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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 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; 

2. Mampu membuat dan mengerjakan produk usaha hospitalitas secara kreatif sesuai dengan standar kepuasan pelanggan; 
3. Mampu merencanakan, mempraktekkan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan permintaan dan penawaran usaha 

Hospitalitas; 
 

 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 pengemasan produk usaha hospitalitas secara kreatif sesuai dengan standar 
kepuasan pelanggan 

3. Memahami konsep teori secara mendalam tentang konsep hotel yang ramah lingkungan (Green Hotel). 
4. Memahami konsep teori secara mendalam tentang pemahaman lintas budaya 
5. Menguasai salah satu bahasa asing pilihan (Bahasa Jepang, Prancis) pada level pengantar ; dan bahasa Inggris profesi pada level 

menengah 



 

 

 

Direktorat Pembelajaran - 2 
 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 1. Mampu memahami dasar-dasar melayani  

 2. Mampu memahami berbagai budaya. 

Diskripsi Singkat 

MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang dasar-dasar melayani tamu dan pemahaman latar belakang berbagaya budaya dalam industri 
hospitality 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Dasar pelayanan 
2. Prilaku konsumen 
3. Cross culture 

Daftar Referensi Utama:  

 

Pendukung:  

1.  

 

Nama Dosen 

Pengampu 

(1) Dra Dianne Rondonuwu, MM (2) Pearl Wenas, SE.,MSi (3) Selvy Kalele, SE.,MSi, (4) Ellen Tuwaidan, SE.,MM 

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) 
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1 
 

Mampu memahami 

dan menjelaskan 

pemahaman dasar dan 

lanjutan psikologi 

serta kontribusi 

terhadap pelayanan  

Pemahaman dasar 

dan lanjutan 

psikologi serta 

kontribusinya 

terhadap pelayanan 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab 

3X55 Menit Membuat ringkasan 

materi kuliah 
Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan 

5% 

2 

 

 

Mampu mengetahui 
dan memahami 

tentang sejarah dan 

implementasi dari 

kesehatan dalam dunia 

industry perhotelan 

Menginventerisasi 

industry jasa dan 

pelayanan 

a. Brainstorming 
b. Ceramah 

c. Tanya Jawab 

3X55 Menit Membuat ringkasan 
materi kuliah 

Lisan Kelengkapan dan 
kebenaran 

penjelasan 

5% 

3 Mampu memahami 

dan mengidentifikasi 

karaktersitik 

pelayanan 

Mengidentifikasi 

karakteristik 

pelayanan 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab 

3X55 Menit Membuat ringkasan 

materi kuliah 
Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan 

5% 

4 

 

 

Mampu memahami 

dan mengidentifikasi 

karakteristik seorang 

pelayan 

Mengidentifikasi 

karakteristik seorang 

pelayan 

a.   Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 
interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Membuat ringkasan 

materi kuliah 
Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan,komun

ikatif presentasi 

5% 

5 Mampu mengetahui 

dan mengidentifikasi 

karakteristik tamu 

Mengidentifikasi 

karakteristik tamu 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Membuat ringkasan 

materi kuliah 
Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

5% 

6 Mampu mengetahui 
dan mengidentifikasi 

karakteristik tamu 

Mengidentifikasi 
karakteristik tamu 

b. Brainstorming 
b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

3X55 Menit Membuat ringkasan 
materi kuliah 

Tertulis Lisan Kelengkapan dan 
kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

5% 
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interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

presentasi 

7 Mampu mengetahui 

dan mengidentifikasi 

karakteristik tamu 

Mengidentifikasi 

karakteristik tamu 

c. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  
d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Membuat ringkasan 

materi kuliah 
Tertulis Lisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 
komunikatif 

presentasi 

5% 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (MID TEST)  

9 Mampu memahami 

dan mengidentifikasi 
prinsip – prinsip 

pelayanan prima dan 

aplikasinya 

Mengidentifkasi 

prinsip – prinsip 
pelayanan prima dan 

aplikasinya 

a.   Brainstorming 

b. Ceramah 
c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation and 

role play 
TertulisLisan Kelengkapan dan 

kebenaran 
penjelasan, 

komunikati 

presentasi 

10% 

10 Mampu memahami 

dan mengidentifikasi 

prinsip – prinsip 

pelayanan prima dan 

aplikasinya 

Mengidentifkasi 

prinsip – prinsip 

pelayanan prima dan 

aplikasinya 

a.   Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 
presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation and 

role play 
TertulisLisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikati 

presentasi 

10% 

11 Mampu mengetahui 

tentang keluhan tamu 

dan mampu 

menjelaskan keluhan 

tamu dan penyelesaian 

masalahnya 

Menangani keluhan 

tamu 

a.   Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

3X55 Menit Group presentation and 

role play 
TertulisLisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 
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diskusi, 

presentasi tugas 

12 Mampu memahami 

tentang strategi 

pelayanan 

Strategi pelayanan a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 
tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation and 

role play 
TertulisLisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

5% 

13 Mampu memahami 

penyusunan individual 

project 

Menyusun individual 

project 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 

c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation and 

role play 
TertulisLisan Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 

15 Mampu memahami 

kasus pelayanan di 
industry hospitality 

Studi kasus 

pelayanan di industry 
hospitality 

a. Brainstorming 

b. Ceramah 
c. Tanya Jawab  

d. Presentasi 

interaktif dgn 

tanya jawab, 

diskusi, 

presentasi tugas 

3X55 Menit Group presentation and 

role play 
TertulisLisan Kelengkapan dan 

kebenaran 
penjelasan, 

komunikatif 

presentasi 

10% 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (FINAL TEST)   

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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