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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 

 

Tata ruang dalam 3 merupakan kelanjutan dari mata kuliah TRD 2. Secara umum membahas 

tentang interior bangunan publik atau bangunab privat, meliputi elemen utama ruang dan 

elemen pengisi ruang. 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 

Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 

mengaplikasikan/menerapkan baik pengetahuan teoritis maupun pemahaman dari pengamatan 

lapangan ke dalam konsep dan desain (perencanaan dan perancanaan) TATA RUANG DALAM 

(INTERIOR BANGUNAN GEDUNG) secara komprehensif sesuai fubgsi dan suasana ruang yang 

diinginkan.  

GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 

MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

1 Tentang SAP Penjelasan SAP dan GBPP 

2 Penjelasan tugas semester Interior bangunan publik dan privat, meliputi 
elemen utama ruang dan elemen pengisi ruang 

3-5 Konsep pendekatan dan desain 
grafis interior 

- Penzoningan di dalam ruang 
- Tata letak dan sirkulasi di dalam ruang 
- Style/suasana ruang yang didinginkan 
- Bahan / material dan finishing tampilan 

pembentuk elemen 
- Estetika ruang dan warna 

6-7 Telaah Tugas  Konsultasi tugas tentang produk konsep-konsep 
pendekatan 

8-9 Telaah Tugas Konsultasi tugas tentang produk desain grafis 
denah (lantai dan layout perabot) 

10 Evaluasi Pengumpulan Tugas untuk evaluasi 1 

11 Telaah Tugas  Konsultasi tugas tentang produk desain grafis 
denah ( Plafond dan lay out lampu) 

12-13 Telaah Tugas Konsultasi tugas tentang produk desain grafis 
Tampak-potongan  

14-15 Telaah Tugas Konsultasi tugas tentang produk desain grafis 
detail perabot 
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PENILAIAN 

Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 

perkuliahan minimal 75% X pertemuan. Minimal Asistensi/bimbingan dengan dosen 

pembimbing 4x. 

Instrumen yang digunakan : nilai tugas individu. Tidak ada ujian tertulis, mahasiswa harus 

memenuhi kriteria evaluasi 1 untuk bisa melanjutkan ke evaluasi 2. 

DAFTAR REFERENSI 

Tidak terbatas, yaitu semua bentuk kepustakaan buku/ majalah/ catalog/ leaflet /brosur/ artikel, 

serta media internet yang berkaitan dengan pembahasan tentang teori serta produk-produk 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Evaluasi Pengumpulan Tugas untuk evaluasi 2 
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