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Desain Interior Hunian Tunggal : 
penguasaan dasar-Perencanaan Desain Interior 
dan Merencanakan Desain Interior skala ruang 
untuk hunian individual sesuai karakternya

Desain Interior Hunian Keluarga :
mendesain interior rumah tinggal dua lantai untuk 
satu keluarga 

Desain Interior Ruang Komersil :
mendesain interior fasilitas pelayanan umum 
terbatas secara konseptual dengan pertimbangan 
estetika, sosiologi, fisiologi, dengan kasus 
perancangan Specialty Shop

Desain Interior Ruang Publik :
proses mendesain interior pada fasilitas 
pelayanan umum dengan kompleksitas sedang 
untuk menghasilkan gubahan ruang yang 
konseptual dengan pengembangan aspek tema, 
teknologi dan citra organisasi

Desain Interior Kompleksitas Tinggi :
membuat rancangan interior dengan kasus 
(proyek) ruang untuk memenuhi fungsi publik / 
fasilitas umum yang memiliki karakteristik 
interaksi sosial tinggi dan besaran ruang diatas 
2000 m2, dengan pengembangan pada aspek 
tema, teknologi dan citra organisasi.

Desain Furnitur Tematis dan Prototipe : 
perancangan furnitur dengan tingkat kenyamanan 
tinggi, dengan proses akhir berupa pembuatan 
prototip.

Desainer muda & Wirausaha bidang Interior & Furniture
Perencana muda program & visualisasi estetika ruang 
Interior. Asisten Proyek Manager bidang Interior & furniture
Asisten Peneliti bidang desain interior

Program Studi Desain Interior adalah program studi perancangan ruang interior & furniture, penyusunan 
program ruang, pencitraan suasana ruang, pengelolaan proyek interior & furniture, berdasarkan analisis 
hubungan manusia dengan ruang dalam konteks budaya dan perkembangan industri konstruksi 
berbasis kewirausahaan dan kreativitas baik secara akademis maupun profesi.

Your good future.

Good spatial knowledge.

Good food for your ideas.

PROGRAM STUDI
DESAIN INTERIOR
SARJANA / STRATA 1

Desain Interior telah empat Kali berturut turut mendapatkan 
Akreditasi A, dengan dukungan Pengajar seperti Dosen 
Tetap dan Dosen tidak tetap (Alumni, Profesional dan 
akademisi), Sarana Pra-Sarana, Fasilitas dan metode 
pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik seperti 
Pembelajaran dengan metode Studio dari Studio 
pendidikan dasar hingga Studio Desain Interior yang 
terintegrasi dengan Laboratorium Digital, Laboratorium 
Material , Lab Pemodelan, Ruang Baca dan Ruang Literatur 
Prodi, Kemudian pembelajaran dilapangan berupa Ekskursi 
kunjungan Studi Ruang dan Budaya, kunjungan ke fasilitas 
yang berkaitan dengan mata kuliah inti, seperti Museum, 
Hotel dan Fasilitas Publik lainnya. Kunjungan Industri 
berupa pengalaman langsung terhadap industri Desain 
Interior mulai proses produksi hingga industri retail. Serta 
Kegiatan Kemahasiswaan yang mendukung perkuliahan 
berupa Pameran Rutin Tahunan Hasil Studi yang dilakukan 
dari Pendidikan dasar hingga Tugas Akhir.
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