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Mata Kuliah Pilihan (Elective)





AR901 Arsitektur Pusaka 

3 SKS
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Mata kuliah Arsitektur Pusaka merupakan pengenalan terhadap 
arsitektur masa lalu, Bangunan Cagar Budaya (BCB) dan Lingkungan 
Cagar Budaya (LCB). Mahasiswa diharapkan mampu membuat 
dokumentasi fisik dan non fisik serta mengusulkan upaya pelestarian 
yang tepat bagi suatu bangunan arsitektur masa lalu yang termasuk ke 
dalam BCB untuk dapat digunakan kembali secara kontemporer.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi 
arsitek pada butir Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) nomor 1, 2, 3, 5, 10 dan 11 
pada tingkat dasar dengan kompetensi utama: 
1. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan untuk merencanakan upaya 
pelestarian Bangunan Cagar Budaya. (P4 & C5, IAI butir 2)
2. Membuat rancangan upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya yang 
sesuai dengan Undang-undang dan Regulasi (P5 & C6, IAI butir 1, 2, 10, 11)
3. Membuat rancangan upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer namun tetap 
memerhatikan nilai historis arsitektur masa lalu (P5 & C6, IAI butir 3, 5)

DESKRIPSI MATA KULIAH



AR902 Akustik

3 SKS
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Mata kuliah akustik adalah mata kuliah pilihan yang membekali 
mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis akustik ruang 
dalam maupun ruang luar yang berpengaruh pada arsitektur. Mata kuliah 
ini mengajak mahasiswa untuk mengenal prinsip menjalarnya suara dan 
bagaimana mengisolasi suara tersebut. Mata kuliah ini memelajari 
kriteria ruang dan bagaimana mencapai standar akustik melalui desain 
arsitektural, pengendalian bunyi, sistem peguat suara, isolasi dan 
teknik-teknik akustik lainnya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti dan lulus matakuliah ini, mahasiswa memiliki:
Kompetensi utama: 
1. Kemampuan memahami jenis-jenis sumber suara dan prinsip menjalarnya suara. 
(C2). (butir 10 kompetensi IAI)
2. Kemampuan memahami prinsip dasar akustik ruang dan lingkungan. (C2) (butir 
9 kompetensi IAI)
3. Kemampuan menganalisis akustik ruang dan lingkungan. (C4) (butir 5 
kompetensi IAI)
4. Kemampuan mendesain akustik ruang sesuai dengan fungsi ruang. (C6) (butir 1 
kompetensi IAI)
5. Mengisolasi suara melalui teknik-teknik akustik ruang maupun lingkungan . (P5)

Kompetensi pilihan:
1. Mendesain sistem akustik yang sesuai dengan kaidah estetika arsitektur. (C6)
2. Membuat  komposisi massa bangunan yang sesuai dengan kaidah akustik. (C6)

DESKRIPSI MATA KULIAH
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AR903 Bangunan Hemat Energi

Mata kuliah Bangunan Hemat Energi merupakan mata kuliah di tahun 3 atau 4 
dengan materi mengenai pentingnya konservasi energi pada bangunan. Konservasi 
energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi yang dikonsumsi 
oleh bangunan terutama untuk penghawaan buatan, penerangan buatan serta 
sistem kelistrikan bangunan. Penghematan energi dapat dicapai dengan 
penggunaan energi secara efisien tanpa mengurangi bahkan meningkatnya 
kenyaman visual dan thermal serta nilai lingkungan.

 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. Mahasiswa mampu memahami prinsip perencanaan bangunan hemat 
energi (C2).
2. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip perencanaan bangunan 
hemat energi (C3).

Kompetensi pilihan:
1. Mampu melakukan perhitungan energi yang timbul akibat jenis 
selubung bangunan dengan rumus OTTV. 
2. Mampu melakukan simulasi menggunakan software Design Builder.

TUJUAN PEMBELAJARAN



Buku Panduan Kur ikulum Arsitektur  2018 |  6

AR904 Arsitektur Etnik

Arsitektur merupakan bagian dari hasil kebudayaan manusia. Melalui penerapannya, banyak nilai – nilai 
kebudayaan baik yang berhubungan dengan tradisi kemasyarakatan, hirarki tata ruang, teknologi, serta 
prinsip – prinsip kosmologi yang terkandung di dalam Arsitektur pada kelompok masyarakat tertentu, yakni 
yang dikenal sebagai Arsitektur Etnik. Ragam Arsitektur yang dipelajari meliputi ciri khas konteks lokal dari 
beberapa pelosok daerah, dimulai dari budaya Barat, Timur, hingga Arsitektur Nusantara. Cakupan yang 
dipelajari adalah baik yang murni berasal dari daerah setempat, maupun pengaruh dari luar yang 
berdiaspora dengan Arsitektur setempat. Dengan mempelajari Arsitektur Etnik, diharapkan Arsitek 
mendapatkan falsafah yang medasar dari asal – usul terbentuknya nilai – nilai luhur yang dapat diterapkan 
pada Arsitektur. Matakuliah Arsitektur Etnik memuat beberapa prinsip – prinsip yang terkait dengan 
pandangan dunia (tangible dan in-tangible), simbol – simbol kosmologi (makrokosmos dan mikrokosmos), 
faktor pembentuk komunitas, karakter tempat, ruang dan waktu.

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 2, 5 dan 6) 
pada tingkat dasar dengan Kompetensi Utama :
1. Mampu memahami konsep, hakekat, filosofi, latar belakang dan ruang lingkup Arsitektur 
Etnik, peran serta Arsitektur dalam tatanan sosial kemasyarakatan tertentu (IAI butir 2, C2);
2. Mampu memahami sistem tata nilai, simbol – simbol budaya (kosmologis) yang terkandung 
di dalam lingkung wilayah yang membentuk Arsitektur Etnik, (IAI butir 5, C2)
3. Mampu menggali keterkaitan antara Budaya (kemasyarakatan), tata lingkungan dan iklim, 
dengan teknologi pembangunan yang diterapkan pada Arsitektur Etnik (IAI butir 5, C3)
4. Mampu menganalisis elemen – elemen pembentuk lingkung binaan Arsitektur Etnik, 
elemen – elemen detail Arsitektur dari suatu bangunan dalam Arsitektur Etnik (IAI butir 3, C4)
5. Mampu merumuskan pengaruh daya dukung lingkungan setempat terhadap nilai – nilai 
yang terkandung dalam wujud bentuk, tata ruang, dan elemen detail dalam Arsitektur Etnik 
(IAI butir 6, A4)
6. Mampu menerapkan pemahaman prinsip-prinsip, tata nilai, serta elemen – elemen 
perancangan yang terdapat pada Arsitektur Etnik ke dalam Perancangan karya Arsitektur 
melalui proses transformasi (IAI butir 1, P5)

Serta kompetensi pilihan :
1.Mampu aktif dalam menunjukkan tanggapan dalam sesi diskusi kelas (A2)

TUJUAN PEMBELAJARAN



AR905 Perancangan Fabrikasi Digital

Perancangan Fabrikasi Digital diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir untuk 
memahami proses prototipe menggunakan alat bantu CAD/CAM dalam lingkungan 
studio. Kelas ini akan memberikan focus teori pada penggunaan mesin dalam 
proses merancang. Setiap mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah Digital 
Arsitektur 1 dan 2, BIM sebagai dasar keahlian membuat model 3D. Mahasiswa 
juga diharapkan telah mengikuti studio perancangan yang menggunakan model 
digital. Tentunya, mata kuliah ini akan menitik beratkan pada percobaan digital dan 
membuat fabrikasi dengan beberapa alat dan material yang berbeda.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
(IAI – Ikatan Arsitek Indonesia butir 1, 8, 12 tingkat dasar dengan kompetensi 
utama:
1. Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi 
arsitek (IAI – Ikatan Arsitek Indonesia butir 1, 8, 12 tingkat dasar dengan 
kompetensi utama: 
2. Melakukan perancangan arsitektur digital dan fabrikasi (C6 & P5, IAI butir 1);
3. Mengetahui proses persiapan pekerjaan rancangan fabrikasi digital (C3 & P2, IAI 
butir 8);
4. Mengetahui proses fabrikasi rancangan digital (C3 & P2, IAI butir 12).

3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH
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AR906 Psikologi Arsitektur

Mata kuliah Psikologi Arsitektur adalah mata kuliah pilihan yang mengenalkan 
mahasiswa mengenai hubungan antara psikologi dan arsitektur. Mata kuliah 
Psikologi Arsitektur mengenalkan pengetahuan dasar teori psikologi untuk 
identifikasi dan analisis kebutuhan manusia dalam menggunakan ruang bangunan 
maupun ruang luar. Penekanan mata kuliah terletak pada perkembangan psikologi 
manusia dan relasinya dengan arsitektur.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti dan lulus matakuliah ini, mahasiswa memiliki:
Kompetensi utama: 
1. Kemampuan memahami teori psikologi yang terkait dengan arsitektur. (C2)
2. Kemampuan memahami relasi perkembangan psikologi manusia dengan 
arsitektur dan lingkungannya. (C2)
3. Kemampuan memahami bagaimana psikologi mempengaruhi arsitektur dan juga 
sebaliknya. (C3) dan butir 5 IAI
4. Kemampuan memahami ruang pribadi manusia dan kaitannya dengan 
perkembangan ruang. (C4)

Kompetensi pilihan:
1. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan manusia dalam 
menggunakan ruang. (P3) dan butir 5 IAI
2. Kemampuan untuk menerapkan teori psikologi pada rancang bangun untuk 
menghasilkan desain yang menunjang keberhasilan suatu rancang bangun. (P5) 
dan butir 5 IAI

3 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH
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AR907 Pencahayaan dalam Arsitektur

Mata kuliah Pencahayaan di dalam Arsitektur adalah mata kuliah pilihan yang 
mengenalkan mahasiswa mengenai hubungan antara teknik pencahayaan dengan 
arsitektur. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa mengenai teknik pencahayaan 
yang dapat menonjolkan kelebihan sekaligus mampu menutup kekurangan dari 
suatu karya arsitektur. Mahasiswa juga belajar mengolah teknik pencahayaan alami 
yang dihasilkan dari pengolahan rancangan arsitektur.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti dan lulus matakuliah ini, mahasiswa memiliki:
Kompetensi utama: 
1. Kemampuan memahami prinsip dasar mengolah massa bangunan untuk 
menghadirkan teknik pencahayaan alami pada karya arsitektur. (C2)
2. Kemampuan memahami prinsip dasar teknik bukaan untuk menghadirkan teknik 
pencahayaan alami pada karya arsitektur. (C2)
3. Kemampuan memahami teknik pencahayaan alami maupun buatan. (C4)

Kompetensi pilihan:
1. Kemampuan untuk merancang tata pencahayaan interior dengan pencahayaan 
alami maupun buatan. (C6)
2. Kemampuan untuk merancang tata pencahayaan eksterior dengan pencahayaan 
alami maupun buatan. (C6)

DESKRIPSI MATA KULIAH

3 SKS
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AR908 Perancangan Eksterior

Perancangan Eksterior adalah perancangan luar bangunan yang meliputi façade 
bangunan dan site pada bagian luar bangunan atau tapak. Perancangan Eksterior 
membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam 
merancangan eksterior yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta 
memerhatikan aspek estetika, ekonomi, dan konstruksi. Pengembangan rancangan 
berbasis kebutuhan klien dan pemanfaatan teknologi terkini. Pengolahan façade 
menggunakan 2 jenis material, yaitu material alam dan teknologi terkini. 
Pengolahan tapak juga berbasis kebutuhan, kegiatan dan kondisi iklim. Tujuan 
utama perancangan eksterior adalah mengusung rancangan yang berkelanjutan 
(sustainable) berbasis teknologi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah lulus mata kuliah ini, IPTEK dan teori dapat digunakan pada profesi arsitek 
(IAI – Ikatan Arsitek Indonesia butir 1, 5, 6, 9, 10 tingkat dasar dengan kompetensi 
utama: 
1) Melakukan perancangan arsitektur, khususnya façade bangunan (C6 & P5, IAI 
butir 1);
2) Melakukan perancangan tapak (C6 & P5, IAI butir 1);
3) Memahami hubungan manusia, bangunan dan lingkungan (C4 & P3, IAI butir 5);
4) Memahami daya dukung lingkungan sebagai dalam perancangan (C4 & P3, IAI 
butir 6);
5) Mengetahui hubungan kerja antar disiplin dalam suatu perancangan eksterior 
(C3 & P2, IAI butir 9);
6) Menerapkan pengetahuan fisika bangunan, teknologi agar sesuai dengan iklim 
(C6 & P5, IAI butir 10).

DESKRIPSI MATA KULIAH

3 SKS
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AR909 Perancangan Interior

Perancangan interior memelajari rancangan visual dari interior sebuah karya 
arsitektur yang dapat mendukung konsep dan penampilan karya tersebut secara 
utuh dan terpadu. Mahasiswa belajar menerapkan berbagai aspek interior yang 
dapat meningkatkan nilai dari suatu interior. Mahasiswa juga belajar untuk menata 
ruang secara efektif dan efisien agar kegiatan manusia dapat berjalan dengan baik 
di dalamnya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti dan lulus dari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kompetensi 
utama:
1. Mahasiswa mampu merancang interior dengan batasan elemen arsitektur. C6. 
(butir 2 kompetensi Arsitek IAI)
2. Mahasiswa mampu menyusun konsep rancangan interior secara lengkap dan 
jelas. A4. (butir 1, 8 & 10 kompetensi Arsitek IAI)
3. Mahasiswa mampu menempatkan elemen interior secara tepat. C1. (butir 2 & 3 
kompetensi Arsitek IAI)
4. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah perilaku di dalam interior melalui 
perancangan interior. C3.(butir 5 kompetensi Arsitek IAI)

DESKRIPSI MATA KULIAH

3 SKS
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AR910 Fotografi dalam Arsitektur

Mata kuliah Fotografi dalam Arsitektur adalah mata kuliah pilihan yang membekali 
mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami dasar fotografi arsitektur. Mata 
kuliah ini mengajak mahasiswa untuk mampu menangkap esensi dari suatu karya 
arsitektur dan mampu menunjukkannya ke dalam karya fotografi. Mata kuliah ini 
memelajari mengenai teori dasar fotografi arsitektur, proses identifikasi dan 
pengoperasian berbagai jenis peralatan fotografi, teori pencahayaan dasar, teknik 
dasar fotografi, dan berbagai elemen komposisi dasar dalam fotografi seperti 
diagram (aturan), point of interest, view dan perspektif dalam komposisi fotografi, 
dan teknik pencahayaan natural (ambient light). Setiap mahasiswa yang mengikuti 
matakuliah ini diwajibkan untuk membawa 1 (satu) buah kamera ‘Prosumer’ atau 
DSLR. Kamera yang digunakan digital dan terdapat fasilitas ‘exposure manual’.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah lulus matakuliah ini, mahasiswa akan memiliki kompetensi utama:
1. Kemampuan memahami teori dasar fotografi arsitektur. (C2)
2. Kemampuan memahami teknik dasar fotografi arsitektur. (C2 dan A2)
3. Kemampuan mengoperasikan jenis peralatan fotografi dasar. (C3)
4. Kemampuan mengkomunikasikan kembali karya arsitektur ke dalam karya 
fotografi essay. (P5) dan butir 3 IAI

Kompetensi pilihan:
1. Kemampuan untuk mengambil sudut terbaik dari suatu karya arsitektur. (P3)
2. Kemampuan untuk menemukan cerita di balik obyek dan mampu mengevaluasi 
serta menceritakannya dalam sudut pandangnya sendiri. (C4/C5/C6)
3. Kemampuan untuk menampilkan dalam bentuk fotografi sesuai dengan 
komposisi dan teknik pencahayaan fotografi. (P3) dan butir 5 IAI

DESKRIPSI MATA KULIAH

3 SKS
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AR911 BIM Lanjutan

Building Information Modelling (BIM) Lanjutan adalah lanjutan mata kuliah BIM. 
BIM sebagai salah satu teknologi terkini dan masa depan pada proses perancangan 
arsitektur yang mengintegrasikan informasi ke dalam model arsitektur, konstruksi, 
mekanikal, elektrikal, jadwal, dan biaya dalam berbagai jenis dokumen dan 
komponen analisis. BIM Lanjutan berisikan workshop dan materi yang disusun 
untuk memberikan pengatahuan dan keterampilan dalam sistem kerja BIM mulai 
dari alur kerja, perhitungan, perencanaan, pelaksanaan, kerja tim, dan kerjasama 
dengan disiplin ilmu lain. Workshop dalam kelompok mencoba menangani suatu 
proyek dengan simulasi adanya perubahan atau kesalahan saat proses komunikasi 
antar disiplin dan pengerjaan lapangan. 

TUJUAN PEMBELAJARAN

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 multidisiplin (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).

DESKRIPSI MATA KULIAH

3 SKS
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