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DESKRIPSI MATA KULIAH 
 Desain Interior Transportasi adalah MK yang mempelajari Interior dalam 
transportasi. Objek utama adalah interior kapal. Mahasiswa akan mempelajari 
standar, prinsip dan unsur desain interior transportasi.   
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA 
KULIAH 
Sikap 
1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
2. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
3. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
4. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 
5. bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki. 
 

Penguasaan pengetahuan 
1. menguasai konsep teoretis desain (Design Theory) secara umum; 
2. menguasai prinsip perilaku manusia dan lingkungan interior khususnya 

ergonomi , metode desain, desain dan produksi furnitur, eksebisi dan 
transportasi;  

 
Ketrampilan khusus 
1. mampu menyusun konsep rancangan interior yang mengintegrasikan hasil 

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

2. mampu menghasilkan karya rancangan interior sebagai usulan pemecahan 
masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik dan memenuhi syarat fungsi, 
estetis, konstruksi, dan bermakna 

3. komunikatif dan informatif;mampu mengkomunikasikan gagasan dalam 
bentuk visual yang  

Ketrampilan umum 
1. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
2. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 
logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
1. Mampu  mendefinisikan arti Desain Interior kapal 
2. Memahami karakter interior sesuai jenis transportasi 
3. mampu menganailsa masalah dalam interior transportasi 
4. mampu membuat riset desain interior transportasi menjadi sebuah 

konsep 
5. mampu menerjemahkan konsep kedalam setiap komponen interior 

transportasi 
6. mampu menerjemahkan konsep desain kedalam alternatif desain 
7. mampu menerjemahkan konsep kedalam visualisasi desain dan 

gambar presentasi 
8. mampu membuat gambar kerja interior transportasi 
9. mampu membuat mock up desain interior transportasi / komponen 

yang di desain 
10. mampu mempresentasikan karya dan menunjukan kepentingan 

desainnya 



 
POKOK BAHASAN 
1. Interior kapal dan kegiatan manusia di dalamnya. 
2. Klasifikasi kapal 
3. Hal hal tentang transportasi laut di dunia dan Indonesia. 
4. Accomodation barch 
5. K3 
6. Karakter pengguna kapal, penumpang dan awak kapal 
7. Fasilitas dalam interior kapal. 
8. Kelayakan bahan untuk interior. 
9. Kapal accommodation barch untuk digunakan sebagai tempat menginap 

wisata. 
10. Operasional accommodation barch. Bila digunakan untuk operasi 

perusahaan, misalnya pertambangan dan perminyakan 
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