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UM122 English I
SEMESTER 1 | 2 SKS
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Setelah mengikuti kuliah ini, para mahasiswa dapat berkomunikasi dalam 
bahasa Inggris pada level intermediate, dengan kemampuan tata bahasa 
(grammar) yang baik, serta memiliki keterampilan membaca, 
mendengarkan, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris.

TUJUAN PEMBELAJARAN

DAFTAR PUSTAKA

Mahasiswa mampu menggunakan bahasa dan berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris secara lisan: memperkenal diri dan orang lain, berbicara lewat 
telepon, melakukan presentasi sederhanar; mampu berkomunikasi secara 
tertulis: membuat memo, e-mail, cover letter, CV dan resume, menulis satu 
paragraf pendek serta memahami kaidah tatabahasa Inggris: tenses (present 
simple, present simple continuous, past simple, present perfect, past 
continuous, past perfect, future), degree of comparison, conditional clauses, 
parts of speech, reported speech, passives and modal verbs.

1. Cotton, David, Market Leader Intermediate: Business English Coursebook, 
Pearson-Longman. 2005
2. Schrampfer Azar, Betty, Understanding and Using English Grammar, 
Engelwood Cliffs

DESKRIPSI MATA KULIAH



UM162 Pancasila
SEMESTER 1 | 2 SKS
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Mata kuliah ini membahas mengenai Pancasila sebagai nilai- nilai dasar 
filsafat (philosophische grondslag), jiwa bangsa (volksgeist) atau jati diri 
bangsa (innerself of nation), ideologi NKRI, dan cara hidup (way of life) 
bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

POKOK BAHASAN

Mahasiswa secara utuh dan menyeluruh memahami nilai-nilai dalam 
Pancasila sebagai karakter dan jati diri bangsa, yang menjadikan bangsa 
Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pemahaman yang 
komprehensif tentang Pancasila ini pada gilirannya menjadi sarana unggul 
sekaligus modal dasar untuk merawat ke-Indonesia-an, menghadapi 
pelbagai tantangan dan ancaman globalisasi yang semakin besar.

Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila; Pancasila dalam Sejarah 
Bangsa Indonesia; Pancasila sebagai Dasar Negara; Pancasila sebagai 
Ideologi Negara; Pancasila sebagai Sistem Filsafat; Pancasila sebagai 
Sistem Etika; Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu; causa 
formalis, materialis, efficiens dan finalis dari Pancasila; Pancasila sebagai 
philosophische grondslag dan Weltanschaaung bangsa Indonesia.

DESKRIPSI MATA KULIAH



Buku Saku Kur ikulum Arsitektur  2018 |  5

AR100 Pengantar Arsitektur

Mata kuliah ini memuat wawasan dan pemahaman mengenai arsitektur dan latar 
belakang lahirnya arsitektur, bagaimana arsitektur berkembang dan apa saja yang 
terkait dengannya. Mahasiswa dikenalkan kepada ruang lingkup arsitektur, prinsip 
arsitektur, tujuan dan misi arsitek serta proses arsitektur terkait perencanaan dan 
perancangan. Mahasiswa mampu memahami berbagai tipologi arsitektur, 
elemen-elemen pembentuk ruang serta kualitas ruang. Mahasiswa dikenalkan 
kepada peran arsitek dalam proyek pembangunan serta peran undang-undang dan 
asosiasi profesi arsitek.

SEMESTER 1 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti dan lulus mata kuliah ini, mahasiswa memiliki wawasan IPTEK 
dan Teori yang dapat digunakan pada profesi arsitek (IAI – Ikatan Arsitek Indonesia; 
butir 1, 2, 5 dan 8) pada tingkat dasar dengan  kompetensi utama :
1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan hakekat, filosofi, latar belakang dan 
ruang lingkup arsitektur, peran serta Arsitektur dalam kehidupan manusia, serta 
arsitektur sebagai bagian dari lingkungan terbangun manusia (IAI butir 2, C2);
2. Mahasiswa memahami hubungan arsitektur dan prilaku (C2);
3. Mahasiswa memahami tipologi arsitektur, elemen – elemen pembentuk ruang, 
serta kualitas ruang (IAI butir 1, C2); 
4. Mahasiswa mengenal metode eksplorasi fungsi ruang, dimensi dan besaran 
ruang, serta hubungan dan organisasi antar ruang  (IAI butir 1, A4);
5. Mahasiswa memahami proses perencanaan dan perancangan (A4);
6. Mahasiswa mengetahui peran arsitek dalam proyek pembangunan, serta peran 
undang-undang dan asosiasi profesi arsitek ;
7. Mahasiswa mampu mendefinisikan pemikiran di balik karya arsitek (IAI butir 2, 
P4)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR101 Seni Rupa

Seni Rupa mengenalkan dan melatih mahasiswa mengolah dwimatra dan trimatra 
menjadi suatu bentuk dan komposisi bernilai estetika tinggi. Selain itu, Seni Rupa 
mengasah kemampuan seni mahasiswa dengan menggunakan berbagai jenis 
material dan teknik sehingga mahasiswa mampu mengolah suatu bentuk dwimatra 
dan trimatra sesuai dengan karakter material. Pada setiap pertemuan, mahasiswa 
berlatih mengeksplorasi rupa dwimatara dan trimatra dengan tema, teknik, dan 
material yang berbeda. Pada akhirnya, Seni Rupa membangkitkan rasa dan intuisi 
mahasiswa dalam merancang suatu komposisi bentuk, baik dwimatra maupun 
trimatra.

SEMESTER 1 | 4 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
pada tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
1. Memiliki pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya dalam rancangan 
arsitektur (IAI butir 3, C1);
2. Mampu mengabstraksikan ide melalui media dua dimensi dan tiga dimensi (C2);
3. Memahami jenis karakter dan potensi tiap material untuk diolah jadi trimatra (C3);
4. Mengolah unsur-unsur rupa/visual yang komunikatif dan menarik serta mampu 
merepresentasikannya (C3);
5. Menerapkan berbagai teknik, alat dan media pada media dwimatra (C3);
6. Mengimplementasikan perpaduan beberapa jenis material dan komposisi menjadi 
suatu karya tiga dimensi (C4);
7. Mempunyai keterampilan mengolah rupa dwimatra dan trimatra (P3);
8. Menguasai teknik mencampur dan mengombinasikan warna (P3);
9. Mengeksplorasi ide rupa dwimatra dan trimatra secara  komunikatif (P4);
10. Merancang wujud rupa dwimatra dan trimatra (P5);
11. Mengeksplorasi setiap tugas, baik karakter material, bentuk, dan komposisi  
secara aktif, mandiri, dan rajin (A2);
12. Mengomunikasikan ide dwimatra dan trimatra dengan percaya diri dan 
komunikatif melalui berbagai macam media (A3).

TUJUAN PEMBELAJARAN



AR102 Teknik Komunikasi Arsitektur

Teknik Komunikasi Arsitektur mengenalkan kepada mahasiswa berbagai teknik 
komunikasi arsitektur dan cara memilih komunikasi yang tepat untuk situasi 
komunikasi tertentu. Mahasiswa senantiasa berlatih melalui beragam tugas 
terstruktur dan mandiri di studio dan di luar jam studio untuk mengasah 
keterampilan berkomunikasi arsitektur, seperti menyampaikan ide secara kreatif 
baik verbal dan visual, menggambar perspektif, gambar kerja, model 3D, dan teknik 
komunikasi lainnya. Keterampilan berkomunikasi arsitektur akan selalu diasah 
melalui beragam latihan dan tugas supaya mahasiswa menguasai teknik 
komunikasi arsitektur secara sistematis, benar, tepat, dan baik. Teknik Komunikasi 
Arsitektur merupakan prasyarat untuk mengikuti Perancangan Arsitektur 1 pada 
semester selanjutnya karena pengetahuan dan keterampilan dasar berkomunikasi 
arsitektur harus dikuasai pada akhir kuliah ini. 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti dan lulus dari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kompetensi 
utama:
1. Mahasiswa mampu menguasai berbagai teknik komunikasi visual dan verbal (C4 
& P3 - butir 2 kompetensi IAI). 
2. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik komunikasi dalam arsitektur 
secara tepat untuk mengungkapkan gagasan arsitektural di dalam pikirannya 
kepada orang lain (C3 & P5).
3. Mahasiswa mampu memilih dan menerapkan teknik komunikasi yang tepat 
untuk situasi tertentu (P2 - butir 2 kompetensi IAI).
4. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang dalam arsitektur dan komunikasi 
kompleks yang berkaitan dengan tubuh manusia dan kebutuhan gerak (A4).

SEMESTER 1 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Buku Panduan Kur ikulum Arsitektur  2018 |  7



AR110 Aljabar Linear

Aljabar linier bertujuan mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami 
konsep dasar aljabar linier. Penekanan akan dilakukan pada penguasaan konsep 
dasar vektor & aplikasinya, persamaan linier, matrik, nilai dan vektor eigen, 
ortogonalitas, ruang vektor. Aljabar Linear sebagai dasar logika matematika dalam 
arsitektur yang berfungsi sebagai salah satu pendekatan rancangan parametrik. 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah lulus matakuliah ini, IPTEK dan Teori dapat digunakan pada perancangan 
arsitektur secara digital pada tingkat S1 dengan
Kompetensi utama: 
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan 
prinsip-prinsip dasar aljabar linier (C1)
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan 
persamaan linier dan matrik (C1)
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan nilai 
dan vektor eigen (C1)
4.. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan 
ortogonalitas dan ruang vektor (C1)
dan kompetensi pilihan :
5. Mahasiswa mampu bekerja secara individu dan dalam kelompok (A3).

SEMESTER 1 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH
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AR120 Fisika Dasar 1

Mata kuliah ini memberikan pengantar kepada mahasiswa mengenai konsep dasar 
fisika yang mencakup pembahasan skala dan vektor, kinematika, dinamika, usaha 
dan energi, kesetimbangan benda tegar, mekanika, osilasi dan gelombang, hingga 
temperatur, kalor, dan termodinamika. Fisika Dasar menanamkan pemahaman awal 
tentang prinsip fisika yang berguna sebagai dasar perancangan arsitektur 
berkelanjutan dan memenuhi standar kompetensi arsitek butir 10. 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui perkuliahan ini, konsep teoritis dan IPTEKS dapat digunakan pada profesi 
arsitek pada tingkat muda dengan kompetensi utama:
1. Mahasiswa mampu mengenali konsep dasar fenomena besaran fisis sebagai 
landasan sains & keteknikan dalam bidang arsitektur (C1).
dan kompetensi pilihan:
2. Mahasiswa mampu menunjukkan kepercayaan diri terhadap pemahaman 
fundamental teori fisika dasar (A5).
3. Mahasiswa mampu mengemukakan intuisi pada keberjalanan penggunaan fisika 
dasar pada bidang arsitektur (A2).

DESKRIPSI MATA KULIAH

SEMESTER 1 | 3 SKS



11 | UM223 English II
12 | UM152 Religion
13 | AR230 Kalkulus
14 | AR211 Teori dan Sejarah Arsitektur 1
15 | AR221 Studio Perancangan Arsitektur 1
16 | AR231 Struktur dan Konstruksi 1

SEMESTER 2
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UM223 English II
SEMESTER 2 | 2 SKS

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dan proses membuat tulisan 
ilmiah (merencanakan, merancang, mengulas dan mengedit) mulai dari 
menulis paragrafbsampai menulis essay, memperkenalkan ragam tulisan 
serta faktor- faktor yang memengaruhi produksi sebuah tulisan yang 
bermutu dan tersusun baik serta membina kebiasaan menulis 
mahasiswa.

MATERI / WRITING SKILLS

DAFTAR PUSTAKA

1. Writing Paragraph: paragraph structure, unity and coherence, Supporting 
Details: Facts, Quotations, and Statistics.
2. Writing an Essay: From paragraph to Essay, Chronological Order: Process 
Essays, Cause/Effect Essays, Comparison/Contrast Essays, Paraphrase and 
Summary, Argumentative Essays.
3. Sentence Structure: Types of Sentence, using Parallel Structures and 
Fixing Sentences Problems, Noun Clauses, Adverb Clauses, Adjective 
Clauses, participial Phrases/Process of Academic Writing.

Oshima, A. & Hogue, A. 2006. Writing Academic English. New York: Pearson 
Education, Inc.

DESKRIPSI MATA KULIAH
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UM152 Agama

SEMESTER 2 | 2 SKS

Sensus religiosus (pendidikan religiositas) dan pendidikan nilai (12 nilai 
dasar: kedamaian, hormat, cinta, toleransi, jujur, rendah hati, kerja sama, 
tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan, persatuan, kebahagiaan).

TUJUAN PEMBELAJARAN

DAFTAR PUSTAKA

Mahasiswa dapat menjadi ilmuwan dan profesional yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, dan memiliki etos 
kerja, serta menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan dan kehidupan dalam 
kehidupan individual maupun kolektif kemasyarakatan.

1. Tilman, Diane. 2004. Living Values Activities for Young Adults. Jakarta: 
Grasindo.
2. Suseno, Franz Magins. Menalar Tuhan. Jogjakarta: Kanisius.
3. Leenhowers, P. 1988. Manusia Dalam Lingkungannya.
Jakarta: Gramedia.
4. Nusantara, Ariobimo dan R. Masri Sareb Putra. 2007.
Keadilan dalam Masyarakat. Jogjakarta: Kanisius.
5. Tarigan, I. Religiositas, Agama dan Gereja Katolik. Jakarta:
Grasindo, 2007

DESKRIPSI MATA KULIAH



AR230 Kalkulus

Kalkulus bertujuan mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami 
konsep dasar kalkulus. Penekanan akan dilakukan pada penguasaan konsep dasar 
bilangan, garis, lingkaran, parabole, barisan dan deret, fungsi, limit, kekontinuan, 
turunan, persamaan diferensial, integral, serta bilangan kompleks.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah lulus matakuliah ini, IPTEK dan Teori dapat digunakan pada perancangan 
arsitektur secara digital pada tingkat S1 dengan kompetensi utama: 
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan 
konsep dasar kalkulus.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan limit 
fungsi satu peubah.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan 
turunan fungsi satu peubah
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mensolusikan 
integral fungsi satu peubah
dan kompetensi pilihan:
1. Mahasiswa mampu bekerja secara individu dan dalam kelompok.
2. Mahasiswa mampu menggali berbagai penerapan kalkulus dalam bidang 
arsitektur di luar materi perkuliahan.

SEMESTER 2 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH
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AR211 Teori dan Sejarah Arsitektur 1

Mengenalkan lahirnya bentuk-bentuk arsitektur di dunia dan mengenalkan 
wawasan perkembangan arsitektur modern hingga post moder. Mahasiswa juga 
belajar mengenai definisi dan deskripsi arsitektur modern, neo klasik, tata kota 
dan perancangan lingkungan urban, ilmu pengetahuan dan teknologi arsitektur 
modern di dunia barat dan di Indonesia. Mahasiswa juga belajar teori 
pembentukan ruang, unsur, hubungan dan cara menata dan mengorganisasi di 
dalam arsitektur modern.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti dan lulus dari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki wawasan dan 
pengetahuan mengenai arsitektur dengan kompetensi utama:
1. Memahami lahir dan berkembangnya arsitektur modern, hingga berakhirnya. 
(C2) (butir 2 kompetensi Arsitek IAI)
2. Memiliki pemahaman mengenai aspek-aspek yang melatarbelakangi dan/atau 
mempengaruhi perkembangan arsitektur modern di dunia. (C1) (butir 2 kompetensi 
Arsitek IAI)
3. Memahami lahirnya bentuk-bentuk arsitektur di berbagai belahan dunia berdasar 
pada kondisi geografis, penguasaan teknologi, sosial & budaya setempat. (C2) 
(butir 5 kompetensi Arsitek IAI)
dan kompetensi pilihan:
1. Mampu memanfaatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuannya tersebut 
sebagai bagian dari proses perancangan karya arsitektur. (C3) (butir 1 kompetensi 
Arsitek IAI)
2. Mampu mengkritisi sebuah karya arsitektur berdasar pada teori-teori arsitektur 
modern. (C4) (butir 2 kompetensi Arsitek IAI)

SEMESTER 2 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH



AR221 Studio Perancangan Arsitektur 1

Mengenalkan kepada mahasiswa proses desain dan merancang suatu lingkung 
bangun dengan memahami kebutuhan gerak dan sensor manusia secara 
imajinatif, kreatif dan inovatif. Mahasiswa belajar mengenai makna dan mengalami 
ruang pribadi yang terkait antara tubuh manusia dan kualitas ruang, serta 
memahami konteks tapak dan lingkungan. Mahasiswa juga belajar mengumpulkan 
informasi, mendefinisikan masalah, menganalisis, dan memberikan penyelesaian 
secara kritis dengan berpikir secara spasial serta mampu mengomunikasikannya.

SEMESTER 2 | 6 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti dan lulus dari perkuliahan ini, mahasiswa memiliki kompetensi 
utama:
1. Mampu mengenal ruang dan tubuh manusia dengan menggunakan cerita 
sebagai media ekspresi (expression), pengalaman (experience), dan kreasi 
(creation). (C4) (butir 5 kompetensi IAI)
2. Mahasiswa dapat berpikir secara cermat dan hati-hati akan bagaimana 
elemen-elemen dari ruang di susun untuk membentuk cerita yg menarik yg 
kemudian dapat dialami dan dirasakan oleh tubuh melalui gerak dan indera. (C2 & 
C3) (butir 2 kompetensi IAI)
dan kompetensi pilihan:
1. Mahasiswa dapat menggunakan teknik komunikasi yang tepat untuk 
menjelaskan gagasan ruang secara jelas kepada orang lain. (C3) (butir 1 
kompetensi arsitek IAI)
2. Mahasiswa mampu membuat model sesuai dengan kebutuhan. (C6) (butir 1 
kompetensi arsitek IAI)
3. Mahasiswa mampu melihat dan memetakan masalah serta potensi pada tapak 
yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari ide perancangan arsitektur. (A2 & 
C6 & sP5) (butir 6  kompetensi arsitek IAI)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR231 Struktur dan Konstruksi 1

Mahasiswa arsitektur membutuhkan pengetahuan struktur dan konstruksi sebagai 
syarat utama keberdirian suatu bangunan. Studio ini memberikan pengetahuan 
awal tentang logika keberdirian suatu bangunan sederhana tingkat rendah (low 
rise), mulai dari aliran gaya, sistem struktur dan konstruksi, keberagaman material 
dan sistem utilitas dengan memerhatikan unsur estetika, kebutuhan dan 
kenyamanan pengguna, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, studio ini 
mengajak para mahasiswa untuk belajar secara aktif tidak hanya melalui teori – 
teori dan metode struktur dan konstruksi di kelas namun para mahasiswa membuat 
simulasi model 3D, sketsa, gambar kerja, dan pengamatan lapangan. Pada 
akhirnya, para mahasiswa mempunyai dasar pengetahuan struktur dan material 
yang akan dimanfaatkan bukan sebagai penghambat kreativitas rancangan namun 
sebagai pemicu dan pendorong kreativitas pada suatu rancangan arsitektur. 

SEMESTER 2 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Mengetahui elemen-elemen dasar dan jenis sambungan pada suatu sistem 
struktur (C1, IAI butir 2);
2. Mengetahui beragam tipe struktur dan material yang umum digunakan dalam 
mewujudkan suatu objek arsitektur (C1, IAI butir 2);
3. Mengetahui karakter dan potensi dari suatu material ke dalam suatu struktur 
bangunan sederhana (C1, IAI butir 6);
4. Mengetahui gambaran desain dan material struktur yang tanggap terhadap 
konteks fungsi dan lingkungan (C1, IAI butir 5);
5. Mengetahui gambaran umum sistem utilitas beserta integrasinya dengan sistem 
struktur (C1, IAI butir 6);
6. Memahami prinsip-prinsip struktur bangunan sederhana (C2, IAI butir 2);
7. Memahami logika keberdirian melalui analisis aliran gaya (C2, IAI butir 2);
8. Menghubungkan struktur dengan objek arsitektur (C3, IAI butuir 5);
9. Mengimplementasikan prinsip dan jenis struktur sesuai dengan jenis material 
dalam bangunan sedeerhana (P3);
10. Mengerjakan segala tugas dengan tepat dan tekun (A3).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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18 | UM142 Bahasa Indonesia
19 | AR322 Studio Perancangan Arsitektur 2
20 | AR312 Teori dan Sejarah Arsitektur 2
21 | AR332 Struktur dan Konstruksi 2
22 | AR341 Komunikasi Digital 1
23 | AR350 Pengantar Sustainabilitas

SEMESTER 3
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UM142 Bahasa Indonesia
SEMESTER 3 |  2 SKS

Substansi materi meliputi: EYD, bahasa baku, kalimat efektif, teknik penulisan karya 
ilmiah (academic writing), penalaran dalam tulisan (karya ilmiah).

TUJUAN PEMBELAJARAN

DAFTAR PUSTAKA

Membantu mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang cakap, 
terampil menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu.

1. Arifin, Zaenal dan S. Amran Tasai. 2009. Bahasa Indonesia sebagai Mata 
Kuliah Pengembangan Kepribadian. Jakarta: PT Pustaka Mandiri.
2. Kuntarto, Niknik M. 2007. Cermat dalam Berbahasa, Teliti dalam Berpikir. 
Jakarta: Mitra Wacana Media.
3. Rahayu, Minto. 2007. Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT 
Grasindo.

DESKRIPSI MATA KULIAH



AR322 Studio Perancangan Arsitektur 2

Mahasiswa belajar memahami persoalan kritikal dari ruang hidup manusia 
dalam konteks komunitas urban melalui perancangan dwelling (hunian). 
Mahasiswa belajar memahami pengertian dwelling, melakukan 
pengamatan dan analisis terhadap sebuah kelompok sosial inti (KSI), 
memahami konteks sosial, budaya, serta mampu menghasilkan kualitas 
ruang yang kreatif. Mahasiswa mampu menghasilkan rumusan organisasi 
dan program ruang yang menjadi dasar dari pengembangan gagasan 
ruang yang terintegrasi serta mampu mengomunikasikannya secara 
profesional.

SEMESTER 3 | 6 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti dan lulus dari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kompetensi 
utama:
1. Mahasiswa dapat mengenal ruang dan kebutuhan dari KSI (kelompok sosial inti) 
melalui pendekatan dwelling dalam konteks urban. (C3).
2. Mahasiswa mampu merancang kebutuhan tersebut dengan memperhatikan 
persoalan kritikal ruang kehidupan manusia. (P5) (butir 1 kompetensi IAI).
3. Mahasiswa mampu menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi kriteria 
estetika dan persyaratan teknis yang bertujuan melestarikan lingkungan (C6) (butir 
1 kompetensi IAI).
Kompetensi pilihan:
1. Mahasiswa mampu menganalisis potensi tapak sebagai bagian dari 
perancangan. (A4) (butir 5 dan 6 kompetensi IAI).
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis preseden. (C4) (butir 2 kompetensi IAI).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR312 Teori dan Sejarah Arsitektur 2

Melalui matakuliah Design Theories and History in Architecture 2, 
mahasiswa belajar mengenal dan memahami konsep desain arsitektural, 
teori metode perancangan arsitektur. Mata kuliah ini merupakan lanjutan 
dari mata kuliah sebelumnya, dan pada mata kuliah ini mahasiswa belajar 
mengenai lanjutan perkembangan arsitektur modern hingga post modern 
serta beberapa penerapannya di Dunia Timur, khususnya di Indonesia.

SEMESTER 3 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti dan lulus mata kuliah ini, mahasiswa memiliki wawasan dan 
pengetahuan mengenai arsitektur dengan kompetensi utama:
1. Memahami definisi dari Teori dan Sejarah Arsitektur, serta mengetahui pentingnya 
peran Teori dan Sejarah Arsitektur dalam upaya – upaya seorang Arsitek dalam 
mendefinisikan dan menyelesaikan permasalahan – permasalahan dalam desain 
Arsitektur (C2) (butir 1 kompetensi IAI)
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan desain Arsitektur, landasan filosofis 
perancangan melalui Hirarki Konsep dan Analogi dalam Arsitektur (C2) (butir 1 
kompetensi IAI)
3. Memahami mengenai teori dan metode dalam perancangan arsitektur (C2) (butir 2 
kompetensi IAI)
4. Merumuskan dan membuat deskripsi tentang perkembangan Arsitektur Post-Modern 
di Dunia Timur khususnya Indonesia (A4) (butir 2 kompetensi IAI)
5. Memahami dan menjelaskan prinsip - prinsip Arsitektur Post-Modern di Dunia Timur 
dalam aspek keruangan dan budaya, serta sebagai upaya pemecahan permasalahan isu 
Ketropisan (C2) (butir 1 kompetensi IAI)

Kompetensi pilihan :
1. Mampu memanfaatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan tersebut sebagai 
bagian dari proses perancangan karya arsitektur. (C3)
2. Mampu menerapkan teori dan metode perancangan arsitektur dalam proses studio 
perancangan. (C3)
3. Mampu mengkritisi sebuah karya arsitektur berdasar pada teori-teori arsitektur 
modern. (C4)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR332 Struktur dan Konstruksi 2

Struktur dan Konstruksi 2 mempelajari sistem struktur bentang lebar yang 
mencakup logika keberdirian, jenis struktur dan material. Pengetahuan 
struktur bentang lebar juga dilengkapi dengan berbagai faktor alam, 
kenyamanan dan keselamatan. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori 
– teori di dalam kelas namun mahasiswa ditugaskan untuk melakukan 
pengamatan lapangan dan membuat simulasi model 3D. Tujuan simulasi 
dan pengamatan lapangan adalah supaya mahasiswa melihat langsung 
penerapan teori di lapangan dan mengamati perubahan perilaku struktur 
bentang lebar melalui model 3D setelah diberikan beban.  Materi struktur 
bentang lebar akan sejalan dengan perkembangan teknologi terkini 
sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan luas dan terkini serta 
memiliki rancangan bentangan lebar yang kreatif dan inovatif. 

SEMESTER 3 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek pada 
tingkat dasar dengan kompetensi IAI butir 1, 2 dan 9, sebagai berikut:
1. Memahami logika keberdirian bentang lebar melalui analisis aliran gaya (C2 & C4);
2. Memahami prinsip-prinsip struktur bentang lebar (IAI butir 2, C2);
3. Mengetahui elemen-elemen dasar dan jenis sambungan pada suatu sistem struktur 
bentang lebar (C1);
4. Mengetahui beragam tipe struktur dan material yang umum pada struktur bentang lebar 
(IAI butir 2, C1);
5. Mengetahui karakter dan potensi dari suatu material ke dalam suatu struktur bentang 
lebar (C1);
6. Mengetahui gambaran desain dan konstruksi struktur yang tanggap terhadap konteks 
fungsi dan lingkungan (IAI butir 9, C1);
7. Mengetahui gambaran umum sistem utilitas beserta integrasinya dengan sistem struktur 
bentang lebar (IAI butir 9, C1);
8. Dapat menerapkan sistem dan konstruksi struktur bentang lebar tertentu pada 
perancangan arsitektur (IAI butir 1, C3); dan
9. Menjadi semakin kreatif, percaya diri dan invoatif dalam merancang suatu objek bentang 
lebar (A4).
 

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR341 Komunikasi Digital 1

Komunikasi Digital 1 memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk memvisualisasikan 
ide bentuk, rancang bangun, dan lingkungan dengan metode digital serta keterampilan 
memfabrikasikan hasil visual digital 3D (3 Dimensi). Komunikasi Digital 1 akan mengasah 
keterampilan membuat model 3D arsitektural secara presisi, terukur, dan jelas alur kerjanya 
dengan bantuan media digital, seperti Sketch Up, Autocad, Rhino 3D, dan Rhino + 
Grasshopper serta tetap membuka kemungkinan penggunaan perangkat lunak lain. 
Pendekatan membuat model 3D tidak terbatas pada proses penciptaan model 3D langsung, 
namun Komunikasi Digital 1 juga memberikan pendekatan scripting dalam membuat visual 
3D. Mahasiswa juga terlatih untuk mentransfer bentuk visualisasi digital 3D menjadi bentuk 
fabrikasi nyata dengan menggunakan 3D Printer dan Laser Cutter. Pada akhirnya, mahasiswa 
mampu beradaptasi dengan berbagai media visualisasi 3D dengan beberapa cara dan 
mampu beradaptasi dan mandiri mengekspolrasi bentuk dan fabrikasi model 3D.

SEMESTER 3 |  3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
(IAI – Ikatan Arsitek Indonesia butir 2 tentang Pengetahuan Arsitektur dan 1 
tentang Perancangan Arsitektur) pada tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
1. Mengetahui prinsip dan cara kerja media digital arsitektur antara satu perangkat 
lunak dengan perangkat lunak lainnya (C1, IAI butir 2);
2. Memahami proses pembuatan, workflow, dan parameter model parametric 
arsitektur (C2 & P2, IAI butir 2);
3. Mempraktikkan secara mandiri pembuatan model arsitektural dengan beberapa 
perangkat lunak model arsitektural 3D (C3 dan P3, IAI butir 6);
4. Menciptakan model digital arsitektural secara presisi dan terukur dengan 
pendekatan rancangan parametric (P3, IAI butir 1 dan 2).
dan kompetensi pilihan:
1. Mengembangkan keahlian di bidang model digital arsitektur sebagai bahan 
eksplorasi rancangan (P3, IAI butir 1);
2. Mempraktikkan teknik fabrikasi 2D dan 3D dengan proses digital (P3, IAI butir 2).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR350  Pengantar Sustainabilitas

Pengantar Sustainable mengenalkan isu – isu lingkungan dan rancang 
bangun mulai dari lingkup lokal sampai global dengan mengetahui 
berbagai implikasi lingkungan hasil dari rancang lingkung bangun. 
Selanjutnya, Pengantar Sustainable mengelaborasi pengenalan teori dan 
metode tentang rancang lingkung bangun berkelanjutan dan solusi 
permasalahan lingkung-bangun setelah mahasiswa menjelaskan hasil 
pemikiran tentang teori dan metode rancangan berkelanjutan dan 
pemahaman masalah lingkung bangun. 

SEMESTER 3 | 2 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek (IAI – 
Ikatan Arsitek Indonesia butir 2, 5, dan 6) pada tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
1) Mengetahui elemen-elemen dasar dan jenis sambungan pada bangunan tradisional (C1, 
IAI butir 2);
2) Mengetahui hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan (C1, IAI butir 5);
3) Mengetahui rancang bangun yang sesuai dengan daya dukung lingkungan (bangunan 
hijau) (C1, IAI butir 6); 
4) Menggambarkan kembali kondisi lingkungan dan bangunan dengan pengetahuan 
arsitektur (C2, IAI butir 2);
5) Menyelidiki isu yang berhubungan dengan bangunan dan lingkungan serta masyarakat di 
dalamnya (C3, IAI butir 5);
6) Mampu menganalisis dampak lingkungan suatu rancang bangun (C4, IAI butir 6).

Kompetensi pilihan:
1) Menunjukkan tanggapan / kritis terhadap berperan aktif dalam diskusi kelas (A2);
2)Merekam data lapangan dan menggambarkan kembali kondisi desa adat (P1 & P2).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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25 | UM163 Kewarganegaraan
26 | AR243 Studio Perancangan Arsitektur 3
27 | AR460 Perkotaan
28 | AR442 Komunikasi Digital 2
29 | AR470 Struktur dan Konstruksi 3
30 | AR481 Fisika Bangunan 1
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UM163 Kewarganegaraan
SEMESTER 4 | 2 SKS

Buku Panduan Kur ikulum Arsitektur  2018 |  25

Sejarah dan kelahiran Pancasila, teori Causa menurut Aristoteles untuk 
menjelaskan Pancasila, nilai-nilai dasar Pancasila, Relasi agama dan 
negara, Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia.

TUJUAN PEMBELAJARAN

DAFTAR PUSTAKA

Membantu mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki 
rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; 
menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin; dan 
berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan 
sistem nilai Pancasila.

1. Abdulgani, Ruslan. 1998. Pancasila, Perjalanan Sebuah Ideologi. Jakarta: PT Grasindo.
2. Bertens, K. 1999. Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius.
3. FISIP UI. Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. 2006. Jakarta: 
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ((P2D).
4. Joesoef, Daoed. Tt. Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan.
5. Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno. 2001. Bung Karno dan Tata Dunia Baru. Jakarta: 
PT Grasindo.
6. Sekretariat Negara RI. 1992. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
7. Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat dan Ideologi Pancasila. Jogjakarta: Penerbit Andi
8. Tilaar, H.A.R. 2004. Multikulturalisme: Tantangan- Tantangan Global Masa Depan dalam 
Transformasi Nasional. Jakarta: PT Grasindo.

DESKRIPSI MATA KULIAH



AR423 Perancangan Arsitektur 3

Perancangan Arsitektur 3 menggunakan pendekatan rancangan berbasis isu 
pada skala perkotaan dan pemanfaatan teknologi bangunan bentang lebar. 
Mahasiswa mengkritisi permasalahan ruang berkehidupan manusia dalam 
konteks perkotaan melalui gagasan bentuk dengan menguraikan rancangan 
berdasarkan fungsi publik, tata olah dan program ruang, isu dan konsep 
rancangan. Mahasiswa juga dituntut untuk mengintegrasikan berbagai 
pengetahuan yang telah didapatkan, baik pada semester sebelum dan sedang 
berjalan ke dalam rancangan. Aspek kenyamanan penghuni dalam bangunan 
merupakan perhatian utama sehingga mahasiswa perlu memahami dasar 
keberlanjutan dan fisika bangunan, khususnya akustik dalam arsitektur. 
Mahasiswa berlatih merancang dengan tingkat kompleksitas dan fungsi berbeda 
melalui 2 proyek dalam Perancangan Arsitektur 3. 

SEMESTER 4 | 6 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi 
arsitek pada butir Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) nomor 1, 2, 3, 5 dan 10 pada 
tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
1) Mengintegrasikan berbagai pengetahuan untuk perancangan bangunan 
publik bentang lebar (P4 & C5, IAI butir 2)
2) Merancang ruang yang menghubungkan stasiun dan pasar dengan wilayah 
sekitarnya (P5 & C6, IAI butir 1, 2, 5)
3) Merancang ruang pertunjukkan karya seni dan ruang pameran karya seni 
dalam dan luar ruangan dengan memerhatikan sistem akustik (P5 & C6, IAI 
butir 1, 3 dan 10)
4) Merancang bangunan publik dengan struktur bentang lebar (P5 & C6, IAI 
butir 1)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR460 Perkotaan

Perkotaan memperkenalkan pendekatan teori perkotaan dan dasar 
perancangan kota yang mencakup masyarakat, arsitektur dan lingkungan 
perkotaan, dan hubungan antara tata kota, arsitektur dan lansekap dengan 
ruang publik terbuka. Ruang kota melalui beberapa elemen rancangan 
berperan penting sebagai bahan analisis formal dan persepsi ruang kota. 
Perkotaan juga memperkenalkan cara melihat, menganalisis dan 
mensintesiskan suatu kota melalui pemetaan fisik, isu dan konsep kota 
dalam konteks global. Pengetahuan ini berguna untuk mengetahui aspek - 
aspek pembentukan kota, pembangunan berkelanjutan, aksesibilitas dan 
pencitraan suatu kota yang membentuk ruang publik, karakter wilayah dan 
keragaman pengguna / bangunan legal dan illegal. Oleh karena itu, 
Perkotaan mempunyai 2 topik besar, yaitu elemen – elemen kekuatan 
pembentuk kota dan model perancangan kota. 

SEMESTER 4 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
pada butir Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) butir 4 tentang Perencanaan dan 
Perancangan Kota dan butir 5 Hubungan antara Manusia, Bangunan dan 
Lingkungan pada level dasar dengan kompetensi utama: 
1) Menganalisis elemen pembentuk kota, pengaruh bentuk dan hubungan dengan 
manusia banngunan dan lingkungan (C4, IAI butir 4 & 5)
2) Menganalisis model rancang kota dan dampaknya pada manusia (C4, IAI butir 4 
& 5)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR442 Komunikasi Digital 2

Komunikasi Digital 2 mencakup komunikasi rancang bangun dengan model 
2D dan 3D menggunakan beberapa perangkat lunak, seperti REVIT dan 
ArchiCAD. Apabila Komunikasi Digital 1 menekankan pada pengenalan 
media digital untuk membuat eksplorasi bentuk / model 3D dan editing, 
maka Komunikasi Digital 2 memfokuskan pada jenis gambar teknik dan 3D 
pada satu media digital sesuai dengan tuntutan dunia industri arsitektur 
secara professional, siap pakai untuk perizinan dan pembangunan suatu 
proyek. Dan mahasiswa dipersiapkan mengimpresi klien dengan visualisasi 
3D rendering kepada klien. Selain itu, Komunikasi Digital 2 juga mencakup 
proses fabrikasi dari model yang telah dibuat melalui Autodesk REVIT dan 
ArchiCAD.

SEMESTER 4 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek (IAI – 
Ikatan Arsitek Indonesia butir 2 tentang Pengetahuan Arsitektur dan 1 tentang 
Perancangan Arsitektur) pada tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
1) Mengetahui prinsip dan cara kerja media digital arsitektur antara satu perangkat lunak 
dengan perangkat lunak lainnya (C1, IAI butir 2);
2) Memahami proses pembuatan, workflow, dan model 2D dan 3D arsitektur (C2 & P2, IAI 
butir 2);
3) Mempraktikkan secara mandiri pembuatan model arsitektural dengan beberapa 
perangkat lunak model arsitektural 3D (C3 dan P3, IAI butir 6);
4) Menciptakan model digital arsitektural secara presisi dan terukur dengan Autodesk Revit 
dan ArchiCAD (P3, IAI butir 1 dan 2).

Kompetensi pilihan:
1) Mengembangkan keahlian di bidang model digital arsitektur, mulai tahap desain sampai 
perencanaan struktur (P3, IAI butir 1);
2) Mempraktikkan teknik fabrikasi 2D dan 3D dengan proses digital (P3, IAI butir 2).

TUJUAN PEMBELAJARAN



AR470 Struktur dan Konstruksi 3

Struktur dan Konstruksi 3 memperkenalkan struktur dn konstruksi bangunan tinggi 
yang mencakup logika pembebanan, logika keberdirian, jenis struktur dan material 
serta pertimbangan faktor alam, kenyamanan dan keselamatan. Studio ini tidak 
hanya memberikan pengetahuan tentang jenis – jenis struktur dan konstruksi 
bangunan tinggi, namun studio ini juga memicu mahasiswa untuk mengeksplorasi 
berbagai bentuk bangunan tinggi melalui pemilihan atau penggabungan beberapa 
jenis konstruksi dan material. Teori – teori tentang struktur dan konstruksi bangunan 
tinggi akan diperkaya dengan simulasi 3D di studio dan pengamatan lapangan serta 
video proses pembangunan suatu bangunan tinggi teknologi terkini. Mahasiswa juga 
akan diajak untuk menggambarkan dan merancang struktur dan konstruksi 
bangunan tinggi supaya mahasiswa mempunyai pengetahuan awal dan memahami 
prinsip penggambaran konstruksi bangunan tinggi. Pada akhir studio ini, mahasiswa 
mampu memilih jenis struktur dan konstruksi yang tepat pada rancangan bangunan 
tinggi serta mampu merancangan bangunan tinggi yang kreatif dan inovatif. 

SEMESTER 4 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
pada butir Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) nomor 2, 9, dan 12 pada tingkat dasar 
dengan kompetensi utama: 
1) Memiliki pengetahuan arsitektur tentang teknologi bangunan, khususnya 
bangunan tinggi (IAI butir 2, C5);
2) Memiliki pengetahuan dengan disiplin lain dalam perancangan bangunan 
gedung tinggi, seperti struktur, utilitas dan mekanikal (IAI butir 9, C3);
3) Memiliki pengetahuan awal tentang proses penerjemahan konsep perancangan 
menjadi bangunan gedung (IAI butir 10, C6).

Kompetensi pilihan: 
1) Mampu menggambarkan dan membuat model 3D rancangan arsitektur 
bangunan tinggi secara tepat (P3).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR481 Fisika Bangunan 1

Pada mata kuliah Fisika bangunan 1, materi mengenai pencahayaan alam 
dan pencahayaan buatan akan disampaikan, sehingga mahasiswa mampu 
mendesain pencahayaan bangunan yang baik dan hemat energi. Materi 
mata kuliah ini diikuti dengan praktikum di Laboratorium Fisika Bangunan, 
guna memberikan pengalaman dan pemahaman kepada mahasiswa terkait 
teori yang  diberikan. 

SEMESTER 4 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus matakuliah ini, profesi arsitek (IAI – Ikatan Arsitek Indonesia butir 2, 5, 
dan 6) pada tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
Kompetensi utama: 
1) Mampu menjelaskan arti penting fisika bangunan dalam menunjang 
kenyamanan penghunian ruang terutama prinsip-prinsip kuantitas dan kualitas 
pencahayaan buatan (ruang dalam)
2) Mampu menjelaskan prinsip-prinsip sistem pencahayaan (general lighting, local 
lighting, local general lighting, accent lighting, task-lighting), dan teknik 
pencahayaan ( direct, indirect, semi direct, semi indirect, direct-indirect, diffuse 
lighting), sehingga dapat meng-aplikasikannya dalam perancangan arsitektur
3) Mampu menjelaskan hitungan kalkulasi jumlah lampu, titik lampu dan tingkat 
pencahayaan

Kompetensi pilihan:
1) Mampu melakukan simulasi menggunakan software Dialux.

TUJUAN PEMBELAJARAN
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32 | AR524 Studio Perancangan Arsitektur 4
33 | AR582 Fisika Bangunan 2
34 | AR533 Utilitas
35 | AR543 Building Information Modelling (BIM)
36 | AR500 Metode Penelitian 

SEMESTER 5
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AR524 Studio Perancangan Arsitektur 4

Seorang Arsitek memiliki tugas mengemban misi dalam mengangkat isu persoalan ruang kehidupan 
manusia dengan fokus pada aspek keterbangunan dan kompleksitas struktur bangunan. Pengetahuan 
perancangan mencakup pengembangan gagasan portable Arsitektur sebagai respon terhadap kondisi 
bencana atau kondisi khusus lain, serta pengembangan gagasan Perancangan Arsitektur Iconic dalam 
konteks Urban. Aspek – aspek yang wajib dikembangkan meliputi Pengetahuan Tapak dan lingkungan 
terbangun, yang memuat penjelasan produk rancangan yang kontekstual. Aspek Perencanaan dan 
Perancangan yang diterapkan meliputi aspek fisik tapak, teknologi pembangunan, konteks perkotaan, serta 
pertimbangan sustainabilitas melalui performa bangunan. Tipologi yang dihasilkan adalah bangunan 
dengan tingkat kompleksitas fungsi majemuk (mixed-use), multi massa yang terdiri dari 3 (tiga) massa, 
dengan 1 (satu) massa bangunan utama. Adapun pilihan fungsi bangunan yang akan diangkat meliputi; 
bangunan gedung multi-lantai, atau bangunan gedung dengan 3 (tiga) massa, dengan upaya penciptaan 
karya rancangan ikonik dengan pendekatan konteks Arsitektur perkotaan yang berkelanjutan. 

SEMESTER 5 | 6 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti dan lulus mata kuliah ini, mahasiswa memiliki wawasan IPTEK dan Teori yang dapat 
digunakan pada profesi arsitek (IAI – Ikatan Arsitek Indonesia; butir 1, 6, 8, 9, 10 dan 12) pada tingkat 
dasar dengan Kompetensi Utama :
1. Mampu menghasilkan karya rancangan bangunan yang memenuhi aspek nilai estetika, syarat - syarat 
teknis, dan yang mendukung pelestarian lingkungan  (IAI butir 1, P5);
2. Mampu menguasai pengetahuan metode perancangan yang bersinergi dengan daya dukung lingkungan, 
(IAI butir 6, C2)
3. Mampu menyusun persiapan pekerjaan perancangan dan programming dalam sebuah proyek 
perancangan (IAI butir 8, A3)
4. Memahami permasalahan struktur, teknologi konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan 
perancangan bangunan gedung (IAI butir 9, C2)
5. Mampu menerapkan aplikasi yang memadai mengenai permasalahan fisika bangunan, teknologi dan 
fungsi bangunan gedung sehingga dapat diterapkan melalui performa bangunan, serta tanggap terhadap 
iklim setempat (IAI butir 10, P5)
6. Mampu menguasai pengetahuan yang memadai tentang Industri, organisasi, peraturan dan 
perundang-undangan dan peraturan mengenai bangunan gedung, serta proses integrasi antar fungsi ke 
dalam perancangan yang menyeluruh (IAI butir 12, C2) 

Kompetensi pilihan :
1. Mampu mengangkat isu persoalan dan permasalahan dalam skala urban ke dalam konteks perancangan 
iconic (A2)
2. Mampu mengapresiasi idealisme dan karya rancangan rekan sejawat di dalam sesi presentasi (A3)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR582 Fisika Bangunan 2

Mata Kuliah Fisika Bangunan 2 adalah mata kuliah lanjutan dari mata 
kuliah Fisika Bangunan 1. Materi mata kuliah ini meliputi pemahaman 
pengaruh iklim, kenyaman thermal dan akustik sebagai pertimbangan 
perancangan bangunan. Materi mata kuliah ini diikuti dengan praktikum di 
Laboratorium Fisika Bangunan, guna memberikan pengalaman dan 
pemahaman kepada mahasiswa terkait teori yang telah diberikan. Melalui 
praktikum diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang telah dimilikinya melalui penelitian bidang fisika 
bangunan dan disain.

SEMESTER 5 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus matakuliah ini, IPTEK dan Teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
(IAI – Ikatan Arsitek Indonesia butir 2, 5, dan 6) pada tingkat dasar dengan 
Kompetensi utama: 
1. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip kenyamanan termal, sehingga dapat 
meng-aplikasikannya dalam perancangan arsitektur (C5)
2. Mampu menjelaskan Prinsip-prinsip dalam kenyamanan akustik ruang dalam, 
dan penerapan tata suara pada beberapa bangunan/gedung, baik public maupun 
private building (C5)

Kompetensi pilihan:
1. Mampu melakukan simulasi menggunakan software Sefaira.
2. Mampu melakukan simulasi menggunakan software Autodesk Ecotect.

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR533 Utilitas

Utilitas Bangunan memelajari berbagai sistem dalam bangunan, meliputi 
pemipaan air bersih dan air kotor, listrik, penghawaan, penerangan, tata 
suara, transportasi vertikal, limbah sampah, pengamanan, dan pembersih 
luar bangunan. Sistem utilitas tersebut menunjang pengoperasian dan 
perawatan bangunan sederhana tingkat rendah, bangunan bentang lebar, 
dan bangunan tinggi. Penerapan Utilitas juga menunjang arsitektur hijau 
dengan memaksimalkan sistem rancangan pasif dan mengefisiensikan 
konsumsi energi bangunan. Dalam hal ini, mahasiswa dibekali 
pengetahuan antar disiplin dalam perancangan bangunan gedung. 

SEMESTER 5 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek pada butir 
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) nomor 1, 6, 9, dan 10 pada tingkat dasar dengan 
kompetensi utama: 
1. Memiliki pengetahuan perancangan arsitektur yang sesuai dengan persyaratan teknis 
utilitas dan melestarikan lingkungan (IAI butir 1, C3);
2. Memiliki pengetahuan pemanfaatan daya dukung lingkungan melalui pemanfaatan energi / 
utilitas di dalam bangunan (IAI butir 6, C3);
3. Memiliki pengetahuan dengan disiplin lain dalam perancangan bangunan gedung (IAI butir 
9, C3);
4. Memiliki pengetahuan akan teknologi dan fungsi bangunan untuk mengetahui cara 
memberi utilitas / kenyamanan dan perlindungan terhadap iklim (IAI butir 10, C3).

Kompetensi pilihan 
1. Mempraktikkan sistem utilitas pada rancangan arsitektur secara tepat dan efisien (P3).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR543 Building Information Modelling (BIM)

Building Information Modelling (BIM) adalah sebuah media digital yang mewadahi 
suatu rancang bangunan melebihi 3D (lebar, panjang dan tinggi) dengan waktu 
sebagai 4D dan dengan biaya sebagai 5D. BIM memfasilitasi mahasiswa arsitektur 
untuk mengembangkan rancang bangun tidak terbatas pada bentuk geometri 
namun mencakup hubungan keruangan, analisis pencahayaan, informasi geografi, 
kuantitas material dan komponen bangunan. BIM memungkinkan mahasiswa 
memelajari objek rancangan secara parametric dan hubungannya dengan objek lain. 
BIM bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa 
arsitektur untuk membuat objek digital secara 2D dan 3D sekaligus membuat 
manajemen konstruksi, perhitungan kebutuhan material, dan analisis pencahayaan 
dan iklim pada saat bersamaan. Dan BIM memperkaya keterampilan mahasiswa 
arsitektur untuk bersaing di kancah internasional melalui penguasaan teknologi dan 
informasi serta mampu berkomunikasi dengan bidang lainnya, seperti teknik sipil, 
teknik mesin atau bidang lainnya yang terkait pada saat pembangunan suatu proyek.      

SEMESTER 5 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
(IAI – Ikatan Arsitek Indonesia butir 2, 8, 9, 11 dan 13 tingkat dasar dengan 
kompetensi utama: 
1) Memahami konsep perancangan sesuai dengan kebutuhan, standar, dan aturan 
(C3, IAI butir 2);
2) Memahami strukur kerja mulai dari persiapan persiapan pekerjaan perancangan 
(C3, IAI butir 8);
3) Memahami masalah antar disiplin, seperti struktur, mekanikal dan sebagainya (C3, 
IAI butir 9);
4) Memahami batasan anggaran dan aturan baku untuk BIM (C3, IAI butir 11);
5) Memahami manajemen proyek menggunakan BIM (C3, IAI butir 13).

TUJUAN PEMBELAJARAN



AR500 Metode Penelitian

Metode Penelitian memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis 
metode penelitian dengan membaca berbagai jenis literatur, latihan 
menulis ilmiah dan mengolah fenomena sederhana dalam arsitektur. Dan 
Metode Penelitian menekankan pada proses analisis sintesis dalam tulisan 
atau esai sepanjang semester. Metode Penelitian bertujuan mengasah 
kemampuan berpikir sistematis dan melatih cara penulisan akademik / 
ilmiah. Sebagai bagian dari arsitektur, mata kuliah ini menekankan pada 
fenomena atau studi kasus yang berkaitan dengan arsitektur atau 
perancangan arsitektur. 

SEMESTER 5 | 2 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada tingkat dasar 
dengan kompetensi utama: 
1. Mampu menulis ilmiah dengan sistematis dan taat asas. (C3)
2. Mampu menganalisis fenomena dan permasalahan dengan berbagai metode 
penelitian. (C4)
3. Mampu mengkritisi berbagai permasalahan melalui metode penelitian. (C5)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR625 Studio Perancangan Arsitektur 5

Karya Arsitektur memiliki suatu peranan penting dalam membuat suatu sinergitas antara 
fungsi bangunan multi-kompleks dengan konteks perkembangan kawasan perkotaan 
berkelanjutan. Pertumbuhan tingkat kepadatan penduduk, beban kota yang berlebih, serta 
peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang kota yang bersinergi, transfer 
ekologi, lingkungan berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi smart cities. Studio 
Perancangan Arsitektur 5 ini merupakan studio tingkatan terakhir yang memiliki tingkat 
kompleksitas tertinggi dari penerjemahan konsep perancangan kawasan terpadu dengan 
pendekatan teknologi smart cities, yang melibatkan perencanaan linkage antar 
sub-kawasan, land-use, transportasi publik, infrastruktur perkotaan, serta detail bangunan 
dengan fungsi dan tingkat kompleksitas tertentu yang terdapat pada zona tersebut.

SEMESTER 6 | 7 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti dan lulus mata kuliah ini, mahasiswa memiliki wawasan IPTEK dan Teori yang dapat 
digunakan pada profesi arsitek (IAI – Ikatan Arsitek Indonesia; butir 1, 6, 8, 9, 10 dan 12) pada tingkat dasar 
dengan Kompetensi Utama :
1. Mampu menghasilkan karya rancangan kawasan dan detail bangunan yang memenuhi aspek nilai estetika, 
syarat - syarat teknis, serta mendukung pelestarian lingkungan berkelanjutan  (IAI butir 1, P5);
2. Mampu menguasai pengetahuan metode perancangan yang bersinergi dengan daya dukung lingkungan, 
baik skala perkotaan maupun skala bangunan dalam zona tunggal multi-massa (IAI butir 6, C2)
3. Mampu menyusun persiapan pekerjaan perancangan (schedulling) yang terstruktur dan terorganisir, serta 
dokumen programming dalam sebuah proyek perancangan (IAI butir 8, A3)
4. Memahami permasalahan teknis infrastruktur kawasan, struktur bangunan, teknologi konstruksi dan 
rekayasa yang berkaitan dengan perancangan kawasan dan bangunan gedung (IAI butir 9, C2)
5. Mampu menerapkan aplikasi yang memadai mengenai permasalahan performa teknologi smart-cities pada 
kawasan, teknologi, fungsi bangunan gedung dan kawasan sehingga dapat diterapkan melalui performa 
bangunan, serta tanggap terhadap iklim makro maupun mikro kawasan setempat (IAI butir 10, P5)
6. Mampu menguasai pengetahuan yang memadai tentang Industri, organisasi, peraturan dan 
perundang-undangan dan peraturan mengenai tata guna lahan perkotaan, land-use, peraturan bangunan 
gedung, serta proses integrasi antar fungsi ke dalam perancangan yang menyeluruh (IAI butir 12, C2)

Kompetensi pilihan :
1. Mampu mengangkat isu persoalan dan permasalahan dalam skala kawasan perkotaan mandiri ke dalam 
konteks perancangan kawasan dan bangunan yang iconic (A2)
2. Mampu mengapresiasi idealisme dan karya rancangan rekan sejawat di dalam kerja secara tim dan sesi 
presentasi individu (A3)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR634 Manajemen Proyek

Mata kuliah manajemen proyek sebagai salah satu mata kuliah ditahun 
ke 3 dengan materi kuliah dibuat dengan tujuan mahasiswa dapat 
memahami dan kemudian mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen 
proyek secara menyeluruh dan benar. Materi pada manajemen proyek 
merupakan gabungan antara pengetahuan manajemen umum, 
pengetahuan di bidang teknik daan pengetahuan dibidang yang 
menunjang. Penyampaian materi dibagi menjadi dua bagian besar 
yaitu : Manajemen Proyek Perencanaan dan Manajemen Proyek 
Konstruksi

SEMESTER 6 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus matakuliah ini, IPTEK dan Teori dapat digunakan pada profesi arsitek (IAI 
– Ikatan Arsitek Indonesia butir 2, 5, dan 6) pada tingkat dasar dengan kompetensi 
utama:
Kompetensi utama: 
1. Mahasiswa mampu memahami prinsip manajemen proyek (C2).
2. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan teknik manajemen proyek (C3).
Kompetensi pilihan:
3. Mahasiswa mampu memahami teknik penjadwalan dan perhitungan biaya proyek 
(C2).
4. Mahasiswa mampu menerapkan teknik penjadwalan dan perhitungan biaya proyek 
(C3).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR644 Multimedia dalam Arsitektur

Multimedia dalam Arsitektur memberikan dan mengasah pengetahuan 
dan keterampilan presentasi arsitektur menggunakan media digital, 
mulai dari Photoshop, Adobe Indesign, CorelDraw, Lumion, dan 
sebagainya. Mahasiswa dilatih untuk mampu meningkat teknik 
presentasi dalam segi layout sampai penyajian karya arsitektural yang 
layak untuk klien dan pasar. Dalam hal ini, mahasiswa menggunakan 
bantuan beberapa perangkat lunak dan belajar mempresentasikan 
hasil karya mereka secara professional dan bernilai tinggi. Karya 
arsitektural yang kaku menjadi terlihat nyata dan bernilai estetika tinggi 
dengan teknik presentasi yang diajarkan pada mata kuliah ini melalui 
berbagai jenis media. 

SEMESTER 6 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek (IAI 
– Ikatan Arsitek Indonesia butir 2 tentang Pengetahuan Arsitektur dan 1 tentang 
Perancangan Arsitektur) pada tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
1) Mempraktikkan secara mandiri pembuatan ilusi dan efek model arsitektural dengan 
beberapa perangkat lunak (C3 dan P3, IAI butir 2);
2) Mempraktikkan secara mandiri komposisi bentuk, tata letak, dan warna dengan 
beberapa perangkat lunak (C3 dan P3, IAI butir 2);
3) Menggunakan bermacam teknik presentasi arsitektur mulai dari media diam sampai 
bergerak (animasi) (P3, IAI butir 1 dan 2).

TUJUAN PEMBELAJARAN
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DS100 Introduction to Creative Business

Mata kuliah Introduction to Creative Business mempelajari mengenai 
sisi bisnis pada industri kreatif Indonesia baik nasional maupun 
internasional. Mahasiswa diperkenalkan pada industri secara general, 
termasuk di dalamnya bisnis-bisnis turunan yang ada dalam industri 
tersebut.

SEMESTER 6 | 3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah lulus matakuliah ini, IPTEK dan Teori dapat digunakan pada profesi wirausaha 
pada tingkat madya dengan Kompetensi utama:
1. Mampu membeberkan dan menceritakan mengenai bisnis yang ada dalam industri 
kreatif, serta bisnis turunannya. (C2)
2. Mampu menelaah dan mendiagramkan bisnis kreatif nasional maupun 
internasional. (C4) Kompetensi pilihan:
3. Mampu mendiagnosa peluang bisnis dalam industri kreatif. (C4)
4. Mampu membuat struktur bisnis baru (Value Proposition baru). (C4)

TUJUAN PEMBELAJARAN
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AR700 Internship

Magang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti 
oleh setiap mahasiswa Strata 1 Program Studi Arsitektur Universitas 
Multimedia Nusantara (UMN). Magang diselenggarakan pada semester 
ganjil dan genap selama tahun akademik berjalan. Magang merupakan 
simulasi kerja di suatu perusahaan / biro konsultan arsitektur / 
konstraktor / developer yang dijalani oleh mahasiswa. Dengan 
melakukan kerja magang, mahasiswa diharapkan mendapat gambaran 
mengenai iklim dunia kerja yang sebenarnya. Melalui kerja magang, 
mahasiswa seharusnya dapat mengembangkan dan mengaplikasikan 
ilmu yang diperolehnya selama berada di bangku kuliah. 

SEMESTER 7 | 4 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti Magang, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mengaplikasikan ilmu & pengetahuan yang telah diperoleh.
2. Memahami hal-hal teknis dibidang Arsitektur.
3. Menambah wawasan dan mampu mengembangkan keilmuan di bidang rancang 
bangun arsitektur.
4. Memeroleh pengalaman softskill dari perusahaan tempat mahasiswa melakukan 
kerja magang, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan mental, etos 
kerja, sikap disiplin untuk masuk ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya dengan 
sikap yang profesional.

TUJUAN PEMBELAJARAN



UM321 English III
SEMESTER 7 | 4 SKS
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Matakuliah ini membahas metode-metode, konsep dan unsur bahasa 
untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam 
bahasa Inggris yang nantinya memampukan mahasiswa tidak hanya 
memahami dan memroduksi kalimat yang terkait dengan unsur 
gramatikal, leksikal dan artikulasi tetapi juga memampukan mahasiswa 
memahami kapan, di mana, mengapa dan cara-cara apa yang harus 
diterapkan untuk memroduksi bahasa.

TUJUAN PEMBELAJARAN

DAFTAR PUSTAKA

Mahasiswa memiliki kemampuan mendengar dan berbicara dalam 
bahasa Inggris yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia kerja, 
mahasiswa mampu melakukana presentasi dalam bahasa Inggris, 
mencapai nilai test TOEIC minimal 405.

1. Lougheed, Lin. 2012. Longman Preparation Series for the Toeic Test. 
New York: Pearson Education, Inc.
2. Baker, Ann. 2006. Ship or Sheep. Cambridge: Cambridge University 
Press.
3. Lane, Linda. 2010. Pronunciation: a Practical Approach. New York: 
Pearson Education, Inc.

DESKRIPSI MATA KULIAH



Mengasah kemampuan menulis secara akademis dan melatih mahasiswa 
untuk berargumen dan mempertahankan pendapatnya. Mempersiapkan 
mahasiswa untuk maju ke dalam penelitian dan tugas akhirnya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

AR701 Seminar

Mahasiswa mulai mencari topik yang sesuai dengan minatnya. Mencari 
permasalahan yang perlu untuk dipecahkan secara arsitektural. 
Mahasiswa mulai melakukan penelitian awal dan mencari referensi 
yang dapat menjelaskan dan memperkuat topik yang akan diangkat di 
dalam seminar. Mahasiswa kemudian mempresentasikan hasil 
temuannya di dalam seminar yang dihadiri oleh dosen maupun rekan 
mahasiswa, untuk kemudian menghasilkan laporan yang berisi 
latarbelakang pengangkatan topik, teori-teori yang akan digunakan 
serta metode penelitian yang akan digunakan.

SEMESTER 7 | 4 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH
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47 | AR800 Final Project
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AR800 Final Project

Tugas Akhir (TA) Perancangan adalah salah satu bentuk Tugas Akhir 
yang mana mahasiswa membuat sebuah karya desain arsitektural 
yang mengimplementasikan seluruh pengetahuan Arsitektur yang 
telah dipelajari dan sesuai dengan minatnya masing masing. TA 
dilakukan oleh 1 (satu) orang mahasiswa dengan 1 atau 2 dosen 
pembimbing yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai. TA 
dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam buku panduan ini.

SEMESTER 8 | 8 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mempersiapkan mahasiswa untuk dapat melihat masalah-masalah (sosial, budaya, 
ekonomi, teknologi, dll) yang berkaitan dengan arsitektur yang ada di masyarakat 
untuk kemudian mampu untuk mengkritisi dan menyelesaikannya secara arsitektural 
sesuai dengan tingkat strata sarjana. Mahasiswa juga dilatih untuk mampu 
mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan argumen-argumen yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik.

TUJUAN PEMBELAJARAN
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DS101 Intellectual Property Rights

Intellectual Property Rights memelajari aspek legal dalam desain, hak 
cipta, plagiarisme, dan bagaimana seorang desainer dapat 
mematenkan hasil karyanya. Dalam mata kuliah ini mahasiswa 
memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya seni dan 
desain serta mengerti bagaimana proses pendaftaran paten, 
Trademark, Register, Copyright, ISSN, dan ISBN dan legal lainnya.

SEMESTER 8 | 2 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah mengikuti perkuliahan Intellectual Property Rights [IPR], mahasiswa diharapkan mampu:
1. Memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya atas karya-karya cipta yang diciptakannya 
selama berjalannya kuliah maupun pasca menjadi sarjana untuk dapat dikembangkan menjadi 
bagian industri kreatif atas karya-karya ciptanya di masa depan. Untuk itu, maka mahasiswa 
akan mempelajari latar belakang perlindungan IPR, obyek, dasar hukum, konsep dan filsafat IPR 
sebagai langkah dasar memahami IPR terhadap hasil dari karya intelektual manusia adalah 
bagian dari perjuangan hak-hak dan kewajiban penciptanya.  
2. Mempelajari, mengerti dan dapat mengaplikasikan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
di dalam kaitannya dengan karya-karya ciptanya yang dihasilkannya adalah proses untuk dapat 
memperjelas dan mempermudah di dalam negosiasi dengan pihak ketiga untuk memperoleh 
Hak Ekonomi, Hak Moral, Hak Terkait dan Hak Royalti khususnya.   Disamping itu untuk 
menambah wawasan dan horizon berpikir mahasiswa dengan mempelajari secara umum Desain 
Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang dan Indikasi 
Geografis sebagai satu kesatuan IPR di Indonesia. 
3. Membentuk sikap mahasiswa awareness [kesadaran] terhadap ketentuan IPR di Indonesia, 
khususnya Hak Cipta, sehingga dengan pengetahuan IPR yang telah diketahuinya dan dipahami, 
maka terhindarlah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran IPR yang dapat membawa 
pengaruh terhadap almamater UMN, sehingga sifatnya adalah preventif. 
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