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ANGELINA YENNY RINGAN, SE.,M.Si. Dr. H. ARIFUDDIN MAS’UD, S.E., M.Si. La Ode Almana, SE.,M.E. 
Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 
 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 
S8  Menginternalisasi nilai,norma,dan etika akademik 
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian,kejuangan,dan kewirausahaan 
S11 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi  ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 
KU5 Mampu mengambil keputusan seacara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya,berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data  
KU10 Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaiankan penugasan kerja 
KU11 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas,baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku 

kepentingan       
  PP2 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang :Kerangka dasar penyajian dan peyusunan laporan keuangan ,Kebijakan dan 

prinsip prinsip  akuntansi,siklus akuntansi,pengakuan,pengukuran penyajian,dan pengukapan elemen-elemen laporan keuangan, dan 
analisis laporan keuangan. 

PP10 Menguasai konsep dan prinsip tentang: organisasi,tata kelola,pengendalian intrrnal dan lingkungan bisnis 
KK3 Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis ,dan menginterpretasi laporan keuangan entitsas tersendiri dengan mengaplikasikan 

prinsip akuntansi  atas trnasaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi ETAP yang berlaku; 
KK4 Mampu dibawah supervisi menyusun,menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan 

mengaplikasikan prinsip akuntansi atas tranksaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP 



yang berlaku; 
CP-MK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

 1. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai tentang etika bisnis dan profesi 
2. Mahasiswa memiliki kesadaran etis dalam suatu pengambilan keputusan ekonomi 
3. Mahasiswa dapat melakukan tindakan yang bermakna dan inspiratif bagi perkembangan pofesi dan masyrakat 
4. Memahami manfaat dari praktek tata kelola korporat yang baik 

Diskripsi Singkat 
MK 

Matakuliah etika profesi dan tata kelola corporate merupakan sebagai acuan dalam pembentukan nilai-nilai norma, moral mahasiswa serta 
pegangan untuk mengatur tingkah laku dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan diajarkan mata kuliah ini agar mahasiswa 
dapat memilih mana perbuatan yang baik dan buruk serta mampu mengatur hubungan dengan orang lain, baik melalui pembicaraan, 
perkataan,maupun tindakan. Etika profesi dapat dijalankan sebagai bahan penilaian terhadap kepribadiaan seseorang serta menegaskan dalam 
peraturan yang hatus ditaati dalam kode etik, sehingga memberikan dampak positif dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 
dunia kerja. 

Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

1. Etika dalam bisnis dan profesi akuntansi 
2. Profesi akuntansi 
3. Kode etik akuntan 
4. Tata kelola yamg baik (GCG) 
5. Isu tentang kaus etika dalam profesi akuntan dan kelola korporat 

Daftar Referensi Utama:  
1. Leonard J. Brooks (2012).Business & profesional Ethics Fpr Accountants. Sousth-Western College Publishing  
2. Ronals F . Duska (2011).Accounting Ethics. Blackwell Publishing 
3.  

Pendukung:  
1. Kode Etik Pfofesi Akuntan (IAI,IAPI,IAMI,BPK,BPKP,dll) 
2. Soemarso A.R Etika dalam bisnis & profesi akuntan dan Tata Kelola Perusahaan 

Media 
Pembelajaran 

Preangkat lunak: Perangkat keras : 
MS-Excel,Power Point LCD & Projector, Laptop/Notebook 

Nama Dosen 
Pengampu 

1. ANGELINA YENNY RINGAN, SE.,M.Si. 

Matakuliah 
prasyarat 

 

 

Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1.  Mahasiswa mampu 

memahami teori 
a. Memahami 

pengertian 
Bentuk:  
kuliah 

TM: 
1 x3 x 50 M 

Fokus Group 
Discussion:  

1. Tugas 
individu/Kelompo

 Mahasiswa 
memahami 

5% 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
etika dan prinsip etis 
dalam bisnis 

b. Memahami 
teori etika 

c. Memahami 
prinsip—
prinsip dasar 
etika 

Metode : 
ceramah dan Diskusi 

BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Pengertian etika 
dan relavitas 
Moral , Teori 
Etika 
:Egoisme,Deontol
ogi,Teori 
keadilan serta 
prinsip-prinsip 
etika 

k 
2.Partisipasi kelas 

pengertian etika 
 Mahasiswa 

memahami teori 
etika 

 Mahasiswa 
memahami prinsip-
prinsip dasar etika 

2.  
 

Mahasiswa dapat 
memahami tentang 
profesi akuntan dan 
etika bisnis 

a. Meamahami 
profesi 
akuntan 

b. Memahami 
fungsi etika 
dalam bisnis 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion:  
Akuntansi 
sebagai profesi 
,kebutuhan atas 
Etika 

1. Tugas 
individu/Kelompo
k 

2.Partisipasi 
kelas 

 Mahasiswa dapat 
memahami profesi 
akuntan 

 Mahasiswa dapat 
memahami fungsi 
etika dalam 
berbisnis 

5% 

3.  Mahasiswa mampu 
memahami 
lingkungan etika dan 
akuntansi 

a. Memahami 
tentunan 
terhadap bisnis 
dan akuntansi 
Memahami 
praktik bisnis 
yang beretika 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion:  
Ekspektasi 
masyarakat 
terhadap bisnis 
dan 
akuntansi,pemap
aran praktik 
bisnis yang 
beretika, belajar 
dari masa lalu 
profesi akuntansi 

   1. Tugas   
individu/Kelompo
k 

2.Partisipasi 
kelas 

 Mahasiswa 
memahami 
tuntunan terhadap 
bisnis dan akuntansi 

  Mahasiswa 
memahami praktik 
bisnis yang beretika 

 
 
 
 
 

10% 

4.  Mahasiswa mamou 
memahami etika 
Profesi Akuntansi 

Memahami kode 
etik akuntan yang 
ada di Indonesia 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 

Fokus Group 
Discussion:  
Kode etik 

   1 . Tugas        
individu/Kelompo
k 

 Mahasiswa 
memahami kode 
etik akuntan yang 

5% 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
maupun di Dunia ceramah dan Diskusi 1 x 3 x 60 M 

BM: 
1 x 3 x 60 M 

Akuntan 2.Partisipasi 
kelas 

ada di Idonesia 
maupun di Dunia 

5.  Mahasiswa mampu 
memahami 
pendekatan dalam 
pengambilan 
keputusan etis  

a. Mahasiswa 
memahami 
teori 
pengambilan 
keputusan 

b. Mahasiswa 
memahami 
keputusan etis 
untuk 
pemecahan 
masalah 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion:  
Pemaoaran 
kerangka 
pengambilan 
keputusan 
beretika,analisis 
biaya manfaat & 
dampak 
stakeholder 

1 . Tugas   
individu/Kelompo
k 

2.Partisipasi 
kelas 

 Mahasiswa 
memahami teori 
pengambilan 
keputusan 

 Mahasiswa 
memahami 
keputusan etis 
untuk pemecahan 
masalah 

10% 

6.  Mahasiswa dapat 
memahami tata 
kelola etis & 
akuntabilitas 

a. Memahami 
tata kelola 
yang baik 

b. Memahami 
pengembanga
n program 
etika 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion:  
Defenisi dan 
pengertian tata 
kelola, peran 
tata kelola 
dalam bisnis 

1 . Tugas   
individu/Kelompo
k 
2.Partisipasi kelas 

 Mahasiswa 
memahami struktur 
tata kelola di 
Indonesia dan 
ASEAN 

 Mahasiswa 
memahami manfaat 
tata kelola bagi 
korporat 

 Mahasiswa 
memahami regulasi 
tata kelola 

 Mahasiswa 
memahami hak-hak 
dasar pemegang 
saham dan RUPS 
Mahasiswa 
memahami prinsip  

 
 
 
 
 

5% 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
perlakuan setara 
terhadap 
pemegang saham  

7.  Mahasiswa dapat 
memahami struktur 
tata kelola, perlakuan 
dan hak pemegang 
saham. 

a. Memahami 
struktur 
tatakelola di 
Indonesia  

b. Memahami 
manfaat tata 
kelola bagi 
korporat  

c. Memahami 
regulasi tata 
kelola 

d. Memahami 
hak-hak 
pemegang 
saham RSUD 
memahami 
prinsip 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion:  
Pemaparan 
struktur tata 
kelola  yang 
baik, manfaat 
tata kelola bagi 
kinerja keuangan 
, nilai 
perusahaan, dan 
pemangku 
kepentingan 
serta pemaparan 
regulasi tata 
kelola,RUPS,per
ak akuntan, 
dalam 
pengungkapan 
hak pemegang 
saham, transaksi 
berelasi,insider 
trading 

1 . Tugas   
individu/Kelom
pok 
2.Partisipasi 
kelas 

 Mahasiswa 
memahami regulasi 
tata kelola 

 Mahasiswa 
mwmahami ak-hak 
dasar pemegang 
saham dan RUPS 

 Mahasiswa 
meamhami prinsip 
perlakuan setara 
terhadsap 
pemegang saham 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)    
9 Mahasiswa mampu 

memahami tanggung 
jawab sosial 
perusahaan 

a. Tanggung 
jawab legal 
dan tanggung 
jawab moral 
perusahaan 

b. Tanggung 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion:  
Pemaparan 
tanggung jawab 
sosial 
perusahaan 

1 . Tugas   
individu/Kelom
pok 
2.Partisipasi 
kelas 

 Mahasiswa 
memahami 
tanggung jawab dan 
tanggung jawab 
moral perusahaan  

 Mahasiswa 

 
 
 
 
 
 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
jawab 
ekonomis dan 
tanggung 
jawab social 

c. Kinerja sosial 
perusahaan 

memahami 
tanggung jawab 
ekonomis dan 
tanggung jawab 
sosial  

 Mahasiswa 
memahami kinerja 
sosial perusahaan  

 
10% 

 10 Mahasiswa mampu 
memahami bisnis 
beretika 

a. Pandangan 
tentang bisnis  

b. Skandal bisnis 
c. Etika dalam 

bisnis  
d. Mengapa 

beretika 
e. Bagaimna 

beretika 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion :  
Pemaparan 
beretika dalam 
berbisnis 

1 . Tugas   
individu/Kelom
pok 
2.Partisipasi 
kelas 

 Mahasiswa dapat 
memahami etika 
dalam berbisnis 
untuk membangun 
reputasi keuangan 

 
 
 
 

10% 

11 Mahasiswa mampu 
memahami 
budaya,visi dan bisnis 

a. Budaya 
perusahaan 

b. Budaya 
berdasarkan 
nilai 

c. Etika dan 
budaya 
perusahaan 

d. Visi dan misi 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion :  
Memahami 
budaya,visi dan 
bisnis 

1 . Tugas   
individu/Kelomp
ok 

2.Partisipasi kelas 

 Mahasiswa 
memahami 
budaya,visi dan 
bisnis 

 
 
 

10% 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan etika 
bisnis bagi 
stakeholders 

Lingkungan bisnis Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion :  
Memahami 
penerapan 
lingkungan bisnis 

1 . Tugas   
individu/Kelomp
ok 

2.Partisipasi kelas 

Memahami lingkungan 
bisnis yang beretika bagi 
stakeholders 

5% 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan etika 
bisnis bagi 
stakeholders 

Penerapan etika 
bisnis pendekatan 
stakeholder 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Fokus Group 
Discussion : 
Memahami 
penerapan etika 
bisnis  

1 . Tugas   
individu/Kelompo
k 

2.Partisipasi kelas 

Memahami penerapan 
etika bisnis pendekatan 
stakeholder 

5% 

14 Mahasiswa mampu  
menjelaskan dan 
memahami kode etik 
akuntan publik 

Kode etik akuntan 
publik 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Diskusi tentang 
kode etik 
akuntan publik 

1 . Tugas   
individu/Kelompo
k 

2.Partisipasi kelas 

Ketepatan memahami 
kode etik akuntan 
publik  

5% 

 15 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
memecahkan kasus 
tentang etika dalam 
berbisnis  

Kasus-kasus dalam 
penerapan etika 
bisnis 
Referensi: 
Bucak Jalu 
Prasetyo Arjuna 
(etika akuntan 
perusahaan dalam 
praktik 
manajemen laba 
ditinjau dari 
“kauffshandlungun
d wucher”) 
Referensi: 
SriAyu 
Pracita(analisis 
insider trading 
terhadap 
kecurangan 
laporan keuangan 

Bentuk:  
kuliah 
Metode : 
ceramah dan Diskusi 

TM: 
1 x3 x 50 M 
BT: 
1 x 3 x 60 M 
BM: 
1 x 3 x 60 M 

Diskusi tentang 
kasus-kasus 
etika dalam 
berbisnis 

1 . Tugas   
individu/Kelompo
k 

2.Partisipasi 
kelas 

Ketepatan mahasiswa 
dalam memecahkan 
kasus-kasus etika 
profesi dalam bisnis 

5% 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
pada perusahaan 
manfaktur di bursa 
efek Indonrsia 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)    
 
 
 



LEMBAR RENCANA TUGAS MAHASISWA 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH Etika bisnis dan profesi dan Tata Kelola Perusahaan 
KODE EKA1102 SKS 3 SEMESTER 3 
DOSEN 
PENGAMPU 1. ANGELINA YENNY RINGAN, SE.,M.Si. 

BENTUK TUGAS 

Makalah / Resume / Praktek Mandiri 

JUDUL TUGAS 
Tugas 1: resume terkait etika dan prinsip etis dalam bisnis 
Tugas 2: resume  terkait profesi akuntan dan etika bisns 
Tugas 3: resume terkait lingkungan etika dan akuntansi 
Tugas 4: resume terkait etika profesi akuntansi 
Tugas 5: resume terkait pendekatan dalam pengambilan keputusan etis 
Tugas 6: resume terkait tata keloala etis & akuntanbilitas 
Tugas 7: resume terkait struktur tata kelola,perlakuan dan hak pemegang saham  
Tugas 8: resume terkait tanggung jawab sosial perusahaan 
Tugas 9: resume terkait budaya, bisi dan bisnis 
Tugas 10:resume terkait etika bisnis bagi stakeholders 
Tugas 11: resume kode etik akuntan publik  
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai tentang etika bisnis dan profesi 
2. Mahasiswa memiliki kesadaran etis dalam suatu pengambilan keputusan ekonomi 
3. Mahasiswa dapat melakukan tindakan yang bermakna dan inspiratif bagi perkembangan pofesi dan 

masyrakat 
4. Memahami manfaat dari praktek tata kelola korporat yang baik 

DISKRIPSI TUGAS 
Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri, menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan serta pembahasan setelah 
tugas di kumpulkan. 
METODE PENGERJAAN TUGAS 

 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan:  
Tugas 1: resume terkait etika dan prinsip etis dalam bisnis 
Tugas 2: resume  terkait profesi akuntan dan etika bisns 
Tugas 3: resume terkait lingkungan etika dan akuntansi 
Tugas 4: resume terkait etika profesi akuntansi 
Tugas 5: resume terkait pendekatan dalam pengambilan keputusan etis 
Tugas 6: resume terkait tata keloala etis & akuntanbilitas 
Tugas 7: resume terkait struktur tata kelola,perlakuan dan hak pemegang saham  
Tugas 8: resume terkait tanggung jawab sosial perusahaan 
Tugas 9: resume terkait budaya, bisi dan bisnis 
Tugas 10:resume terkait etika bisnis bagi stakeholders 
Tugas 11: resume kode etik akuntan publik 



b. Bentuk Luaran:   
Hasil perhitungan,pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
1. Makalah / Resume 

a. Pendahuluan (10%), pendahuluan diuraikan hasil-hasil penelitian tentang materi sesuai dengan judul 
tugas 

b. Kajian materi dan pembahasan (40%), kajian materi diuraikan konsep dan disintesis tentang materi 
sesuai dengan judul tugas, 

c. Penutupan40%), penutup berisi kesimpulan sebagai hasil sintesis dari kajian materi dan pembahasan 
d. Daftar pustaka  (10%) penulisan daftar pustaka mengacu pada APA style dan daftar pustaka paling 

lama tahun 2016 
2. Praktek mandiri  

a) Ketetapan waktu penyelesaian tugas sesuai bahasan materi (20%) 
b) Kerapian tulisan sesuai bahasan materi (30%) 
c) Ketetapan jawaban sesuai bahasan materi (50%) 

JADWAL PELAKSANAAN 
Minggu ke-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

 

LAIN-LAIN 

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari 100% penilaian mata kuliah ini 
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