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I.	DESKRIPSI MATA KULIAH

Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam mengembangkan pelayanan makanan dan minuman.Mata kuliah ini terdiri dari 3 Sks praktek dengan cakupan materi : merancang desain ruang makan untuk berbagai kesempatan,berbagai system pelayanan ( buffet service, French service, banquet service dan table manner) dan pembuatan serta penyajian berbagai minuman.Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah,Tanya jawab, diskusi,dan demontrasi..Penilaian terdiri dari partisipasi/keaktifan dalam kuliah,tugas mandiri,latihan/praktek dan ujuan akhir semester.

II.	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mampu menyiapkan penghubung antara area dapur dan area pelayanan
	Mampu menyiapkan dan menyajikan hidangan Rusian service
	Mampu menjelaskan pelayanan kamar (room service)
Mampu menyajikan minuman alcohol dan non alcohol
	Mampu menyiapkan hidangan prasmanan atau buffet
	Mampu menyiapkan dan menyajikan hidangan French service
	Mampu Menyiapkan dan Menyajikan Hidangan Self Service
	Mampu menerapkan etika dalam jamuan makan

III.	INDIKATOR KEBERHASILAN

A. 	Aspek Kognitif dan Kecakapan Berpikir
Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian rusian service.
	Mahasiswa mapu menjelaskan pengertian pelayanan kamar (room service)
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mnuman alcohol dan alcohol
	Mahasiswa mampu menjelaskan hidangan prasmanan (buffet)
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hidangan French service
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hidangan self service

B.	Aspek Psikomotor
Mahasiswa dapat menyiapkan penghubung antara area dapur dan area pelayanan
	Mahasiswa dapat menyiapkan dan menyajikan hidangan rusian service
	Mahasiswa dapat menyajikan minuman alcohol dan non alkohol
	Mahasiswa dapat menyiapakn hidangan prasmanan dan buffet
	Mahasiswa dapat menyajikan hidangan French service
	Mahasiswa dapat menyajikan hidangan self service
	Mahasiswa dapat menerapkan etika dalam perjamuan makan

C.	Aspek Afektif, Kecakapan Sosial dan Personal
Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan tertib dan disiplin di dalam dan di luar kelas.
	Mahasiswa mengikuti perkuliahan Tata Hidang II dengan sopan di dalam dan di luar kelas.  
	Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan aktif dan mempunyai motivasi tinggi.
Mahasiswa memiliki sikap positif terhadap mata kuliah Tata Hidang
Mahasiswa dapat menjalin kerjasama yang baik dengan teman.

IV.	SUMBER BACAAN
Anthony M.rey.CFBE.CHA. Managing Service in Food and Beverage Operations, Educational Institute, Michigan, 1985
Eugene J. Hall. The Language Of Restaurants And Catering In English, Regents Publishing Company, Inc, New York, 1977
	LSP Pariwisata,Unit Kompetensi,LSP Pariwisata Yogyakarta
	Marsum Wa., Sistem Pelayanan Secara Internasional Minuman Alcoholik Dan Non Alkoholic Di Restaurant, Andi Offset, Yogyakarta, 1984
	Prihastuti Ekawatiningsih,Restoran,Direktorat Pembinaan SMK,2008
	Sudhir Andrew, Food and Beverage Service Training Manual, New Delhi, 1982
Sondra J Dahmer: Kurt W Kohl, Waiter Training Manual, Publishing company Inc, Boston massachusettsachusetts, 1984

V.  	Penilaian
	Butir-butir penilaian terdiri dari: 
Tugas Mandiri
Mengerjakan tentang permaslahan bagaimana cara penerapan teknik pelapisan di industri. Meringkas materi kuliah menjadi poin-poinnya saja. Meringkas materi dari literature tentang cara melakukan suatu pelapisan dengan metoda tertentu yang diterapkan di lapangan. Membuat laporan praktik setiap job dari awal hingga selesai. Skor: 10 maksimum.

Tugas Kelompok
Secara kelompok melakukan survei tentang korosi pada logam mild steel yang ada di lingkungan Fakultas. Dilanjutkan survei di industri tempat melakukan teknik pelapisan tertentu. Mahasiswa membuat laporan lalu diseminarkan. Skor: 5 maksimum.

Partisipasi dan Kehadiran Kuliah/Praktik
Mengikuti kuliah atau paraktik dalam bentuk kelas merupan situasi sosial yang diciptakan oleh dosen untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan belajarnya. Oleh karenanya kehadiran kuliah dan partisipasi dalam kuliah merupakan parameter keunggulan mahasiswa yang harus dikembangkan dan diberi bobot pencapaian. Skor: 5 maksimum.


Hasil Praktik
		Untuk memantapkan suatu teori agar lebih bermakna dilakukan dengan cara dipraktikan. Setiap pokok bahasan tentang teknik pelapisan tersedia job praktiknya dan harus dilakukan. Praktik dilakukan secara individu, dan setiap job praktik dinilai. Skor: 40 maksimum.

Ujian Mid Semester
		Ujian mid semester dilaksanakan di pertenganhan perkuliahan bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa. Skor: 20 maksimum.
		
Ujian Akhir Semester
		Ujian akhir semester dilaksanakan di akhir perkuliahan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa. Skor: 20 maksimum.

TABEL RINGKASAN BOBOT PENILAIAN:

No.
Jenis Penilaian
Skor Maksimum
1.
Kehadiran dan partisipasi kuliah/praktik
5
2.
Tugas Mandiri
10
3.
Tugas kelompok
5
4.
Hasil praktik
40
5.
Ujian mid semester
20
6.
Ujian akhir semester
20
Jumlah Maksimum
100

TABEL PENGUASAAN KOMPETENSI:

No
Nilai
Syarat
1
A
sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 86 point
2
 A-
sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 80 point
3
   B +
sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 75 point
4
      B
sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 71 point
5
 B-
sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 66 point
6
   C +
sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 64 point
7
C
sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 56 point
8
D
        mahasiswa mengumpulkan point kurang dari 56







VI. Skema  PERKULIAHAN:

Minggu
Ke
Kompetensi Dasar
Materi Dasar
Strategi Perkuliahan
Sumber/ Referensi
1
Pendahuluan
Orientasi pada Silabus dan RPP
Ceramah

2
Mampu menyiapkan penghubung antara area dapur dan area pelayanan.
	Lay Out dan Tata Letak 
	Penyerasian Pekerjaan dan Lingkungan 
	Penataan Peralatan 
	Work Center
Menghubungkan Area Dapur dan Area Pelayanan

	KKomunikasi Antar Dapur dan Titik Pelayanan
Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi


1,2
3-4
Mampu menyiapkan dan menyajikan hidangan Russian service.
	Pengertian Russian service 
	Menyiapkan Penataan Tempat dan Peralatan Russian service

Menyiapkan dan Menata Makanan dan Minuman untuk Russian service
Ceramah, tanya jawab, problem solving, mempraktekkan
1,2,3,4,5
5-6
Mampu menjelaskan pelayanan kamar (room Service)



	Orientasi Room Service 

Fungsi Room Service 
Susunan Petugas Room Service
Operasi Room Service 
Peralatan Room Service
Pengmbilan Pesanan 
Penyiapan Peralatan Makan di atas Baki (Tray)
Menyiapkan peralatan makan diatas troly
Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi,mempraktekkan
1,2,3
7
Mampu menyajikan minuman alkhohol dan non alkhohol
	Minuman Non Alkohol 

Minuman Alkohol 
Peralatan Bar dan Fungsinya 
Hiasan Minuman 
Resep Standar Minuman 
Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi,mempraktekan
1,2,3,4,5
8
Ujian Tengah Semester
	Kompetensi 1-8

Uraian tes teori dan
Tes Praktik
1,2,3,4,5
9-10
Mampu menyiapkan hidangan prasmanan (buffet).

	Pengertian Prasmanan (Buffet) 
	Merencanakan buffet
	Menyiapkan sajian makanan bersifat hiasan
	Menampilkan jenis makanan
	Menyajikan buffet dengan cara yang bersih dan aman

Ceramah, tanya jawab, problem solving, praktik
1,2,3,4,5






11
Mampu menyiapkan dan menyajikan hidangan French service.

	Pengertian French service 
Merencanakan French service

Menyiapkan sajian makanan bersifat hiasan
	Menampilkan jenis makanan
	Menyajikan French service dengan cara yang bersih dan aman
Ceramah, tanya jawab, problem solving, praktik,mempraktekkan
1,2,3,4,5






12
Mampu menyajikan dan menyajikan hidangan self service
	Pengertan Self service

Merencanakan self service
Menyiapkan sajian makanan bersifat hiasan
Menampilkan jenis makanan
	Menyajikan self service dengan cara yang bersih dan aman



13-14
Mampu menerapkan etika dalam jamuan makan.

	Tata cara makan (eating etiquette)

Cara menggunakan peralatan makan
Cara menyantap hidangan
Ceramah, tanya jawab, problem solving, praktik
1,2,3,4,5

15
Review 
Evaluasi dan Refleksi
Tanya jawab, diskusi 
1,2,3,4,5
16
Ujian Akhir Semester
Materi Kompetensi 
1-14
Soal Tes Teori dan Praktik
1,2,3,4,5


