
Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : V 

Matakuliah  : Ilmu produksi ternak potong 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

senagai berikut : 

Pertemuan ke-6  : 

Reproduksi dan pembiakan 

Pertemuanke- 7: 

Reproduksi dan Pembiakan (lanjutan) 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semesters/d  

Pertemuan ke 9:  

Pakan 

Pertemuan ke 10: 

Pakan (lanjutan) 

Pertemuan ke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata kuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : V 

Matakuliah  : Dasar Kesehatan Ternak 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuanke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun 

materinyasenagaiberikut : 

Pertemuan ke-6 : 

Penyakit yang disebabkan oleh Virus 

Pertemuan ke-7 : 

Penyakit yang disebabkan oleh Bakteri 

Pertemuan ke 8 : 

Mid Semester 

Pertemuan ke 9: 

Penyakit yang disebabkan oleh Jamur 

Pertemuan ke 10 

Penyakit yang disebabkan oleh Protozoa  

Pertemuan ke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata kuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : V 

Matakuliah  : Produksi Aneka Ternak Unggas 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6  : 

Ternak Itik 

Pertemuan ke 7: 

Ternak Itik lanjutan 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke 9: 

Puyuh 

Pertemuan ke 10: 

Kalkun 

Pertemuanke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-6 s/d 10 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata 

kuliah yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : V 

Matakuliah  : Manajemen agribisnis peternakan 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6 : 

Manajemen produksi Agribisnis 

Pertemuan ke 7: 

Pemasaran dan distribusi produk agribisnis 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke 9: 

Manajemen resiko agribisnis 

Pertemuan ke 10: 

Kelembagaan Pendukung Agribisnis 

Pertemuanke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-6 s/d 10 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata 

kuliah yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : V 

Matakuliah  : Satwa Harapan 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6 : 

Burung Maleo 

Pertemuan ke 7: 

Burung Maleo (lanjutan) 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke 9: 

Anoa 

Pertemuan ke 10: 

Anoa (lanjutan) 

Pertemuan ke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-6 s/d 10 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata 

kuliah yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : V 

Matakuliah  : PembibitanTernak 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-5 : 

Teknik Pembibitan Ternak Ruminansia 

Pertemuan ke: 6: 

Lanjutan Teknik Pembibitan Ternak Ruminasia  

Pertemuan ke:7 

Teknik Pembibitan Ternak Non Ruminansia 

Pertemuan ke: 8  

Mid semester 

Pertemuan ke 9: 

Teknik Pembibitan Ternak Non Ruminansia 

Pertemuan ke: 10 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khususpertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua matakuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : V 

Matakuliah  : Ilmu Produksi Aneka Ternak 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6 : 

Rusa 

Pertemuan ke 7: 

Rusa (lanjutan) 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke: 9: 

Kelinci 

Pertemuan ke 10: 

Kelinci (Lanjutan) 

Pertemuanke 11 s/d ke 15 akandilaksanakandengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-6 s/d 10 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata 

kuliah yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 


