TUGAS AKIR SEMESTER KELAS 3D
No Kel
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2

3
4
5

Judul Tugas
Luas sawah yang semakin menyempit di tingkat
nasional dan daerah: Kasus empat daerah di Indonesia

Sumber
Data BPS, Tesis Handari,
Susilawati & Maulana,
Maman et al (2017), dan
sumber lainnya
Dari Subsistence menuju pertanian komersial:
Rahardjo (2014), Maman et
rasionalitas yang kebablasan
al. (2017), dan sumber
lainnya
Pandangan Petani terhadap Lahan Pertanian: Antara Maman et al. (2017) dan
Faktor produksi dan Komoditas
sumber-sumber lain
Fenomena Pemuda yang tidak mau lagi bertani: Kasus Maman et al. (2018)
Beberapa Daerah di Indonesia
Bertani padi yang tidak menguntungkan, dan Muallim Muslim (2018),
peningkatan penghasilan setelah konversi lahan
Rully (2017), dan Andi
Asmara
(2013),
sertra
sumber-sumber lain

Catatan: (1) Dikumpulkan seminggu setelah UAS
(2) Bahan-bahan yang diperoleh di luar yang ditunjukkan oleh dosen, harus diprint dan
dilampirkan pada paper;
(3) Diktik 1,5 spasi time new roman 12 , margin normal
(4) Jangan lupa cantumkan daftar pustaka, baik dadi internet atau buku.
(5) Tidak perlu pakai pendahuluan, permasalahan, dan kesimpulan. Langsung saja pada inti
persoalan yang ditugaskan;
(6) Panjang paper antara 10-15 halaman
(7) Hard copi paper harus dibundel/disatukan
(8) Kumpulkan soft copy dalam satu flash disk secara bersama-sama

TUGAS AKIR SEMESTER KELAS 3E
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Judul Tugas
Efektivitas bantuan dan subsidi saprotan bagi
penngkatan minat bertani bagi Petani Tua dan Petani
Muda
Program Pencetakan Sawah Baru di Indonesia

Sumber
Handayanti
(2016),
Muallim Muslim (2017), dan
sumber-sumber lain
Buku Kementan (2014),
Shahrial
(2014),
dan
sumber-sumber lainnya.
Analisis Finansial Pencetakan Sawsah Baru: Apakah Syahrial
(2014)
dan
layak atau tidak?
sumber-sumber lain
Pembentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: Liana Apriantini (2018) dan
Ketentuan dalam UU, PP, Permentan, dan Perda di sumber-sumber lainnya.
Beberapa Daerah
Respons Petani terhadap Rencana Pembentukan Lahan Liana Apriantini (2018)
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Beberapa Daerah

Catatan: (1) Dikumpulkan seminggu setelah UAS
(2) Bahan-bahan yang diperoleh di luar yang ditunjukkan oleh dosen, harus diprint dan
dilampirkan pada paper;
(3) Diktik 1,5 spasi time new roman 12 , margin normal
(4) Jangan lupa cantumkan daftar pustaka, baik dadi internet atau buku.
(5) Tidak perlu pakai pendahuluan, permasalahan, dan kesimpulan. Langsung saja pada inti
persoalan yang ditugaskan;
(6) Panjang paper antara 10-15 halaman

