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MBKM Research atau Riset itu artinya proses kuliah melalui
kegiatan penelitian yang dilakukan melalui aktifitas:

1. Traveling atau jalan-jalan secara langsung ke Lokasi Penelitian
yaitu Jamblang, Cirebon untuk mengenal lingkungan & bangunan
heritage serta mencoba kuliner makanan lokal.

2. Virtual traveling ke Jamblang dan tempat-tempat bersejarah
lainnya untuk mendapatkan data pendukung penelitian.

3. Mengalami dan berinteraksi (wawancara) dengan masyarakat
sekitar Jamblang, Cirebon untuk mengerti kawasan tersebut.

4. Vlogging sebagai dokumentasi di lokasi “jalan-jalan”
5. Eksplorasi dalam merancang kawasan/bangunan heritage

penelitian baik secara manual maupun virtual.
6. Presentasi & Menulis artikel berdasarkan hasil penelitian untuk

diterbitkan baik skala Nasional/Internasional.



MBKM Research ini merupakan paket lengkap mengenai pengenalan
sejarah & budaya yang berkaitan dengan desain dan mengenal potensi
destinasi wisata dengan mengenal lingkungan sekitarnya secara langsung
maupun virtual. Pengetahuan dan praktik wawancara diperoleh untuk
mendapatkan kecakapan dalam lisan serta melatih intuisi untuk lebih
memahami bangunan bersejarah & lingkungannya. Paket ini juga
menawarkan eksplorasi skill dalam merancang secara manual maupun
virtual dalam lingkup kawasan/bangunan heritage. Selain mendapatkan
kemampuan lisan juga diperoleh kemampuan dalam menulis akademik
dengan baik dan benar sebagai hasil akhir dari penelitian.

TEAM DOSEN :

Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T
Tessa Eka Darmayanti, S.Sn., M.Sc., PhD

Ir. Irfan Nurrachman, M.Ds
Leonardo, S.T., M.T

SYARAT :
Mahasiswa/i aktif baik dari dalam /luar FSRD 

Mahasiswa/i telah menempuh tahun ke 2
IPK min 3.00
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VIDEOGRAFI

VLOG

MANUAL SKETCHING

3D MODELING & ANIMATION

WRITING REPORT
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DI361/318 SDI 3 atau 4 4

DI367 Studi Profesi Desain Interior 3

DI324 Metode Penelitian 3

DI413 Tren & Gaya Hidup 3

DI369 Desain dan Budaya 3

Elektif 1 3

Elektif 6 2

21

SEMESTER 4 atau 5

Jumlah SKS

CAPAIAN PEMBELAJARAN :

CP1-2
Memiliki wawasan kritis terhadap sejarah seni rupa dan desain dan mampu menganalisis trend dan 

lifestyle yang melatarbelakanginya

CP3
Mampu memilih metode pendekatan perancangan yang tepat,  mengaplikasikan konsep dan prinsip 

desain dalam rancangannya secara logis dan kreatif, dan mengaplikasikannya dengan menggunakan 

aneka media, skill, teknik, dan teknologi untuk berbagai variasi kasus proyek perancangan interior

CP5
Mampu menghasilkan produk presentasi verbal dan  laporan perancangan dalam bentuk karya 

tulis/makalah ilmiah yang yang komunikatif, sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan.

CP6

Mampu menjalankan langkah kerja pengerjaan perancangan dan pelaksanaan proyek desain interior 

dengan benar & efektif berdasarkan pengumpulan data kebutuhan tangible & intangible dari 

pengguna dan lingkungan eksisting/terkait dalam aktivitas pengumpulan data s.d. persiapan 

perancanga hingga sintesa problem-solving pada proyek perancangan

CP9
Mampu mengkaji permasalahan manusia, aktivitas, dan lingkungan pada tahap siklus perencanaan 

proyek desain interior, tahap siklus pelaksanaan proyek desain interior, dan pada tahap siklus pasca-

pelaksanaan atau masa penggunaan objek desain interior

CP10

Mampu mengelola dokumen proyek (mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali dokumen pekerjaan terkait kegiatan pengambilan data, persiapan (pra-

rancangan), perancangan (rancangan awal dan pengembangan), serta pelaporan dan pengawasan 

pelaksanaan)

CP11
Mampu mengkaji dan mengimplementasikan karakter budaya lokal pada proses perancangan, hasil 

rancangan, dan proses pasca-perancangan
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