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

 
 
 

 
Pengetahuan: 

1. 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. 

2. Memahami konsep teori secara mendalam tentang Sumber Daya Manusia yang handal, analisis biaya operasional, keuangan dan 
pemasaran di usaha hospitalitas. 

 
Ketrampilan Khusus: 

1. Mampu menyusun rencana usaha, mengelola dan mengembangkan usaha hospitalitas; 
2. Mampu menerapkan dan menguraikan sistem pengolahan Usaha Hospitalitas melalui: penyajian laporan dengan menggunakan 

sistem teknologi informasi dan karakteristik komunikasi, karakteristik penggunaan prosedur dan standar; 
3. 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; 

4. Mampu merencanakan, mempraktekkan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia yang handal, 
analisis biaya operasional, keuangan dan pemasaran di usaha hospitalitas. 
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CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 1. Memahami pengertian dan fungsi-fungsi management dan fungsi managerial 

  

Diskripsi Singkat 

MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang fungsi manajemen dan fungsi manajerialnya, serta implementasi manajemen dalam usaha hospitalitas. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pengertian manajemen 
2. Fungsi manajemen 
3. Fungsi manajerial 

Daftar Referensi Utama:  

 
 

Pendukung:  

1.  

 

Nama Dosen 

Pengampu 

(1) Rudy Wowiling, SE.,MSi (2) Hendry Kumaat, SE.,MSi., (3) Pearl Wenas, 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 

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

1 
 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan Filsafat 
Ilmu Manajemen, 
Ilmu, Seni dan 
Definisi Manajemen 

Konsep Dasar 
Manajemen 

Kuliah dan diskusi 
 

(TM : 1x(2x50”) Tugas 1 : 
Menjelaskan tentang 
filsafat ilmu, seni dan 
manajemen 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
Bentuk non test 
- Diskusi  
- Tugas 

kelompok 

Ketepatan 
Menjelaskan 
tentang filsafat 
ilmu, seni dan 
manajemen 

5 

2 

 

 

Mahasiswa dapat 
mengetahui beberapa 
teori ilmu manajemen 
serta bagaimana 
perkembangan 
keilmuan bidang 
manajemen hingga 
saat ini 

Teori-teori ilmu 
manajemen dan 
evolusi pemikiran 
manajemen 

Kuliah dan diskusi 
 

(TM : 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan teori-teori 
dalam ilmu manajemen 
Tugas 2 : 
Menjelaskan evolusi 
pemikiran manajemen 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Diskusi 
- Presentasi 
- Tanya jawab 
- tugas 

Ketepatan 
menjelaskan teori 
ilmu manajemen 
Ketepatan dalam 
member 
penjelasan evolusi 
pemikiran 
manajemen 

10 

3 Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi 
prinsip-prinsip 
manajemen, 
membedakan tujuan 
dan sasaran 
manajemen, 
mengidentifikasi tugas 
dan pekerjaan 
manajemen, 
mengidentifikasi  
ketrampilan 
manajemen dan 
menjelaskan tanggung 
jawab social dan etika 
manajemen 

Prinsip-prinsip 
manajemen 

Kuliah dan diskusi 
 

(TM : 1x(2x50”) Tugas 1: 
Mengidentifikasi prinsip 
manajemen tugas dan 
pekerjaan manajemen 
serta keterampilan 
dalam manjemen. 
Tugas 2 : 
Menuliskan perbedaan 
tujuan dan sasaran 
manajemen serta 
menjelaskan tanggung 
jawab social dan etika 
manajemen. 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tanya jawab 
- Tugas 
- Diskusi  

Ketepatan dalam 
mengidentifikasi 
prinsip 
manajemen serta 
tugas dan 
pekerjaan 
manajemen dan 
ketrampilan 
manajemen 
Ketepatan  
Membedakan 
tujuan dan 
sasaran 
manajemen serta 
dapat 
menjelaskan 
tanggung jawab 
social dan etika 
manajemen 

5 

4 Mahasiswa dapat Sistem Manajemen Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: Kriteria : Kemampuan 10 
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menjelaskan system 
manajemen, 
menjelaskan system 
pengambilan 
keputusan dan system 
informasi manajemen 

Menjelaskan system 
manajemen, system 
pengambilan keputusan 
dan system informasi 
manajemen.  
Tugas 2 : 
Membedakan antara 3 
macam system dalam 
manajemen. 

Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tanya jawab 
- Tugas 
- Diskusi 

Dalam 
menjelaskan 
system 
manajemen, 
system 
pengambilan 
keputusan dan 
system informasi 
manajemen 

5 Mahasiswa dapat 
menjelaskan system 
nilai dan budaya 
organisasi serta dapat 
memperluas wawasan 
mahasiswa khususnya 
dalam kajian 
keorganisasian 

Sistem Nilai dan 
Budaya Organisasi 

Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan tentang 
system nilai dan 
budaya. 
Tugas 2 : 
Membedakan antara 3 
macam system 
manajemen. 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tulisan 

makalah 
- Diskusi 

Kemampuan 
Dalam member 
penjelasan 
tentang system 
nilai danbudaya 
organisasi 
Ketepatan 
Member wawasan 
yang luas dalam 
pengorganisasian 

5 

6 Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
manajemen operasi 
sertamengidentifikasik
an sifat-sifat dari 
manajemen operasi 

Manajemen Operasi Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan tentang 
definisi manajemen 
Tugas 2 : 
Mengidentifikasi sifat-
sifat manajemen operasi 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tanya jawab 
- Tugas 
- Diskusi 

Kemampuan 
Menjelaskan 
definisi 
manajemen 
Ketepatan 
Dalam 
mengidentifikasi 
sifat-sifat dari 
manajemen 
operasi 

5 

7 Memahami 
pendekatan 
operasional, 
memahami 
perancangan 
sistemoperasional dan 
memahamiperancang
an dan pengawasan 
operaional 

Manajemen Operasi Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas  
Menjelaskan 
pendekatan operasional, 
system operasional dan 
perancangan dan 
pengawasan 
operasional 

Bentuk non test 
: 
- Diskusi 
- tugas 

Kemampuan 
Menjelaskan 
pendekatan 
operasional, 
system 
operasional dan 
perancangan dan 
pengawasan 
operasional 

5 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (MID TEST)  
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9 Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
fungsi perencanaan 
serta memahami 
beberapa konsep 
fungsi perencanaan 
dikaitkan dengan 
permasalahan yang 
ada 

Fungsi Manajemen ; 
Perencanaan 

Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan definisi 
fungsi perencanaan. 
Tugas 2 : 
Membedakan konsep 
perencanaan dikaitkan 
dengan permasalahan 
yang ada. 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tanya jawab 
- Tugas 
- Diskusi 

Kemampuan 
dalam 
menjelaskan 
definisi fungsi 
perencanaan 
Ketepatan 
Dalam memahami 
konsep 
perencanaan 
dikaitkan dengan 
permasalahan 
yang ada 

5 

10 Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
fungsi 
pengorganisasian 
serta memahami 
beberapa konsep 
fungsi 
pengorganisasian 
dikaitkan dengan 
permasalahan yang 
ada 

Fungsi Manajemen ; 
Pengorganisasian 

Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan definisi 
system nilai dan budaya 
organisasi. 
Tugas 2 : 
Membedakan konsep 
perencanaan dikaitkan 
dengan permasalahan 
yang ada. 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tugas 
- Diskusi 

Kemampuan 
dalam member 
penjelasan 
tentang system 
nilai dan budaya 
organisasi 
Ketepatan 
Member wawasan 
yang luas dalam 
pengorganisasian 
dikaitkan dengan 
masalah yang ada 

5 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan definisi 
fungsi kepemimpinan 

Fungsi Manajemen ; 
Kepemimpinan 

Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan tentang 
definisi fungsi 
manajemen 
 
 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tugas 
- Diskusi 

Kemampuan 
Menjelaskan 
definisi fungsi 
manajemen 
Ketepatan 
Dalam memahami 
konsep 
perencanaan 
dikaitkan dengan 
permasalahan 
yang ada 

5 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan definisi 
komunikasi dan 
koordinasi serta 
motivasi dalam 

Koordinasi dan 
motivasi dalam 
manajemen 

Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan tentang 
definisi komunikasi, 
koordinasi dan motivasi 
dalam manajemen. 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tugas 

Kemampuan 
Menjelaskan 
definisi 
komunikasi, 
koordinasi dan 

10 
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manajemen Tugas 2 : 
Memberi perbedaan 
tentang komunikasi, 
koordinasi dan motivasi 
dalam manajemen. 

- Diskusi motivasi dalam 
manajemen 

13 Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
fungsi pengawasan 
alam manajemen 

Fungsi Manajemen ; 
Pengawasan 

Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas : 
Menjelaskan definisi 
fungsi pengawasan 
dalam manajemen 

Bentuk non test 
- Tugas 
- Diskusi 
- Presentasi  

Kemampuan 
Menjelaskan 
definisi fungsi 
pengawasan 
dalam manajemen 

10 

14 Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
dan pentingnya serta 
model manajemen 
stratejik 

Manajemen Stratejik Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan tentang 
definisi dan pentingnya 
manajemen stratejik. 
Tugas 2 : 
Member perbedaan 
model-model 
manajemen stratejik. 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tanya jawab 
- Diskusi 
- Tugas 

Kemampuan 
Member 
penjelasan 
tentang definisi 
dan pentingnya 
Ketepatan 
Dalam 
membedakan 
model-model 
manajemen 
stratejik 

10 

15 Mahasiswa dapat 
mengetahui konsep 
serta permasalahan 
manajemen di dunia 
internasional serta 
dapat memahami 
aplikasi teori 
manajemen dalam 
dunia usaha dewasa 
ini 

Manajemen 
Internasional 

Kuliah dan diskusi  (TM: 1x(2x50”) Tugas 1: 
Menjelaskan 
tentangkonsep-konsep 
dan permasalahan di 
dunia internasional. 
Tugas 2 : 
Membuat makalah 
tentang aplikasi teori 
manajemen dalam unia 
usaha. 

Kriteria : 
Ketepatan dan  
penguasaan 
Bentuk non test 
- Tanya jawab 
- Diskusi 
- Tugas 
- Diskusi 

Kemampuan 
Menjelaskan 
konsep-konsep 
dan permasalahan 
di sunia 
internasional 
Ketepatan 
Memahami 
aplikasi teori 
manajemen dalam 
dunia usaha 

10 

16    

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. 
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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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