
Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 1 (Satu) 

Mata Kuliah  : Pengantar Bisnis 

 

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 : Bentuk-bentuk Perusahaan 

   

Pertemuan ke-6 : Potensi Bisnis dan Kewirausahaan 

   

Pertemuan ke-7 : Mengelola Bisnis Internasional 

   

Pertemuan ke-8 : Meningkatkan kualitas dan produktifitas 

   

Pertemuan ke-9 : Merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Akuntansi (S1) 

Semester  : 1 (Satu) 

Mata Kuliah  : Pengantar Bisnis 

 

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 : Bentuk-bentuk Perusahaan 

   

Pertemuan ke-6 : Potensi Bisnis dan Kewirausahaan 

   

Pertemuan ke-7 : Mengelola Bisnis Internasional 

   

Pertemuan ke-8 : Meningkatkan kualitas dan produktifitas 

   

Pertemuan ke-9 : Merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (S1) 

Semester  : 1 (Satu) 

Mata Kuliah  : Pengantar Bisnis 

 

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 : Bentuk-bentuk Perusahaan 

   

Pertemuan ke-6 : Potensi Bisnis dan Kewirausahaan 

   

Pertemuan ke-7 : Mengelola Bisnis Internasional 

   

Pertemuan ke-8 : Meningkatkan kualitas dan produktifitas 

   

Pertemuan ke-9 : Merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 1 (Satu) 

Mata Kuliah  : Matematika Ekonomi Dan Bisnis 

 

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 : Fungsi linier 

   

Pertemuan ke-6 : Fungsi non linier 

   

Pertemuan ke-7 : Limit dan Kesinambungan Fungsi 

   

Pertemuan ke-8 : Diferensial Fungsi Sederhana 

   

Pertemuan ke-9 : Diferensial Fungsi Majemuk 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan  face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk mengerjakan soal-soal latihan dari semua mata kuliah yang 

diprogramkan dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 1 (Satu) 

Mata Kuliah  : Bahasa Inggris  

 

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 : Part Of Speech: 

a. Basic Competence/ Objective(s) 

Students are able to identify and use adjective, 

preposition and adverbs 

b. Teaching Method/ Strategies 

Grammar Translation Method and 

Communicative Language Learning 

   

Pertemuan ke-6 : Part Of Speech: 

a. Basic Competence/ Objective(s) 

Students are able to; 

• Identify collocation 

• Form verb or adjective + preposition 

• Form preposition + noun 

b. Teaching Method/ Strategies 

Grammar Translation Method and 

Communicative Language Learning 

   

Pertemuan ke-7 : Phrase Building: 

a. Basic Competence/ Objective(s) 

Students are able to; 

• Identify phrasal verbs: form and meaning 

• Identify phrasal verbs: grammar and style 

• Identify idioms and fixed exspression 

b. Teaching Method/ Strategies 

Grammar Translation Method and 

Communicative Language Learning 

   



Pertemuan ke-8 : Connecting and Linking: 

a. Basic Competence/ Objective(s) 

Students are able to identify time and sequence, 

addition and contrast  

b. Teaching Method/ Strategies 

Grammar Translation Method and Communicative 

Language Learning 

   

Pertemuan ke-9 : a. Basic Competence/ Objective(s) 

Students are able to identify; 

• Similarities, differences and conditions 

• Reason, purpose and result 

b. Teaching Method/ Strategies 

Grammar Translation Method and 

Communicative Language Learning 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 


