
PROGRAM STUDIS1 DESAIN INTERIOR

SIKAP

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan

etika

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat

atau temuan orisinal orang lain

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan



lingkungan

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Menguasai konsep teoretis desain interior, ilmu bahan, teori warna, ergonomi, estetika

b. Menguasai prinsip dan teknik pencahayaan dan utilitas

c. Menguasai konsep teoritis secara umum kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan pelestarian

lingkungan

d. Menguasai prinsip dan teknik konstruksi komponen bangunan

e. Menguasai prinsipdan teknik komunikasi efektif dan persuasif



f. Menguasai prinsip dan teknik aplikasi minimal satu piranti lunak yang relevan untuk desain

interior

g. Menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang

desain interior

h. Menguasai prinsip kewirausahaan bidang desain interior, meliputi konsep dan teknik membaca

peluang, penghitungan biaya dan kelabaan, mencari sumber pembiayaan, dan pemasaran

produk dan jasa perancangan interior

KETERAMPILAN KHUSUS

a. Mampu menyusun konsep rancangan interior yang mengintergrasikan hasil kajian aspek

perilaku, teknis, dan nilai-nilai yang terkait dengan desain interior

b. Mampu merancang interior secara mandiri, baik manual maupun dengan menggunakan

perangkat perancangan berbasis teknologi informasi dan komputasi untuk memenuhi kebutuhan



masyarakat pengguna mulai skala hunian sampai dengan ruang publik berdasarkan teori desain,

kajian tentang kebutuhan pengguna, dan masalah rancangan interior

c. Mampu merancang elemen interior yang tematik (mebel, dinding, langit-langit, dan lantai)

berdasarkan karakteristik teknis dan estetis bahan

d. Mampu menghasikan karya rancangan interior sebagai usulan pemecahan masalah dan

pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan

memenuhi syarat fungsi, estetis, konstruksi, dan bermakna

e. Mampu mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk visual yang komunikatif dan informatif

k. Mampu merancang interior dan elemen interior yang mengutamakan kearifan lokal (local

indigenous), ramah lingkungan (green design), dan berkelanjutan (sustainability)

l. Mampu menghasilkan karya desain interior yang memiliki nilai jual baik sebagai profesional

maupun wirausahawan (designpreneur)

m. Mampu merintis usaha mandiri di sektor desain interior

KETERAMPILAN UMUM



a. 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

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 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

d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat

baik di dalam maupun di luar lembaganya



g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah

tanggungjawabnya

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi


