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DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa membuat laporan kerja dan mengetahui cara kerja dunia interior 
secara professional. Melalui matakuliah ini mahasiswa dapat memahami perusahaan yang bergerak dalam 
bidang interior secara lebih detail baik dalam proses kerja , SWOT perusahaan serta pelaksanaan bisnis dalam 
bidang interior. Serta mahasiswa mampu mempresentasikan hasil kerja selama berada di perusahaan tersebut 
secara informatif.  
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 
Sikap 

1. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 
4. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; 
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 
6. Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki; 

Penguasaan pengetahuan 
1. Mampu mengaplikasikan konsep teoritis kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan pelestarian 

lingkungan secara umum;  
2. Mampu menerapkan pengetahuan factual tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini di 

bidang desain interior;  
Ketrampilan khusus 

1. 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; 

2. Mampu menghasilkan karya desain interior yang memiliki nilai jual baik sebagai professional 
maupun wirausahawan (designpreneur);  

Ketrampilan umum 
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode 

yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 
2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
3. 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; 

4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 
mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 
6. Mampu merintis usaha mandiri di sector desain interior; 
7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 
8. Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional; 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
1. Mampu melaksanakan kerja profesi 
2. Mempu membuat logbook pelaksanaan 
3. Mampu menyusun laporan KP 
4. Dapat mengkomunikasikan hasil akhir 
5. Mampu memahami proses kerja dan menganalisa swot perusahaan 
6. Mampu menganalisa bisnis interior. 

POKOK BAHASAN 
1. Pelaksanaan KP 
2. Logbook 
3. Laporan KP 
4. Analisis SWOT 
5. Presentasi Akhir 
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‐  
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