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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)-HIGYENE AND SANITATION 
 POLITEKNIK NEGERI MANADO 

JURUSAN PARIWISATA 
PROGRAM STUDI D4 PERHOTELAN 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Higyene and Sanitation 6243141 2 (dua) 1 18 Juni 2019 

Otorisasi 
Nama Koordinator Pengembang RPS 

Koordinator Bidang 

Keahlian (Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 
 

 
Benny I. Towoliu, SE.,M.Par 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 

Executive 
Housekeeper 
 
F & B Outlet 
Manager 
 
Sous 
Chef/Assistant 
Head Chef 
 
Front Office 
Manager 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

 
 
 

Ketrampilan Khusus: 
1.        Mampu menerapkan dan menguraikan sistem pengolahan Usaha Hospitalitas melalui: penyajian laporan dengan menggunakan 

sistem teknologi informasi dan karakteristik komunikasi, karakteristik penggunaan prosedur dan standar; 
2.        Mampu merencanakan, mempraktekkan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan operasional (Food and Beverage Product, 

Food and Beverage Service & Room Division) meliputi produksi, penyajian, pelayanan dan keselamatan kerja sesuai dengan 
karakteristik usaha hospitalitas; 

3.         Mampu menghasilkan sistem tata ruang usaha Hospitalitas; 
4.         Mampu membuat dan mengerjakan produk usaha hospitalitas secara kreatif sesuai dengan standar kepuasan pelanggan; 
5.         Mampu merencanakan, mempraktekkan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan permintaan dan penawaran usaha 

Hospitalitas; 
6.       Mampu menghasilkan kegiatan penjaminan mutu usaha Hospitalitas; 
7.        Mampu menghasilkan kegiatan hotel yang ramah lingkungan (Green Hotel) 

 Pengetahuan 

 1. Memahami konsep teori secara mendalam tentang operasional usaha hospitalitas meliputi produksi, penyajian, pelayanan dan 
keselamatan kerja sesuai dengan karakteristik usaha hospitalitas. 

2. Memahami konsep teori secara mendalam tentang konsep hotel yang ramah lingkungan (Green Hotel). 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
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 1. Mampu mempraktikan standart kebersihan terhadap berbagai fasilitas dan linkungan kerja di industry hospitalitas 

  

Diskripsi Singkat 

MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang praktik-praktik standart kebersihan terhadap berbagai peralatan dan lingkunagn kerja yang ada di 
industry hospitalitas. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Higyene  
2. Sanitation 

3. SOP Kebersihan 

Daftar Referensi Utama:  

 
Pendukung:  

 

 

Nama Dosen 

Pengampu 

(1) Dra. Fonny Sangari, M.Hum (2) Linda Sinolungan,SPd.,MM (3) Mercy Lumare, SPd.,MM, (4) Silvana Mewengkang, SE.,MSi 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

Tidak Ada 

 

 

 

Minggu    

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

[Media & 

Sumber 

Belajar] 

 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mampu memahami Tinjauan umum a. Brainstorming 3X55 Menit Membuat ringkasan Lisan Kelengkapan dan 5% 
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 tentang kesehatan 

masyarakat  

kesehatan masyarakat  b. Ceramah 

c. Tanya Jawab 

materi kuliah kebenaran 

penjelasan 

2 

 

 

Mampu mengetahui 

dan memahami 

tentang sejarah dan 

implementasi dari 

kesehatan dalam dunia 
industry perhotelan 

Mengenal beberapa 

sumber lingkungan 

terkait sanitasi air 

dan limbah 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab 

3X55 Menit Membuat ringkasan 

materi kuliah 

Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan 

5% 

3 Mampu menjelaskan 

dan tindakan prefentif 

terhadap jenis 

penyakit akibat tidak 

adanya hygiene dan 

sanitasi di lingkungan 

Proses pengobatan 

dan pencegahan 

penyakit 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab 

3X55 Menit Membuat ringkasan 

materi kuliah 

Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan 

5% 

4 

 

 

Mampu memahami 

dan mengerti tentang 

bagian – bagian dari 

sanitasi lingkungan 

Manfaat aspek 

hygiene dan sanitasi 

a.   Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 
diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Observasi lapangan & 

menyusun report  

Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan,komun

ikatif presentasi 

5% 

5 Mampu mengetahui 

dan menjelaskan 

sanitasi dilingkungan 

hotel dan aspek – 

aspek yang harus 

dipenuhi 

Sanitasi hotel a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Observasi lapangan & 

menyusun report  

Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

5% 

6 Mampu menjelaskan 

tentang sanitasi secara 

menyeluruh baik di 
hotel maupun 

lingkungan sekitar 

hotel 

Sanitasi Hotel a.   Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  
d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

3X55 Menit Observasi lapangan & 

menyusun report 

Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 
komunikati 

presentasi 

10% 
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diskusi, 

presentasi tugas 

7 Mampu mengetahui 

tentang jenis – jenis 

makanan dan orang – 

orang yang melakukan 

proses makan dan cara 
– cara sebelum makan 

sesuatu 

Hygiene makanan 

dan penjamah 

makanan 

a.   Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 
tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Observasi lapangan & 

menyusun report 

Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (MID TEST)  

9 Mampu memahami 

dan mengetahui serta 

menjelaskan 

kebersihan sebelum 
makan sesuatu 

Hygiene makanan 

dan penjamah 

makanan 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 
interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 
presentasi 

5% 

10 Mampu memahami 

cara – cara 

memanfaatkan 

makanan dan 

minuman serta 

menyajikan secara 

hygiene didepan tamu 

Hygiene makanan 

dan penjamah 

makanan 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 

11 Mampu mengetahui 

dan menjelaskan 
kebersihan peralatan 

yang ada di dapur dan 

orang uang 

memanfaatkannya 

Hygiene dapur a. Brainstorming 

b. Ceramah 
c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 
penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 
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12 Mampu mengetahui 

dan memahami 

kebersihan peralatan 

di dapur hotel baik itu 

karyawan maupun 

peralatan serta bahan 
– bahan makanan dan 

minumannya 

Hygiene dan sanitasi 

hotel 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 
diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 

13 Mampu memahami 

serta mengetahui 

hygiene dan sanitasi 

hotel secara 

keseluruhan 

Hygiene dan sanitasi 

perhotelan 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

5% 

14 Mampu mengetahui 

proses pembuatan 

minuman yang sehat 
dan bersih 

Hygiene dan sanitasi 

perhotelan 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  
d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 
komunikatif 

presentasi 

5% 

15 Mahasiswa dapat 

memahami proses 

penyelenggaraan dan 

proses kebersihan 

ketika menyajikan 

makanan dan 

minuman serta factor 
– factor yang mampu 

membuat mkanan dan 

minuman tersebut 

layak disajikan oleh 

tamu 

Hygiene dan sanitasi 

perhotelan 

a.   Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d.    Presentasi 

interaktif dgn tanya 

jawab, diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 



 

 

 

Direktorat Pembelajaran - 6 
 

16 UJIAN TENGAH SEMESTER (MID TEST) : PRAKTIK 70% DAN TEORI 30%  
Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan 
ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran 
mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 

tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 

penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 

disertai bukti-bukti. 
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