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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. 
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8.   Mampu menyusun rencana usaha, mengelola dan mengembangkan usaha hospitalitas 
9.   Mampu menerapkan dan menguraikan sistem pengolahan Usaha Hospitalitas melalui: 
      penyajian laporan dengan 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  
Mahasiswa memiliki kemampuan untuk membangun budaya mutu dan pengembangan komitmen mutu, baik ditingkat personal, tempat kerja 
dan entittas 

Media Pembelajaran Software: File Presentasi Hardware : Komputer, LCD 
 

Dosen Pengampu Bernadain D.Polii, Hendry Kumaat, Seska Mengko, Vesty Sambeka 
Mata Kuliah Prasyarat Pengantar Manajemen 
Ming
gu ke 

 
 

(1) 

Kemampuan akhir 
yang diharapkan 
(sesuai tahapan 

belajar) 
(2) 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

 
 

(3) 

Metode 
Pembelajaran 
Dan Estimasi 

Waktu 
(4) 

Assesmen 
Indikator 

 
 

(5) 

Kriteria dan 
Bentuk Penilaian 

 
(6) 

Deskripsi Tugas 
 
 

(7) 

Bobot 
 
 

(8) 
1 Mampu memahami 

secara komprehensive 
learning outcome (LO) 
mata kuliah QMS 1 

PENDAHULUAN: 
PENTINGNYA 
PEMBELAJARA 
QMS 
 
Latar 
belakang,tujuan dan 
manfaat, 
ruanglingkup dan 
petunjuk 
penggunaan buku 

Presentasi interaktif 
dgn tanya jawab 
(4X50 Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Jelaskan Learning 
outcome dari QMS 1 

5 
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2 globalisasidan 

memberi 
argumentasiuntu
kdan 
menghadapigloba
lisasi; 
 
Mampu menjelaskan 
ICT terhadapdampak 
globalisasi Mampu 
menguraikan 
keuntungan dan 
kerugian dari 
globalisasi 
 
Mampu menjelaskan 
konsep daya saing, 
produktivitasdan 
bagaimana hubungannya 
dengan pengembangan 
nasionaldanmencaritahu 
bagaimanapenerapannya 
dalamdunia 

GLOBALISASIDA
N DAYASAING 
Definisi&sejarahglo
balisasi 
 
 
 
 
DampakICTterha
dapglobalisasi 
Kelebihandankek
uranganglobalisa
si 
Globalisasidanstr
ategipengembang
an bangsa  
 
 
Kontribusiproduktiv
itaspada 
perkembangannasio
nal 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasiinteraktif 
dgn tanyajawab 
(4X50 Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu 10 

3 Mampu menjelaskan 
konsep- konsep 
aliansidanjaringan 
kerja 
 
Mampu menggunakan 
sistimatika 

Aliansidanjaringan
kerja 
 
 
Pengembanganber
kelanjutan 
 
 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasiinterakt
if dgn 
tanyajawab, 
diskusi,presentasi 
tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu 5 
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berpikirdalam 
menjelaskan hubungan 
antara globalisasi, 
daya saing, 
produktivitas,dan 
ketahanan; 

 
Mampu menguraikan 
implikasi-
implikasiglobalisasi 
padatingkatnasional,loka
ldan 
individu 

 
Implikasiglobalisasid
i tingkatnasional, 
lokal:berpikirglobalb
ertindaklokal 

(4X50 
menit)/Minggu 

4 Mampu menentukan 
budaya mutu, 
perilaku mutu dan 
kinerjaprima  
 
 
Mampu menjelaskan 
prinsip- prinsiputama 
etika dan perilaku 
mutu dalampikiran; 
Mampu menjabarkan 
tujuh kebiasaan orang 
yangsangat efektif 
 
Mampu menyiapkan 
matriks dan 
diagrammanajemen 
waktu 

Budaya mutu 
ditingkat personal, 
tempat  kerja  dan 
institusional 
 
Pengertian mutu dan 
perilaku mutu 
Perilaku mutu 
dalam pikiran & 
pentingnya etika 
Tujuh kebiasaan 
orang yang sangat 
efektif 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 
dgn tanyajawab, 
diskusi, presentasi 
tugas 
(4X50 Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 10 
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5 Mampu menjelaskan 

perilaku 
mutu di tingkat 
tempatkerja yang 
meningkatkanmutu 
kerja dan menambah 
produktivitas termasuk 
kesehatan dan 
keamanan ditempatkerja 
 
Mampu menjelaskan 
konsep 
tanggungjawab sosial 
perusahaan 
danimplikasi 
praktisnya;  
 
 
Mampu membuat laporan 
tentangpendekatan 
terintegrasi padatingkat 
institusional berdasarkan 
praktekbisnis setempat. 

Perilakumutudite
mpatkerja 
 
 
 
 
 
TanggungjawabSosi
alperusahaan, 
Pendekatanterinte
grasipadamutu 
 
Perilakumutuditing
katinstitusional 
 

Praktekpembuatan 
topi 
(4X50 Menit)/Minggu 

Ketepatanwaktu 
pembuatan topi 
dengan mutu baik 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 5 

6 Mampu mendefinisikan 
ciri- 
ciriorganisasiyangbaik 
Mampu menjelaskan 
bagaimana mencapai 
keberhasilan 
organisasidan 
mengidentifikasikek

Pemahaman 
tentang organisasi 
Mengapa organisasi 
itu penting? 
 
 
Strukturorganisasi 
 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi 
interaktif dgn 
tanyajawab, 
diskusi, 
presentasi tugas 
(4X50 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 5 
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hasan organisasi 
 
Mampu menjelaskan 
struktur 
organisasikonvensiona
l dan organisasi 
modern 

1. Budaya organisasi 
2. Ciri-

ciriorganisasiyang 
dipercaya  

3. Apakah budaya 
bisa diubah? 

4. Organisasi 
pembelajaran 

Menit)/Minggu 

7 Mampu mencaritahu 
keterampilam ICT 
yang disyaratkan 
untuk lingkungan 
pekerjaan 
dan pengembangan 
karier. 

ICT untuk 
lingkungan kerja dan 
 
Pengembangan 
karier 
 
Implikasi-
implikasi dari 
manfaat teknologi 
terhadap 
pengembangan 
karier 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi 
interaktif 
dgn tanyajawab, 
diskusi, 
presentasi 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 5 

8 Ujian Tengah Semester 
9 Mampu menjelaskan 

Perbedaan tipe-tipe 
kebutuhan manusia; 
Mampu 
mengindentifikasi dan 
menjelaskan inisiatif 
dalam bekerja dan 
menganalisa alasan 
utama mengapa orang 
bekerja; 

Inisiaif dan Inovasi 
 
Inisiatif dan inisiatif 
1. Kebutuhan 

manusia individu 
2. Menginden

tifikasi inisiatif 
pekerjaan 

3. Mengapa orang 
bekerja 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi 
interaktif dgn 
tanyajawab, 
diskusi, presentasi 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 10 
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Mampu membedakan 
pendekatan reaktif dan 
proaktif dalam 
kehidupan; 
Mampu menjelaskan 
definisi dari inovasi 
dan hubungan 
terhadap kreatifitas; 
 
Mampu menganalisa 
penyebab-penyebab, 
rintangan dan proses dari 
perubahan 

4. Menentukan 
tujaun-tujuan 

 
Inovatif dan 
kreatifitas 
1. Definisi inovasi 
2. Hubun

gan antara 
inovasi 
dan 
kreativitas 

3. Definisi 
kreativitas 

4. Keutamaan 
kreativitas 

5. Keuntungan dari 
kreativitas 

10 Mampu menjelaskan  
konsep 
komunikasi; 
Mampu menjelaskan 
antara komunikasi 
dan interpretasi 
arti; 
 
Mampu menguraikan 
fungsi- fungsi dan 
perbedaaan tipe 
komunikasi; 
 
Mampu menganalisa 

Komunikasi  yang 
efektif  dan effisien 
 
Proses Komunikasi 
1. Sifat-sifat 

Komunikasi 
2. Arti Komunikasi 
3. Fungsi 

komunikasi 
4. Tipe-tipe 

komunikasi 
5. Elemen-elemen 

proses 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi 
interaktif dgn 
tanyajawab, 
diskusi, 
presentasi tugas. 
 
Latihan 
Brainstorming 
Presentasiinterakt
if dgn 
tanyajawab, 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 5 
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elemen- elemen, 
proses dan batasan 
berkomunikasi dan 
bagaimana mereka 
berinteraksi; 
 
Mampu menjelaskan 
komponen-
komponen besar dari 
bahasa lisan dan 
komunikasi tertulis 
Mampu menjelaskan 
perbedaan faktor-
faktor yang 
mengarahkan 
komunikasi yang 
efektif; 
Mampu menganalisa 
dan membandingkan 
gaya komunikasi 
personal; 

komunikasi 
6. Hambatan 

komunikasi 
 
Komunikasi lisan 
1. Berbicara yang 

efektif 
2. Mendengarkan 

yang efektif 
3. Komunikasi non 

verbal 
 
Komunikasi tertulis 
1. Menulis yang 

efektif 
2. Membaca yang 

efektif 
 
Apa dan Kapan 
Berkomunikasi yang 
efektif 
1. Faktor-faktor 

yang 
mengarahkan 
komunikasi 
yang efektif 

2. Apa jenis 
komunikasikita 

3. Sistem yang 
bernilai motivasi 

diskusi,presentasi 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 
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11 Mampu menghargai 

keutamaan dan 
menerima perasaan 
orang Mampu 
membangun dan 
Memelihara 
hubungan antar 
pribadi 
 
Mampu menggunakan 
ketrampilan kerja-sama 
Mampu menganalisa, 
memecahkan dan 
mencegah masalah terjadi 

Hubungan antar 
pribadi 
 
Berinteraksi dengan 
orang lain 
 
 
 
 
Memperbaiki 
hubungan antar 
pribadi dan 
pembelajaran 
 
Mengatasi masalah 
antar pribadi 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi 
interaktif dgn 
tanyajawab, 
diskusi,presentasi 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 5 

12 Mampu menjelaskan 
tahap- 
Tahap pengembangan 
tim dan proses 
pembentukan tim; 
 
Mampu menjelaskan 
pentingnya kerja 
timdalam organisasi 
dan perusahaan 
menggunakan 
pendekatan 
partisipatif 

Pengembangan tim 
dan kerja tim 
Pengembangan tim 
kerja 
Tahapan-tahapan 
pengembangan tim 
kerja 
 
 
 
 
Proses pembentukan 
tim kerja 
Bekerja sama 
dengan orang lain 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi 
interaktif dgn 
tanyajawab, 
diskusi,presentasi 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 5 

13 Mampu menganalisa 
hubungan 

TQM dan kerja tim 
Peran tim kerja 

Latihan 
Brainstorming 

Kelengkapan dan 
kebenaran 

Identifikasi 
kemampuan 

Individu dan terstruktur 10 
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antaraTotalQuality 
Management(TQM) 
dengan 
kerja tim; 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
karakteristikmutu 
tim. 

 
 
 
 
Karakteristik 
mutu tim kerja 
Karakteristik 
mutu personal 
teman satu tim 
Memahami 
karakteristik tim 
kerja 

Presentasi 
interaktif 
dgn tanyajawab, 
diskusi,presenta
si 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 

penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

mahasiswa melalui 
tanya jawab 

14 Mampu menentukan dan 
Memecahkan masalah 
Mampu menerapkan 
langkah dasar 
pemecahan masalah 
Mampu menggunakan 
diagram pengambilan 
keputusan 
Mampu menerapkan 
pendekatan sistem pada 
pemecahan masalah 

Pemecahan 
masalah 
Langkah 
dasar 
pemecahanm
asalah 
Teknik 
pemecahan 
masalah 
 
 
Pemikiran sistem 
Pola pemikiran 
untuk penilaian 
Teori sistem 
 
Pendekatan sistem 
untuk pemecahan 
masalah 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi 
interaktif dgn 
tanyajawab, 
diskusi,presentasi 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

Identifikasi 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

Individu dan terstruktur 10 

15 Mampu menentukan Layanan pelanggan Latihan Kelengkapan dan Identifikasi Individu dan terstruktur 10 
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mutu dan 
Dimensi mutu; 
Mampu menjelaskan 
kepuasan pelanggan; 
Mampu menganalisis 
layanan pelanggan 
bermutu; 
Mampu menjelaskan 
prosedur 
pengembangan jasa 
layanan pelanggan 
yang berhasil 

dan hubungan  
pelanggan Definisi 
mutu & Dimensi 
mutu  
 
 
Pelanggan internal 
dan eksternal  
 
 
Apa layanan 
pelanggan 
bermutu itu? 
Persamaan 
layanan fantastis 

 
Prosedur 
pengembangan 
layanan pelanggan 
yangberhasil 

Brainstorming 
Presentasi 
interaktif dgn 
tanyajawab, 
diskusi,presentasi 
tugas 
(4X50 
Menit)/Minggu 

kebenaran 
penjelasan,tkt 
komunikatif 
presentasi 

kemampuan 
mahasiswa melalui 
tanya jawab 

16 Ujian Akhir Semester 
 
Daftar Pustaka:  

1.  Modul, 
2. Buku Ajar Quality Management System, 
3. Jurnal 

 


