
POLITEKNIK NEGERI MANADO 

FORMULIR FM-072 ed.A rev.1 ISSUE:A Issued: 31-01-2007 UPDATE: 1 Updated: 07-01-2017 

 
 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
JURUSAN PARIWISATA 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERHOTELAN   

MATA KULIAH KODE Rumpun MK Bobot (SKS) Semester Disusun Tanggal 
PENGABDIAN 
MASYARAKAT 

6432621 KEILMUAN & 
KETRAMPILAN 

T 0 P 3 VI 18 Januari 2018 

OTORISASI 

Pembuat RPS Koordinator MK Ka PRODI 
Benny Towoliu, 
SE.,M.Par 
 

Oktavianus Lintong, SPi.MSi  
 

Benny I. Towoliu, SE.,M.Par 

Capaian 
Pembelajaran 

Program Studi  
1.    Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2.    Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral,dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 
4. Memahami konsep teori secara mendalam tentang karakteristik usaha hospitalitas: karakteristik penyajian laporan dengan 

menggunakan sistem teknologi informasi dan karakteristik komunikasi, karakteristik penggunaan prosedur dan standar. 
5. Memahami konsep teori secara mendalam tentang operasional usaha hospitalitas meliputi produksi, penyajian, pelayanan 

dan keselamatan kerja sesuai dengan karakteristik usaha hospitalitas.,dst.  
6. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan 

pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif; 
7. Mampu mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan 

karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir. 

8.    Mampu menyusun rencana usaha, mengelola dan mengembangkan usaha hospitalitas 
9.  Mampu menerapkan dan menguraikan sistem pengolahan Usaha Hospitalitas melalui: penyajian laporan dengan 
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menggunakan sistem teknologi informasi dan karakteristik komunikasi, karakteristik penggunaan prosedur dan standar. 

10.  Mampu merencanakan, mempraktekkan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan operasional (Food and Beverage 
Product, Food and Beverage Service & Room Division) meliputi produksi, penyajian 

Mata Kuliah  
1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian masyarakat. 
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pemberdayaan masyarakat. 
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian pengabdian masyarakat 
4. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami perannya dalam pembangunan bangsa. 
5. Mahasiswa dapat mengimplementasikan keilmuan dan ketrampilan yang diperoleh pada masyarakat. 

Media Pembelajaran Software: Buku referensi, modul ajar, jurnal 
ilmiah 

Hardware: LCD dan Peralatan Praktik 
 

Dosen Pengampu 1. Oktavinus lintong, SPi.,MSi ; 2. DR. Bernadain D. Polii, MPd; 3. Pearl Wenas, SE.,MSi; 4. Dra Fonny Sangari,M.Hum; 
5. Prof Bet. Lagarense,6. Mercy Lumare, 7. Silvana Wewengkang, SE.,MSi, 8.Dimas E.Permana,M.Par. 9.Rudy 
Wowiling, SE.,MSi. 10. Mirjam Tenda,M.Hum.11. Dr. Diana Tangian, 12. Linda Sinolungan, SPd.,MM. 13. Benny 
Towoliu, SE.,M.Par 

Mata KuliahPrasyarat Semua mata kuliah ketrampilan berkarya 
Mingg
uke 

 
 

(1) 

Kemampuanakhir 
yang diharapkan 

(sesuaitahapanbelaj
ar) 
(2) 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

 
 

(3) 

MetodePembelajar
an 

Dan Estimasi 
Waktu 

(4) 

Asesmen 
Indikator 

 
 

(5) 

Kriteria dan 
Bentuk Penilaian 

 
(6) 

Deskripsi Tugas 
 
 

(7) 

Bobot 
 
 

(8) 
1 Mahasiswa mampu 

memahami & 
mengerti apa yang 
dimaksud dengan 
masyarakat 

 Pengertian 
masyarakat 
 

 Ciri-ciri 
masyarakat 

Ceramah/ diskusi 
(3x50menit)/in 
class 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Kemampuan 
Memperoleh 
informasi yang 
benar 
pengertian 
masyarakat 

b. Menjelaskan 
ciri-ciri 
masyarakat 

 
 

 Keaktifan di 
kelas. 
 

 Laporan hasil 
tugas 

 
 
 
 
 
 

Menyusun ringkasan 
materi hasil pertemuan 

5 
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(3X50) menit/out 
class  

Kehadiran pada 
saat program 
diluar kelas.   

Laporan aktivitas 
diluar kelas 

2 Mahasiswa mampu 
memahami & 
mengerti apa yang 
dimaksud dengan: 
Ruang lingkup 
Pemberdayaan 
masyarakat 

 Pengertian 
pemberdayaan 
masyarakat 

 Strategi 
pemberdayaan 
masyarakat 

Ceramah/ diskusi 
(3x50menit)/in 
class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3X50) menit/out 
class  

a. Kemampuan 
Memperoleh 
informasi yang 
benar 
pengertian 
pemberdayaan 
masyarakat 

b. Menjelaskan 
startegi 
masyarakat 

 
 
Kehadiran pada 
saat program 
diluar kelas.   

 Keaktifan di 
kelas. 
 

 Laporan hasil 
tugas 

 
 
 
 
 
 
 
Laporan aktivitas 
diluar kelas 

Menyusun ringkasan 
materi hasil pertemuan 

5 

3 Mahasiswa mampu 
memahami & 
mengerti: 
a. Apa yang 

dimaksud 
dengan 
pengabdian 
masyarakat 

b. Jenis & bentuk 
pengabdian 
masyarakat pada 
umumnya 

 Pengertian 
pengabdian 
masyarakat 
 

 Dasar 
pelaksanaan  
pengabdian 
masyarakat 

 
 Jenis & bentuk 

pengabdian 
masyarakat 
pada umumnya 

  

Ceramah/ diskusi 
(3x50menit)/in 
class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Kemampuan 
Memperoleh 
informasi yang 
benar tentang 
pengertian 
pengabdian 
masyaraka. 

 
b. Menguasai 

maksud & 
tujuan dari 
pelaksanaan 
pengabdian 
masyarakat  

 

 Keaktifan di 
kelas. 
 

 Laporan hasil 
tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyusun ringkasan 
materi hasil pertemuan 

5 
 
 



POLITEKNIK NEGERI MANADO 

FORMULIR FM-072 ed.A rev.1 ISSUE:A Issued: 31-01-2007 UPDATE: 1 Updated: 07-01-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3X50) menit/out 
class  

 Kemampuan 
memahami 
jenis & bentuk 
pengabdian 
masyarakat 
pada umumnya 

 
 
Kehadiran pada 
saat program 
diluar kelas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan aktivitas 
diluar kelas 

4-5 Mahasiswa mampu 
memahami & 
mengerti perannya 
sebagai “the agen of 
change” 

Student as the 
agen of change : 
 Sejarah 

keterlibatan  
mahasiswa 
dalam 
kemajuan 
(sebelum/sesu
dah merdeka-
zaman orde 
lama, orde 
baru –orde 
reformasi 

 Bentuk 
kontribusi 
mahasiswa 
pasca orde 
reformasi 
 

Ceramah/ diskusi 
(3x50menit)/in 
class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3X50menit)/out 
class 

a. Kemampuan 
memahami 
peristiwa 
penting dimana 
mahasiswa 
terlibat 
perkembangan 
bermasyarakat 
dan berbangsa 
 

b. Kemampuan 
menyadari 
keterbapanggila
nnya berperan 
dalam 
pembangunan 
bangsa 

 
Kehadiran pada 
saat program 
diluar kelas 

 Keaktifan di 
kelas. 
 

 Laporan hasil 
tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan aktivitas 
diluar kelas 

Menyusun ringkasan 
materi hasil pertemuan 
 
 

10 

6 Mahasiswa mampu  Pengertian Ceramah/ diskusi Kemampuan  Keaktifan di Menyusun ringkasan 5 
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memahami & 
mengerti bentuk 
pengabdian 
msyarakat pada 
perguruan tinggi/ 
Pendidikan 
Vokasional 

pendidikan 
vokasional 

 Jenis dan 
produk 
pengabdian 
masyarakat 
pada jalur 
pendidikan 
vokasional 

(3x50menit)/in 
class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3X50menit)/out 
class 

memahami dan 
mengerti: 
a. pendidikan 

vokasi  
b. jenis serta 

bentuk-
bentuk 
pengabdian 
pada 
pendidikan 
vokasional 

 
 
Kehadiran pada 
saat program 
diluar kelas 
 

kelas. 
 

 Laporan hasil 
tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan aktivitas 
diluar kelas 

materi hasil pertemuan 
 
 

7 Mahasiswa mampu 
memahami & 
mengerti bentuk 
pengabdian 
masyarakat pada 
pendidikan 
hospitalitas & 
pariwisata 

 Ruang lingkup 
hospitality & 
pariwisata 

 Jenis-jenis 
pengabdian 
bidang 
hospitality 
/Perhotelan 

Ceramah/ diskusi 
(3x50menit)/in 
class 
 
(3X50menit/out 
class  

Kemampuan 
memahami dan 
mengerti: 
a. Hospitality & 

pariwisata 
b. Jenis-jenis 

pengabdian 
pada bidang 
hospitality & 
pariwisata 

 
 
 
Kehadiran pada 
saat program 
diluar kelas 

 Keaktifan di 
kelas. 
 

 Laporan hasil 
tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan aktivitas 
diluar kelas 

Menyusun ringkasan 
materi hasil pertemuan 
 
 

5 
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8 Ujian Tengah Semester 

9-10 Mahasiswa mampu 
memilih keilmuan 
dan ketrampilan yang 
disenangi & ditekuni 
untuk dipraktikan 
pada pengabdian 
masyarakat 

 Pengenalan 
bentuk-bentuk 
pengabdian 
dari dosen 
pengampu 
mata kuliah 
keahlian 
berkarya:  
a. F& B 

Product 
b. F& B Service 
c. Front office 
d. Housekeepi

ng 
 Pembentukan 

grup 
pengabdian 
berdasarkan 
pemilihan 
mahasiswa utk 
setiap mata 
kuliah core 

 Site Visite/ 
Perkunjungan 
lapangan 

 

Ceramah/ diskusi 
(6x50menit)/in 
class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6X50menit/out 
class  

Kemampuan 
memahami dan 
memilih bidang 
yang akan 
dipraktikan serta 
menyusun (break 
down) produk 
brdasarkan 
pemelihan mata 
kuliah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemampuan 
menguasai produk 
pra persiapan 
sebelum 
pelaksanaan 
(pemantapan 
produk 

 Keaktifan di 
kelas. 
 

 Laporan hasil 
tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan evaluasi 
kesiapan materi/ 
produk utk 
dipakai pada 
pelaksanaan 
pengabdian 

Menyusun kelompok 
/grup pengabdian serta 
dosen pembimbing & 
pengawasa pengabdian 
 

5 
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pengabdian) 

10-14 Mahasiswa mampu 
mengimplemtasikan 
keilmuan dan 
ketrampilannya pada 
masyarakat 

 Pelaksanaan 
berdasarkan 
mata kuliah 
keahlian 
berkarya : 
a. F& B 

Product 
b. F& B Service 
c. Front office 
d. Housekeepi

ng 
 Pengawasan & 

pembimbingan 
oleh dosen 
pengasuh & 
team  

Praktik 
implementasi 
materi/produk 
pengabdian 
masyarakat 
 
(5 hari kerja) 

Kemampuan 
melakukan 
presentasi dan 
demo materi / 
produk pada 
masyarakat 

Rekaman 
pencatatan serta 
dokumentasi 
presentasi & 
demo 

Menyusun setiap 
proses presentasi 
melalui pencatatan dan 
dokumentasi kegiatan 

50 

15 Mahasiswa mampu 
menyusun laporan 
hasil pengabdian 
masyarakat  

 Rekaman 
aktivitas 
keseluruhan 
proses 
pengabdian 
pada saat 
pelaksanan di 
lapangan  

 Pengawasan & 
pembimbingan 
laporan oleh  
dosen 
pengasuh & 
team 

Coaching-clinic 
pembuatan laporan 
pengabdian 
masyarakat oleh 
dosen 
pembimbing& 
pengawasa beserta 
team   
 
(6X50Menit)/Mingg
u 

Kemampuan 
menyusun laporan 
pengabdian 
masyarakat sesuai 
format yang 
disediakan oleh 
Program Studi 

Keaktifan 
melakukan proses 
pembimbingan 
selama 
pembuatan 
laporan 

Mengkompilasi semua 
pencatatan & 
dokumentasi aktivitas 
kegiatan pengabdian 
masyarakat berbentu 
sebuah buku laporan 
hasilpengabdian 
masyarakat: terdiri atas 
Judul/Topik 
Pengabdian; 
Nama ketua & anggota 
team dan nama Dosen 
Pembimbing & 
pengawas. 
 

10 

16 Ujian Akhir Semester 
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Catatan Pelaksanaan Mata Kuliah Pengabdian Masyarakat: 
Pertemuan per-minggu dilakukan (2) kali pertemuan; yang terdiri dari pertemuan 1 kali dalam kelas / in class (3X50 Menit) dan 
1 kali diluar kelas (out kelas), dengan penjelasan sebagai berikut: 

 Pertemuan di dalam kelas diberikan dalam bentuk proses perkuliahan seperti biasa, sesuai dengan materi/topik yang 
ada dalam RPS. 

 Pertemuan di luar kelas / out kelas, dilakukan dengan melibatkan keseluruhan mahasiswa mengambil mata kuliah 
Pengabdian terlibat dalam berbagai aktivitas di jurusan, bukti keterlibatan yaitu dalam bentuk daftar hadir serta laporan 
aktivitas /journal kegiatan di luar kelas /out class. Jurnal aktivitas tersebut harus mendapatkan paraf sepengetahuan dari 
ketua Jurusan Pariwisata dan didokumenasikan di Program Studi Pengelola Mata Kuliah Pengabdian Masyarakat, sebagai 
bukti dalam proses belajar mengajar di Program Studi Manajemen Perhotelan.   

 
Daftar Pustaka: 

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi) oleh Harry Hikmat,2010, Penerbit Humaniora 
2. Makalah Masyarakat dan Kelompok Sosial. Diunduh https://asmawatyfricilia.wordpress.com/2016/01/26/makalah-

masyarakat-dan-kelompok-sosial/. 
3. Teori Sosiologi. Oleh George Ritzer and Douglas J. Goodman. 2008. Penerjemah Nurhadi. Penerbit Kreasi 

Wacana.Yogyakarta, 
4. Sosiologi Suatu Pengantar. Oleh Soekanto Sarjono. 2013.Penerbit PT Raja Grafindo. 
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5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012. Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi 
6. 30 Tahun Indonesia Merdeka 
7. Buku-Buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. 
8. Panduan Penelitan & Pengabdian Masyarakat Buku XII. Penyusun DRPM Dikti. 
9. Modul Ajar Praktik : Front Office, F&B Product/ Service, dan Housekeeping. 
10.  Jurnal-jurnal Pengabdian Masyarakat.  


