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2 F FARMASI
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Prodi
Penyelenggara

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

APTIK

SKS

Tawarkan

Kuota

Ekonomi

EKEL 106

Perancangan
Organisasi
Berbasis Nilai

3

Ѵ

5

Stephanus Eri Kusuma, M.Sc.

Manajemen

M1451

Manajemen
Kinerja

3

√

5

Ima Kristina Yulita, M.Sc.

Magister Manajemen MM 5202
(S2)

Etika Bisnis

3

S1 Farmasi

FAK 101P

Kimia Dasar

3

Ѵ

S1 Farmasi

FAB 101P

Biologi Sel
Molekuler

3

Ѵ

S1 Farmasi

FAB 102P

Botani Farmasi

3

Ѵ

S1 Farmasi

FAT 101P

Farmasi Fisika

3

Ѵ

S1 Farmasi

FAS 101

Pengantar Profesi
Apoteker

2

Ѵ

√

Prasyarat
(jika ada)

Nama Pengajar / Dosen

3

Dr. J.J. Spillane, S.J.

5

Dr. Jeffry Julianus, M.Sc.

5

5

Damiana Sapta Candrasari,
S.Si., M.Sc

‐

‐

Mahasiswa Pasca
Sarjana

‐

‐

Dr. Erna Tri Wulandari, Apt.

‐

Christofori Maria Ratna Rini,
Ph.D., Apt.

‐

5

1. T.B. Titien Siwi Hartayu,
M.Kes., Ph.D., Apt.
2. Dr. Yosef Wijoyo, M.Si., Apt.

‐

5

3

F TEOLOGI

S2 FILSAFAT
KEILAHIAN

TEOD 238

Hibriditas dan
Keimanan Ganda

3

Ѵ

5

Albertus Bagus Laksana, S.J.,
S.S., Ph.D.

Mahasiswa
Pascasarjana
bidang humaniora
(TOEFL 450‐550)

4

F SASTRA

Sastra Inggris

ESSI 152

Public Speaking
(KELAS A)

2

√

5

Ni Luh Putu Rosiandani,
M.Hum.

‐

Sastra Inggris

ESSI 152

Public Speaking
(KELAS B)

2

√

5

Anindita Dewangga Puri, S.S.,
M.A.

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran
Mata kuliah ini menjadi sarana agar mahasiswa mampu membangun desain pengembangan
organisasi yang berbasis nilai‐nilai organisasi, berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial,
serta mampu menyikapi secara bijaksana pandangan‐pandangan bercorak eksklusif demi
terwujudnya inovasi‐inovasi sosial yang menciptakan kesejahteraan bersama dan
pembangunan berkelanjutan. Bahan kajian matakuliah ini mencakup: (1) Pengenalan
pandangan dan nilai yang berkembang pada era globalisasi berikut pandangan dan nilai‐nilai
alternatifnya; (2) teknik dan praktek mapping nilai; dan (3) Pengintegrasian dan
i inii menjadi
il i ilsarana
i d l agar mahasiswa
i i
Mata kuliah
mampu memahami pengertian dan tujuan

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Kamis, 13.00 ‐ 15.50
WIB

Agustus‐Desember 2021

Senin, 16.00‐18.50
WIB

Agustus‐Desember 2021

Senin, 15.00‐17.50
WIB

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Kelas B, Hari Rabu,
07:00 ‐ 09:50 WIB

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Kelas A, Hari Senin,
07:00 ‐ 08:50 WIB

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Kelas B, Hari Kamis,
09:00 ‐ 11:50

Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis, kritis dan analitis tentang konsep hukum‐ 23 Agustus 2021 – 16
hukum dan sifat fisika kimia bahan aktif dan eksipien meliputi konsep dasar wujud zat dan
Desember 2021
aturan fase, termodinamika, sifat fisik molekul obat, larutan dan kelarutan, kinetika dan orde
reaksi, difusi dan disolusi, fenomena antarmuka, sistem dispersi kasar dan koloid,
mikromeritik, rheologi, sifat fisika senyawa obat berbentuk serbuk, kompatibilitas, koefisien
k
d
k ik ini berkontribusi dalam capaian pembelajaran: (1)
23 Agustus 2020 – 16
Matai ikuliah did
program
sarjana
farmasi
Desember 2020
Memberikan gambaran tentang peran dan tanggung jawab profesi apoteker dalam system
pelayanan kesehatan

Kelas A, Hari Kamis,
07:00 ‐ 09:50 WIB

penilaian kinerja, aspek penting dalam Penilian kinerja, syarat‐syarat dan beberapa
penyimpangan dalam penilaian kinerja, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, dan meningkatkan
kinerja sebagai upaya bersama. Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep‐
konsep dalam manajemen kinerja, mahasiswa mampu untuk mengetahui metode yang
digunakan dalam penilian kinerja, dan mahasiswa mampu untuk menganalisis manajemen
kinerja
Mata kuliah ini memberikan pengertian dasar etika dan unsur‐unsurnya. Perbedaan antara
etika dan moral. Bisa membedakan macam‐macam etika dan lingkup masing‐masing etika
tersebut agar bisa menempatkan posisi Etika Bisnis dan permasalahannya. Ada tiga dimensi
tindakan manusia yang menentukan moralitas dan bentuk tanggungjawabnya: subyek,
konteks dan tujuan/hasil/konsekuensi. Tekanan pada salah satu dimensi itu yang menentukan
bentuk aliran pemikiran etika dan membuka kemungkinan baru cara memecahkan masalah
dilema moral. Memahami garis besar pengertian masing‐masing aliran dalam etika untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan cara argumentasi masing‐masing. Lalu terlihat dimensi
tindakan yang mana yang mendapat tekanan atau prioritas dalam menalar argumentasinya.
Pemahaman ini memungkinkan melihat beragam pertimbangan dalam memecahkan dilema
etika dlm bisnis. Etika bisnis bisa berubah menjadi bagian dari strategi kebijakan demi
kepentingan perusahaan, stakeholders dan pasar. Perusahaan termotivasi menjaga standar
etika, tidak terseret persaingan liar serta peduli HAM dan masalah sosial.
Mampu menjelaskan secara logis dan sistematis tentang prinsip‐prinsip dasar reaksi kimia dan
kuantifikasinya sebagai dasar pemahaman kualitas sediaan farmasi dan aksi obat dalam tubuh
serta mampu mengaplikasikannya untuk mengkuantifikasi jumlah atau kadar zat kimia atau
obat yang ada dalam sediaan.
Mampu menjelaskan secara sistematis tentang sel prokariotik dan eukariotik berikut organel
beserta dogma central yang terdapat didalamnya sebagai target seluler dan molekuler obat
yang mendasari pemahaman aksi obat dalam tubuh.
Mahasiswa mampu membuat deskripsi dan mengidentifikasi tanaman secara logis dan
sistematis, untuk menjamin kebenaran tanaman dan simplisia sumber obat.

Matakuliah ini membahas fenomena keimanan ganda (multireligious belonging) yang
biasanya dimengerti sebagai loyalitas yang diambil secara sadar terhadap beberapa agama
sekaligus, yang menghasilkan identitas ganda juga. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pendekatan fenomenologis dan kultural
(teori hibriditas) dan pendekatan teologis. Selain gambaran yang umum mengenai fenomena
ini, akan dibahas secara khusus fenomena hibriditas kultural agama dan identitas yang
kompleks dari komunitas Kristiani Asia. Realitas Asia mengajak kita untuk memahami
keimanan ganda terutama dalam pengertian identitas religius‐kultural yang kompleks, yang
This course is aimed at helping students develop their public speaking skills. They will be
trained and equiped with some basic principles of public speaking knowledge and skills, such
as preparing, organizing, and presenting the speech. The students will also be exposed with
varieties of public speaking, especially self‐introducing, informing, and persuading. In the end
of the class they are assigned to deliver informative and persuasive speech fluently,
t
ti ll l l i
i l
d i fl
ti ll
‐sda‐

Kelas A, Hari Senin,
13:00 ‐ 14:50 WIB

23 Agustus ‐ 16 Desember
2021

Agustus s.d. Desember 2021

Kamis, 15.00‐16.50

Agustus s.d. Desember 2021

Kamis, 13.00‐14.50

No

Fakultas

Prodi
Penyelenggara

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

Sastra Inggris

ESSI 152

Sastra Inggris

ESSI 152

Public Speaking
(KELAS C)
Public Speaking
(KELAS D)

Sastra Inggris

APTIK

SKS

Tawarkan

Prasyarat
(jika ada)

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

2

√

5

Epata Puji Astuti, S.S., M.A.

‐sda‐

Agustus s.d. Desember 2021

Selasa, 14.00‐15.50

2

√

5

Diksita Galuh Nirwinastu,
M.Hum.

‐sda‐

Agustus s.d. Desember 2021

Selasa, 14.00‐15.50

LISI 153

Film and Literature 3

√

10

A.B. Sri Mulyani, Ph.D.

Sastra Inggris

TISI 151

Register
Translation

4

√

10

Harris Hermansyah, M.Hum.

Agustus s.d. Desember 2021
Film and Literature explores, compares, and connects elements of literature and film and
examines the interplay between the two areas of studies. This course acquaints students with
some major issues, analytical models, and interpretational techniques in literature and film
studies. This class also explores various features, characteristics, and details of the film. The
focus among others will be on (1) cinematic techniques such as camera work, editing, lighting,
narrative, musical score; (2) social‐cultural influences such as censorship, war, justice and
injustice, taboos, politics, race, class, and gender. Furthermore, this course provides
knowledge on film and literature and interdisciplinary theories and methods to write an
undergraduate thesis on film scripts and screenplays or film scripts/screenplays and literature.
Each class session starts with a lecture that presents materials and background information
related to the literary work and the scheduled film. Afterward, the session is followed by the
Agustus s.d. Desember 2021
This course explores various types of texts (both in English and in Indonesian), and students
are exposed to various registers. In this class, students practice translating, find problems in
the process of translatiing, discuss the problems, and finally find solution the the problems.

Sejarah

INDO 105

Kasultanan di
Indonesia

3

√

10

Florentinus Galih Adi Utama,
S.S., M.A.

tidak ada

Mahasiswa mengetahui dan memahami kerajaan‐kerajaan bercorak Islam di Indonesia, baik September s.d. Desember
sistem politik, ekonomi, sosial budaya maupun kehidupan keagamaannya.
2021

Rabu, 14.00‐15.50

Senin, 15.00‐16.50

Kamis, 09.00‐11.50
WIB

Di samping itu, mata kuliah ini juga mempelajari hubungan inter dan antar kerajaan serta
sikap kerajaan‐kerajaan tersebut dalam menghadapi masuknya sistem politik barat

5

7-2

F SAINS DAN
TEKNOLOGI

Sastra Indonesia

CSFS 102

Kajian Sastra
Indonesia

2

√

5

Dr. Yoseph Yapi Taum dan
Prof. Dra. Novita Dewi, M.S.,
M.A. (Hons.), Ph.D.

Sastra Indonesia

JURN 106

Pembuatan Media 2
Jurnalistik Daring

√

5

Sony Christian Sudarsono, S.S.,
M.A.

Informatika

INTS105

Pembelajaran
Mesin (Machine
Learning)

3

v

5

Drs. Hari Suparwito, S.J.,
M.App.IT

Informatika

INTS 106

Pemrosesan Citra 4
(Image Processing)

v

5

Dr. Anastasia Rita Widiarti

‐

Pemoraman
Komputer atau
Metode Numerik

Mata Kuliah merupakan mata kuliah wajib Fakultas Sastra. Melalui Mata Kuliah ini mahasiswa
belajar tentang posisi sastra Indonesia yang keberadaannya ditentukan oleh sistem sastra dan
struktur relasi kekuasaan. Mata kuliah ini memberikan tinjauan dan evaluasi kritis berupa
representasi dan pandangan dunia terhadap teks‐teks sastra Indonesia, meliputi topik (1)
politik kanonisasi dalam sejarah sastra Indonesia, (2) hakikat sastra pergerakan, dan (3)
hakikat sastra marginal.
Mata kuliah ini merupakan paket Jurnalistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari
dan menerapkan proses pembuatan dan mengelola media jurnalistik daring. Oleh karena itu,
objek kajian mata kuliah ini meliputi organisasi lembaga media jurnalistik, manajemen
redaksional dalam media jurnalistik, rubrikasi media jurnalistik, tahap‐tahap pembuatan
media jurnalistik, dan praktik membuat media jurnalistik daring. Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa diharapkan menguasai tata kelola media jurnalistik daring dan mampu
menerapkannya dengan bekal dasar ilmu bahasa, sastra dan budaya. Penguasaan dan
penerapan tata kelola media jurnalistik daring dengan bekal dasar ilmu bahasa, sastra, dan
budaya ini merupakan salah satu kompetensi dari kompetensi yang lebih luas yang perlu
dimiliki oleh setiap sarjana sastra Indonesia, yaitu menguasai ilmu bahasa, sastra, dan budaya
Indonesia beserta penerapannya dalam penulisan khususnya penulisan di media jurnalistik
Melalui matakuliah Pembelajaran Mesin ini, mahasiswa diperkenalkan pada proses untuk
memahami ide dasar, konsep, algoritma dan teknik untuk membuat mesin atau sistem
komputasi menjadi lebih cerdas melalui proses pembelajaran melalui data (learning from
data). Materi matakuliah Pembelajaran Mesin meliputi: supervised learning, unsupervised
learning, reinforcement learning, dan ensemble methods. Di dalam masing‐masing materi
akan diberikan beberapa metode algoritma untuk menyelesaikan permasalahan, melakukan
pengelompokan, prediksi, asosiasi, regresi berdasar pada data. Bahasa pemrograman Python
menjadi sarana untuk menyelesaikan persoalan‐persoalan berkaitan dengan pembuatan
Melalui perkuliahan ini mahasiswa akan belajar bagaimana mengolah sebuah dokumen
gambar sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Materinya meliputi: Operasi
Piksel, Morfologi Pengolahan Citra, Operasi Geometrik, Operasi Citra Berwarna, Operasi Citra
Biner, Rstorasi Citra, Segementasi Citra, Ekstraksi Ciri Citra. Capaian Pembelajaran dari
matakuliah ini adalah: Mahasiswa memahami beberapa pengertian dasar dalam pemrosesan
citra, Mahasiswa mengetahui kegunaan dari pemrosesan citra dalam penyelesaian kasus di
kehidupan sehari‐hari

Agustus s.d. Desember 2021

Kamis, 08.00‐09.50
WIB

Agustus s.d. Desember 2021

Rabu, 11.00‐12.50
WIB

Agustus 2021 s.d. Desember
2021

Senin jam 11.00 ‐
14.00 WIB

Agustus 2021 s.d. Desember
2021

Rabu jam 11.00 ‐
14.00 WIB (Teori)
Kamis, jam 10.00 ‐
13.00 WIB
(Praktikum)

No

6

Fakultas

PASCA
SARJANA

Prodi
Penyelenggara

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

APTIK

SKS

Tawarkan

Prasyarat
(jika ada)

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran

S1 Teknik Mesin

STMA704

Hidrolik dan
Pneumatik

2

v

10

Ir. Rines, MT

Tidak ada

S1 Teknik Elektro

TELK‐176

Sistem Komunikasi 3
Nirkabel

v

5

Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T.,
PH.D

S1 Matematika

KoOMP101

Pemrograman
Komputer

3

v

5

Hartono, Ph.D;

Mata kuliah Hidrolik dan Pneumatik mempelajari dasar dari mesin pengangkat yang
menggunakan fluida dan gas sebagai pendorong. Beberapa materi yang dipelajari: gambaran
umum peranan sistem berdaya fluida dalam membantu pekerjaan manusia, keunggulan‐
keunggulan sistem berdaya fluida dibandingkan dengan sistem listrik maupun mekanis,
komponen‐komponen atau perlengkapan‐perlengkapan sistem berdaya fluida beserta
kegunaannya, enis‐jenis sistem kendali yang umum digunakan dalam mengatur operasional
dari sistem berdaya fluida, membaca dan menerangkan diagram sirkuit hidrolik dan
pneumatik, melakukan perhitungan efisiensi pompa, laju aliran fluida dan tekanan dalam pipa
hidrolik, melakukan perhitungan kapasitas dan daya kompresor, laju aliran fluida dan tekanan
Mengetahui dasar‐ Mata kuliah ini mempelajari berbagai teknologi komunikasi nirkabel dengan berbagai aspek
yang melingkupinya: Jaringan Komunikasi Kabel Kecepatan Tinggi (Frame Relay, ATM, High
dasar
Speed LAN, VLAN), Nirkabel Bergerak (Konsep Nirkabel, Teknologi Nirkabel Mobile 1G sampai
telekomunikasi
5G), Nirkabel Tetap (Cordless dan WLL, WiMAX, Mobile IP dan WAP, LAN Nirkabel, Bluetooth,
Zi b RFID)ini memberikan dasar pemrograman Python bagi mahasiswa agar dapat
‐
Matakuliah

Magister Kajian
Budaya

PSMKB 502

Kajian Gender

2

v

5

Dr. Katrin Bandel

‐

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

Semester gasal Agustus s.d.
Desember 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

23 Agustus 2021 – 16
digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan riil. Lewat matakuliah ini mahasiswa Desember 2021
diharapkan dapat menguasai konsep dasar pemrograman terstruktur dan memecahkan
masalah dengan algoritma.
1. Mempelajari konsep‐konsep dasar serta perkembangan mutakhir Kajian Gender secara Agustus s.d Desember 2021
umum,

Selasa, 14.00‐16.50
WIB

Selasa, 09.00‐11.50
WIB

2. Kajian Gender berperspektif pascakolonial. Unt memahami realitas yg kompleks dlm
konteks negara pascakolonial.

7

7-3

F. KEGURUAN
DAN ILMU
PENDIDIKAN
(FKIP)

Magister Kajian
Bahasa Inggris

ELE 6310

3
Mobile
Applications for
Language Learning

v

5

Dr. Benedictus Bherman
Dwijatmoko, M.A.

Magister Kajian
Bahasa Inggris

FOU 510

Critical Discourse
Analysis

3

v

5

1. Dr. Benedictus Bherman
Dwijatmoko, M.A.
2. Dr. J. Haryatmoko, S.J.

Magister Kajian
Bahasa Inggris

FOU 512

Foundation of
English Literature

3

v

5

Paulus Sarwoto, Ph.D.

Magister Kajian
Bahasa Inggris

FOU 513

Foundation of
English Education

3

v

5

F.X. Mukarto, Ph.D.

Magister Kajian
Bahasa Inggris

LIT 631

Asian Literature in 3
English

v

5

Prof. Dra. Novita Dewi,
M.A.,M.S.,(Hons).,Ph.D.

Pendidikan Biologi

HEEA045

Healing Earth

v

10

Dr. P. Wiryono Priyotamtama, Tidak ada
SJ., Hendra Michael Aquan,
S.Si, MEnvMgmt.

2

‐

23 Agustus 2021 – 16
This course aims at helping the students develop their the ability to design Android –based
mobile applications for language learning. During the course the students develop applications Desember 2021
for language teaching which cover material presentation, practice and assesment.
This course aims at helping the students develop their sensitivity of the manifestation of
power and solidarity in a text and their skill in analyzing the manifestation in text and the use
of language elements to express the manifestation. The material covers Faircloush's three‐
dimension analysis and four‐stage analysis, Foucoult's geneological analysis of discourse,
Bourdieu's concepts such capital theory, symbolic power, habitus, and distinction, Derrida's
deconstruction theory, and van Dijk's Sociocognitive Approach. The class also discusses
Systemic Functional Grammar, appraisal theory, and seven building tasks of language as a tool
f di
l i
Designed as foundations to the study of literature, this course will examine the ongoing
debates surrounding “What is literature?” and “What is NOT literature?” by focusing on
various texts within their respective contexts. It will discuss the ways in which creative
literature directly relates to the personal, social, political and spiritual aspects of people’s life.
Here, the word “English” is used as the name for world resources of languages, cultures and
peoples, hence approachable to national/international and global/local repositioning. This
course will also pay attention to some key vocabularies and primary critical skills to access a
variety of literary genres across times and a handful of literary theories (introductory in

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

This course aims to help you become aware of the goal of English language education, the
instructional materials or what the students have to learn, what the instructional processes
are, patterns of interaction between teacher and students as well as between and among
students, and how the attainment of the learning outcomes are assessed. Students learn
established instructional design models, established templates in learning teaching cycle,
various language teaching methods, language learning assessment and eventually learning
program plan
Demographic change of users and providers of English as well as growing interests in Asian
literature written in and/or translated into English have all compelled us to rethink about
literary studies in Indonesia. With regard to our postcolonial experiences within the cultural
and political contexts of today, the use of more literary pieces from Southeast Asian countries
in English literature studies is increasingly more important. Characteristic of postmodern age
is the recognition of people as human persons; and, in this case, Asian people as multilingual
and multicultural subjects. This course maps out Asian literature within the development of
English as a lingua franca, believing as it does that reading and evaluating works from our own
region may help promote humanistic goals in literary studies, i.e. continuous efforts to
Healing Earth menghadirkan pendekatan integral, global dan kontekstual, untuk tantangan
ekologis yang dihadapi manusia. Tujuan keseluruhan dari Healing Earth adalah untuk
membantu kita semua tumbuh menjadi ahli ekologi integral, yang tidak hanya fokus pada sisi
sains, tapi juga etis dan sprititual. Peserta mata kuliah diharapkan dapat terlibat dalam
penyembuhan bumi dan bersedia memberikan tangan, hati, dan pikiran untuk tugas tersebut.

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

31 Agustus 2020 s.d 18
Desember 2020

Semester gasal Agustus s.d.
Desember 2021

Kamis, Pk. 10.00 WIB

No

7-4

Fakultas

Prodi
Penyelenggara

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

APTIK

SKS

Tawarkan

Prasyarat
(jika ada)

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

Pendidikan Biologi

KPSK 026

Kepemimpinan
Sekolah

2

v

5

Ig. Y. Kristio Budiasmoro, M.Si. Tidak ada

Pendidikan Bahasa
Inggris

SEDU116

Creative Writing

2

v

3

Henny Herawati, M.Hum.,
Ph.D.

Pendidikan Bahasa
Inggris

EEDU108

CALL (Educational 3
Technology)

v

3

Mega Wulandari, S.Pd.,
M.Hum.

Pendidikan Bahasa
Inggris

SEDU110

Critical Listening
and Speaking 1

4

v

3

Markus Budiraharjo, S.Pd.,
M.Ed., Ed.D.

Pendidikan Bahasa
Inggris

TISI102

Theories and
Practices of
Translation

3

v

3

Fidelis Chosa Kastuhandani,
M.Hum., Ph.D.

Bimbingan dan
Konseling

PSID 105

Pendidikan
Karakter

2

v

5

Drs. Nasarius Sudaryono

Magister Pendidikan
Bahasa Indonesia

MPBSI103

3
Inovasi
Pembelajaran
Bahasa dan Sastra
Indonesia

v

10

Pius Nurwidasa Prihatin, Ed.D. ‐

Pendidikan
Matematika

FIHU 702

Etnomatematika

v

15

Dr. Marcellinus Andy Rudhito,
S.Pd.

3

Instructional
Design,
Approaches,
Methods and
Techniques,
Curriculum and
Material
Development and
Language Learning

Tidak ada

‐

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran
Kepemimpinan dalam pendidikan merupakan modal utama bagi seorang Guru untuk
memahami kultur sekolah baik secara organisasi maupun kelembagaan (peraturan dan
kebijakan sekolah). Mahasiswa sangat diharapkan mampu meluaskan cakrawala tentang
budaya sekolah dengan aneka model kepemimpinan yang ada, dengan demikian ketika
mahasiswa memasuki lingkungan sekolah tidak canggung lagi dan mampu mengimajinasikan
posisinya dalam gambaran utuh bisnis sekolah dan bukan hanya untuk kepentingan sempit
pengajaran. Dalam perkuliahan mahasiswa diajak melalui role play praktik 9 tipe
kepemimpinan disekolah dalam berbagai kasus penelitian. Role play dipilih sebagai metode
yang dapat menjelaskan bagaimana tipe kepemimpinan yang relevan dalam pengelolaan
kegiatan sekolah dikomunikasikan. Kepemimpinan sekolah di fokuskan pada ketrampilan
mengelola komunikasi dengan bidang‐bidang pengelolaan sekolah mengacu pada Hoyle et all.
(1985) dalam buku Skills for Successfull School Leader). Tehnik komunikasi yang mencirikan
tipe kepemimpinan dalam perkuliahan ini dicoba digunakan untuk memecahkan persoalan‐
persoalan pengelolaan sekolah dan disesuaikan dengan karakter tipe‐tipe personality
mahasiswa di kelas. Kepemimpinan diharapkan dapat dipahami oleh para mahasiswa sebagai
bagian ketrampilan yang dapat dikembangkan dalam berbagai tipe personality.
Kepemimpinan dapat dibangun, dibentuk dan dilatihkan dalam berbagai pemecahan
SEDU 116 Creative Writing is offered to introduce students to the process and techniques of
creative writing. It encourages students’ engagement in creative writing, offering a range of
strategies to help student develop as a writer. The emphasis is highly practical, with exercises
and activities designed to ignite and sustain the writing impulse. The course starts by showing
ways of using memory and experience and building a daily discipline. Students will write
stories and poems inspired by other work and surroundings. The final project is a publication
of an e‐book showcases students’ best stories and poems. The class IG creativewriting_pbi is

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

Semester gasal Agustus s.d.
Desember 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Computer Based Language Learning (or Computer‐Assisted Language Learning) is designed to 23 Agustus 2021 – 16
introduce students to underlying principles of computer assisted language learning and digital Desember 2021
tools and how to implement them in language classrooms. This course will also show students
how to search, select, and evaluate a body of internet‐based (or web‐based/online/electronic)
materials and to provide hands‐on experiences in developing computer‐based or web‐based
materials and learning activity.

Critical Listening and Speaking I (CLS I) is designed to introduce the students to listening and
23 Agustus 2021 – 16
giving personal response strategies. On completing the course, the students will be able to
Desember 2021
employ strategic skills, to comprehend intermediate extended discourse such as news reports,
narratives, expository passages; paraphrase, take notes and summarize intermediate
extended discourse such as news reports, narratives, and expository passages. Afterwards, the
students will be able to give oral critical response and reflection based on the given topics in
th
f
f hPractices
t i di id
l/
t ti
23 Agustus 2021 – 16
Theories
and
of Translation
is designed
to introduce knowledge of the definition,
Desember 2021
principles, problems, and process of translation. The students are exposed to the hands‐on
experiences of translating various text types. Students are introduced to the concept of
cultural transfer, naturalization, coherence, unity and flow. Students are to identify syntactic,
semantic, and pragmatic problems in translating letters, news, editorial, leaflet, abstract, and
journals. This course is in semester 7.
Mata kuliah ini memberikan pemahaman prinsip‐prinsip pendidikan karakter dalam rangka
23 Agustus – 3 Desember
training pengembangan diri anak dan remaja di seting sekolah dan luar sekolah
2021
Matakuliah ini merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menelaah isu‐isu berkaitan dengan September 2020 sd Desember
inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam matakuliah ini mahasiswa
2021
memperdalam pengetahuan tentang hakekat inovasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra
Indonesia. Matakuliah ini merupakan matakuliah seminar sehingga mahasiswa terlibat aktif
dalam proses pembelajaran melalui presentasi individu peserta kuliah, mengembangkan
proyek penelitian kecil, mengembangkan desain pembelajaran serta mengevaluasi berbagai
j1. Memahami
i d i
b l j
d h d
dasar‐dasar
kajian Etnomatematika.
23 Agustus 2021 – 3
Kelas A: Kamis, 13.00
Desember 2021
‐ 16.00 WIB
2. Dapat melakukan kajian etnomatematika

Kelas B: Selasa,
11.00 ‐ 14.00 WIB

3. Dapat menyusun artikel hasil kajian etnomatematika dan mempublikasikannya

Kelas C: Rabu, 07.00 ‐
10.00 WIB

No

Fakultas

Prodi
Penyelenggara
Pendidikan Guru
Sekolah Dasar

Pendidikan Guru
Sekolah Dasar

Pendidikan Guru
Sekolah Dasar

Pendidikan Guru
Sekolah Dasar

7-5

Kode MK
*wajib diisi
KONS101

KONS103

KONS105

KONS205

Nama MK
*wajib diisi

Tawarkan

Kurikulum Berbasis 2
Metode
Montessori 1

Kurikulum Berbasis 2
Konsep 1

Kurikulum Berbasis 2
Konteks 1

Pendidikan Anak
Autis

APTIK

SKS

2

√

√

√

√

Prasyarat
(jika ada)

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

3

3

3

3

Irine Kurniastuti, M.Psi. dan
Andri Anugrahana, M.Pd.

Th. Yunia Setyawan, M.Hum

Eny Winarti, Ph.D.

Laurensia Aptik Evanjeli, M.A.

‐

‐

‐

‐

Pendidikan Kimia

BKIM 101

Teori Belajar dan
Pembelajaran
Sains

3

√

10

Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed.,
Ph.D.

Tidak ada

Pendidikan Sejarah

SEKA107

Sejarah Cina

3

√

10

Drs. Yohanes Rasul Subakti,
M.Pd.

Tidak ada

Pendidikan Sejarah

SEKA108

Sejarah Jepang

3

√

10

Drs. Yohanes Rasul Subakti,
M.Pd.

Tidak ada

Pendidikan Sejarah

TMSE102

Historiografi

3

√

10

Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Tidak ada

Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia

KJUR 153

Pengelolaan Media 2
Massa

√

4

Danang Satria Nugraha, S.S.,
M.A.

Tidak ada

Fisika dan Pendidikan FMOD103
Fisika

Fisika Atom dan
Molekul

2

√

10

Dr Ign Edi Santosa MS

Fisika Modern

Magister Pendidikan
Bahasa Inggris

Educational
Psychology

3

√

3

1. Concilianus Laos Mbato,
M.A., Ed.D.
2 Paulus Kuswandono Ph D

Tidak ada

PEDU225

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Agustus‐Desember 2021
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memperkenalkan filosofi dan
metode Montessori sebagai salah satu dari kurikulum internasional. Mata kuliah ini
membekali mahasiswa dengan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan untuk berinovasi
secara kreatif dan efektif dalam penggunaan media pembelajaran Montessori yang edukatif
dan mendampingi belajar siswa sesuai dengan perkembangan anak usia 3 – 6 tahun.
Mata kuliah Kurikulum Berbasis Konsep 1 (PYP) didesain untuk memberikan gambaran umum Agustus‐Desember 2021
mengenai kerangka kurikulum internasional yang berbasis IB (the International Baccalaureate)
yang disebut dengan Primary Years Programme (PYP). Mata kuliah ini berisi dasar pemikiran
dan nilai‐nilai PYP yang diperuntukkan bagi siswa yang berada pada rentang usia 3‐6 tahun,
yang dipandu melalui empat dari enam tema transdisipliner dan ditelaah dengan
menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari enam bidang
pembelajaran, yaitu: language (bahasa), mathematics (matematika), science (sains), social
studies (ilmu sosial), personal, social and physical education (pendidikan jasmani dan
Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa melihat kurikulum berbasis konteks
(International Primary Curriculum) yang diberikan untuk anak usia dini (early years) meliputi
prinsip, tema, units of work, dan evaluasi pembelajaran. Mahasiswa juga diajak untuk
membandingkan kesesuaian konteks kurikulum berbasis konteks dengan latar belakang
peserta didik
Mata kuliah ini disusun untuk mengenalkan serta mendalami peserta didik dengan autisme.
Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai definisi, penyebab, ciri‐ciri, spektrum, tipe‐
tipe, gangguan penyerta (komorbiditas), asesmen, penanganan, penyusunan program
pembelajaran dan observasi lapang. Penanganan ini bukan dalam arti terapi tetapi lebih pada
memfasilitasi peserta didik dengan autisme untuk bisa mengikuti pembelajaran baik di
sekolah khusus ataupun inklusi
Mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Sains merupakan mata kuliah yang wajib diambil
oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia USD dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini membekali
mahasiswa mengenai konsep belajar dan implikasinya pada pembelajaran sains, berbagai
teori belajar yang mencakup teori belajar tingkah laku, kognitif, sosial, dan humanisme, serta
implikasinya dalam pembelajaran sains khususnya kimia.
Mata kuliah ini membahas sejumlah pengetahuan dan informasi tentang berpikiran, gagasan,
dan kekayaan budaya bangsa Cina sebagai bahan kajian mahasiswa dalam memahami
perkembangan politik, kemasyarakatan, ekonomi, dan hubungan antar negara bangsa‐bangsa
yang hidup di kawasan ini dari masa Kolonial sampai Revolusi Kebudayaan Cina. Juga
membahas tentang perkembangan sejarah modern bangsa tersebut dalam skala nasional,
regional dan global; serta membaca fenomena dan kecenderungan mutakhirnya
Pada era globalisasi ini, Jepang termasuk negara termaju di dunia. Untuk menjadi negara
maju, bangsa Jepang memiliki usaha‐usaha bangsa Jepang dalam mengembangkan diri
mereka untuk menjadi bangsa yang maju. Usaha‐usaha tersebut meliputi semua aspek
kehidupan, termasuk dalam bidang bidang politik, ekonomi, sosial‐budaya bangsa Jepang.
Untuk menjadi bangsa yang maju, Jepang sangat menghargai makna dan nilai‐nilai keutamaan
universal yang diperjuangkan untuk mencapai cita citanya
Pemahaman dan wawasan tentang perkembangan penulisan sejarah Indonesia dari sejarah
klasik hingga sejarah modern, prinsip‐prinsip dasar penulisan sejarah, macam‐macam
penulisan sejarah, penulisan sejarah pada zaman kerajaan (Historiografi tradisional),
penulisan sejarah pada zaman kolonial (Historiografi Modern 1), penulisan sejarah pada masa
revolusi nasional (Historiogrfi modern 2), penulisan sejarah pada pasca revolusi nasional
(Historiografi modern 3) memahami perkembangan historiografi baru
Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dari paket jurnalistik, berisi teori dan praktik
untuk melatih mahasiswa sebagai calon guru yang memiliki pemahaman dan keterampilan
dalam pengeleloaan media massa. Mahasiswa diharapkan mampu mengelola berbagai jenis
media massa. Memahami dasar‐dasar pengelolaan media massa, karakteristik setiap media
massa, majalah dinding, majalah, buletin, surat kabar, blog, menerbitkan majalah, rubrik
layout ilustrasi reportase, berita, artikel, tajuk, merencang mass media elektronik, dan online.
Produk akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu membuat majalah dinding, majalah,
buletin, surat kabar, blog, rubrik layout ilustrasi reportase, berita, artikel, tajuk, merencang
Mata kuliah ini berkontribusi dalam pemenuhan Capaian Pembelajaran: memahami konsep‐
konsep dan prinsip‐prinsip fisika modern melalui kajian teoritis dan / atau praktikum. Materi
perkuliahan meliputi: model atom Thomson, Rutherford, Bohr, persamaan Schrodinger atom
Hidrogen, struktur halus, molekul, ikatan, tingkat tenaga pada molekul.

Jadwal Kuliah

Kamis / 14.00 16.00
WIB

Senin / 11.00 ‐ 13.00
WIB

Agustus‐Desember 2021
Rabu / 09.00 ‐ 11.00
WIB
Agustus‐Desember 2021

Rabu / 09.00 ‐ 11.00
WIB
Agustus sampai dengan
Desember 2021

23 Agustus ‐ 3 Desember 2021

23 Agustus ‐ 3 Desember 2021

23 Agustus ‐ 3 Desember 2021

Semester gasal Agustus s.d.
Desember 2021

31 Agustus – 4 Desember

This course is designed to equip students with sound understanding of theories in educational 31 Agustus‐4 Desember
psychology ranging from behaviourism, cognitivism, affectivism and social constructivism. It
particularly investigates how these theories are understood and implemented in the light of
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31 Agustus‐4 Desember
A century‐old discipline, the study of curriculum has largely addressed various ideological
contestations. This course is set to equip master degree program students with major
backgrounds, both historical and ideological ones, so as to situate curriculum inquiries within
a pragmatic end relevant to today’s dynamic changes and complexity. Three thematic topics to
cover include: (a) problematization of curriculum inquiries, (b) methodological considerations,
and (c) empirical investigation of curriculum implementation. An Activity Theory is particularly
utilized to describe both tensions and contradictions of curriculum in schools.

Magister Pendidikan
Bahasa Inggris

CEDU201

Curriculum: From
Planning to
Assessment

3

√

3

1. Markus Budiraharjo, S.Pd.,
M.Ed., Ed.D.
2. Dr. Retno Muljani, M.Pd.

Magister Pendidikan
Matematika

MPM 106A

Matematika
Realistik

4

√

10

Dr. Hongki Julie, M.Si.

Magister Pendidikan
Matematika

MPM 101A

Landasan
Pendidikan
Matematika

4

√

5

Dr. Marcellinus Andy Rudhito,
S.Pd., dan Prof. Dr. St.
Suwarsono

Magister Pendidikan
Matematika

MPM 102A

Landasan
Matematika
Terapan

4

√

5

Hartono, Ph.D.

Magister Pendidikan
Matematika

MPM 103A

Landasan
Pendidikan
Matematika

4

√

5

Sudi Mungkasi, Ph.D.

Pendidikan
Keagamaan Katolik

PDKK 117

Konseling Pastoral 2

√

10

Dr. B. Agus Rukiyanto, S.J.

Pendidikan
Keagamaan Katolik

HUMN 105

Pendidikan
Religiositas

2

√

10

Dr. B. Agus Rukiyanto, S.J.

Pendidikan
Keagamaan Katolik

TEOL 143

Moral Sosial dan
Analisis Sosial

3

√

10

Dr. B. Agus Rukiyanto, S.J.; P.
Banyu Dewa H.S., S.Ag., M.Si.

Pendidikan
Keagamaan Katolik

TEOL 132

Pengantar Kitab
Suci

3

√

15

Dr. Patrisius Mutiara Andalas,
S.J.

Pendidikan Ekonomi

EKPB112

Ekonomi Publik

3

√

10

Kurnia Martikasari, S.Pd., M.Sc. Tidak ada.

Tidak ada.

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu untuk
(1) merancang hipotesis lintasan belajar dengan menggunakan pendekatan pendidikan
matematika realistik untuk siswa sekolah menengah, (2) merancang penelitian desain untuk
desain pembelajaran matematika di sekolah menengah, dan (3) menganalisa hasil belajar
siswa.
Tidak ada
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mantap mengenai landasan
filosofis dan budaya dalam pendidikan matematika. Materi mata kuliah meliputi filsafat
matematika, filsafat pendidikan matematika abad ke‐21 dan Etnomatematika.
Etnomatematika akan membahas tentang kajian aspek budaya dalam pendidikan
matematika. Hal ini dipandang perlu, untuk bekal mahasiswa dalam memahami konteks
budaya siswa di Indonesia yang sangat beragam dan implikasinya dalam pembelajaran
t kuliah
tik ini bertujuan untuk memantapan penguasaan konsep dan alat‐alat matematika
Kalkulus Diferential Mata
yang akan digunakan dalam pemodelan dan analisis matematis untuk masalah‐masalah nyata.
Materi meliputi pemantapan dan pengembangan konsep‐konsep matematik yang telah
dikuasai di S1, khususnya yang terkait dengan persamaan diferensial, yang meliputi
Persamaan Diferensial Biasa (PDB), Sistem Dinamika (SD) dan Persamaan Diferensial Parsial.
Akan diperkenalkan juga aspek‐aspek komputasinya, dengan menggunakan program
matematik tertentu
Kalkulus Diferential Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan ketrampilan dalam
pemodelan matematik untuk masalah‐masalah nyata. Pemodelan dari masalah yang
menggunakan konsep dan alat matematik yang sederhana hingga yang lanjut. Pemodelan
dengan konsep‐konsep matematika sekolah menengah hingga pemodelan dengan
menggunakan persamaan diferensial parsial. Proses dan analisis model matematik yang
dilakukan juga akan memanfaatkan program‐program komputer yang relevan
Konseling Pastoral merupakan sebuah pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh anggota
jemaat maupun murid di sekolah yang memiliki kesulitan dalam perjalanan hidup mereka
untuk menjadi pribadi yang utuh dan integral. Dengan mengombinasikan pendampingan
pastoral (pastoral care) dan konseling psikologis (psychological counseling) seorang konselor
pastoral membantu konseli untuk menyadari masalah psikososial yang ia alami,
menerimanya, dan berusaha untuk dapat berubah guna mengatasinya. Karenanya, seorang
konselor atau pendidik yang melayani jemaat maupun murid‐murid di sekolah perlu memiliki
keahlian di bidang konseling pastoral. Melalui mata kuliah ini mahasiswa dilatih untuk
memiliki sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai konselor pastoral. Pendekatan

Semester gasal, Agustus sp
Desember

Semester gasal, Agustus sp
Desember

Semester gasal, Agustus sp
Desember

Semester gasal, Agustus sp
Desember

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Pendidikan Religiositas merupakan mata kuliah untuk mengembangkan kepribadian
mahasiswa agar menjadi seorang pribadi yang mampu bersikap terbuka terhadap agama‐
agama lainnya, mempunyai semangat toleransi dan mampu berdialog serta bekerjasama
dengan umat beragama lain. Mata kuliah ini membantu mahasiswa mendalami iman sekaligus
memahami agama‐agama dan kepercayaan di Indonesia. Melalui mata kuliah ini mahasiswa
diajak untuk mengalami dialog antar umat beragama secara nyata. Pada akhirnya mahasiswa
diharapkan dapat mengembangkan semangat keberagaman untuk membangun masyarakat
d b
I d
i
k d d
i
Matakuliah Moral Sosial dan Analisis Sosial ini menyajikan materi tentang pengertian moral
sosial dan analisis sosial. Mahasiswa diajak untuk mendalami keterlibatan Gereja dalam
masalah‐masalah sosial dan memahami Ajaran Sosial Gereja. Selanjutnya mahasiswa dilatih
untuk melakukan analisis sosial melalui observasi tentang masalah‐masalah sosial di tengah‐
tengah masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu membuat langkah‐langkah konkret untuk
membantu mengatasi masalah‐masalah sosial di dalam masyarakat.
Matakuliah Pengantar Kitab Suci menghantar para mahasiswa untuk mengenal tema‐tema
pokok dalam Kitab Suci Ibrani, Deuterokanonika, dan Kitab Suci Kristiani yang relevan dengan
konteks zaman sekarang. Pada akhir pembelajaran para mahasiswa memiliki baik keluasan
maupun kemendalaman terhadap teks‐teks Kitab Suci. Selain melakukan ‘close reading of the
text’ atas Kitab Suci, pembelajaran menawarkan pengalaman multisensorik terhadap konten
Kitab Suci melalui sumber‐sumber pembelajaran digital. Aktivitas pembelajaranpara
mahasiswa meliputi latihan‐latihan mendialogkan persoalan‐persoalan zaman now dalam

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Matakuliah ini membekali mahasiswa mengenai teori & praktik keuangan negara (APBN,
APBD, Perpajak‐an, Analisis Biaya dan Manfaat, Penentuan Harga Barang Publik, Utang
Negara dan Redistribusi Pendapatan)

23 Agst. ‐ 16 Des. 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021
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Pendidikan Ekonomi

KOPN111

Perkoperasian

2

√

10

Kurnia Martikasari, S.Pd., M.Sc. Tidak ada.

Pendidikan Ekonomi

EKOT113

Sejarah Pemikiran 2
Ekonomi

√

10

Dr. Indra Darmawan, S.E., M.Si. Tidak ada.

Pendidikan Ekonomi

EKWW113

Sistem
Perekonomian
Indonesia

2

√

10

Dr. C. Teguh Dalyono, M.S.

Tidak ada.

Pendidikan Ekonomi

SOSI112

Studi Masyarakat
Indonesia

2

√

10

Dr. C. Teguh Dalyono, M.S.

Tidak ada.

Pendidikan Ekonomi

EKOT111

Pengantar Ilmu
Ekonomi Makro

2

√

10

Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd.,
M.Si.

Tidak ada.

Pendidikan Akuntansi AKEU131

Teori Akuntansi (A) 2

√

5

Dr. L. Saptono, S.Pd., M.Si.

‐

Pendidikan Akuntansi EVAP111

Penilaian
Pembelajaran (B)

3

√

5

Drs. FX. Muhadi, M.Pd.

‐

Psikologi

PEUM 103

Psikologi

2

√

5

Albertus Harimurti, S.Psi., M.
Hum.

Psikologi

SOSI 703

Psikologi

2

√

5

Dr. Didik S. Hartoko, M.Si.

UP‐MPK

TEOL 101

Pendidikan Agama

2

√

10

Patrisius Mutiara Andalas, SJ,
S.S., S.T.D.

‐

FITE 107

Teologi Moral

2

√

10

Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, ‐
SJ

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran
Matakuliah ini membekali mahasiswa mengenai konsep‐konsep dan tata kerja koperasi dan
peranannya dalam perekonomian Indonesia, agar mahasiswa mampu mengajarkannya di
tingkat sekolah menengah, membentuk lulusan yang memiliki sikap berpikir kritis serta
memiliki kepedulian sosial.
Mata kuliah ini berkontribusi dalam pencapaian kompetensi lulusan yang meliputi: 1) mampu
memahami perkembangan pemikiran/teori ekonomi pra‐klasik, klasik, dan modern; 2)
mampu membuat tinjauan kritis terhadap teori‐teori ekonomi pra‐klasik, klasik, dan modern;
3) mampu menyederhanakan teori‐teori sebagai materi pembelajaran di sekolah menengah;
4) mampu memanfaatkan berbagai teori untuk menjelaskan permasalaha‐permasalahan masa
kini; dan 5) mampu menyajikan secara komprehensif tentang perkembangan teori‐teori
ekonomi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjut bagi mahasiswa Pendidikan Ekonomi, yang
berisi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep‐konsep dasar sistem perekonomian
secara umum dan yang menggejala di Indonesia. Di dalamnya termasuk fenomena globalisasi
dan neoliberalisme dengan segala pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan
sosial, net generation, budaya konsumen, iklan dan perilaku konsumsi, serta fenomena
“sharing economy” merupakan tema‐tema yang secara khusus dibahas dalam mata kuliah ini.
Asumsi dasarnya adalah bahwa sistem ekonomi bukanlah semata‐mata berkaitan dengan
perekonomian belaka, melainkan juga menyangkut kehidupan sosial dan budaya masyarakat
Matakuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menganalisis kekayaan nasional berupa
keragaman budaya, etnik, bahasa, dan agama, dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya yang senantiasa mengalami perkembangan serta dapat mengaktualisasikan sikap
toleran dan berbelarasa terhadap anggota masyarakat yang terpinggirkan.
Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman akan teori‐teori dasar ekonomi
makro tentang pendekatan makroekonomi, data makroekonomi, pendapatan nasional,
sistem moneter dan finansial, inflasi, perekonomian terbuka, pengangguran, pertumbuhan
ekonomi, aggregate demand & supply, teori konsumsi, dan teori investasi.
Deskripsi: Matakuliah ini memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait dengan ruang
lingkup teori akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan baik jasa, dagang, maupun
manufaktur
Deskripsi: Matakuliah ini membekali mahasiswa mengenai konsep‐konsep penilaian
pembelajaran, pembahasan lebih lanjut terkait dengan konsep pengukuran dan penilaian,
teknis tes dan non tes, reliabilitas, validitas
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang
konsep dasar masyarakat dan budaya, serta keterkaitannya dengan perilaku manusia. Mata
kuliah ini mencakup pokok bahasan tentang pengertian dasar budaya, pendekatan‐
pendekatan utama dalam studi budaya di psikologi, serta pengenalan terhadap beragam
makna budaya dalam teori dan aplikasi psikologi.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan pada mahasiswa mengenai bagaimana
menciptakan sebuah sistem pembelajaran yang mampu melahirkan subjek‐subjek pendidikan
yang kritis, reflektif, berpengetahuan luas, berani membuat penilaian moral, serta
bertanggungjawab dengan kondisi sosial di sekitarnya. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa
mempelajari apa dan bagaimana sejarah munculnya pedagogi kritis; bagaimana sistem
pendidikan dalam masyarakat berlangsung; proses pendidikan macam apa yang menciptakan
para peserta belajar menjadi semakin optimal; serta metode pendidikan seperti apa yang bisa
membebaskan atau memberi pencerahan kepada manusia di masa kini. Mata kuliah ini
dilangsungkan dengan model penelitian tindakan dengan tujuan agar mahasiswa mampu
untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pembelajaran, baik yang mereka alami sendiri
Matakuliah ini menghantar mahasiswa‐mahasiswi untuk mengeksplorasi tema‐tema agama
yang menjadi pertanyaan‐pertanyaan generasi beriman Z, yaitu "agama dan pencarian
eksistensial‐religius," "agama dan tubuh," "agama dan sains," dan "agama dan kebangsaan."
Kelas mengundang narasumber yang memiliki kepakaran terkait tema, menyediakan waktu
bagi mahasiswa‐mahasiswi untuk refleksi pribadi dengan bantuan film/musik/artikel, dan
menyediakan forum untuk diskusi dalam kelas. Mata kuliah akan berlangsung dalam kelas
besar, kelas kecil, dan kelas pribadi. Dinamika kelas berlangsung sangat interaktif dengan
Matakuliah ini membahas tentang etika dan moral. Mahasiswa diharapkan memahami dasar‐
dasar Moralitas Kristiani dan mampu mempertanggungjawabkan praksis hidupnya serta
memiliki semangat pertobatan. Matakuliah ini membahas tindakan bermoral, suara hati,
kebebasan dan tanggung jawab, moral hidup, moral keluarga, moral sosial, moral lingkungan
hidup dan anti korupsi

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

23 Agst. ‐ 16 Des. 2021

23 Agst. ‐ 16 Des. 2021

23 Agst. ‐ 16 Des. 2021

23 Agst. ‐ 16 Des. 2021

23 Agst. ‐ 16 Des. 2021

24 Agt‐18 Des 2021

24 Agt‐18 Des 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Selasa, 16.00‐18.00
wib

23 Agustus 2021 – 16
Desember 2021

Selasa, 09.00‐11.00
WIB

