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CapaianPembelajaran 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 
Mata Kuliah  
1. Mahasiswa dapat melaksanakan proses Check In, baik perseorangan, rombongan, group tour serta dapat melaksanakan tugas 
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tugas concierge 
 

Media Pembelajaran Software:-------------------------- 
Jurnal: Jurnal ilmiah terkait 

Hardware : Komputer, LCD 
Pedoman: Buku Ajar, Job Sheet 

DosenPengampu Pearl L Wenas 
Diane O Rondonuwu, Bet Lagarense, Maryke Alelo 

Mata KuliahPrasyarat Mata kuliah Manajemen Kantor Depan 1 (FOM 1) 
Mingguk

e 
 
 

(1) 

Kemampuanakhir 
yang diharapkan 

(sesuaitahapanbelajar
) 

(2) 

BahanKajian 
(Materi Ajar) 

 
 

(3) 

MetodePembelaj
aran 

Dan Estimasi 
Waktu 

(4) 

Asesmen 
Indikator 

 
 

(5) 

Kriteria dan 
Bentuk 

Penilaian 
(6) 

Deskripsi Tugas 
 
 

(7) 

Bobot 
 
 

(8) 
1 Mahasiswa mampu 

memahami dan 
menjelaskan 
pengertian Kantor 
Depan dalam 
penyediaan akomodasi 

Menyediaakan 
layanan akomodasi 
dan dokumentasi; 
Pengertian seputar 
FO dalam 
menyediakan 
akomodasi 

Tutorial 
Brainstorming 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang pengertian 
kantor depan dalam 
penyediaan 
akomodasi 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non 
test: 
-tanya jawab 

Tugas : 
Menyusun ringkasan 
tentang pengertian 
kantor depan dalam 
hubungan dengan 
penyediaan 
akomodasi. 

5 

2 Mahasiswa 
menjelaskan struktur 
organisasi FO 
departemen, job 
description serta 
kompetensi yang 
dibutuhkan masing 
masing FO clerk 

Struktur organisasi 
dan job description 
FO clerk. 
Kompetensi yang 
dibutuhkan untuk 
staff FO 

Tutorial 
Brainstorming 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
struktur organisasi 
, job description 
dan kompetensi yg 
dibutuhkan Masing 
masing FO clerk 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non 
test: 
-tanya jawab 

Tugas : 
Menyelesaikan studi 
kasus perbandingan 
struktur organisasi 
FO departemen 
untuk masing masing 
skala Hotel 

5 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan aktifitas 
dasar penerimaan 
tamu, serta mampu 

Menyediakan layanan 
reception; pelayanan 
reception ; aktivitas 
dasar penerima tamu 

Tutorial 
Pair work 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
aktifitas dasar 
penerimaan tamu 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non 

Tugas : 
Membuat ringkasan 
aktifitas dasar 
penerimaan tamu 

5 
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menyediakan 
pelayanan reception 

Ketepatan dalam 
menyediakan 
pelayanan 
reception 

test: 
-tanya jawab 

dan pelayanan 
reception 

4 Mahasiswa mampu 
mengklasifikasikan 
kategori kedatangan 
tamu dan pentingnya 
membaca buku catatan 
harian/log book 

Kategori kedatangan 
tamu dan berbagai 
persiapannya dan  
pentingnya 
membaca buku 
catatan harian/log 
book 

Tutorial 
Pair work 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
mengklasifikasikan  
kategorikedatangan 
tamu, dan ketelitian 
membaca log book. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
ketelitian 
Non tes: 
-tanya jawab 
-latihan soal 

Tugas : 
Membuat klasifikasi 
kategori kedatangan 
tamu. 
Tugas 2: 
Membuat contoh log 
book. 

10 

5 Mahasiswa dapat 
memahami akurasi rak 
status kamar, 
menghitung kamar 
bahkan memblokir 
kamar 

Akurasi rak status 
kamar, menghitung 
kamar, meblokir 
kamar 

Tutorial 
Pair work 
(TM: 2x (3x50”)) 

Kemampuan dalam 
memahami akurasi 
kamar dan 
ketepatan dalam 
menghitung kamar 
bahkan memblokir 
kamar 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
ketelitian 
Non tes: 
-tanya jawab 
-latihan soal 

Tugas : 
Membuat latihan soal 
penghitungan harga 
kamar dan 
memblokir kamar. 

5 

6 Mahasiswa dapat 
memahami laporan 
status kamar , 
membuat catatan 
riwayat kunjungan 
tamu serta tamu 
dengan special request 

Laporan status 
kamar, daftar 
kedatangan tamu, 
catatan riwayat 
kunjungan tamu, 
tamu yahg akan tiba 
dengan permintaan 
khusus 

Tutorial 
Brainstorming 
Pair work 
(TM: 2x (3x50”)) 

Kemampuan dalam 
memahami laporan 
status kamar dan 
ketepatan dalam 
membuat catatan 
riwayat kunjungan 
tamu serta tamu 
dengan special 
request 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
ketelitian 
Non tes: 
-tanya jawab 
-latihan soal 

Tugas : 
Membuat laporan 
room status, guest 
history record, guest 
with special request. 

10 

7 Mahasiswa dapat 
mengklarifikasikan 
daftar tamu-tamu 
seperti VIP, VVIP;CIP, 
SPAAT. dan dapat 
menetapkan kamar 

Daftar tamu-tamu 
penting :VIP, CIP, 
SPAAT. persiapan 
lain untuk 
kedatangan tamu, 
penetapan kamar 

Tutorial 
Brainstorming 
pair work 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
mengklarifikasikan 
daftar tamu tamu 
seperti VIP, VVIP, 
CIP dan SPAAT dan 
ketepatan dalam 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Non tes: 
-tanya jawab 
 

Tugas : 
Membuat contoh 
daftar tamu VIP, 
VVIP, CIP, SPAAT 
kemudian 
menetapkan harga 

5 
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degan harga yang 
sesuai 

dan harga kamar menetapkan harga 
kamar yang sesuai  

kamar yang sesuai 
 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi 

9 Mahasiswa dapat 
melaksanakan proses 
pendaftaran tamu 
dengan reservasi dan 
tanpa reservasi 
(walkin). serta mampu 
menjelaskan item item 
dalam registration 
form 

Pendaftaran untuk 
tamu dengan 
reservasi, 
pendaftaran untuk 
tamu tanpa reservasi 
/walk in, registration 
form  

Tutorial 
Simulation 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
melaksanakan 
proses pendaftaran 
tamu dengan 
reservasi  dan 
tanpa reservasi 
(walk in). Ketepatan 
dalam menjelaskan 
berbagai item di 
registration form 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
ketelitian 
Non tes: 
-tanya jawab 
-latihan soal 

Tugas 1:  Membuat 
penyelesaian atas 
Studi kasus proses 
pendaftaran tamu 
dan membedakan 
tamu reservasi dan 
tamu walk in 
Tugas 2 : 
Membuat ringkasan 
mengenai item item 
dalam registration 
form. 

10 

10 Mahasiswa dapat 
mempersiapkan kunci 
kamar dan 
mengantarkan tamu ke 
kamar 

Menyiapkan kunci 
dan mengantarkan 
tamu ke kamar 

Tutorial 
Simulation 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
mempersiapkan 
kunci kamar dan 
ketepatan 
mengantarkan 
tamu kekamar 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Non tes: 
-demonstrasi 

 
------------------
----------- 

5 

11 Mahasiswa dapat 
menyiapkan rekening 
tamu dan mengisi 
buku kedatangan  

Tamu tiba lebih awal, 
bagaimana 
menyiapkan 
rekening tamudan 
mengisi buku 
kedatangan tamu. 
skema penerimaan 
tamu 

Tutorial 
Simulation 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
menyiapkan 
rekening tamu dan 
mengisi buku 
kedatangan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Non tes: 
-demonstrasi 

Tugas : 
Membuat ringkasan 
proses dalam 
menyiapkan rekening 
tamu dan skema 
penerimaan tamu. 

5 

12 Mahasiswa mampu 
melakukan proses 
check in untuk tamu 

Proses check in 
untuk tamu 
perseorangan dan 

Tutorial 
Simulation 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
melaksanakan 
proses check in 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 

Tugas : 
Mendemonstrasikan 
proses check in 

10 
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perseorangan dan 
tamu rombongan 

tamu rombongan untuk tamu 
perseorangan dan 
tamu rombongan 

Non tes: 
-demonstrasi 

untuk tamu 
perseorangan dan 
tamu rombongan . 

13 Mahasiswa mampu 
melakukan proses 
check ini untuk tamu 
VIP, speedy check in, 
dan check ini untuk 
tamu tour 

Check ini untuk tamu 
VIP, speedy check in, 
check in tamu tour 

Tutorial 
Simulation 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
melakukan proses 
check in untuk 
tamu VIP, tamu tour 
dan ketepatan 
dalam melakukan  
speedy check in  

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Non tes: 
-tanya jawab 
-demonstrasi 

Tugas : 
Mendemonstrasikan 
proses check in 
untuk tamu VIP, 
tamu tour. Dan 
speedy check in. 

10 

14 Mahasiswa mampu 
menyediakan layanan 
porter, 
mengidentifikasi 
barang bawaan tamu 
serta menangani 
administrasi /form 
yang ada 

Menyediakan layanan 
porter. 
Mengidentifikasi 
barang bawaan tamu 
dan menangani 
administrasi 
porter/concierge, 
serta berbagai form 
yang ada 

Tutorial 
Pair work 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
penyediaan layanan 
porter dan 
ketepatan dalam 
mengidentifikasi 
barang bawaan 
tamu serta 
ketepatan dalam 
pengisian form 
yang ada 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Non tes: 
-tanya jawab 
 

Tugas : 
Membuat 
penyelesaian atas 
studi kasus 
pelayanan porter 
 

10 

15. Mahasiswa mampu 
menangani barang 
bawaan tamu individu 
dan rombongan dan 
menjamin 
keamanannya 

Menyediakan layanan 
porter, 
mengidentifikasi 
jenis barang bawaan 
tamu. teknik umum 
penanganan barang 
bawaan dan 
menjamin 
keamanannya 

Tutorial 
Pair work 
simulasi 
(TM: 2x (3x50”)) 

Ketepatan dalam 
penanganan barang 
bawaan tamu, baik 
tamu individu 
maupun 
rombongan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
Non tes: 
-tanya jawab 
-demonstrasi 

Tugas : 
Mendemonstrasikan 
pelayanan Porter 
 

5 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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