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Berikut ini disajian sebaran mata kuliah sesuai Kurikulum Perguruan Tinggi tahun 2020 Peserta RPL agar melakukan asesmen mandiri dengan
mengisi skor profesiensi, sesuai dengan kemampuan yang anda memiliki saat ini terhadapXapaian Pembelajaran Mata Kuliah sebagai
performance indicator saat ini.

No.

1

2

Kode Mata
Kuliah
B00503

B07102

Mata Kuliah

Aplikasi Manajemen

Pengendalian Mutu

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah / Bahan Kajian
Mampu menguasai konsep teoritis tentang manajemen
pengumpulan,
pemilahan,
pembuatan,
dan analisis statistik hotel dan penerapannya di bidang
manajemen hotel
Mampu menganalisis dan mengevaluasi system pengendalian
mutu di usaha hospitalitas
Mampu menggunakan, merancang dan memanfaatkan metode,
Teknik dan alat pengendalian kualitas di usaha hospitalitas
Mengerti dan mampu mengidentifikasi klasifikasi property
dan pola pengelolaan fisik dan dokumentasi manajemen,

3

B07402

Manajemen Properti

Memiliki kemampuan untuk menggambarkan dan melakukan
analisis berbagai aspek terkait property yang ada dengan
perkembangan yang terjadi saat ini

Indikator Kinerja saat ini
SM
M
TM
STM

4

C07202

Manajemen Revenue

5

B07802

Manajemen Sumber Daya
Manusia

6

7

8

B09003

C13502

C22402

Metodologi Penelitian

Pemasaran Hospitaliti

Perpajakan

Mampu memahami dan mengetahui proses Pendapatan Hotel
dengan pendekatan analitis
Mampu memahami dan mengetahui jenis alat analisis
Manajemen Pendapatan
mampu mengidentifikasi tantangan sumber daya manusia
utama yang saat ini dihadapi organisasi dan manajer
mengetahui dan memahami serta terampil untuk
merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi suatu
kegiatan penelitian dibidang perhotelan
Memahami bagaimana menganalisa lingkup pasar, kebutuhan
dan keinginan konsumen serta merancang kebijakan
pemasaran yang baik
Dapat membedakan antara strategi, taktik dan membangun
nilai dalam pemasaran
Dapat mengaplikasikan teori pemasaran dalam proyek-proyek
tugas pemasaran
memahami dan mengaplikasikan tentang permasalahan dalam
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan sehingga mampu menghitung, memperhitungkan
dan melaporkan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak
Mengerti dan mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi
pada setiap tingkatan dalam organisasi,

9

C24202

Sistem Informasi Hotel

Memiliki kemampuan untuk menggambarkan dan melakukan
analisis berbagai aspek system informasi dalam organisasi

10

B12102

Sistem Manajemen
Lingkungan

11

B07702

Manajemen Stratejik

12

13

C21704

C09703

Perencanaan Jasa
Akomodasi

Operasional Hotel

dapat menjelaskan (C6, kompetensi level 6) apa yang disebut
dengan sistem manajemen lingkungan, mengapa sistem
manajemen lingkungan perlu dilakukan sebagai bagian dari
rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan RPPLH
sebagai bagian penting dalam pembangunan dan kehidupan
khususnya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
melalui prinsip pembangunan ramah lingkungan, serta
bagaimana kebijakan dan upaya untuk mencapainya
Mampu menguasai prinsip-prinsip pemrosesan data di sektor
manajemen hotel yang mencakup konsep dan teknik analisis
Merancang kegiatan promosi untuk produk dan layanan hotel
yang dapat menunjukkan potensi nyatadari produk dan
layanan
yang dipromosikan dalam aspek peningkatan jumlah tamu.
Membuat produk dan layanan hotel berskala kecil dan dapat
memodifikasi produk dan layanan di hotel berskala besar
Mampu merancang secara mandiri sistem operasional hotel
skala kecil (hotel non bintang) yang mencakup kebijakan,
peraturan, dan diagram proses bisnis;
Mampu mengelola secara independen operasi hotel skala kecil
(termasuk kemampuan merencanakan, melaksanakan,
mengawasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti evaluasi
kegiatan operasional hotel) yang dapat
dibuktikan dengan meningkatkan kepuasan tamu hotel,
terutama pada aspek jumlah tamu, keandalan
dan tanggung jawab untuk layanan, kebersihan, dan efisiensi
harga.

14

C05303

Keuangan Hotel

15

C24902

Statistik Hotel

Mampu menerapkan praktik akuntansi di lingkungan hotel;
yaitu memahami proses akuntansi dalam manajemen hotel,
menghitung biaya hotel, dan laporan keuangan hotel
Menganalisis kinerja keuangan hotel
Mampu mengelola operasi hotel skala kecil (termasuk
kemampuan
untuk
merencanakan,
melaksanakan,
mengawasi, mengevaluasi dan menindaklanjuti evaluasi
kegiatan operasional hotel) secara independen

Bandung ………..
ttd
( Peserta )

Keterangan :
1. Mata Kuliah yang diberi tanda * dan dicetak tebal merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh Mahasiswa RFL (tidak di RPL kan).
2. Level professional skala sangat tidak mampu (STM), tidak mampu (TM), mampu (M) dan sangat mampu (SM).

