Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Metodologi Penelitian Agribisnis

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 5-6:
Populasi, sampel, dan teknik sampling
Pertemuan 7:
Rancangan penelitian
Pertemuan 8:
Penyusunan proposal penelitian
Pertemuan 9-10:
Data dan instrumen pengumpulannya
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Ekonomi Pertanian

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 5:
Masalah ekonomi pertanian di Indonesia
Pertemuan 6:
Faktor-faktor pendukung ekonomi pertanian di Indonesia
Pertemuan 7:
Faktor-faktor kelembutannya dalam ekonomi pertanian
Pertemuan 8:
Teori dan faktor produksi pertanian
Pertemuan 9:
Prinsip-prinsip ekonomi dalam produksi pertanian
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Hukum dan Etika 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 5:
Periklanan dan etika
Pertemuan 6:
Tanggung jawab social perusahaan
Pertemuan 7:
Aspek hukum perjanjian dalam aktivitas bisnis
Pertemuan 8:
Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
Pertemuan 9:
Aspek hukum perjanjian outsorcing di Indonesia
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: 3 (Tiga)

Mata Kuliah

: Akuntansi dalam Agribisnis

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 5:
Akuntansi untuk perusahaan manufaktur (lanjutan)
Pertemuan 6:
Pengelolaan kas
Pertemuan 7:
Pengelolaan kas (lanjutan)
Pertemuan 8:
Konsep dan teori pembiayaan
Pertemuan 9:
Konsep dan teori pembiayaan (lanjutan)
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Apresiasi Komputer

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 4-5:
Komponen komputer (Hardware, Software, dan brainware)
Pertemuan 6:
Pembagian apliasi program
Pertemuan 7:
Cara menggunakan dan merawat komputer.
Pertemuan 8:
Aplikasi program Microsoft word
Pertemuan 9-10:
Aplikasi program Microsoft Excel
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

