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List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Informatika Kota
Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi informatika kota, mengidentifikasi 

fenomena dalam kota dengan menggunakan teknologi informasi dan 

memvisualisasikan data spatial.
3 10

Perencanaan Pariwisata

setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan 

tentang sistem pariwisata, manfaat dan tantangan pariwisata, jenis dan daya 

tarik wisata serta fasilitas pendukungnya, teori dan teknik perencanaan 

pariwisata dan perancangan daya tarik wisata.

3 10

Inovasi Disain Material 

Bangunan

mahasiswa mampu menjelaskan, memilih dan mengaplikasikan bahan 

bangunan dan teknologinya dalam perencangan arsitektur. Meteri pada kuiliah 

ini membahas tentang karakteristik bahan bangunan termasuk perkembangan 

teknologi terkini dari bahan bangunan dan penerapannya.

3 10

Apresiasi Arsitektur
Mata kuliah apresiasi arsitektur bertujuan agar mahasiswa mampu 

membedakan arsitektur yang benar, sehingga mampu menghargai arsitektur 

yang baik. 
3 10
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Arsitektur Sadar Energi

arsitektur sadar energi bertujuan untuk memberikan konsep - konsep 

pemanfaaran energi secara bijak pada bangunan sehingga mampu berikan 

respon terhadap perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Meteri 

pada mata kuliah ini membahas tentang  dasar - dasa teori energi, respon 

terhadap perkembangan teknologi dan energi yang dihasilkan oleh bangunan, 

penggunaan material untuk meminimalkan energi, ketepatan perhitungan 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan menggunakan software.

3 10

Prodi Teknik Sipil

Akreditasi: A
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Building Information 

Modelling (BIM)

Dalam mata kuliah ini mahasiswa diajak untuk beradaptasi dengan teknologi 

terkini dalam dunia teknik sipil, menggunakan Building Information Modeling 

dan aplikasinya dalam dunia konstruksi baik dari segi arsitektur, struktur, dan 

mekanikal (CPS-4 ; CPP-3), sehingga mampu memodelkan struktur bangunan 

rangka beton bertulang dan rangka baja dengan menggunakan BIM (CPU -

1,7) , serta mampu melakukan analisis biaya dan waktu menggunakan BIM 

(CPK-1,13).

3 10

Kewirausahaan Teknik

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewirausahaan (CPS-9) (CPP-3) 

(CPU-1) dan menerapkannya dalam lingkungan bisnis konstruksi (CPK-7) 

(CPK-10) (CPU-3) serta mampu mengembangkan ide usaha yang inovatif dan 

menyusun rencana bisnisnya (CPS6) (CPS-11) serta melaksanakannya (CPU-

2).

2 10


