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DAFTAR MATAKULIAH MERDEKA BELAJAR JURUSAN ARSITEKTUR 

UNTUK MAHASISWA LUAR UB JENJANG SARJANA 
 

No Kode MK Nama MK sks 
Semes

ter 
DESKRIPSI 

Kapasi

tas 

(orang) 

Jadwal Perkuliahan 

Hari Jam 

1.  TKA62028 
Manajemen 

Properti 
2 Genap 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu (1) 

memahami lingkup tugas dan manajemen properti untuk 

mempersiapkan langkah dan strategi manajemen 

properti; (2) mampu memahami bagaimana properti 

sebagai aset dan strategi restrukturi aset sebagai bagian 

utama sistem informasi manajemen properti; (3) mampu 

memahami pengaturan waktu dan psikologi penjualan, 

dasar-dasar dan pelayanan penjualan serta kiat-kiat 

periklanan dan humas; dan (4) mampu memahami 

proses mencari pembeli, negosiasi dan penutupan 

(closing) 

30 Senin 07.30-09.10 

2.  TKA62023 
Rekayasa Bangunan 

Warisan Budaya 

2 

Genap 

Memberi pemahaman agar mahasiswa mampu 

menerapkan dasar-dasar konsep penggunaan kembali 

(adaptive re-use) pada isu konservasi bangunan warisan 

budaya 

30 

Senin 10.10-11.50 

3.  TKA62024 
Arsitektur Tropis 

Nusantara 

2 

Genap 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa (1) mengenal, 

memahami dan mengaplikasikan konsep dan metode 

pendekatan pengembangan arsitektur nusantara baik 

secara empiris hingga esensinya yang berkaitan dengan 

upaya menghadirkan keindahan arsitektur tropis; (2) 

mampu mengenal teknik analisa dan evaluasi optimasi 

rancangan dalam penciptaan rasa nyaman di dalam 

suatu ruang, bangunan, tapak, kawasan di area tropis 

nusantara; (3) mampu menyusun konsep/metode 

pengembangan teknologi rancangan arsitektur nusantara 

30 

Senin 12.40-13.20 
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No Kode MK Nama MK sks 
Semes

ter 
DESKRIPSI 

Kapasi

tas 

(orang) 

Jadwal Perkuliahan 

Hari Jam 

untuk desain modern serta optimasi rancangannya 

dalam penciptaan kenyamanan termal di daerah tropis 

 

4.  TKA62025 
Arsitektur Hemat 

Energi 

2 

Genap 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengenal 

sumber daya energi di alam, memahami prinsip dasar 

penghematan energi, melihat aplikasi keterkaitan energi 

dengan arsitektur dan lingkungan, melakukan analisi 

dan evaluasi penggunaan energi pada sistem bangunan, 

teknologi penghematan energi pada arsitektur dan 

lingkungan di daerah tropis 

 

30 

Senin 13.30-15.20 

5.  TKA62031 
Arsitektur Fasilitas 

Kesehatan 

2 

Genap 

Me,mberi pemahaman mengenai proses dan metode 

perancangan yang digunakan dalam perancangan 

bangunan fasilitas kesehatan; serta dapat melakukan 

penyusunan konsep rancangan dalam sebuah proyek 

bangunan fasilitas kesehatan dan sejenisnya 

 

30 

Senin 15.40-17.30 

6.  TKA62021 Lansekap Kota 

2 

Genap 

Mata kuliah inibertujuan agar mahasiswa ampu 

memahami unsur dan prinsip dalam proses dan metoda 

desain lansekap kawasan-kota sebagai lingkungan 

binaan dalam tautan fungsi, teknis, dan estetis 

 

30 

Selasa 07.30 - 9.10 

7.  TKA62030 Tipologi Arsitektur 

2 

Genap 

Memberi pemahaman sehingga mahasiswa mampu 

mengklasifikasikan karakteristik dan perkembangan 

berbagai jenis tipologi fungsi bangunan dan 

terjemahannya dalam hal ruang dan bentuk, serta 

mampu menganalisis tipologi arsitektur berdasarkan 

ruang, bentuk, dan fungsi bangunan yang dapat 

diterapkan dalam rancangan arsitektur 

 

30 

Selasa 09.30-11.10 
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8.  TKA62018 
Interior Bangunan 

Privat 

2 

Genap 

Memberi pemahaman sehingga mahasiswa mengenal, 

memahami, dan menerapkan dasar-dasar desain interior 

bangunan privat melalui proses dan metode tertentu 

 

30 

Selasa 12.40-13.20 

9.  TKA62027 

Bahan dan 

Konstruksi 

Arsitektur 

Kontemporer 

2 

Genap 

Memberi pengenalan mengenai bahan dan jenis-jenis 

konstruksi bangunan arsitektur yang tumbuh dan 

berkembang saat ini; sehingga mahasiswa mampu 

mengklasifikasi bahan dan konstruksi bangunan 

arsitektur kontemporer serta mampu mengenal bahan 

banguinan fabrikasi dan industri konstruksi pada 

umumnya 

 

30 

Selasa 13.30-15.20 

10.  TKA62020 

Lingkungan, 

Arsitektur dan 

Perilaku 

2 

Genap 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami 

konsep, teori dasar dan metode riset di bidang 

lingkungan (arsitektur) dan perilaku, serta penerapan 

kajian lingkungan (arsitektur) dan perilaku dalam 

perancangan lingkungan binaan 

 

30 

Rabu 10.10-12.40 

11.  TKA62017 
Semiotika 

Arsitektur 

2 

Genap 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa ampu 

memahami, menelusuri dan menyusun tatanan tanda 

dalam rupa, desain arsitektur dan lingkungan secara 

teoritik dan praksis. 

 

30 

Rabu 13.30-15.20 

12.  TKA62029 

Permodelan Digital 

Arsitektur Privat-

Publik 

2 

Genap 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu 

mengembangkan perancangan dan penelitian bidang 

arsitektur khususnya dalam metoda permodelan dan 

simulasi bangunan skala privat / publik, massa tunggal, 

dengan menggunakan perangkat lunak komputer 

 

30 

Jum’at 07.30 - 09.10 

http://teknik.ub.ac.id/
mailto:teknik@ub.ac.id


 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS TEKNIK 
Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia 

Telp. : +62-341-587710; Fax : 62 341 551430 

http://teknik.ub.ac.id  E-mail : teknik@ub.ac.id  

No Kode MK Nama MK sks 
Semes

ter 
DESKRIPSI 

Kapasi

tas 

(orang) 

Jadwal Perkuliahan 

Hari Jam 

13.  TKA62026 
Manajemen 

Konstruksi 

2 

Genap 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa (1) 

memahami tentang manajemen konstruksi mulai dari 

tahap ide, feasibility study, perencanaan, tahap 

konstruksi sampai dengan tahap pemanfaatan proyek; 

(2) mampu memahami pengendalian mutu pekerjaan, 

mencakup kerekayasaan dan administrasi proyek yang 

terintegrasi mulai dari tahap ide, feasibility study, 

perencanaan, tahap konstruksi sampai dengan tahap 

pemanfaatan proyek 

 

30 

Jum’at 09.30-11.10 

Data diperbarui tanggal 5 Februari 2021. 

 

 

Mengetahui, 

 

ttd. 

Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 
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