam rancangan 
sebagai tindak lanjutnya. Melaksanakan tantangan yang harus dicapai 
dalam penerapan metode antara lain fungsionalitas, estetika, dan daya 
guna. 

Tektonika 
Arsitektur 

1866437 Mata kuliah pilihan Tektonika Arsitektur (Architectonic) bertujuan 
memberikan Mahasiswa (A) kemampuan dalam mengenal 
unsur/elemen bangun bentuk bangunan dasar serta makna dan 
mekanismenya (B) Mengetahui apa itu tektonika dan sentuhannya pada 
desain arsitektur (C) Memiliki wawasan pengetahuan tektonika pada 
karya arsitektur yang memiliki landasan nilai keislaman (D) Membuat 
laporan kajian tektonika tulisan paper dan presentasi secara 
kelompok/perorangan obyek pilihan (E) praktik (pengenalan detail 
bangunan) materi tektonika untuk mengaktifkan motorik, dan 
pengetahuan, hubungannya; alat, sifat bahan dan estetika 
(bata/pasir/gipsum/kayu/bamboo/gerabah, dll). 

 

Fokus perkuliahan ini adalah pada operative design yang 
mengedepankan sistematik framework, volumetric relationship, 
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  proximities, adjacencies, dan faktor experiensial dimana 
penggambarannya menggunakan metode diagram arsitektural. 

Digital Spatial 
  Analysis  

1866438  

Konstruksi 
Berkelanjutan 

1866439  

Penelitian 
Arsitektur 

1866505 Fokus perkuliahan ini adalah memberikan pemahaman tentang prosedur 
penelitian dan perancangan arsitektur serta kemampuan menulis yang 
baik, yang sesuai dengan kaidah ilmiah dalam mengembangkan 
penelitian dan perancangan arsitektur yang sesuai dengan nilai-nilai 
keislaman. 

Pra Tugas 
Akhir* 

1866506 Mata kuliah ini merupakan tahap skematik desain sebelum memasuki 
tahap perancangan di Tugas Akhir. Fokus skematik Desain dari Pra Tugas 
Akhir ini Menghasilkan skematik desain bangunan tunggal atau 
majemuk, serta bangunan vertikal tunggal dan superblok dengan 
permasalahan arsitektur yang kompleks. Integrasi keislaman dalam 
setiap aspek perancangan secara kompleks menyesuaikan dengan fokus 
permasalahan arsitektur antara lain Estetika (Keindahan dan 
kemanfaatan), Budaya (Mempertahankan yang baik dan mengambil 
yang lebih baik), Fungsi (Keseimbangan antara privasi dan interaksi, 
membaca ayat-ayat insaniyah), Konteks (Membaca ayat-ayat kauniah), 
Teknologi Tepat Guna (Meraih Kemaslahatan, Menghindari 
Kemudhorotan), dan Khasanah keilmuan Islam sebagai inspirasi atau 
filter keilmuan arsitektur. 
Skematik desain yang dihasilkan memiliki kemampuan dalam 
menerapkan dan memahami logika sistem struktur dan konstruksi yang 
sesuai dengan kompleksitas rancangan. Selain itu juga harus memiliki 
kemampuan memahami dan menerapkan sistem servis yang sesuai 
dengan kompleksitas rancangan. 
Hasil skematik desain yang dihasilkan adalah analisis perancangan 
(Planning, Bentuk dan Tampilan, Ruang, Struktur, dan Utilitas), dan 
Konsep Perancangan (Konsep Makro, Konsep Bentuk dan Tampilan, 
Ruang, Struktur, dan Utilitas) Hasil yang diperoleh berupa laporan 
Seminar Hasil dalam format A4. 

Tugas Akhir* 1866504 Tugas Akhir merupakan kegiatan Studio untuk Desain Arsitektur Islami di 
tingkat Akhir. Fokus Perancangan dari Tugas Akhir ini Menghasilkan 
rancangan bangunan tunggal atau majemuk, serta bangunan vertikal 
tunggal dan superblok dengan permasalahan arsitektur yang kompleks. 
Integrasi keislaman dalam setiap aspek perancangan secara kompleks 
menyesuaikan dengan fokus permasalahan arsitektur antara lain 
Estetika (Keindahan dan kemanfaatan), Budaya (Mempertahankan yang 
baik dan mengambil yang lebih baik), Fungsi (Keseimbangan antara 
privasi dan interaksi, membaca ayat-ayat insaniyah), Konteks (Membaca 
ayat-ayat kauniah), Teknologi Tepat Guna (Meraih Kemaslahatan, 
Menghindari Kemudhorotan), dan Khasanah keilmuan Islam sebagai 
inspirasi atau filter keilmuan arsitektur. Perancangan yang dihasilkan 
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memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memahami logika sistem 
struktur dan konstruksi yang sesuai dengan kompleksitas rancangan. 
Selain itu juga harus memiliki kemampuan memahami dan menerapkan 
sistem   servis    yang    sesuai    dengan    kompleksitas    rancangan. Hasil 
rancangan yang dihasilkan adalah Gambar Desain, Konsep Perancangan 
(Konsep Makro, Konsep Bentuk dan Tampilan, Ruang, Struktur, dan 
Utilitas) Gambar Kerja berupa Denah, Tampak, Potongan (Penambahan 
Gambar Menyesuaikan dengan Isu, konteks, permasalahan, dan fokus 
perancangan), APREB HASIL RANCANGAN, Animasi, Maket, Format 
Majalah 6-10 Hal ukuran A4 siap cetak, Laporan TA 
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Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 
 

Mata Kuliah Kode MK DESKRIPSI 

Etika Profesi 
dan 
Kewirausahaan 

1866319 Mata kuliah Etika Profesi adalah mata kuliah yang bertujuan untuk 
memberikan pengantar kepada mahasiswa untuk mengetahui prinsip 
dasar etika Islami yang dipakai dalam bekerja. Juga memberi gambaran 
tentang profesi arsitek secara menyeluruh terkait dengan diskripsi kerja 
seorang arsitek dalam dunia profesional, kode etik, etika, tanggung 
jawab dan kepekaan sebagai seorang arsitek serta mengetahui 
gambaran mengenai hubungan kerja dengan disiplin ilmu lainnya 
(interdisiplin) yang terkait saat proses pelaksanaan pekerjaan. Selain itu 
memberikan gambaran terhadap kemungkinan pekerjaan seorang 
lulusan Prodi arsitektur yang tidak memilih untuk menjadi arsitek 
profesional. 

 

 
Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 

 

Mata Kuliah Kode MK DESKRIPSI 

Kuliah Kerja 
Mahasiswa 

20000011A15 KKM merupakan salah satu matakuliah pengabdian kepada masyarakat 
yang diprogramkan bagi mahasiswa S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Matakuliah ini bersifat wajib, dan merupakan wahana bagi 
mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya 
dharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. 
Matakuliah KKM termasuk matakuliah praktik yang bertujuan melatih 
dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya, serta belajar 
memecahkan berbagai persoalan mahasiswa yang terjadi di masyarakat, 
mengembangkan potensi masyarakat, dan mempunyai sikap 

                                                               keberpihakan kepada masyarakat kecil, lemah, atau terpinggirkan.  

Praktek Kerja 
Lapangan* 

1866501 Mata kuliah  Praktek Kerja Lapangan  adalah  mata kuliah  yang  fokus 
kepada memberi pengalaman bekerja dalam bidang yang berhubungan 
dengan arsitektur, profesi arsitek dan pembangunan gedung. 
Pelaksanaan Praktek Kerja dilakukan secara langsung pada perusahaan 
nyata selama 60 hari kalender. Dalam jangka waktu itu perusahaan 
memberi tugas dan tanggung jawab tertentu yang berhubungan dengan 
pekerjaan arsitektur. Tiap minggu mahasiswa diwajibkan menulis laporan 
mingguan dan pada akhir masa kerja diwajibkan menulis laporan 
akhir. Laporan akhir ini kemudian diuji dan dinilai. 
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Sebaran Mata Kuliah Prodi Teknik Arsitektur Kurikulum Tahun 2018 

SEMESTER 1 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Bahasa Arab I 20000011A04 2   

2 Bahasa Arab II 20000011A05 2   

3 Filsafat Ilmu 20000011A10 2   

4 Pancasila 20000011A01 2   

5 Bahasa Indonesia 20000011A03 2   

6 Estetika Dasar 1866305 3   

7 Konstruksi Dasar 1866321 2   

8 Pengantar Arsitektur 1866301 2   

9 Gambar Teknik 1866304 3   

10 Mekanika Teknik 1866320 2   

  Jumlah 22   

 
SEMESTER 2 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Bahasa Arab III 20000011A06 2   

2 Bahasa Arab IV 20000011A07 2   

3 Teosofi 20000011A12 2   

4 Kewarganegaraan 20000011A02 2   

5 Sejarah Peradaban Islam 20000011A11 2   

6 Desain Arsitektur Islami 1* 1866401 4 1866305  

7 Teknologi Bangunan 1 1866322 3 1866321  

8 Sejarah dan Hikmah Arsitektur I 1866311 2   

9 Dasar Presentasi Arsitektur 1866306 3 1866304  

10 Dasar Analisis Struktur 1866314 2   

  Jumlah 24   

 
SEMESTER 3 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Bahasa Inggris I 20000011A08 3   

2 Studi Alquran & Al Hadits 20000011A13 2   

3 Studi Fiqih 20000011A14 2   

4 Desain Arsitektur Islami 2* 1866402 5 1866322 1866401 

5 Teknologi Bangunan 2 1866323 3 1866322  

6 Sejarah & Hikmah Arsitektur II 1866312 2   
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7 Aplikasi Komputer 1866317 3   

  Jumlah 20   

 

SEMESTER 4 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Bahasa Inggris II 20000011A09 3 20000011A08  

2 Desain Arsitektur Islami 3* 1866403 6 1866323 1866402 

3 Teknologi Bangunan 3 1866324 3 1866323  

4 Pengantar Interior 1866307 2   

5 Pengantar Permukiman 1866310 2   

  Jumlah 16   

 
SEMESTER 5 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Desain Arsitektur Islami 4* 1866404 6 1866324 1866403 

2 Teknologi Bangunan 4 1866325 4 1866324  

3 Arsitektur Nusantara 1866313 2   

4 Sains Bangunan 1866316 3   

5 Pengantar Perancangan Kota 1866309 2   

6 Pengantar Lansekap 1866308 2   

  Jumlah 19   

 
SEMESTER 6 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Desain Arsitektur Islami 5* 1866405 6 1866325 1866404 

2 Penelitian Arsitektur* 1866502 2 1866404  

3 Manajemen Proyek 1866318 2   

4 Etika Profesi dan kewirausahaan 1866319 2   

5 Kuliah Kerja Mahasiswa 20000011A15 2   

6 MK Pilihan 1  3   

7      

  Jumlah 19   

 
SEMESTER 7 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Desain Arsitektur Islami 6* 1866406 6  1866405 
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2 Pra Tugas Akhir* 1866506 3 1866502  

3 Praktek Kerja Lapangan* 1866501 3 1866319  

4 MK Pilihan 2  3   

  Jumlah 15   

 

SEMESTER 8 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Tugas Akhir* 1866504 8 1866503 1866406 

2 MK Pilihan 3  3   

  Jumlah 11   

 
MATA KULIAH PILIHAN 
 

No. 
 

Mata Kuliah 
 

Kode MK 
 

SKS 
Kode MK 
Prasyarat 

Kode MK 
Prasyarat 

wajib lulus 

1 Mata Kuliah Pilihan 1     

Dokumentasi dan Jurnalisme 
Arsitektur 

1866413    

Perilaku & Desain Arsitektur 1866409    

Arsitektur Berkelanjutan 1866428    

Pemecahan Masalah Lingkungan 
Binaan 

1866427    

Arsitektur Nusantara Kiwari 1866411    

Urban Participatory 1866429    

Permukiman Mandiri 1866430    

Pemodelan Konstruksi 1866431    

      

2 Mata Kuliah Pilihan 2     

Analisis Komputasi Sains Bangunan 1866434    

Tipologi Bangunan Publik 1866414    

Apresiasi Desain Arsitektur 1866433    

Leveraging Landscape 1866434    

Properti 1866418    

      

3 Mata Kuliah Pilihan 3     

Environmental Research and Design 1866435    

Arsitektur Masjid 1866423    

Metode Desain 1866436    

Tektonika Arsitektur 1866437    

Digital Spatial Analysis 1866438    

Konstruksi Berkelanjutan 1866439    
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Atmosfer Akademik 

Terdapat beberapa kriteria yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar untuk dapat 

mengimplementasikan Kurikulum 2018 agar menjadi kurikulum yang efektif. Secara umum, 

diperlukan dukungan pra-sarana dan sarana serta proses belajar-mengajar dan suasana/interaksi 

sosial yang dapat memfasilitasi dan mendorong proses kreatif di dalam perancangan arsitektur di 

kalangan mahasiswa, yang setidaknya perlu dipenuhi oleh hal-hal berikut: 

a. Dengan banyaknya kemudahan yang dimiliki mahasiswa terhadap berbagai akses informasi 

melalui berbagai media maka diperlukan pola ajar baru yang sifatnya dua arah dan lebih 

‘demokratis’. Dosen lebih sebagai trigger dan pengarah untuk mahasiswa mencari ilmu secara 

lebih kreatif-mandiri. 

b. Untuk meningkatkan atmosfer akademik dibutuhkan berbagai kegiatan akademik yang 

mendukung dan menciptakan atmosfer pendidikan arsitektur seperti pameran karya 

mahasiswa, seminar dan lokakarya, mengundang pembicara-pembicara tamu yang 

kompeten, dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

c. Kelengkapan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar menjadi hal penting karena 

sifat pembelajaran di Prodi arsitektur yang bertumpu pada proses simulasi di studio. Dalam 

hal ini perlu dipenuhi jumlah dan jenis ruangan, alat-alat yang dibutuhkan, dan buku-buku ajar 

yang memadai. 

 

Asesmen Pembelajaran 

Seperti halnya sistem buatan manusia lain, Kurikulum 2018 bukanlah kurikulum yang sempurna dan 

akan selalu terdapat perbaikan-perbaikan pada prosesnya (continuous improvement). Dalam 

pelaksanaan kurikulum 2018, Program Sarjana Prodi Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, 

UIN Malang, dibutuhkan sebuah proses evaluasi yang terus-menerus terhadap kurikulum, bahan ajar, 

dan implementasinya. Proses asesmen tersebut (akan) dilakukan dalam berbagai tahap dan tingkatan: 

a. Mekanisme rapat komisi, untuk mengevaluasi implementasi kurikulum secara keseluruhan, 

atau mengevaluasi suatu mata kuliah; 

b. Mekanisme Proses Review Studio, terhadap tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa; 

c. Mekanisme FGD (bersama mahasiswa), untuk mengevaluasi pelaksanaan studio; 

d. Mekanisme Ujian, untuk mengetahui efektifitas proses belajar-megajar; dan 

e. Kuesioner untuk diisi mahasiswa, untuk mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan. 
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Penutup 

Dengan proses perbaikan Kurikulum yang selalu dilakukan Prodi Teknik Arsitektur, diharapkan dapat 

memacu kompetensi mahasiswa, menciptakan proses perkuliahan yang tepat sasaran. Tidak 

mempersulit pada bidang yang tidak perlu dan Juga fokus pada keilmuan yang diperlukan saja. Sesuai 

level Sarjana dalam benchmarking KKNI 2012 dan institusi pendidikan arsitektur di beberapa negara 

di Asia. 

Kurikulum 2018 ini juga sudah diarahkan kepada Cita cita Prodi kedepannya, yaitu adalah akreditasi 

yang diakui oleh Badan Akreditasi Arsitektur secara internasional seperti KAAB (Korean Architectural 

Accrideting Board) dan atau UNESCO/UIA Charter For Architectural Education 2012. 

Demikian Naskah Induk Kurikulum 2018 Prodi Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kita semua. 


