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Bahasa Arab Dasar Kelas B
Jadwal: Senin 14.00-16.50

 
Mata kuliah ini mengajarkan struktur dasar bahasa Arab dan kemampuan

berkomunikasi dengan kalimat-kalimat sederhana mengenai tema sehari-hari.
Dengan menerapkan aktivitas belajar aktif, simulasi dan cooperative learning, ruang

lingkup yang dibahas meliputi jumlah fi’liyah (kalimat verbal), jumlah ismiyah
(kalimat nominal), fi’il madhi (kalimat verbal perfektif), fi’il mudhari (kalimat

imperfektif), dan fi’l amr (kalimat imperatif). Bahasa Pengantar: Bahasa Indonesia
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Bahasa Ibrani Dasar
Jadwal: Rabu, 14.00—16.50

 
Mata kuliah ini mengajarkan struktur dasar bahasa Ibrani. Dengan menerapkan

aktivitas belajar aktif dan simulasi, ruang lingkup yang dibahas meliputi kalimat non-
verbal, kalimat verbal perfektif, dan kalimat imperfektif. Bahasa yang digunakan

dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia.

Bahasa Turki Dasar 
Jadwal: Rabu, 14.00—16.50

 
Mata kuliah ini mengajarkan struktur dasar bahasa Turki dan kemampuan

berkomunikasi dengan kalimat-kalimat sederhana mengenai tema sehari-hari.
Dengan menerapkan aktivitas belajar aktif, simulasi dan cooperative learning,

ruang lingkup yang dibahas meliputi kalimat verbal perfektif dan kalimat imperfektif.
Bahasa yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Turki dan Inggris.



Museum dan Publik
Jadwal: Senin 09.00-11.50

 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menganalisis

permasalahan arkeologi terapan, dengan menerapkan aktivitas discovery learning
dan cooperative learning. Ruang lingkup yang dibahas meliputi (1) isu-isu sosial
dan museum, berisi tentang museum dan identitas, musem dan kekuasaan, dan
ekomuseum, dan (2) museum dan komunitas, berisi tentang media sosial, serta

museum dan budaya partisipatori. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah
ini adalah bahasa Indonesia.
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Permukiman dan Perkotaan Kuno
Jadwal: Selasa 14.00-16.50

 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menganalisis

permasalahan arkeologi dasar yang berkaitan dengan permukiman dan perkotaan
kuno, dengan menerapkan aktivitas discovery learning dan cooperative learning.

Ruang lingkup yang dibahas meliputi pokok bahasan (1) permukiman masa
prasejarah, Klasik, Islam, dan Kolonial, dan (2) perkotaan kuno masa Klasik, Islam,

dan Kolonial. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa
Indonesia.

Pengantar Manajemen Sumber Daya Arkeologi
Jadwal: (Kelas A) Senin 14.00-16.50 atau

(Kelas B) Rabu 14.00-16.50
 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan
data arkeologi bagi masyarakat, dengan menerapkan aktivitas belajar kuliah

interaktif dan small group discussion. Ruang lingkup yang dibahas meliputi pokok
bahasan tentang Manajemen situs dan bangunan cagar budaya, berisi tentang

pengertian manajemen, Sumber Daya Arkeologi, ciri dan jenis situs cagar budaya,
ciri dan jenis bangunan cagar budaya, serta jenis-jenis pengelolaan cagar budaya

untuk masyarakat. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah
bahasa Indonesia.



Pengantar Museologi
Jadwal: Selasa 14.00-16.50

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan
perkembangan arkeologi sebagai ilmu, dengan menerapkan aktivitas belajar

kuliah interaktif dan small group discussion. Ruang lingkup yang dibahas meliputi
(1) pengertian arkeologi, berisi tentang definisi arkeologi, riwayat munculnya

ilmu arkeologi, dan berbagai konsep dasar dalam arkeologi; (2) perkembangan
arkeologi di Eropa, Inggris, Amerika dan Indonesia, masing-masing berisi tentang
konsep dan riwayat berkaitan dengan Antiquarian, Dellitante, Sistem Tiga Zaman,

dan Uniformitarianisme. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah
bahasa Indonesia.
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Teknologi Kuno
Jadwal: Senin 14.00-16.50

 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menganalisis

permasalahan arkeologi dasar, dengan menerapkan aktivitas belajar kuliah
interaktif dan small group discussion. Ruang lingkup yang dibahas meliputi pokok

bahasan tentang teknologi kuno dari bahan (1) Batu, (2) Osteo-dontoke-ratik, (3)
Tanah liat, dan (4) Logam. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini

adalah bahasa Indonesia..

Sejarah Cina Kontemporer 
Jadwal: (Kelas A ) Jumat 13.00-15.50 atau 

(Kelas B) Selasa 13.00-15.50
 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menghubungkan kronologi
berbagai peristiwa sejarah Cina pada periode kontemporer (1949— sekarang), serta

menganalisis perkembangan kondisi dalam negeri Cina dan berbagai peristiwa sejarah yang
terjadi pada periode tersebut, dengan menerapkan aktivitas belajar responship learning, small
group discussion, cooperative learning, dan audio visual. Ruang lingkup yang dibahas meliputi

perkembangan sosial-politik-ekonomi-budaya RRC sejak tahun 1949 sampai sekarang,
termasuk pengaruh perkembangan situasi internasional, dan tokoh-tokoh utama yang

berperan di dalamnya. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa
Indonesia.

 
 



Pengantar Masyarakat dan Kebudayaan Taiwan
Jadwal: Kamis 14.00-16.50

 
Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sejarah, tradisi,
institusi sosial, seni dan budaya Taiwan (musik, film, program televisi, praktik kuliner dan
sebagainya). Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan mengenai historisitas

politik dan ekonomi untuk memetakan pemosisian Taiwan di wilayah Asia Timur terutama
dalam kaitannya dengan Tiongkok. Metode pembelajaran utama adalah discovery learning

yang menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar aktif dalam mencari informasi secara
daring mengenai isu-isu termutakhir di Taiwan. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan
collaborative dan project-based learning untuk mengartikulasikan pengetahuan yang sudah
mereka peroleh mengenai Taiwan dalam bentuk diskusi kelompok, presentasi dan proyek

akhir. Bahasa pengantar adalah Bahasa Indonesia.
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Filsafat Islam 
Jadwal: Senin 14.00-16.50

 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menulis

karya dalam bentuk tulisan ilmiah berkenaan dengan tema-tema filsafat seperti
epistemology, ontology, dan etika serta menjelaskan argumentasi menyangkut

problem-problem epistemology, ontology, dan etika. Mata kuliah ini membahas pengertian
dan cakupan filsafat islam, aliran dan tokoh-tokoh pemikiran dalam Islam

sejak zaman klasik sampai kontemporer dan kontribusinya bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan peradaban. Metode pembahasannya bersifat deskriptif,

reflektif, fenomenologis, dan historis. Aktivitas dan metode belajar bersifat diskusi,
dan interaksi yang menargetkan mahasiswa untuk kreatif membangun argument,

menggunakan metode diskusi kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kritisisme
mahasiswa, mendorong agar mampu membangun argumentasi secara lisan dan
mampu membangun argumentasi dalam debat diskusi kelompok serta melalui
bimbingan terhadap teks-teks filsafat islam. Bahasa pengantar yang digunakan

adalah bahasa Indonesia.



Bahasa Inggris dalam Konteks Global
Jadwal: Selasa 15.00-17.50

 
Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 3 pertemuan @ 50 menit per minggu. Mata

kuliah ini bertujuan membantu mahasiswa memahami perkembangan bahasa
Bahasa Inggris kontemporer dalam konteks global. Bahasa Inggris akan dilihat sebagai

kekuatan pemberdaya bagi masyarakat pasca-kolonial, yaitu penduduk
negara bekas jajahan dan imigran dari negara tersebut yang bermukim di negara
bekas penjajah. Bahan-bahan yang digunakan mencakup tulisan orang-orang dari
Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa dan Amerika Serikat. Aktivitas

belajar mencakupi kuliah interaktif, diskusi, dan cooperative learning. Bahasa
pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Inggris  dan Indonesia.
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Filsafat  Wayang
Jadwal: Senin 14.00-16.50

 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan wawasan

yang bersifat kritis terkait dengan berbagai pengetahuan dan kearifan yang terkandung dalam
cerita dan pertunjukan wayang kulit Jawa. Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami,

menggali, dan merelevankan pengetahuan yang terdapat dalam filosofi wayang kulit Jawa
dalam berbagai permasalahan sosial budaya sehari-hari. Kuliah diberikan secara interaktif

melalui pembelajaran kolaboratif dan melibatkan kegiatan lapangan di luar sesi kelas formal.
Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia.

Bahasa Bali Dasar
Jadwal: Senin 14.00-16.50

 
Mata kuliah ini memberikan kemahiran bahasa Bali yang meliputi berbicara, mendengar, 

 membaca, dan menulis untuk keperluan sehari-hari.



Geografi dan Pariwisata Jepang
Jadwal: Senin 13.00-15.50

 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan

geografis Jepang dan menjelaskan makna pariwisata dan tujuan pariwisata.
Dengan menerapkan aktivitas belajar seperti collaborative learning, active learning,

presentasi, dan small group discussion. Ruang lingkup yang dibahas meliputi
geografi Jepang, pengertian pariwisata, sejarah pariwisata Jepang, dan kondisi
pariwisata Jepang, warisan budaya dunia di Jepang, dan kebijakan pemerintah

Jepang terhadap pariwisata. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini
adalah bahasa Indonesia.
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Literasi Informasi 
Jadwal: (Kelas A) Senin 14.00-16.50 atau 

(Kelas B) Selasa 14.00-16.50
 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mampu
menjelaskan mengenai konsep-konsep rekod, arsip dan dokumen elektronik.

Dengan menerapkan aktivitas belajar seperti presentasi terkait bahan ajar, ceramah
dan berdiskusi secara interaktif, kelompok diskusi (small group discussion),

presentasi hasil diskusi dan tugas, observasi dan melaporkannya dalam bentuk
laporan. Ruang lingkup yang dibahas meliputi Definsi dan konsep literasi informasi;

Standar sesuai jenis perpustakaan literasi informasi; Model literasi informasi;
Definisi dan konsep intermediary; Presearch interview skills; Kompetensi dan
peran pustakawan rujukan sebagai intermediary; Evaluasi pustakawan sebagai

intermediary. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa
Indonesia.



Bahasa Italia Dasar A
Jadwal: (Kelas 1) Senin 15.00-17.50 atau

(Kelas 2) Selasa 10.00-12.50 atau
(Kelas 3) Rabu 10.00-12.50 atau
(Kelas 4) Rabu 14.00-16.50 atau

 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa memperoleh keterampilan dasar bahasa Italia sehingga

mampu bercakap-cakap dan membaca teks sederhana.
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Bahasa Italia Dasar B
Jadwal: Selasa 14.00-16.50

 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa memperoleh keterampilan bahasa Italia sehingga mampu

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Prasyarat: Lulus Bahasa Italia Dasar A 

Bahasa Portugsi Dasar A 
Jadwal: (Kelas 2) Senin 14.00-16.50 atau

(Kelas 3) Selasa 14.00-16.50
 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa memperoleh keterampilan dasar bahasa Portugis sehingga
mampu bercakap-cakap dan membaca teks sederhana.

Bahasa Portugis Dasar B
Jadwal: Rabu 14.00-16.50

 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa memperoleh keterampilan bahasa Prancis sehingga

mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Prasyarat: Lulus Bahasa Portugis Dasar A 



Kebudayaan Italia
Jadwal: Senin 10.00-12.50

 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa memperoleh pengeahuan mengenai kebudayaan dan

masyarakat Italia
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Sejarah Italia
Jadwal: Senin 10.00-12.50

 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa memperoleh pengeahuan mengenai sejarah dan

trajektori kehidupan masyarakat Italia dari masa ke masa. 

Bahasa Polandia Dasar 
Jadwal: (Kelas A) Selasa 15.00-17.50 atau 

(Kelas B) Jumat 15.00-17.50
 

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa mampu menggunakan Bahasa
Polandia untuk berkomunikasi tingkat dasar menggunakan ekspresi dasar Bahasa

Polandia, Kosa Kata, rangkaian kata dan kalimat sederhana. Bahasa pengantar untuk
matakuliah ini adalah Bahasa Inggris.

Bahasa Rusia Dasar 
Jadwal: (Kelas A) Selasa 08.00-10.50 atau 

(Kelas B) Jumat 08.00-10.50
 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang struktur dasar bahasa Rusia
sehingga mahasiswa dapat membaca dan memahami teks bahasa Rusia dengan kalimat

sederhana.



Sejarah Dunia 
Jadwal: (Kelas A) Kamis 13.00-15.50 atau

(Kelas B) Kamis 13.00-15.50
 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang perkembangan
sejarah dunia dari masa kuno sampai masa modern, yang mencakup peradaban

dunia , dinamika perkembangan IPTEK dan dampaknya serta PD I, PD II , perang
dingin dan perkembangan dunia pasca perang dingin, agar mampu menjelaskan

proses pengumpulan sumber, memverifikasi, menginterpretasi dan proses penulisan
sejarah, sehingga mampu menjelaskan langkah-langkah metode sejarah. Aktivitas
dan metode belajar bersifat SCL (Student Centered Learning) dalam bentuk PBL

(Problem Based Learning) dan CL (Colaburative Learning). Bahasa pengantar
yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Indonesia.
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