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Program Studi Arsitektur berdiri sejak tahun 1967 dan merupakan unit tertua di 
Universitas Katolik Soegijapranata (semula UNIKA Atmajaya cabang Semarang).  
Hingga saat ini telah lebih dari 2000 (dua ribu) orang alumni dihasilkan, beberapa 
diantaranya menempati posisi jabatan yang cukup strategis di birokrasi pemerintahan, 
perusahaan-perusahaan besar, perguruan tinggi maupun asosiasi profesi terkait. Para 
alumni ini telah memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh dalam membentuk 
masyarakat yang semakin maju, beradab, sekaligus berbudaya, khususnya di 
lingkungan Jawa Tengah.
Sebagai bagian dari masyarakat, Program Studi Arsitektur mengembangkan fokus  
kajian Eko-arsitektur yang menitik beratkan pada konsep-konsep pembangunan 
berkelanjutan yang memperhatikan keserasian dan keseimbangan hidup, makro dan 
mikro kosmos, atara manusia dan alam, melalui penciptaan bangunan dan lingkungan 
binaan sebagai medianya.

MASA STUDI
Kurikulum Program Studi Arsitektur terdiri dari 146 SKS yang dijabarkan dalam 8 
semester masa pekuliahan. Dalam penerapannya kurikulum ini dapat ditempuh dalam 
waktu 4 tahun, sehingga memberikan lebih banyak waktu produktif bagi lulusan untuk 
berkarya dan meraih impian masa depan yang gemilang.

FASILITAS PENDIDIKAN
Kualifikasi dosen berpendidikan Strata Dua (Master/Magister) dan Strata Tiga (Doktor) 
dan bersertifikat dari asosiasi profesi terkait memberikan jaminan kemuktahiran ilmu 
dan teknologi yang diberikan, sekaligus wawasan bisnis dan kewirausahaan yang 
dibutuhkan bagi para lulusan untuk mewujudkan cita-cita dan mengisi kehidupan 
khususnya dibidang arsitektur dan lingkungan binaan.

Tersedianya fasilitas studio, laboratorium, serta workshop memungkinkan peserta 
didik mempelajari materi yang diberikan dengan lebih mudah dan menyenangkan.

FAKULTAS ARSITEKTUR dan DESAIN
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KOMPETENSI UTAMA
Terampil dalam mengajukan dan mengembangkan 
gagasan secara kreatif dalam bidang arsitektur 
(bangunan, lingkungan, permukiman dan perkotaan).

Terampil menerapkan dan mengembangkan manajemen 
gambar dengan pendekatan standar internasional.
Terampil dan ahli dalam memahami masalah arsitektural 
dan menerapkan pemecahan ke dalam gagasan desain 
arsitektur secara kreatif.

PROSPEK LULUSAN
Alumni sejak tahun 2003, diketahui bahwa waktu tunggu 
kerja rata-rata dari lulusan baru adalah kurang dari 
3 bulan. Sebagian dari lulusan yang belum “bekerja” 
sebenarnya telah berkarya secara mandiri ataupun 
sedang magang secara profesional dengan seorang 
arsitek senior.

Dukungan pembelajaran sepanjang hayat (life long 
learning) dari Program Studi Arsitektur kepada 
para alumninya dilakukan secara berkelanjutan 
dengan mengadakan seminar dan pelatihan baik 
dengan substansi ilmu dan teknologi baru maupun 
pengembangan kewirausahaan. Kegiatan ini seringkali 
melibatkan pakar, para profesional, maupun guru-guru 
motivasi besar baik dari dalam maupun luar lingkungan 
kampus.

ALUMNI
Pengabdian terhadap almamater, para alumni yang telah 
tersebar di seluruh nusantara bahkan di luar negeri dapat 
membantu para lulusan baru dalam hal pengembangan 
karir maupun kerjasama lebih lanjut. Alumni Program 
Studi Arsitektur tergabung dalam wadah Ikatan Alumni 
Program Studi  Arsitektur-Soegijapranata (IKASA-SUPRA 
= Ikatan Sarjana Arsitektur Soegijapranata) dengan 
kantor pusatnya di kota Semarang.

KOMPETENSI UMUM
Lulusan mampu mengoperasionalkan dan menerapkan 
program (software) komputer desain arsitektur sebagai 
dasar dalam pengembangan desain arsitektur. 

Lulusan mampu berkomunikasi dan memanfaatkan 
teknologi media informasi dan bahasa Inggris sebagai 
pengantar.

Lulusan mampu bekerja sama dalam kelompok kerja 
perancangan.
Bersikap jujur dan menghargai waktu dan menghargai 
profesi yang disandangnya.

Kemampuan leadership dan entrepreneurship 
(kewirausahaan).




