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Capaian Pembelajaran  Lulusan (CPL)    : A. Sikap 

1. Bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika; 
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
B. Pengetahuan 

Menguasai teori dasar ilmu gizi, pangan, biomedik, patofisiologi, humaniora, penelitian, kesehatan 

masyarakat dan pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi dalam system kesehatan 

nasional dan system ketahanan pangan dan gizi nasional untuk dapat memformulasikan pemecahan 

masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi; 

C. Keterampilan Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

D. Keterampilan Khusus 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasiilmupengetahuandanteknologi yang memperhatikan dan 
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menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu mengelola pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dan 

mengaplikasikan prinsip-prinsipilmugizidalampemecahanmasalahgiziperorangan, kelompok 

dan masyarakat melalui penilaian status gizi yang sudah baku secara mandiri 
3. Mampu mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitative melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum 

serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas dengan memanfaatkan teknik 

komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu social dan humaniora, system informasi, seni 

kuliner. 
Capaian Pembelajaran MK (CPMK) : Mahasiswa dapat menganalisis prinsip-prinsip dasar gizi dengan kulinari dan aplikasi praktis pada 

pengolahan pangan Rumah Tangga. Menyusun menu dan memodifikasi resep-resep  menu Indonesia, 

Oriental dan Continental pada diet rendah lemak, diet rendah garam, diet rendah protein, diet rendah 

kalium, diet rendah kaloli tanpa gula, diet rendah serat dan tinggi serat, dan diet tinggi kalori tinggi protein 

dan tinggi kalori, dan uji organoleptik 
Deskripsi MK  Prinsip-prinsip dasar gizi dengan kulinari dan aplikasi praktis pada pengolahan pangan Rumah Tangga. 

Menyusun menu dan memodifikasi resep-resep  menu Indonesia, Oriental dan Continental pada diet 

rendah lemak, diet rendah garam, diet rendah protein, diet rendah kalium, diet rendah kaloli tanpa gula, 

diet rendah serat dan tinggi serat, dan diet tinggi kalori tinggi protein dan tinggi kalori, dan uji 

organoleptik 

 

Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

I Memilih ketua , membentuk 

kelompokbelajar, 

mengidentifikasi latar 

belakang perlunya gizi kuliner 

dalam berbagai 

penyelenggaraan makanan 

- Kontrak kuliah, 

Rencana pembelajaran 

- Pengertian gizi kuliner 

- Tujuan gizi kuliner 

- Jenis-jenis gizi kuliner 

ceramah + 

diskusi 

2 x 50 

kuis 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

penjelasan 

5 % 

II Menganalisis siklus gizi 

kuliner  

1. Perencanaan bahan 

makanan, dapur, peralatan, 

STAD+diskusi+

simulasi 

2 x 50 Presentasi, 

tugas 

Kelengka-

pan dan 

5% 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

tenaga, biaya dan menu 

2. Proses pemilihan bahan 

makanan dan peralatan 

3. Metode-metode dan 

peraturan pemerintah 

tentang pembelian bahan 

makanan 

4. Cara-cara dan syarat tempat 

penyimpanan bahan 

makanan basah dan kering 

5. Teknik-teknik pengolahan  

moist heat dan dry heat 

6. Penyajian makanan 

7. Garnish 

kelompok kebenaran 

penjelasan 

III Mengidentifikasi berbagai 

peralatan persiapan, 

pengolahan dan penyajian 

makanan 

1. Macam dan jenis peralatan 

persiapan, pengolahan dan 

penyajian sesuai dengan 

fungsinya 

2. Bahan dasar pembuatan 

peralatan persiapan, 

pengolahan dan penyajian 

3. Pedoman kemanan 

peralatan pengolahan 

4. Persiapan bumbu 

Artikulasi+simul

asi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5% 

IV 1. Memahami pola resep 

masakan 

2. Mengembangkan standar 

resep 

1. Pengertian resep 

2. Istilah-istilah dalam resep 

3. Urutan atau pola resep 

4. Cara penulisan komposisi 

bahan, takaran  bahan 

Diskusi 

berpasangansim

ulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

5 % 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

5. Cara pembuatan proses 

pengolahan 

6. Cara penilaian resep yang 

baik sesuai dengan standart 

resep 

7. Pengembangan resep 

bekerjasam

a 

V 1. Memahami teknik dan seni 

pengolahan berbagai 

macam lauk hewani dan 

nabati 

2. Menerapkan teknik dan 

seni pengolahan berbagai 

lauk hewani dan nabati 

1. Jenis-jenis lauk hewani  

2. Komposisi dan nilai gizi 

masing-masing lauk hewani 

dan nabati 

3. Cara pemilihan, 

penyimpanan lauk hewani 

dan nabati 

4. Teknik pengolahan lauk 

hewani dan nabati secara 

moist heat dan dry heat  

5. Seni penyajian dengan 

diberi garnish 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

VI 1. Memahami teknik dan seni 

pengolahan berbagai 

macam sayuran dan buah-

buahan  

2. Menerapkan teknik dan 

seni pengolahan berbagai 

macam sayuran dan buah-

buahan  

1. Jenis-jenis sayuran dan 

buah-buahan  

2. Komposisi dan nilai gizi 

sayuran dan buah-buahan 

3. Cara pemilihan, 

penyimpanan sayuran dan 

buah-buahan 

4. Teknik pengolahan sayuran 

dan buah-buahan secara 

moist heat  dan dry heat 

5. Seni penyajian dengan 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

diberi garnish 
VII 1. Memahami teknik dan seni 

pengolahan berbagai 

minuman dan cemilan 

2. Menerapkan teknik dan 

seni pengolahan berbagai 

minuman dan cemilan 

1. Macam-macam minuman 

dan cemilan: panas, dingin, 

beralkohol, dan softdrink 

2. Komposisi dan nilai gizi 

macam-macam minuman 

dan cemilan 

3. Teknik pengolahan 

minuman dan cemilan 

4. Seni penyajian dengan 

garnish 

 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

VIII MID      15% 
IX Memahami susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet rendah 

lemak dan rendah garam 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan Continental 

pada diet rendah lemak dan 

rendah garam 

2. Teknik modifikasi resep-

resep  Indonesia, Oriental 

dan Continental diet 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

X-XI Memahami susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet rendah 

protein dan kalium 

3. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan Continental 

pada diet rendah protein dan 

kalium 

4. Teknik modifikasi resep-

resep  Indonesia, Oriental 

dan Continental diet 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

XII Memahami susunan menu 5. Susunan menu Indonesia, Diskusi 2 x 50 Tugas Kelengkap 5 % 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet rendah 

kalori tanpa gula 

Oriental dan Continental 

pada diet rendah kalori 

tanpa gula 

6. Teknik modifikasi resep-

resep  Indonesia, Oriental 

dan Continental diet 

berpasangan+si

mulasi 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 
XIII Menyusun menu Indonesia, 

Oriental dan continental pada 

diet rendah serat dan tinggi 

serat 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet rendah serat dan 

tinggi serat 

2. Teknik modifikasi resep-

resep menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet rendah serat dan 

tinggi serat 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

XIV Menyusun menu Indonesia, 

Oriental dan continental pada 

diet tinggi kalori tinggi protein 

dan tinggi kalori 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet tinggi kalori tinggi 

protein dan tinggi kalori 

2. Teknik modifikasi resep-

resep menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet tinggi kalori tinggi 

protein dan tinggi kaloricara 

pengendalian biaya makan 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

XV 1. Memahami berbagai menu 

untuk peristiwa khusus  

2. Menerapkan  berbagai 

menu untuk acara khusus 

1. Macam-macam peristiwa 

khusus (terkait dengan 

agama, adat, jasa boga dan 

bencana) 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 50 Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

5 % 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

2. Syarat-syarat menu untuk 

berbagai peristiwa khusus 

3. Cara atau tahapan membuat 

menu untuk peristiwa 

khusus 

presentase serta 

bekerjasam

a 

XVI UAS      15% 
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Tugas mahasiswa  

Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 



1 

- Kontrak kuliah, 

Rencana 

pembelajaran 

- Pengertian gizi 

kuliner 

- Tujuan gizi kuliner 

Jenis-jenis gizi kuliner 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Kuis 2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

penjelasan 

5 % 

2 

1. Perencanaan bahan 

makanan, dapur, 

peralatan, tenaga, 

biaya dan menu 

2. Proses pemilihan 

bahan makanan dan 

peralatan 

3. Metode-metode dan 

peraturan 

pemerintah tentang 

pembelian bahan 

makanan 

4. Cara-cara dan syarat 

tempat penyimpanan 

bahan makanan 

basah dan kering 

5. Teknik-teknik 

pengolahan  moist 

heat dan dry heat 

6. Penyajian makanan 

7. Garnish 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Presentasi, tugas kelompok 2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

penjelasan 

5 % 



3 1. Macam dan jenis 

peralatan persiapan, 

pengolahan dan 

penyajian sesuai 

dengan fungsinya 

2. Bahan dasar pembuatan 

peralatan persiapan, 

pengolahan dan 

penyajian 

3. Pedoman kemanan 

peralatan pengolahan 

4. Persiapan bumbu 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

4 

1. Pengertian resep 

2. Istilah-istilah dalam 

resep 

3. Urutan atau pola resep 

4. Cara penulisan 

komposisi bahan, 

takaran  bahan 

5. Cara pembuatan proses 

pengolahan 

6. Cara penilaian resep 

yang baik sesuai dengan 

standart resep 

7. Pengembangan resep 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

5 

1. Jenis-jenis lauk hewani  

2. Komposisi dan nilai gizi 

masing-masing lauk 

hewani dan nabati 

3. Cara pemilihan, 

penyimpanan lauk 

hewani dan nabati 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 



4. Teknik pengolahan lauk 

hewani dan nabati 

secara moist heat dan 

dry heat  

5. Seni penyajian dengan 

diberi garnish 

sangat 

kurang < 

20. 

6 

 
1. Jenis-jenis sayuran dan 

buah-buahan  

2. Komposisi dan nilai gizi 

sayuran dan buah-

buahan 

3. Cara pemilihan, 

penyimpanan sayuran 

dan buah-buahan 

4. Teknik pengolahan 

sayuran dan buah-

buahan secara moist 

heat  dan dry heat 

5. Seni penyajian dengan 

diberi garnish 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

7 1. Macam-macam 

minuman dan cemilan: 

panas, dingin, 

beralkohol, dan 

softdrink 

2. Komposisi dan nilai gizi 

macam-macam 

minuman dan cemilan 

3. Teknik pengolahan 

minuman dan cemilan 

4. Seni penyajian dengan 

garnish 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 



 
9 1. Susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet 

rendah lemak dan 

rendah garam 

2. Teknik modifikasi 

resep-resep  Indonesia, 

Oriental dan Continental 

diet 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

10-11 1. Susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet 

rendah protein dan 

kalium 

2. Teknik modifikasi 

resep-resep  Indonesia, 

Oriental dan Continental 

diet 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

12 1. Susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet 

rendah kalori tanpa gula 

2. Teknik modifikasi 

resep-resep  Indonesia, 

Oriental dan Continental 

diet 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

13 1. Susunan menu Mandiri Baca buku referensi     



Indonesia, Oriental dan 

continental pada diet 

rendah serat dan tinggi 

serat 

2. Teknik modifikasi 

resep-resep menu 

Indonesia, Oriental dan 

continental pada diet 

rendah serat dan tinggi 

serat 

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

14 1. Susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

continental pada diet 

tinggi kalori tinggi 

protein dan tinggi kalori 

2. Teknik modifikasi 

resep-resep menu 

Indonesia, Oriental dan 

continental pada diet 

tinggi kalori tinggi 

protein dan tinggi 

kaloricara pengendalian 

biaya makan 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

20. 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 

15 1. Macam-macam 

peristiwa khusus (terkait 

dengan agama, adat, jasa 

boga dan bencana) 

2. Syarat-syarat menu 

untuk berbagai peristiwa 

khusus 

3. Cara atau tahapan 

membuat menu untuk 

Mandiri Baca buku referensi     

Terstruktur Tugas kelompokskala 

individu, presentase 

2x50 Sangat 

Baik ≥ 81, 

Baik 61-

80, Cukup 

41-60, 

Kurang 

21-40, 

sangat 

kurang < 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

identifikasiserta 

bekerjasama 

5 % 



peristiwa khusus 20. 

 

Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

I Memilih ketua , membentuk 

kelompokbelajar, 

mengidentifikasi latar 

belakang perlunya gizi kuliner 

dalam berbagai 

penyelenggaraan makanan 

- Kontrak kuliah, 

Rencana pembelajaran 

- Pengertian gizi kuliner 

- Tujuan gizi kuliner 

- Jenis-jenis gizi kuliner 

1. ceramah + 

diskusi 

170 

menit 

Presentasi 

dan 

Laporan 

Kelengka-

pan dan 

kebenaran 

penjelasan 

5% 

II Menganalisis siklus gizi 

kuliner  

1. Perencanaan bahan 

makanan, dapur, peralatan, 

tenaga, biaya dan menu 

2. Proses pemilihan bahan 

makanan dan peralatan 

3. Metode-metode dan 

peraturan pemerintah 

tentang pembelian bahan 

makanan 

4. Cara-cara dan syarat tempat 

penyimpanan bahan 

makanan basah dan kering 

5. Teknik-teknik pengolahan  

moist heat dan dry heat 

6. Penyajian makanan 

7. Garnish 

STAD+diskusi+

simulasi 

170 

menit 

Keaktifan 

,Laporan 

dan 

Responsi 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

penjelasan 

5 % 

III Mengidentifikasi berbagai 

peralatan persiapan, 

pengolahan dan penyajian 

makanan 

5. Macam dan jenis peralatan 

persiapan, pengolahan dan 

penyajian sesuai dengan 

fungsinya 

6. Bahan dasar pembuatan 

Artikulasi+simul

asi 

170 

menit 
Keaktifan 

,Laporan 

dan 

Responsi 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

penjelasan 

5 % 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

peralatan persiapan, 

pengolahan dan penyajian 

7. Pedoman kemanan 

peralatan pengolahan 

8. Persiapan bumbu 
IV 1. Memahami pola resep 

masakan 

2. Mengembangkan 

standar resep 

1. Pengertian resep 

2. Istilah-istilah dalam resep 

3. Urutan atau pola resep 

4. Cara penulisan komposisi 

bahan, takaran  bahan 

5. Cara pembuatan proses 

pengolahan 

6. Cara penilaian resep yang 

baik sesuai dengan standart 

resep 

7. Pengembangan resep 

Diskusi 

berpasangansim

ulasi 

170 

menit 

Keaktifan 

, Laporan 

dan 

Responsi 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

penjelasan 

5 % 

V 1. Memahami teknik dan seni 

pengolahan berbagai 

macam lauk hewani dan 

nabati 

2. Menerapkan teknik dan 

seni pengolahan berbagai 

lauk hewani dan nabati 

1. Jenis-jenis lauk hewani  

2. Komposisi dan nilai gizi 

masing-masing lauk 

hewani dan nabati 

3. Cara pemilihan, 

penyimpanan lauk hewani 

dan nabati 

4. Teknik pengolahan lauk 

hewani dan nabati secara 

moist heat dan dry heat  

5. Seni penyajian dengan 

diberi garnish 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

170 

menit 

Keaktifan 

, Laporan 

dan 

Responsi 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

penjelasan 

5 % 

VI 1. Memahami teknik dan seni 1. Jenis-jenis sayuran dan Diskusi 170 Tugas Kelengkap 5 % 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

pengolahan berbagai macam 

sayuran dan buah-buahan  

2. Menerapkan teknik dan seni 

pengolahan berbagai macam 

sayuran dan buah-buahan  

buah-buahan  

2. Komposisi dan nilai gizi 

sayuran dan buah-buahan 

3. Cara pemilihan, 

penyimpanan sayuran dan 

buah-buahan 

4. Teknik pengolahan sayuran 

dan buah-buahan secara 

moist heat  dan dry heat 

5. Seni penyajian dengan 

diberi garnish 

berpasangan+si

mulasi 

menit kelompok

skala 

individu, 

presentase 

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

VII 1. Memahami teknik dan 

seni pengolahan berbagai 

minuman dan cemilan 

2. Menerapkan teknik dan 

seni pengolahan berbagai 

minuman dan cemilan 

1. Macam-macam minuman 

dan cemilan: panas, dingin, 

beralkohol, dan softdrink 

2. Komposisi dan nilai gizi 

macam-macam minuman 

dan cemilan 

3. Teknik pengolahan 

minuman dan cemilan 

4. Seni penyajian dengan 

garnish 

 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

170 

menit 

Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

IX Memahami susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet rendah 

lemak dan rendah garam 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan Continental 

pada diet rendah lemak dan 

rendah garam 

2. Teknik modifikasi resep-

resep  Indonesia, Oriental 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

170 

menit 

Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

5 % 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

dan Continental diet a 
X-XI Memahami susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet rendah 

protein dan kalium 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan Continental 

pada diet rendah protein dan 

kalium 

2. Teknik modifikasi resep-

resep  Indonesia, Oriental 

dan Continental diet 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

2 x 170 

menit 

Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

XII Memahami susunan menu 

Indonesia, Oriental dan 

Continental pada diet rendah 

kalori tanpa gula 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan Continental 

pada diet rendah kalori tanpa 

gula 

2. Teknik modifikasi resep-

resep  Indonesia, Oriental 

dan Continental diet 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

170 

menit 

Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5% 

XIII Menyusun menu Indonesia, 

Oriental dan continental pada 

diet rendah serat dan tinggi 

serat 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet rendah serat dan 

tinggi serat 

2. Teknik modifikasi resep-

resep menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet rendah serat dan 

tinggi serat 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

170 

menit 

Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

XIV Mahasiswa mampu membuat 

dan menjelaskan menu untuk 

penyakit Epilepsi 

Menu 3x makan utama dan 2x 

selingan Diet Ketogenik 

1. Praktikum 

masak di 

Laboratoriu

m Kuliner 

170 

menit 
 

  



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

Gizi 

XIV Menyusun menu Indonesia, 

Oriental dan continental pada 

diet tinggi kalori tinggi protein 

dan tinggi kalori 

1. Susunan menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet tinggi kalori tinggi 

protein dan tinggi kalori 

2. Teknik modifikasi resep-

resep menu Indonesia, 

Oriental dan continental 

pada diet tinggi kalori tinggi 

protein dan tinggi kaloricara 

pengendalian biaya makan 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

170 

menit 

Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

XV 1. Memahami berbagai 

menu untuk peristiwa 

khusus  

2. Menerapkan  berbagai 

menu untuk acara 

khusus 

1. Macam-macam peristiwa 

khusus (terkait dengan 

agama, adat, jasa boga dan 

bencana) 

2. Syarat-syarat menu untuk 

berbagai peristiwa khusus 

3. Cara atau tahapan membuat 

menu untuk peristiwa 

khusus 

Diskusi 

berpasangan+si

mulasi 

170 

menit 

Tugas 

kelompok

skala 

individu, 

presentase 

Kelengkap

an dan 

kebenaran 

identifikasi

serta 

bekerjasam

a 

5 % 

 

Jenis tugas yang diberikan dapat dalam bentuk: 

- Book Review, Analisis Jurnal, Riset Kecil, Projek, Observasi lapangan, Menulis makalah, Latihan 

- Sifat Tugas mandiri atau kelompok 

- Untuk matakuliah laboratorium dan lapangan tidak ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. 

 

  

   

 

Palu,      Juli 2018 



 

 

 

Mengetahui,  

Ketua Program Studi 

 Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK 

 

 

 

Nikmah Utami Dewi, SKM., M.Kes 

  

 

 

NIP 19841116 201504 2 001  NIP 

 


