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Program Studi  

1. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 

2. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

3. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya. 

Mata Kuliah  

1. Mampu memahami tahapan cookery  

2. Mampu memahami tentang cooking methods by moit heat, dry heat, oil  

3. Mampu memahami tentang karakteristik, sumber, kualitas, cara penyimpanan, cara mengolah bahan-bahan untuk main course 

4. Mampu memahami tentang  ruang lingkup stewarding  
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Minggu 1 
Pertemua
n ke 1-2 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan  pengertian,  
tujuan,  dan proses 
cooking dan cookery 

Cooking dan 
Cookery 
 

1.ceramah 
2.Presentasi  
3.Diskusi kelompok  
(10x50 menit)  

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

membuat tahapan yang 
lengkap tentang proses 
cookery beserta contoh 

5% 

Minggu 2   
pertemua
n ke3-4 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian, 
tujuan, cara penerapan 
metode memasak dalam 
proses memasak panas 
basah, panas kering 

Cooking  
Methods  

1.ceramah  
2.Diskusi kelompok 
3.Presentasi tugas 
(10 x 50menit)  

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

presentasi tentang 
cooking method 
lengkap dengan resep  

5% 

Minggu 3   
pertemua
n ke 5-6 

Mampu menjelaskan 
pengertian, kualitas dan 
sumber dari jenis-jenis 
meat 
 

Meat  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(3 x 50menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 
4.hasil produk 

presentasi tentang 
bagan bagian-bagian 
daging ,cara 
penyimpanannya, cara 
potong  serta kegunaan 
dan resepnya masing-
masing 

10% 

Minggu 4    
pertemua
n ke 7 

Mampu memotong 
hidangan dari berbagai 
jenis meat 
Mampu menjelaskan 
kegunaan dari setiap 
macam potongan dari 
berbagai jenis meat 

 
Meat  

1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(3 x 50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 
4.hasil praktek 

membuat resep 
masing-masing sesuai 
dengan bagian-bagian 
daging ; sapi, kambing, 
babi, 

 

Minggu 4   
pertemua
n ke 8 

Mampu memasak 
hidangan dari berbagai 
jenis meat  

Meat  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(2x50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 
4.hasil praktek 

praktek pengolahan 
meat  

 

Minggu 5 
pertemua
n ke 9 

Mampu menjelaskan 
pengertian, klasifikasi, 
macam 
potongan,kualitas, teknik 
penyimpanan dari fish 

Fish  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(3x50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

presentasi fish meliputi 
bagian-bagian fish serta 
cara preparenya dan 
cara potong serta resep 
dan membuat resep 
sendiri 

10% 

Minggu 5 Mampu menjelaskan Shellfish  1.ceramah kelengkapan dan 1.tes tertulis presentasi shellfish  



pertemua
n ke 10 

pengertian, klasifikasi, 
macam 
potongan,kualitas, 
teknik penyimpanan 
dari shellfish 

2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
 
(2x50 menit) 

kebenaran 
penjelasan 

2.lisan 
3.hasil presentasi 

meliputi jenis shellfish, 
cara prepare, dari hidup 
sampai siap diolah serta 
cari resep dan 
membuat resep sendiri 

Minggu 6  
pertemua
n ke 11 

Mampu memasak 
hidangan dari fish and 
shellfish 

 

Fish dan Shellfish  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(3 x 50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 
4.hasil praktek 

praktek pengolahan 
fish dan shellfish 

 

Minggu 6 
pertemua
n ke 12 

Mampu menjelaskan 
pengertian, jenis-jenis 
poultry, kualitas, cara 
pemotongan dari 
berbagai jenis poultry 
 

Poultry  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
 
(2 x 50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

presentasi bagian-
bagian daging unggas ; 
ayam, bebek, kalkun, 
angsa, cara potong, 
cara prepare 

10% 

Minggu 7 
pertemua
n ke 13-
14 

Mampu menjelaskan 
cara memasak, teknik 
penyimpanan dan 
dapat membuat resep 
hidangan dari jenis 
poultry 

Poultry  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
 
(5 x 50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

membuat resep sendiri  

Minggu 8 
pertemua
n ke 15 

Mampu membuat 
hidangan dari jenis 
poultry  

Poultry  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(3 X 50menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 
4.hasil praktek 

praktek pengolahan 
poultry 

 

      16  UJIAN        TENGAH SEMESTER    10% 

Minggu 9 
pertemua
n ke 17-
18 

Mampu menjelaskan 
pengertian, jenis-jenis 
egg, kualitas, 
penyimpanan egg 

Egg 1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(5 x 50 menit 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

presentasi bagian egg, 
cara memasak egg, 
kualitas, cara 
penyimpanan 
membuat resep sendiri 

10% 

Minggu 
10 
pertemua
n ke 19 

Mampu membuat 
hidangan dari egg 
Dan mampu membuat 

Egg 1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

praktek pengolahan 
egg 

 



resep dari egg 4.praktek kitchen 
(3 x 50 menit) 

4.hasil praktek 

Minggu10 
pertemua
n ke 20-
21 

Mampu menjelaskan 
pengertian, 
penggolongan 
pasta,jenis-jenis pasta 

Pasta 1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
 
(5x50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

presentasi macam-
macam pasta sejarah, 
karakteristik, cara 
penyimpanan, cara 
prepare 
membuat resep sendiri 

10% 

Minggu 
11 
pertemua
n ke 22 

Mampu memasak 
hidangan dari pasta 
dan membuat resep 
dari pasta 

Pasta 1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(3 x 50 menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 
4.hasil praktek 

praktek pengolahan 
pasta 

 

Minggu12 
pertemua
n ke 23-
24 

Mampu menjelaskan 
pengertian, 
penggolongan, jenis-
jenis rice, cara 
menyimpan rice, 
kualitas rice dan cara-
cara  memasak rice 

Rice  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
 
 
(5x50menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

presentasi jenis-jenis 
rice, cara pengolahan, 
jenis-jenis hidangan, 
kualitas yang baik dan 
penyimpanan 
membuat resep sendiri 

10% 

Minggu13  
pertemua
n ke 25 

Mampu menerapkan 
cara-cara memasak rice 
dan memasak hidangan 
dari rice 

Rice  1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(3x50menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 
4.hasil praktek 

praktek pengolahan 
rice 

 

Minggu14 
pertemua
n ke 26-
27 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
pengertian, pemilihan 
bahan makanan, tanda-
tanda kerusakan bahan 
makanan dan cara 
penyimpanan bahan 
makanan 

Pengontrolan Bahan 
Makanan 

1.ceramah 
2.presentasi 
3.diskusi kelompok 
 
 
 
 
(5x50menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

membuat penjelasan 
tentang alur bahan 
makanan dari sumber 
sampai ke hotel dan 
siap untuk diolah 

5% 

Minggu15 
pertemua
n ke 28-
29 

mahasiswa dapat 
memahami tentang 
pengawetan bahan 

Pengetahuan tentang 
pengawetan bahan 
makanan 

1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

Membuat macam-
macam pengawetan  
alami dan buatan 

5% 



      makanan  4.praktek kitchen 
(5x50menit) 

Minggu16 
pertemua
n ke 30-
31 
      

mahasiswa dapat 
memahami ruang 
iingkup tanggungjawab 
stewarding 

stewarding 
 

1.ceramah 
2.Simulasi  
3.presentasi 
4.praktek kitchen 
(5x50menit) 

kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

1.tes tertulis 
2.lisan 
3.hasil presentasi 

membuat alur kerja 
stewarding 

10% 

32  UJIAN AKHIR SEMESTER    

 

 

 

 


