
i 

 

 

 

 

 

 

 

PERANAN RECEPTIONIST DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN 

KEPADA TAMU UNTUK MENGATASI KOMPLAIN 

DI KILA SENGGIGI BEACH & POOL VILLA CLUB 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

Diajukan sebagai suatu kebulatan studi 

Program D III Pariwisata pada 

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram 

 

Oleh 

WAHYUDI 

A0E015121 

 

 

PROGRAM DIPLOMA III PARIWISATA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

peranan staf resepsion dalam memberikan pelayanan kepada tamu untuk 

mengatasi terjadinya komplain di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi dengan melihat 

secara langsung interaksi antara staf resepsion dan tamu pada saat komplain 

terjadi. Hasil yang didapatkan dari observasi tersebut yaitu mengetahui cara 

pelayanan yang diterapkan staf resepsion dalam mengatasi komplain tamu. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this scientific paper is to know the role of  receptionist in 

giving service to the guest to prevent complaint in Kila Senggigi Beach & Pool 

Villa Club. The method  in this study is observation by seeing directly the 

interaction between receptionist and  guest when the complaint occurs. The 

results of this study, the author found the receptionist did proper way in handling 

complaint. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar 

yaitu  Lombok dan Sumbawa. Kedua pulau ini memiliki potensi yang 

menjanjikan untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, maka dari 

itu tentunya hal ini harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang 

memadai dan termasuk didalamnya adalah tenaga-tanaga yang terampil 

dan profesional dalam bidangnya. 

Sektor pariwisata di tanah air kita ini  khususnya di Nusa Tengara 

Barat (NTB) memberikan keuntungan yang sangat besar pada bidang 

pendapatan dalam APBD, guna mendukung hal tersebut, NTB tidak 

mau ketinggalan dengan daerah lain di dalam membenahi dan 

mengembangkan sektor kepariwisataan. Melihat hal tersebut 

pemerintah Daerah NTB telah melakukan berbagai promosi wisata dan 

juga mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk 

melakukan investasi di daerah ini guna menunjang perkembangan 

sektor pariwisata di daerah ini. Usaha Pemerintah Daerah NTB terbukti 

dengan banyak dibangunnya dan akan di bangunnya hotel-hotel 

bertaraf Internasional di daerah ini, dimana Hotel merupakan salah satu 

penunjang utama berkembangnya suatu daerah dalam sektor Pariwisata. 

Pariwisata kota Mataram dan Lombok pada umumnya dinilai 

terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah kamar 
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hotel di kota Mataram memang sudah cukup banyak, namun untuk 

event-event tertentu, jumlah kamar hotel hampir penuh. Dengan 

demikian izin pembangunan hotel sebaiknya tidak dihentikan 

sebagaimana permintaan sejumlah kalangan. 

Hal itu disampaikan ketua Badan Promosi Pariwisata Kota 

Mataram (BP2KM) Yusril Arwan Selasa (26/4) siang. Dia mengatakan, 

investasi dalam bidang perhotelan masih dibutuhkan di kota ini. 

Sedangkan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat akibat 

menjamurnya hotel baru di kota Mataram, diperlukan peran asosiasi 

pariwisata untuk membuat pengaturan. Artinya, asosiasi diharapkan 

tidak membiarkan adanya perang tarif kamar untuk melindungi bisnis 

hotel melati. 

“Kalau semangat moratorium untuk memerangi perang tarif itu 

tujuannya mulia, namun persoalannya ada solusi yang jauh lebih baik 

daripada kita menghentikan izin-izin untuk investasi.Sementara kita di 

NTB inikan masih kekurangan kamar untuk event-event yang 

besar.NTB ini hampir setiap bulan ada event nasional yang 

diagendakan, di Lombok khususnya. Salah satu solusi yang bisa 

dilakukan yaitu melindungi hak-hak hotel melati ini juga ya” kata 

Yusril Selasa (26/4) 

Sebelumnya anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram H Abdul 

Karim meminta pemerintah kota Mataram membatasi bahkan 

menghentikan pemberian izin pembangunan hotel baru di kota 
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Mataram. Alasannya, jumlah hotel bintang maupun non bintang di 

kotaMataram sudah sangat banyak. Dikhawatirkan, banyaknya hotel di 

kota ini akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. 

Karim mengatakan, persaingan harga kamar hotel di saat low 

season bisa saja terjadi karena banyaknya kamar hotel yang sudah 

dibangun. Di kota Jogja misalnya yang jumlah hotelnya yang sangat 

banyak kerap terjadi perang tarif antara hotel saat low season. 

Persaingan yang tidak sehat cenderung akan merugikan hotel non 

bintang. Karena dengan tarif kamar yang rendah di hotel bintang, 

hampir setara dengan tarif yang diberlakukan hotel non bintang. Saat 

harga kamar turun, tamu hotel tentu akan memililih hotel berbintang 

karena pelayanannya lebih bagus. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Hotel Mataram ( AHM) Reza 

Bovier mengatakan, tingkat hunian hotel di kota Mataram pada minggu 

ketiga bulan April ini masih cukup tinggi. Tingkat hunian hotel di kota 

Mataram pada periode ini mencapai 75 persen lebih. Sementara tingkat 

hunian hotel di kota Mataram pada minggu ketiga bulan April tahun 

2015 lalu hanya 41,66 persen. 

Tingkat hunian hotel di periode ini dipengaruhi oleh sejumlah 

event lokal dan nasional. Diantaranya Rakerda KNPI NTB, agenda 

PKB, agenda sejumlah kementerian serta acara pelatihan sensus 

ekonomi 2016 turut meningkatkan angka hunian hotel. 
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Dia menerangkan, jumlah kamar hotel di kota Mataram pada 

minggu ketiga bulan April ini sebanyak 38.045 kamar. Kamar yang 

terjual pada minggu ketiga bulan April sebanyak 28.663 kamar atau 75 

persen. Sedangkan di periode yang sama tahun sebelumnya, kamar 

yang terjual hanya 13.592 kamar atau 41,66 persen dari total 32.626 

kamar hotel yang tersedia. 

Bisnis online saat ini bukan lagi menjadi istilah asing di 

Indonesia, baik kita yang kesehariannya terbiasa menggunakan internet 

ataupun tidak. Apapun definisi yang diberikan bisnis online ini yang 

jelas pelaku  bisnis ini memperoleh keuntungan dari adanya internet. 

Sebagian orang mendefinisikan bawa bisnis online adalah sesuatu 

aktifitas bisnis baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui 

media internet mulai dari negoisasi hingga kegiatan transaksinya, 

seperti menjual harga kamar hotel tanpa perlu harus datang langsung ke 

hotel untuk menanyakan harga kamar hotel. 

Banyak yang mendefinisikan bahwa bisnis online sebagai 

“sesuatu aktifitas bisnis yang sebagian atau seluruh kegiatannya 

dilakukan melalui media internet” apapun jenis bisnisnya dari mulai 

menjual hasil bumi hingga mobil. Dengan kata lain meski kita hanya 

seorang marketing dari sebuah perusahaan dan melakukan aktifitas 

marketing melalui media internet, bisa disebut sebagai pelaku bisnis 

online.Bahkan yang luar biasa adalah, jika kita memiliki kemampuan 

memasarkan di internet, sangat terbuka kesempatan luas untuk dapat 

membantu memasarkan produk - produk orang lain baik perorangan 
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maupun perusahaan - perusahaan dengan pendapatan yang 

menggiurkan. 

Didalam operasional hotel sehari-hari tamu diberikan pelayanan 

mulai dari datang (check in) sampai (check out).Departemen yang 

pertama kali berhubungan langsung dengan tamu hotel adalah Kantor 

Depan atau yang disebut dengan Front Office Department.Kantor 

Depan atau Front Office Departmentharus memberikan pelayanan yang 

menyenangkan kepada tamu untuk memberikan kepuasan kepada 

tamu.Hotel yang secara operasional sudah berjalan dengan baik, kadang 

mendapat keluhan dari tamu.Apalagi hotel yang dikelola secara tidak 

profesional, akan banyak ditemukan masalah oleh tamu-tamunya. Akan 

tetapi, pihak hotel berusaha untuk meminimalkan keluhan-keluhan 

tersebut dengan maksud agar tamu itu puas dengan service kita 

sehingga tamu diharapkan menjadi pelanggan tetap/berkesinambungan. 

Front Office Department memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang sangat besar dalam memberikan pelayanan terhadap tamu 

hotel.Front Office Department secara umum memiliki beberapa section 

atau bagian yaitu reception, reservation, cashier, telephone operator, 

dan Driver. Dari sekian banyak section atau bagian yang ada di Front 

Office Department yang paling berhubungan langsung dengan tamu 

adalah seorang receptionist yang ada pada reception section, karena 

pada bagian ini banyak terdapat kegiatan yang dilakukan langsung 
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dengan tamu seperti pada saat check-in, check-out dan pusat informsi 

bagi tamu tentang semua fasilitas hotel.  

Menurut Suparlan (2000 : 35) pelayanan merupakan usaha 

memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa 

materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya 

sendiri. Sedangkan menurut Loenir (2005 : 47) menjelaskan bahwa 

pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. 

Oleh karena itu pelayanan yang maksimal patut diterapkan oleh 

seorang receptionist untuk memberikan kepuasan kepada tamu agar 

tidak terjadi hal-hal yang dapat mencoreng citra positif hotel seperti 

terjadinya komplain yang dapat menurunkan kualitas hotel di online 

review. Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat kita lihat 

pentingnya pelayanan yang harus diberikan oleh seorang receptionist 

yang merupakan orang yang paling sering melakukan guest contact 

dengan tamu, dengan harapan ketika tamu merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan sejak tamu tersebut datang (check in) hingga 

pulang (check out) maka tamu tersebut tidak akan melakukan komplain 

apapun sehingga dapat memberikan kesan yang baik terhadap hotel. 

1.2 Perumusan Masalah 

   Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan didalam Karya Tulis 

Ilmiah ini adalah ”Peranan receptionist dalam memberikan pelayanan 

kepada tamu untuk mengatasi komplain”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah: “Untuk mengetahui apa saja peranan receptionist dalam 

memberikan pelayanan kepada tamu untuk mengatasi komplain 

di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club”. 

1.3.2 Manfaat 

  Adapun manfaat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoristis 

Untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan 

pemahaman tentang pentingnya suatu pelayanan maksimal 

yang harus diberikan oleh seorang receptionist dalam 

memenuhi kebutuhan tamu sehingga dapat mencegah 

terjadinya komplain. 

b. Secara Akademik 

Secara akademik Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah 

satu syarat untuk mencapai kebulatan study Program 

Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mataram. 

c. Manfaat bagi Management Kila Senggigi Beach & Pool 

Villa Club 

 Semoga hasil pembahasan ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan 
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kualitas pelayanan yang diberikan oleh seorang receptionist 

kepada tamu, mulai dari tamu datang (check in) sampai 

tamu pulang (check out). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Front Office Department Dan Receptionist 

2.2.1. Definisi Front Office Department 

 Front Officemerupakan departemen yang bertanggung 

jawab atas penjualan kamar hotel berdasarkan cara yang 

sistematik melalui reservasi hingga penyerahan kamar kepada 

tamu hotel dan memberikan pelayanan informasi kepada para 

tamu hotel selama mereka berada dan menginap dihotel, Dapat 

di lihat dari pengertian di atas bahwa Front Office memiliki 

peran sebagai penjual kamar secara langsung. 

 Menurut (Suarthana, I Ketut Putra, 1986:27) front office 

pada sebuah hotel adalah bagian atau departemen yang 

bertanggung jawab dalam penjualan kamar hotel baik melalui 

pemesanan (reservatiaon) sebelumnya maupun tanpa 

pemesanan, dilanjutkan dengan pendaftaran dan penunjukan 

kamar bagi tamu. 

 Menurut Tarmoezi front office merupakan departemen 

yang bertanggung jawab atas penjualan kamar hotel berdasarkan 

cara yang sistematik melalui reservasi sehingga penyerahan 

kamar kepada tamu hotel dan memberikan pelayanan informasi 

kepada para tamu hotel selama mereka berada dan menginap di 

hotel. 
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Front Officemerupakan sumber pendapatan utama setiap 

hotel, departemen ini memberikan layanan yang penuh kepada 

tamu dari sebelum tamu menginap, saat kedatangan tamu, 

selama tinggal di hotel, dan saat hendak meninggalkan 

hotel.Front Office juga merupakan cermin dari kualitas hotel 

untuk pertama kali bagi tamu saat memasuki suatu Hotel, untuk 

itu kesiapan, kesigapan, ketepatan serta kemampuan semua 

karyawan di bagiankantordepandalam menjalankan fungsi tugas 

dan tanggung jawabnya sangatlah menentukan dalam 

memberikan kesan baik maupun kurang baik atau buruk pada 

para tamu. Front Office secara operasional berhubungan dengan 

tamu dan area kerjanya tidak jauh dari lobby, daerah yang 

paling ramai hilir mudik tamu, oleh sebab itu bagian ini disebut 

dengan bagian Kantor depan atau Biasa di sebut dengan Front 

Office.  

Kantor depan hotel merupakan salah satu bagian dari hotel 

yang paling penting dalam hal mewujudkan tujuan yang akan 

dicapai oleh hotel. (Bagyono , 2006:21). 

2.3.1 Definisi Receptionist 

 Receptionist merupakan penerima tamu di kantor depan 

yang memiliki banyak istilah atau sebutan. Ada yang 

menyebutnya dengan istilah front desk agent, front desk clerk, 

guest service agent, guest room service dan receptionist. Semua 
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istilah yang disebut diatas memiliki arti yang sama, hanya saja 

cara penyebutannya yang berbeda. 

 Adapun pengertian receptionist menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengertian receptionist menurut J. Martin (1991:45)  

 Receptionist adalah orang yang bekerja di kantor 

depan yang melayani tamu mulai dari datang (check in) 

sampai dengan pulang (check out) dan melakukan registrasi 

baik dengan sistem maupun manual dan merupakan sumber 

informasi utama bagi tamu. 

2. Pengertian receptionist menurut Ni Wayan dalam bukunya 

SMK Akomodasi Perhotelan menjelaskan bahwa 

receptionist merupakan orang yang menciptakan dan 

mempertahankan citra yang baik dan membuat tamu datang 

kembali ke hotel. 

2.2 Definisi Pelayanan Prima 

2.2.1. Definisi Pelayanan Prima 

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah ”excellent service” 

yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut 

sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat.  
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Agenda perilaku pelayanan sektor publik (SESPANAS LAN dalam 

Nurhasyim, 2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah: 

a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau 

pengguna jasa. 

b. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan. 

c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. 

Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat 

diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan 

standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal. 

d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal 

dan internal. 

Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat 

memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan 

kompeten dan rajin. ”Excellent Service in the Civil Service refers to 

service discharged by a civil servant that exceeds the requirements of 

normal responsibilities for the post in terms of quality or output. The 

service is exemplary and motivates other civil servants to discharge 

their duties diligently and competently.” 

(http.www.mampu.gov.my,1993). Pelayanan umum dapat diartikan 

memproses pelayanan kepada masyarakat / customer, baik berupa 

barang atau jasa melalui tahapan, prosedur, persyaratan-persyaratan, 

waktu dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk 

mencapai kepuasan sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam 

organisasi.  
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Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang 

memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa 

setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang 

profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme 

menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. 

2.2.2 Ciri-Ciri Pelayanan Prima 

1. Reliability, adalah suatu kemampuan menampilkan layanan 

yang dijanjikan dengan valid dan representative. 

2.    Assurance, adalah pengetahuan dan tatakrama staff atau 

anggota front office serta kemampuan mereka untuk 

membangun kepercayaan dan keyakinan. 

3.   Tangible, adalah tampilan fisik, peralatan, personel dan 

perlengkapan komunikasi. 

4.    Emphaty, adalah perhatian, atensi perseorangan pada 

partnership. 

5.    Responsiveness, adalah kemauan membantu partnership 

dalam pelayanan segera. 

2.3.  Tujuan Pelayanan Prima 

Adapun tujuan pelayanan prima antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada 

pelanggan. 
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2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar 

segera membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu 

juga. 

3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

barang/jasa yang ditawarkan.  

4. Untuk menghindari terjadinya komplain dikemudian hari. 

5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada 

pelanggan. 

6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala 

kebutuhannya. 

7. Untuk mempertahankan pelanggan. 

Dari tujuan pelayanan prima tersebut diatas, tujuan utama dari 

pelayanan prima adalah untuk memenuhi kepuasan pelanggan agar 

tidak terjadi komplain atau hal-hal yang tidak diinginkan pada masa 

yang akan datang.(http://administrasidanmanajemen.blogspot.co.id) 

2.4 Pengertian, Penyebab dan Dampak Komplain 

2.3.1 Pengertian Komplain 

  Komplain menurut kamus Lengkap Bahasa Inggris 

adalah mengadu atau mengeluh. Adapun pengertian dari 

komplain adalah : 

Menurut Jeffery Gitomer, (2009 : 28) 

“Komplain adalah keluhan seseorang disebabkan karena 

adanya ketidakpuasan terhadap sesuatu. Keluhan ini akan 

http://administrasidanmanajemen.blogspot.co.id/
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timbul jika yang diperoleh tidak sesuai dengan yang 

diinginkannya”.  

  Komplain atau keluhan itu sebenarnya merupakan 

bagian dari bentuk “Komunikasi“. Sebuah informasi tentang 

ketidaksesuaian yang dirasakan pihak kedua yang menerima 

sebuah jasa atau produk. Oleh karena itu, Komplain atau 

keluhan itu sebenarnya dibutuhkan , karena komplain akan 

menghasilkan sebuah informasi. Ketika kita mengukur 

kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction), guna 

melakukan evaluasi kinerja organisasi , kita menyebarkan 

Angket, Questioner, menerbitkan beberapa pertanyaan, dll 

dengan harapan kita akan mendapatkan masukan yang positif 

atau negatif. 

  Lihat saja Hotel yang baik, pasti di meja kamarnya 

tersedia sebuah Form Evaluasi guna menampung masukan, 

keinginan konsumen, bahkan sebuah komplain sekalipun. 

Harian Nasional Kompas secara berkala setahun sekali 

menerbitkan angket dua halaman penuh guna mengetahui 

sejauh mana keinginan konsumen. 

2.3.2 Penyebab Komplain 

 Penyebab dari sebuah komplain sangatlah beragam, 

hal ini didasari dari keinginan si pelapor komplain. Adapun 

penyebab dari komplain adalah :   
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Menurut Bettialisjahana, (2009) ada tiga komponen utama 

yang sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan, yaitu : 

a) Pengetahuan dan keterampilan para staf dalam 

memahami kebutuhan tamu. 

b) Ketika petugas kurang menunjukkan perhatian dan 

kepedulian pada pelanggan. 

c) Kualitas produk yang dijual yang meliputi sarana dan 

fasilitas. 

2.3.3 Dampak Komplain 

 Dari adanya komplain bagi suatu perusahaan 

sangatlah merugikan. Adapun dampak dari komplain tersebut 

adalah : 

Menurut Jeffery Gitomer, (2009), adapun dampak complain 

ang akan timbul bagi sebuah hotel adalah : 

1. Standar pelayanan hotel di anggap kurang baik. Sehingga 

akan merusak citra hotel itu sendiri. 

2. Konsumen akan merasa tidak puas sehingga akan 

menjadi alat promosi yang buruk dari mulut ke mulut. 

3. Pemasukan hotel sendiri akan berkurang karena 

kurangnya peminat. 

2.5 Cara-cara Menangani Komplain 

Cara penanganan dari sebuah komplain sangatlah beragam 

yaitu sesuai dengan komplain serta situasi dalam perusahaan 

tersebut. Adapun cara-cara menangani komplain adalah : 
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Menurut Ni Wayan Suwithi, (2008: 2) adapun tata cara dalam 

mengatasi komplain tamu adalah : 

1. Membaca keinginan tamu dengan memberikan perhatian penuh 

tentang apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara 

penyampaiannya. 

2. Memilah-milah atau memisahkan apa yang diinginkan oleh tamu 

tersebut dengan tepat. 

3. Memecahkan persoalan secara bersama untuk mencari jalan 

keluar yang baik. 

4. Menindak lanjuti semua persoalan yang timbul dan mengatasi 

keluhan tamu dengan sikap yang tetap ramah dan membantu. 

5. Memberikan pelayanan yang terbaik sesuai yang diharapkan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 3.1 Sejarah Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club 

Pulau Lombok terletak disebelah timur Bali yang luasnya sekitar 

5.425 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 2.722.123 jiwa catatan di 

tahun 2001. Kata Lombok itu sendiri berasal dari kata “LOMBO” atau 

LOMBOQ yang berarti lurus dalam bahasa Sasak, bukan cabe seperti 

yang sering kita dengar saat ini . Awal nama Lombok ini berasal dari 

cerita rakyat yang mana pada jaman dahulu orang-orang kerajaan 

Mataram di Jawa berlayar lurus ketimur di laut Jawa dengan 

mengunakan perahu bercadik (sak-sak) kemudian menjadi Sasak 

sebagai  nama Suku aslinya pulau Lombok yang konon mendarat di 

“Pelabuhan Lombok” Lombok Timur dan pelabuhan itu hingga kini 

masih ada untuk penyeberangan ke pulau Sumbawa. Kemudian 

mendirikan Kerajaan yang menjadi cikal bakal Kerajaan besar 

Selaparang yang amat terkenal pada massanya.  

Saat ini Pulau Lombok berada dibawah provinsi Nusa Tenggara 

Barat bersama pulau Sumbawa yang ibu kotanya adalah Mataram dan 

dikepalai oleh seorang Gubenur bernama TGB Dr. H. Zainul Majdi 

(Tuan Guru Bajang) dan mayoritas penduduk aslinya adalah suku Sasak 

beragama Islam yang sebagian besar sebagai Petani.  Hari jadi kota 

Mataram adalah 31 Agustus 1993. 

Salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di Lombok adalah 

daerah  pantai Senggigi. Kawasan wisata Senggigi ini merupakan desa 



19 
 
 

diwilayah kabupaten Lombok Barat yang saaat ini dipimpin oleh Bupati 

bernama Bapak Dr. H.Zaini Aroni. M.Pd.Dikawasan pariwisata terkenal 

ini Aerowisata Kila Senggigi Beach  merupakan salah satu hotel resort 

bintang empat(****) yang terletak di pesisir pantai Senggigi yang Indah. 

Aerowisata Kila Senggigi Beach dapat ditempuh dari Bandara Udara 

International Lombok selama kurang lebih satu setengah jam, dengan 

alamat di Jalan Pantai Senggigi, Senggigi 83355, Lombok. Telpon 

(0370) 693210, Fax: (0370) 693200 website: www.aerowisata.com email 

reservasi: sbh.info@aerowisatahotels.com. Aerowisata KilaSenggigi 

Beach  merupakanHotel berbintang yang pertama kali dimiliki oleh Nusa 

Tenggara Barat.  

Mulai dibangun pada tahun 1986 yang kemudian diresmikan oleh 

MENPARPOSTEL saat itu yaitu Bapak M. Taher pada tanggal 11 April 

1987. 

Pada saat itu jumlah kamar yang ada dan siap dioperasikan hanya 

sebanyak 52 kamar dengan jenis dan keterangan sebagai berikut: 

1. Jenis Standard sejumlah 32 kamar 

2. Jenis Superior sejumlah 18 kamar 

3. Jenis Deluxe sejumlah 2 kamar. 

 Pada bulan Agustus 1988 jumlah kamar bertambah 27 kamar lagi 

sehingga total menjadi 79 kamar dengan jenis sebagai berikut: 

1. Jenis Standard sejumlah 32 kamar 

2. Jenis Superior sejumlah 44 kamar 

3. Jenis Deluxe sejumlah 2 Kamar 

http://www.aerowisata.com/
mailto:sbh.info@aerowisatahotels.com
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4. Garuda Bungalow sejumlah 1kamar 

Untuk ketiga kalinya pada bulan November 1988 Aerowisata Senggigi 

Beach Hotel Lombok  mengadakan ekspansi kamar sejumlah 72 kamar lagi 

sehingga menjadi 152 kamar dengan jenis sebagai berikut:  

1. Jenis Standard sejumlah 104 kamar 

2. Jenis Superior sejumlah 44 kamar 

3. Jenis Deluxe sejumlah 2 kamar 

4. Garuda Bungalow (SUITE ROOM) sejumlah 1 kamar 

 Dengan penambahan kamar yang terakhir ini untuk kedua kalinya 

Hotel ini diresmikan oleh MENPARPOSTEL yaitu Bapak Soesilo Sudarman. 

Kemudian pada tahun 1994 sampai dengan bulan Juni 1995 diadakan 

perbaikan (renovasi)  dan mengalami pengurangan kamar sehingga menjadi 

sejumlah 150 kamar, karena 2 kamar Superrior dialih fungsikan menjadi 

Food & Beverage Office. 

 Renovasi pada saat itu juga merubah istilah kamar  yang dulunya 

bernama Standard, Superior, Deluxe, menjadi: 

1. Garden Room 

2. Beach Bungalow 

3. Deluxe Bungalow 

4. Garuda Presidential Suite 

 Sesuai dengan himbauan Bapak Presiden Indonesia tentang 

penggunaan nama perusahaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, 

maka mulai pada bulan Pebruari 1996 nama Aerowisata Senggigi Beach 
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Hotel mengalami perubahan dengan nama yang baru yaitu Hotel Senggigi 

Aerowisata Lombok, namun 

tidak lama kemudian nama Senggigi Beach Hotel Lombok dipergunakan 

lagi. 

 Pada saat bisnis perhotelan mengalami kemunduran khususnya di 

Lombok setelah mengalami peristiwa yang terkenal dengan nama 171 

(17Januari) Aerowisata Senggigi Beach Hotel masih tetap berani 

menampilkan produk terbarunya yaitu pembuatan kamar exclusive yang 

berbentuk Villa dengan dikelilingi oleh kolam renang yang diberi nama 

”POOL VILLA CLUB“ keberadaan Pool Villa Club tetap dalam satu 

kesatuan dengan Aerowisata Senggigi Beach Hotel. Pool Villa Club 

mempunyai 16 kamar atau 8 (delapan) bungalow diresmikan pada tanggal 

14 Mei 2000, yang prasastinya ditanda tangani oleh Gubernur Nusa 

Tenggara Barat Bapak Harun Alrasid. Aerowisata Senggigi Beach Hotel & 

Pool Villa Club ditahun 2000 ini mempunyai Jumlah kamar sebanyak 166 

kamar. Saat ini dengan nama Aerowisata Senggigi Beach Hotel & Pool 

Villa Club Lombok memiliki 166 kamar. Seiring berjalannya waktu dan 

sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk terus berkembang dan 

berinovasi, Aerowisata Hotels & Resorts yang berada di bawah PT 

Aerowisata, mencanangkan tahun 2014 sebagai Tahun Transformasi. 

Menargetkan pertumbuhan yang signifikan di tahun mendatang, Aerowisata 

Hotels & Resorts melakukan rebranding serta perubahan pada konsep 

pelayanan. 
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Langkah awal menapaki tahun transformasi ini adalah dengan 

melakukan rebranding portofolio Aerowisata Hotels & Resorts. Hal ini 

penting guna menciptakan high brand equity.  

Untuk menjaga eksistensi dan pengembangan, Aerowisata Hotels & 

Resorts memperkenalkan tiga konsep baru, yaitu: 

1. Prama untuk kategori Upscale 

Hotel-hotel dalam kategori Prama ditujukan bagi para wisatawan 

individu maupun keluarga, pimpinan perusahaan yang ingin menghadiri 

pertemuan bisnis dan MICE. Diperuntukkan bagi tamu yang 

menginginkan hotel dengan lokasi strategis, dilengkapi berbagai fasilitas 

mewah ramah lingkungan. Termasuk dalam Prama adalah Prama Sanur 

Beach Bali, Prama Grand Preanger Bandung dan Prama Sthala Ubud Bali 

(akan beroperasi tahun 2015). 

2. Kila untuk kategori Midscale  

Segmentasi pasar untuk Kila adalah untuk wisatawan individu 

maupun berkeluarga dan pelaku bisnis yang akan menghadiri pertemuan 

bisnis/MICE. Namun, selain mementingkan lokasi hotel dan fasilitas, 

tamu juga tetap mempertimbangkan harga kompetitif yang ditawarkan 

oleh hotel. Termasuk dalam kategori Kila adalah Kila Senggigi Beach 

Lombok, Grand Artos Hotel Magelang serta Kila Infinity 8 Bali yang 

akan dibuka pada tahun 2015. 

3. Asana untuk kategori Economy 

Hotel Asana sangat serasi untuk tamu-tamu yang menginap satu atau 

dua hari saja, sehingga tidak memerlukan fasilitas yang mewah dan 
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lengkap. Lokasi hotel, kebersihan dan harga yang terjangkau merupakan 

unsur utama bagi para tamu dalam memilih akomodasi di kategori ini. 

Hotel Asana tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Asana 

Kawanua Jakarta, Asana Biak Papua, Asana Mandalika Lombok, dan 

Asana Agung Putra Bali. Maka sejaktanggal 23 April 2014 nama 

Aerowisata Senggigi Beach Hotel berubah menjadi Kila Senggigi Beach 

Lombok hingga saat ini. 

3.2. Struktur Organisasi Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club 

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi yang terdapat 

pada Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club. Perkembangan industri 

Perhotelan dan Pariwisata memang memberikan dampak yang signifikan 

dalam berbagai bidang. Oleh karna itu kita harus mengetahui jabatan-

jabatan dan section-section yang terdapat dalam hotel Kila Senggigi 

Beach & Pool Villa Club, seperti uraian dibawah ini: 
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3.3. Job Description 

3.3.1. General Manager 

Tugas dan tanggungjawab: 

1. Mengobservasi, mengkoordinasi, menganalisa informasi 

serta  memberi keputusan dalam pengaturan dan membuat 

rencana cara mengatur kinerja hotel. 

2. Melakukan interview, komunikasi, serta melaksanakan 

operasionalkepada semua departemen hotel dalam 

tanggung jawab terhadap kemampuan kerja staf untuk 

menduduki posisi yany tepat, dan dapat bekerjasam 

dengan efektif dan efisien. 

3. Melakukan controlling, planning, organizing, dan 

leading serta Memberi keterangan, arahan dan petunjuk 

mengenai perosedur kerja yang baik dan cara-cara 

menerima tamu yang baik. 

3.3.2. Executive Assistant. Manager 

Tugas dan tanggungjawab: 

1. Membantu General Manager dalam mengelola dan 

mengatur managemen hotel. 

2. Memberikan laporan tentang perkembangan yang terjadi 

pada hotel. 

3. Menerima laporan dari masing-masinghead departement. 
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4. Menggantikan tanggungjawab General manager jika 

General manager tidak berada di tempat atau tidak sempat 

hadir ke hotel. 

 3.3.3 Front Office Manager 

Tugas dan tanggungjawab: 

1. Membuat tarif kamar dan jadwal kerja karyawan serta 

mengstur statistik dftar tamu, mengamati standar service 

terhadap tamu, menyusun anggaran, dan menangani 

komplain tamu.  

2. Memelihara hubungan yang baik serta kedisiplinan dan 

memberikan motivasi terhadap tamu hotel serta 

lingkungan kerja dan seluruh karyawan. 

3. Mengadakan rapat secara rutin minimal sekali dalam satu 

bulan dan mentaati peraturan hotel. 

3.4.Job Specification  

3.4.1. General Manager 

1. Sehat jasmani dan rohani. 

2. Mampu mencapai target perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

3. Berdisiplin dan berkepribadian yang tinggi 

4. Penuh percaya diri dan memiliki sifat yang tegas. 

5. Mampu berkomonikasi dengan baik. 

6. Mempunyai loyalitas yang tinggi dalam mengatur 

karyawan dan perusahaan. 
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7.  Berpengalaman dibidangnya pada hotel yang berbintang 

minimal 3 tahun. 

3.4.2.Front Office Manager 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang telah disetujui oleh 

perguruan tinggi  atau sekolah perhotelan dan telah 

magang atau training di hotel. 

2. Berpengalaman kerja minimal 3-5 tahun sebagai 

manager di hotel berbintang atau sebagai manager di 

front office departement. 

3. Berpengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel 

berbintang dan menguasai bahasa inggris. 

4. Pengalaman di receptionstdan familiar dengan front 

office departement. 

5. Dapat memimpin bawahan agar menjadi lebih baik.  

6. Mampu mengawasi pekerjaan dan memotivasi 

melaksanakan tugas bawahan lebih efektif dan efisien. 

3.4.3. Personalia Manager 

1. Pengalaman 2 tahun dengan kualifikasi profesional. 

2. Memiliki sertifikat pendididkan yang sudah disetujui 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau sekolah 

perhotelan dan pernah magang (training) di hotel. 

3. Pengalaman 5 tahun pada computerized personal payroll 

sistem. 

4. Memahami mengenai UU ketenagakerjaan. 
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5. Mampu membuatjob description untuk dirinya sendiri 

yang dipertanggungjawabkan kepada General Manager. 

3.4.4. Sales and Marketing Manager 

1. Memiliki latar belakang pendidikan sekolah pariwisata 

jurusan sales and marketing serta hotel managemen. 

2. Dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris. 

3. Berpengalaman 2 tahun sebagai sales and marketing 

4. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan 

dalam bidang sales and marketing. 

3.4.5. Food & Beverage Manager 

1. Lulusan diploma sekolah pariwisata. 

2. Pengalaman kerja 6 tahun di hotel berbintang. 

3. Pengalaman minimal 5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang dalam bidang food and beverage. 

4. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan 

dalam bidang food & beverage. 

5. Memiliki kemampuan yang mapan dalam mengolah dan 

menyusun menu yang sesuai dengan standar. 

6. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. 

3.4.6. Housekeeping Manager 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh 

perguruan tinggi yang bersambungan atau sekolah 

perhotelan dan pernah magang (training) di hotel. 
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2. Berpengalaman minimal 6 tahun, bekerja di hotel 

dengan posisi sebagai managerial minimal 3-4 tahun. 

3. Cakap dalam memimpin,mengembangkan,mengarahkan, 

memotivasi  dan mengatur bawahan. 

3.4.7. Accounting Manager 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau sekolah 

perhotelan dan pernah magang (training) di hotel. 

2. Memiliki pengetahuan mengenai accounting. 

3. Memiliki pengetahuan mengenai pengoperasian 

komputer. 

4. Memiliki penglaman 5 tahun kerja dengan kualifikasi 

profesional. 

3.4.8. Executive Chef 

1. Memiliki pengalaman 3-5 tahun sebagai managerial di 

hotel berbintang dalam bidang food and beverage. 

2. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau jurusan 

pariwisata khususnya bagian masak (tata boga). 

3. Pernah training di sebuah hotel. 

4. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam 

mengolah makanan. 

5. Dapat menyusun menu serta dapat membuat standar 

makanan sesuai dengan standar internasional. 
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3.4.9. Executive Housekeeper 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau sekolah 

perhotelan dan pernah magang (training) di hotel. 

2. Berpengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel 

berbintang. 

3. Berpengalaman minimal 3-5 tahun sebagai managerial 

hotel berbintang. 

4. Mampu mengatasi pekerjaan dn memotivasi dalam 

melaksanakan tugas bawahan agar lebih efektif dan 

efisien. 

3.4.10. Chief Engineering 

1. Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang 

teknisi. 

2. Dapat mengoperasikan alat-alat yang berkaitan dengan 

mesin. 

3. Dapat melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin 

yang rusak dan memperbaikinya secepat mungkin. 

4. Dapat memotivasi bawahan untuk dapat bekerja 

semaksimal mungkin dan dapat untuk lebih baik lagi. 

3.4.11. Chief Security 

1. Pendidikan minimal lulusan sekolah menengah umum 

atau yang sederajat semua jurusan. 
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2. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai 

security di perusahaan atau hotel. 

3. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam 

melakukan penjagaan dan pengawasan. 

4. Dapat memotivasi bawahan untuk dapat bekerja 

semaksimal mungkin dan dapat untuk lebih baik lagi. 

3.5. Hubungan Antar Bagian di Kila Senggigi Beach & Pool Villa 

Club 

3.5.1. Hubungan Front Office dengan Engineering Department 

1. Front Office memberikan infomasi kepada Engineering 

jika terjadi gangguang terhadap lift hotel, misalnya 

terjadi kemacetan dan lain sebagainya. 

2. Front Office memberikan informasi kepada 

EngineeringDepartment jika tamu hotel melaporkan 

lampu kamar yang tidak dapat menyala, ataupun fasilitas 

kamar lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. 

3.5.2.Front Office dengan Food and Beverage Department 

1. Front OfficeDepartment memberikan daftar tamu yang 

datang ( Guest Arival List ) agar dapat mempersiapkan 

welcome drink atau welcome fruit untuk tamu. 

2. Front OfficeDepartment memberikan informasi 

mengenai jumlah tamu yang sedang menginap di hotel 

agar dapat mempersiapkan porsi breakfast buat tamu. 
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3. Front OfficeDepartment memberikan informasi tentang 

tamu-tamu VIP yang menginap di hotel dan permintaan 

khusus lainnya ke F & B Department seperti pengadaan 

rangkian buah ( fruit basket ) dalam kamar, honey 

monner cake dan birthday cake. 

3.5.3.Front Office dengan House Keeping Department 

1. Memberikan informasi mengenai keadaan kamar ( status 

kamar ), agar housekeeping Department bisa mengetahui 

kamar mana yang vacant ( kosong ) dan occopied ( terisi 

), sehingga Room Attendant bisa mebersihkan kamar 

yang akan di huni maupun yang sedang di huni oleh 

tamu. 

2. Meberikan informasi mengenai tamu yang complaint 

tentang kekurangan fasiltas kamar, sehingga dapat 

menangani masalah tersebut dengan cepat. 

3. Memberikan informasi tentang tanggal kedatangan, 

keberangkatan, nama tamu jumlah kamar yang terisi. 

4. Memberikan informasi tentang adanya penemuan atau 

kejadian kehilangan barang- barang milik hotel ( lost 

and found section ). 

5. Memberikan informasi mengenai tambahan-tambahan 

fasilitas yang akan ditambahkan di kamar sesuai 

dengan permintaan tamu, seperti : extra bed, baby cot, 

hair dryer dan lain-lain. 
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6. Memberikan informasi mengenai tamu-tamu penting ( 

VVIP guest, Hanoymooner dan sebagiannya ) yang 

sangat dibutuhkan oleh room boy. 

7. Memberikan informasi mengenai jumlah hunian kamar, 

yang dapat dilihat didalam list of guest in house.  

3.5.4. Front Office dengan Human Resource Department 

1. Adanya penyampaian informasi mengenai promosi 

karyawan yang di sampaikan oleh Human Resource 

Department kepada Front Office Department. 

2. Adanya penyampaian informasi mengenai kenaikan gaji 

karyawan yang di sampaikan oleh Human Resource 

Department kepada Front Office Department. 

3. Adanya penyampaian informasi tentang penurunan 

jabatan yang di sampaikan oleh Human Resource 

Department kepada Front Office Department 

4. Adanya recruitment yang dilakukan oleh Human 

Resource Department untuk mengisi kekosongan posisi 

(staff) pada front office department. 

3.5.5. Front Office dengan Sales and  Marketing Department 

1. Kerjasama Front Office dengan bagian sales & 

marketing adalah dalam mengetahui tingkat hunian 

kamar ( roomAccoupancy ). 

2. Mengkonfirmasi online booking dari sales and 

marketing department kepada reservasi 
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3. Mengkonfirmasi permintaan-permintaan khusus dari 

seles and marketing kepada reservasi. 

3.5.6. Front Office dengan Accounting Department 

1. Front office department menginformasikan rekening 

tamu setiap hari kepada Accounting department. 

2. Front office department memberikan laporan rincian 

penjualan kamar kepada Accounting department. 

3. Front office department melaporkan pembayaran tamu 

baik tunai dan non tunai kepada accounting department. 

4. Front office department menginformasikan 

complimentary item yang diberikan kepada tamu kepada 

accounting departmenet. 

3.5.7. Front Office dengan Security Department 

1. Menjaga seluruh keamanan di hotel termasuk Front 

Office Department. 

2. Membantu menangani tamu check in dan check out 

khususnya pada night shift. 

3. Memberikan informasi tentang Guest In House, 

Expected Arrival dan Expected Departure. 

4. Memberikan informasi tentang bookingan free Bicycle 

dari tamu. 

3.5.8. Front Office dengan Purchasing Department 

1. Memberikan informasi kepada purchasing Department 

tentang persediaan barang atau peralatan yang kurang 
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atau akan habis seperti pulpen, kertas dan lain-lain guna 

menunjang kelancaran operasional hotel terutama di 

bagian Front OfficeDepartment 

3.5.9. Front office dengan Chef F&B Product 

1. Chef akan memberikan informasi kepada front office 

department jika ada menu baru yang dimiliki oleh hotel 

yang nantinya akan disampaikan atau di promosikan 

kepada tamu oleh seorang receptionist. 

2. Front office department memberikan informasi kepada 

Chef mengenai jumlah tamu yang akan breakfast pada 

haru berikutnya. 

3. Front office department memberikan informasi kepada 

Chef tentang tamu yang akan early check out dan 

membutuhkan breakfast box. 

3.6. Struktur Organisasi Front Office Department di Pool Villa 

Club 

  Departemen Kantor Depan (Front Office Department) merupakan 

departemen vital dalam suatu hotel khususnya di Pool Villa Club, 

karenafront office departmentmerupakan pusat hotel atau pengendali 

pelayanan utama dan pusat komuniasi. Selain itu juga front office 

department merupakan kantor paling depan yang memberikan kesan 

pertama dan terakhir bagi tamu. Oleh karena itu front office department 

tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam melayani tamu 

hotel. 
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  Selain berperan penting dalam memberikan informasi kepada tamu, 

front office department juga berperan dalam menangani penjualan 

kamar, dan menangani keluhan tamu. Akan tetapi dalam hal menangani 

keluhan tamu tersebut tidak dapat langsung diputuskan oleh salah satu 

staff front offce department saja, perlu adanya koordinasi yang 

dilakukan antar section yang ada di front office department khususnya 

di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club. 

  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa front office department 

merupakan ujung tombak dari pelayanan yang diharapkan akan dapat 

memberikan keuntungan bagi hotel. 

  Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh front office 

department di Pool Villa Club adalah sebagai berikut : 
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4.2. Job Description 

4.2.1. Front Office Manager 

1. Menyeleksi, menempatkan, melatih dan menguasai kantor 

depan. 

2. Memastikan bahwa semua staff kantor depan hotel 

menguasai system computer hotel. 

3. Menjaga kedisiplinan staff front office dengan memberikan 

peringatan dsn sanksi bagi yang melanggar. 

4. Meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan departemen 

front officedan memberikan reward khusus bagi yang 

berprestasi. 

5. Menjaga keharmonisan kerja dengan Departemen Sales and 

Marketing tentang upselling dan penanganan tamu secara 

khusus. 

6. Menyambut tamu VIP. 

7. Menagani komlin yang tidak dapat di selesaikan oleh staff 

front office. 

8. Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu,tingkat 

hunian maupun/rugi atau fropit and loss (P&L) Departemen 

Front Office. 

9. Membuat budget tahuanan, mengananlisis operasi dan 

pendapatan hotel secara harian dari sisi kamar,dan 

meningkatkan dan mempertahankan kemampuan labaan. 
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4.2.2. Assistant Front Office Manager 

1. Membantu pekerjaan Front Office Manager, 

receptionist,telephone operator,dan consierge. 

2. Membuat jadwal kerja  

3. Membantu operasional kerja di Front Office 

4. Terjun ke operasional kerja pada waktu ramai tamu 

5. Mengahadiri brefing bagi hotel, untuk mewakili Front 

OfficeManager jika berhalangan hadir 

6. Menagani komlin tamu jika staff front desk tidak bisa 

terselesaikan. 

4.2.3. Front Office Supervisor 

1. Membuat rencana kerja dan mengawasi penerimaan tamu, 

pertukaran kamar dan tarif kamar.  

2. Menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh 

bawahnya.  

3.  Melatih kemampuan bawahannya.  

4.  Mengawasi dan mengkoordinir seluruh bagian di 

Reseptionist.  

5.  Menyiapkan daftar di VIP dan keadaan kamar setiap hari. 

4.2.4. Receptionist ( Including Cashier) 

1. Melaksanakan pekerjaan menerima tamu tiba, memberi 

informasi, menerima pembayaran, membuat rekening, 

menangani tamu berangkat ( check out ) dan memperoses 
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data tamu tiba dan berangkat termasuk menangani 

pembayaran tamu pada waktu akan berangkat.  

2. Melayani keluhan tamu 

3. Membina kerjasama dengan rekan – rekan sekerja dn 

bagian / department lainnya sesuai dengan lingkup kerja. 

4. Menggunakan alat-alat sesuai dengan fungsinya. 

5. Melaporkan apabila ada alat-alat kerja yang rusak.  

6. Meminta apabila ada guest supplies dan barang-barang 

yang telah habis terpakai. 

7. Membiasakan diri membaca Log Book.  

8. Patuh dan taat terhadap perintah atasan. 

9. Menjaga kebersihan ruangan kerja 

10. Penampilan harus selalu rapi, bersih dan menyenangkan.  

11. Disiplin kerja, loyalitas terhadap perusahaaan dan memiliki 

semangat kerja yang tinggi. 

12. Menyiapakan laporan tingkat hunian kamar, kartu riwayat 

kunjungan tamu dan rekapitulasi kamar. 

13.  Melayani pengeluaran uang ( paid out ) yang telah 

disetujui oleh pimpinan  hotel.  

14.  Memliki penampialan dan tanggung jawab menjual yang 

tinggi. 
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4.2.5. Driver 

1. Menyapa tamu terlebih daulu dan selalu membuka pintu 

mobil untuk mereka. 

2. Supir hotel harus penuh tanggung jawab untuk mobil / 

mengatur minibus, mencuci dan membersikan mobil. 

3. Sopir hotel harus siap setiap waktu pada jam tugas untuk 

penjemputan / pengantaran pada saat kedatangan atau 

keberangkatan tamu dari hotel ke bandar. 

4. Pastikan dan isi bahan bakar sebelum mulai memberikan 

pelayanan. 

5. Pastikan untuk membawa papan nama (paging) untuk 

kedatangan tamu di airport. 

6. Mengenal baik semua wilayah dan menyetir dengan aman. 

7. Berkomunikasi dengan baik dalam bahasa indonesia dan 

inggris, tidak menggunakan bahasa slang. 

8. Selalu berkomunikasi dengan staff front office untuk 

memberikan informasi terkini mengenai detail 

penerbangan dan segala informasi yang berkaitan dengan 

keterlambatan penerbangan. 

4.3 Job Specification 

4.3.1 Front Office Manager 

1. Menguasai minimal 3 bahasa asing dengan baik, terutama 

bahasa inggris  
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2. pendidikan terahir Diploma III pariwisata yang di 

programkan  

3. memiliki pengetahuan yang luas tentang front office 

4. mampu memimpin bawahan dengan baik 

5. memiliki pengalaman kerja pada front office departemen 

pada hotel berbintang minimal 5 tahun  

4.3.2 Asistant Front Office Manager 

1. Mampu berbahasa asing dengan baik terutama bahasa asing  

2. Memiliki pengalaman kerja pada hotel berbintang sesuai 

dengan departemen yang di jabati 

3. Mampu mengkoordinir bawahan secara baik dan mampu 

memimpin dengan baik 

4. Pendidikan Minimal Diploma III Pariwisata yang di 

programkan  

4.3.3 Front Office Supervisor 

1. Bisa berbasa Inggris dengan baik. 

2. Mampu mempertanggung jawabkan pekerjaan dan bisa 

mempimpin bawahan saat manager tidak ada di hotel. 

3. Memiliki pengalaman kerja pada hotel berbintang sesuai 

dengan departemen yang di jabati. 

4. Pendidikan Minimal Diploma III Pariwisata. 

5. Harus mampu mengkoordinir bawahan dengan baik. 
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4.3.4 Receptionist 

1. Bisa berbahasa Inggris dengan baik. 

2. Memiliki kepribadian yang baik. 

3. Harus memiliki sikap cepat tanggap dalam mengambil 

keputusan dengan cepat dan tepat dalam menghadapi 

situasi di kantor depan. 

4. Memiliki sikap kerja sama dengan sesama kerja maupun 

dengan atasan. 

5. Mempunyai sikap loyalitas dalam bekerja. 

6. Teliti dalam menangani penjualan kamar, menghitung 

rekening tamu, menuliskan nama tamu dan hal – hal 

penting lainnya. 

7. Memiliki penampilan yang rapi dan baik. 

8. Memiliki sikap tanggung jawab. 

9. Memiliki sikap empati. 

4.3.5 Driver 

1. Bisa berbahasa Inggris dengan baik. 

2. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan dalam 

penjemputan dan keberangkatan. 

3. Mempunyai rasa team work dengan staff front office agar 

selalu terjaga komunikasi dengan baik. 

4. Selalu bersikap siap dalam hal keberangkatan mendadak 

ataupun penjemputan tamu. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Hubungan Kerja Antar Section Yang Ada Pada Front Office 

Department Di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club 

    Setiap hotel memiliki hubungan kerja dengan section-section 

yang lain, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada tamu, 

sehingga tamu yang menginap merasa lebih nyaman khususnya di Kila 

Senggigi Beach & Pool Villa Club. Berikut adalah hubungan kerja 

antara receptionist dengan section yang lainnya dalam front office 

department: 

1. Hubungan antara Receptiont dengan Reservation 

 Reservation memberikan folio reservasi tamu yang akan check 

ini kepada Reception. 

 Reservation memberikan informasi kepada Reception tentang 

spesial request dari tamu seperti permintaan untk penjemputan 

di bandara, honeymoon decoration dan lain-lain. 

 Reservation memberikan informasi kepada Reception tentang 

tentang tamu yang membatalkan untuk check in. 

 Reception akan memberikan informasi kepada reservasi jika 

ada tamu walk ini guest 

 Reception akan memberikan informasi kepada reservasit jika 

ada tamu last minute booking dan belum dimasukkan kedalam 

sistem. 
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2. Hubungan antara Reservation dengan Leisure 

 Reservation mencatat semua permintaan antar/jemput tamu 

dari Bandara Internasional Lombok pada papan informasi yang 

kemudian akan ditindaklanjuti oleh Leisure. 

4.2 Fasilitas Kerja ReceptionistDi Kila Senggigi Beach & Pool Villa 

Club 

          Fasilitas kerja yang dimaksudkan dalam hal ini adalah meliputi 

peralatan yang digunakan dalam ruang lingkup Front OfficeDepartment 

dalam menunjang kelangsungan pekerjaan dalam setiap harinya yang 

tidak mengenal kata tutup atau libur. Adapun alat-alat yang dimaksud 

adalah sebagai  berikut : 

1. Komputer : digunakan untuk mengisi data tamu kedalam sistem 

komputer agar dapat diketahui oleh seluruh departemen yang ada. 

2. Printer : digunakan untuk mencetak form yang dibutuhkan oleh 

Front Office Staff dalam menunjang kelancaran operasional kerja. 

3. Mesin Electronic Data Capture : digunakan untuk mempermudah 

pembayaran bill tamu hotel dengan menggunakan credit card 

maupun debit card. 

4. Papan Kunci : digunakan untuk meletakkan kunci-kunci kamar 

secara berurutan. 

5. Bolpoin : digunakan untuk menulis catatan-catatan penting selama 

jam kerja. 

6. Kertas : digunakan untuk membantu mencetak registration form  

dan bill tamu hotel. 
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7. Telepon : digunakan untuk menerima dan menyambungkan telepon, 

baik dari tamu dari dalam hotel maupun yang dari luar hotel. 

8. Spidol : digunakan untuk menulis kegiatan perjalanan (leisure) di 

papan tulis agar mudah dilihat oleh driver. 

9. Papan tulis : digunakan sebagai tempat menulis agenda 

penjemputan tamu maupun agenda kegiatan tour tamu hotel. 

10. Petty cash box/safety box : digunakan untuk menyimpan uang cash 

yang digunakan oleh cashier dalam bertransaksi dengan tamu saat 

check out. 

11. Remittance box : digunakan untuk menyimpan uang pembayaran 

tamu yang telah dibayarkan saat check out yang nantinya akan di 

ambil oleh finance controller atau accounting. 

4.3.Standar Operating ProsedurReceptionist Di Kila Senggigi Beach & 

Pool Villa Club 

 Setiap hotel memiliki standar operasional prosedur yang 

berbeda, berikut ini adalah standar operating Prosefur yang dimiliki 

oleh seorang receprionist di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club: 

1. Melakukan Greeting kepada tamu 

 Setiap receptionist di Kila Senggigi Beach & Pool Villa 

Clubharus mampu melakukan greeting dengan ramah dan sopan 

kepada para tamu dengan cara berdiri dan meletakkan salah satu 

tangan di dada lalu mengucapkan “how may i assist you?”. 

Akan tetapi faktanya seorang receptionist di Kila Senggigi 

Beach & Pool Villa Clubmelakukan greeting tidak dengan 
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meletakkan salah satu tangan di dada mereka, hal ini merupakan 

suatu bentuk ketidakdisiplinan terhadap aturan yang telah di 

tetapkan, receptionist di Kila Senggigi Beach & Pool Villa 

Clubhanya melakukan greeting dengan aturan yang telah 

ditetapkan ketika menangani tamu-tamu VIP dan para owner.  

Pada operasional sehari-hari hal ini tidak pernah mengakibatkan 

komplain tamu. 

2. Memberikan Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Tamu 

 Setiap receptionist di Kila Senggigi Beach & Pool Villa 

Clubharus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

tamu dengan baik dan jelas serta memuaskan tamu. Akan tetapi 

faktanya seorang receptionist sering kali tidak memberikan 

informasi yang lengkap mengenai aturan yang berlaku di hotel 

dan jam buka tutup department yang lain seperti restaurant dan 

spa. Hal ini sering terjadi dikarenakan para tamu yang 

melakukan check in datang secara bersamaan dan membuat 

seorang receptionist harus mampu bekerja dengan cepat agar 

tamu yang lain tidak merasa di abaikan. Cara ini jarang sekali 

menimbulkan komplain karena tamu tidak pernah 

mempermasalahkannya, akan tetapi hal ini merupakan  salah 

satu bentuk ketidaksempurnaan informasi yang disampaikan 

oleh seorang receptionist. Seorang Receptionistdituntut untuk 

mampu berfikir cepat dalam memberikan informasi yang di 
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butuhkan oleh tamu dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi yang ada. 

3. Menjual Kamar 

 Seorang Receptionistharus mampu meyakinkan tamu untuk 

membeli kamar yang disediakan.Dalam operasional kerja 

sehari-hari seorang receptionist dituntut untuk mampu menjual 

kamar yang disediakan di Kila Senggigi Beach & Pool Villa 

Club. Akan tetapi seorang receptionist hanya diberikan 

wewenang untuk menjual kamar kepada tamu walk in. Jika ada 

tamu yang berasal dari travel agent atau corporate, maka akan 

di serahkan kepada sales and marketing karena mereka 

memiliki wewenang untuk memberikan corporate rate atau 

contract rate yang telah di tentukan. 

 Seorang receptionist memberikan harga pada kamar yang 

ditawarkan berdasarkan dari public rate yang ada di website. 

Seorang receptionist tidak di perkenankan atau diberikan 

wewenang untuk memberikan diskon sesuai dengan 

kehendaknya sendiri dan jika ada tamu yang meminta diskon 

maka seorang receptionist harus mendiskusikan hal tersebut 

dengan atasan, baik itu dengan Supervisor maupun Guest 

Service Manager. 

4. Menangani Tamu Check in 

 Seorang Receptionistharus mampu memberikan rasa 

nyaman, aman serta kepuasan kepada setiap tamu yang 
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melakukan check in. Dalam operasional kerja seorang 

Receptionist membantu setiap tamu yang akan melakukan check 

in mulai dari tamu itu datang untuk registrasi sampai dengan 

penyerahan kunci kamar. Akan tetapi faktanya seorang 

receptionist harusmembantu proses check in tidak hanya sampai 

pada penyerahan kunci kamar, akan tetapi sampai dengan 

mengantarkan tamu ke kamar mereka. Receptionist yang 

melakukan tugas ini adalah receptionist yang bekerja pada 

malam hari (night shift) dikarenakan tidak adanya bellboy di 

Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club. 

 Receptionist melakukan tugas rangkap menjadi seorang 

bellboy hanya pada malam hari. Bellboy pada pagi dan siang 

hari dirangkap oleh seorang roomboy, dan jika roomboy terlalu 

sibuk maka akan dirangkap oleh seorang satpam (security). 

Kurangnya personnel atau staff merupakan penyebab adanya 

tugas rangkap tersebut dan hal ini sering kali menimbulkan 

komplain karena tamu yang terlalu lama menungu untuk di 

antar ke kamar. Komplain tamu ini hanya terjadi jika tamu 

datang secara bersamaan untuk melakukan check in. 

5. Menangani Tamu Check Out 

 Setiap receptionistharus mampu meyakinkan tamu bahwa 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh tamu sudah terbayarkan 

dengan benar ketika melakukan pembayaran pada saat check 

out. Batas pekerjaan seorang receptionist dalam menangani 
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tamu check out yaitu sampai dengan penyerahan bill tamu yang 

sudah terbayarkan di sistem, akan tetapi faktanya seorang 

receptionist menangani check out tamu sampai mengantarkan 

tamu tersebut ke depan pintu lobby hoteldi Kila Senggigi Beach 

& Pool Villa Club. Hal ini merupakan tugas rangkap yang 

dilakukan oleh seorang receptionist. 

 Selama melakukan operasional kerja dalam menangani 

tamu check out dengan merangkap tugas bellboy tersebut, tidak 

pernah terjadi komplain dari tamu karena tamu merasa senang 

dan merasa diperhatikan ketika di antarkan sampai pintu lobi 

hotel. 

6. Menangani komplain 

 Setiap receptionistharus mampu menangani komplain 

secepat mungkin dan memberikan solusi serta penyelesaian 

dengan cara cepat, tepat, dan memuaskan tamu. Seorang 

receptionist memiliki batas penanganan komplain sampai 

kepada masalah mengenai kebersihan kamar dan free up-grade 

kamar saja. Seorang receptionist tidak diperkenankan 

menangani komplain yang lebih besar dari hal tersebut diatas. 

Contohnya seorang receptionist tidak diberikan wewenang 

untuk menangani komplain masalah kehilangan barang bawaan, 

jika seorang receptionist menemukan komplain semacam ini, 

maka yang berhak memberikan solusi adalah seorang Manager 

On Duty. Receptionist hanya bertugas menyampaikan komplain 
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tersebut dan membantu mencarikan solusi terbaik. Seorang 

receptinist tidak diperkenankan menangani komplain yang 

melibatkan lebih dari satu section yang ada di front office. 

Beberapa bulan yang lalu terjadi komplain tamu karena tidak 

dijemput di bandara sedangkan pihak reservasi telah 

menyanggupi penjemputan tersebut. Hal ini melibatkan tiga 

section yaitu reservation, reception, dan leisure. 

Receptionistmelakukan kesalahan dalam pengecekan folio tamu, 

dia tidka melihat bahwa tamu tersebut minta pick up service dan 

tidak menyampaikannya kepada leisure. Ketika tamu tersebut 

datang dan langsung komplain atas pelayanan yang tidak 

memuaskan tersebut. Supervisor membantu receptionist dalam 

menangani masalah ini dan tamu tersebut diberikan free candle 

light dinner seharga 500.000 sebagai ganti rugi atas kejadian 

tersebut karena tamu tersebut adalah Honeymoon Guest atau 

tamu yang sedang berbulan madu. 

7. Menangani telepon masuk 

 Setiap receptionistharus mampu menangani telepon masuk 

dengan cepat dan tidak membiarkan telepon berdering lebih dari 

3 (tiga) kali.Receptionist tidak boleh membiarkan telepon 

berdering lebih dari tiga kali dengan tujuan supaya orang yang 

menelpon tidak merasa di abaikan.  

 Dalam operasional kerja seorang receptionist menangani 

dua tipe telepon masuk. Pertama, receptionist menerima telepon 
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masuk dari luar hotel, jika penelpon tersebut ingin berbicara 

dengan seseorang di department yang lain maka seorang 

receptionist harus menyambungkan telepon tersebut dengan 

orang yang dituju. Receptionist tidak boleh mewakili orang 

tersebut, jika orang yang dituju sedang tidak ada di tempat atau 

bertugas di luar hotel maka receptionist akan memberitahukan 

kepada penelpon tersebut bahwa beliau sedang ada di luar atau 

sedang ada acara tertentu. Receptionist juga bisa menanyakan 

apakah ada pesan yang ingin disampaikan dan menulis pesan 

tersebut ke dalam log book yang kemudian akan dismapaikan 

kepada orang yang di tuju. 

 Kedua, receptionist akan menangani telepon masuk dari 

guest in the house atau telepon yang masuk dari tamu yang 

menginap di hotel. receptionist dituntut untuk memberikan 

informasi yang baik dan jelas kepada tamu yang menelpon 

tersebut sebagai bentuk dari pelayanan yang baik yang 

diberikan oleh seorang receptionist. 

 Pada operasional kerja setiap hari, receptionist tidak pernah 

menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan komplain tamu 

dalam hal menangani telepon masuk, baik dari tamu luar 

maupun tamu yang menginap di Kila Senggigi Beach & Pool 

Villa Club. 
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8. Melakukan overwrite room rate pada malam hari 

 Setiap receptionistharus mampu bersikap jujur dan teliti 

dalam memberikan harga kamar. Seorang 

receptionistkhususnya laki-laki di tuntut untuk mampu 

melakukan pekerjaan shift malam. Dalam operasional kerja shift 

malam, seorang receptionist akan melakukan overwrite room 

rate atau pemberian harga kamar sesuai dengan voucher di 

sistem front office.  

 Kegiatan overwrite room rate ini tidak pernah menmbulkan 

masalah di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club karena 

receptionist selalu melakukan overwrite room rate dengan jujur 

dan penuh ketelitian. Receptinonist akan berhati-hati dalam 

memberikan harga kamar karena akan berakibat vatal dan 

sangat mudah menimbulkan komplain. Jika receptionist salah 

dalam memberikan harga kamar, maka harga kamar pada bill 

yang di cetak ketika check out tamu akan berbeda dengan 

voucher tamu tersebut, sehingga tamu tersebut akan mudah 

komplain dengan perbedaan harga yang bisa jadi lebih mahal 

dari yang seharusnya mereka bayarkan. 

9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu. 

 Receptionist merupakan orang yang paling sering 

melakukan kontak dengan tamu, jika seorang tamu merasa 

bingung akan suatu hal maka yang akan ia tanya adalah seorang  

receptionist, seorang receptionist dituntut untuk mampu 
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memberikan informasi yang singkat dan jelas kepada tamu baik 

menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris. 

 Seorang receptionist berperan sebagai pusat pelayanan serta 

pusat informasi bagi tamu hotel, apapun pertanyaan ataupun 

keluhan tamu maka mereka akan bertanya kepada seorang 

receptionist. Meskipun pada dasarnya yang ditanyakan 

bukanlah ruang lingkup pekerjaan seorang receptionist. 

Contohnya adalah ada tamu yang meminta tambahan handuk 

serta beberapa coffe cup, ini sebenarnya adalah tugas dari 

seorang room boy untuk melengkapi benda-benda tersebut, 

akan tetapi para tamu tetap melakukan request kepada seorang 

receptionist. 

10. Menjual Kamar 

   Seorang receptionist di hotel dapat disebut sebagai ujung 

tombak penjualan kamar, yang artinya seorang receptionist 

harus mampu menjual kamar kepada tamu walk in. Hal ini 

sangat berpengaruh kepada pendapatan hotel, karena tidak 

sedikit tamu walk in yang datang setiap harinya. Oleh sebab itu 

seorang receptionist harus mampu mempengaruhi para calon 

tamu untuk membeli kamar yang dimiliki oleh Kila Senggigi 

Beach & Pool Villa Club. 

 Receptionistdiberikan batasan dalam menjual kamar dengan 

memberikan harga sesuai dengan yang ada pada website hotel 

untuk tamu walk in, mereka tidak diperkenankan untuk 
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memberikan diskon atau potongan harga. Jika tamu yang ingin 

memesan kamar berasal dari coorporate atau travel agent, maka 

seorang receptionist akan menyerahkannya kepada sales and 

marketing, karena merekalah yang berhak memberikan harga-

harga tertentu sesuai dengan corporate rate yang telah 

ditentukan. Receptionistdi berikan wewenang untuk menjual 

kamar hotel pada tamu walk in dan bukan corporate. 

11. Menangani tamu check in dan check out 

 Salah satu peranan terpenting yang dimiliki oleh seorang 

receptionist adalah menangani tamu check in dan check out. Hal 

ini merupakan kesan pertama dan terakhir yang akan diberikan 

oleh seorang receptionist kepada tamu ketika sampai dihotel. 

   Seorang receptionistharus membantu proses tamu check in 

dan check out tamu, batasan tugas seorang receptionist dalam 

menangani tamu check in adalah sampai pada pemberian kunci 

kamar, dan terkadang sampai mengantarkan tamu sampai 

kedalam kamarnya. Akan tetapi hal ini hanya terjadi jika tamu 

melakukan check in pada malah hari sekitar jam 12 malam, jika 

dipagi dan siang hari maka yang bertugas mengantarkan tamu 

ke kamar mereka dalah seorang roomboy, dan jika teman-teman 

dari housekeeping terlalu sibuk maka yang akan mengantarkan 

tamu tersebut adalah security. Kegiatan ini merupakan tugas 

rangkap yang setiap harinya dikerjakan dan sering 

menimbulkan komplain tamu karena terlalu lama menunggu 
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teman-teman dari housekeeping untuk mengantarkan mereka ke 

kamar. Hal ini sering terjadi pada saat tamu check indatang 

bersamaan, sehingga membuat tamu harus menunggu lama 

untuk di antarkan ke kamar. 

 Selain pengantaran tamu ke kamar, pada saat check in 

seorang receptionist juga sering kali tidak memberikan welcome 

drink dan cold towel kepada tamu, terlebih jika tamu yang 

datang check in secara bersamaan. Seorang receptionist harus 

mampu bekerja cepat sehingga tidak memberikan welcome 

drink dan cold towel kepada tamu-tamu tersebut, akan tetapi 

setelah tamu masuk kedalam kamar, maka receptionist dapat 

meminta bantuan dari teman-teman housekeeping untuk 

mengantarkan welcome drink dan cold towel ke kamar tamu 

tersebut dan meminta maaf karena welcome drink tersebut tidak 

diberikan di awal karena habis. Alasan ini dikemukakan dengan 

tujuan  untuk mencegah kekecewaan tamu dan terjadinya 

komplain. 

 Selain membantu tamu dalam melakukan check in, 

receptionist juga membantu tamu dalam hal check out. Adapun 

batasan receptionist dalam membantu tamu dalam melakukan 

check out adalah sampai dengan mengantarkan tamu ke depan 

pintu utama hotel. Oleh karena itu seorang receptionist harus 

mampu memberikan kesan yang baik terhadap tamu pada saat 
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check in dan check out, karena kesan yang didapatkan tamu 

akan mempengaruhi citra hotel.  

12. Menangani telepon masuk 

   Menangani telepon masuk merupakan salah satu peranan 

penting yang dilakukan oleh seorang receptionist, karena hal ini 

akan berkaitan dengan pelayanan komunikasi yang baik kepada 

tamu. Dalam kegiatan sehari-hari, telepon masuk tidak hanya 

dari dalam (guest in the house) akan tetapi juga dari luar. Oleh 

karena itu penyampaian informasi yang baik sangat diperlukan 

dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu 

hotel. 

   Peranan seorang receptionist begitu penting ini sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan tamu, mulai dari tamu datang 

(check in) sampai tamu itu pergi (check out). Oleh karena itu 

kita sering mendengar bahwa kesan pertama dan terakhir bagi 

tamu di tentukan oleh pelayanan yang diberikan oleh seorang 

receptionist. 

 Seorang receptionist dapat diibaratkan sebagai cermin dari 

sebuah hotel, jika pelayanan yang diberikan oleh seorang 

receptionist mampu membuat tamu merasa puas dan 

menciptakan kesan positif, maka service atau pelayanan hotel 

secara keseluruhan akan menjadi baik dimata para tamu, dan 

begitu pula sebaliknya jika seorang receptionist memberikan 

pelayanan yang kurang baik bahkan buruk kepada tamu maka 
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secara keseluruhan tamu akan memandang pelayanan di hotel 

tersebut sebagai suatu pelayanan yang buruk, meskipun mereka 

mendapatkan pelayanan makan dan minum yang baik pada 

department lainnya. 

   Salah satu contoh peranan seorang receptionist dalam 

sebuah industri hotel adalah sebagai sumber informasi bagi 

tamu. Seorang receptionist dituntut mampu memuaskan tamu 

dalam setiap keadaan, baik memenuhi permintaan tamu, 

termasuk didalamnya adalah kepuasan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan oleh tamu secara baik. Kepuasan 

tamu akan informasi yang diinginkan sangat mempengaruhi 

citra hotel itu sendiri, pelayanan yang baik mulai dari cara 

penyampaian informasi, tutur bahasa yang baik, serta kalimat-

kalimat yang sopan merupakan hal-hal penting yang harus 

diperhatikan oleh seorang receptionist ketika menyampaikan 

sebuah informasi kepada tamu demi tercapainya suatu 

pelayanan maksimal yang akan memberikan kepuasan kepada 

tamu. 

 Selain perannya sebagai sumber informasi utama bagi tamu, 

seorang receptionist juga memiliki peran penting dalam 

pemecahan masalah atau yang kita sebut dengan problem 

solver. Terlebih lagi, setiap keluhan tamu akan disampaikan 

langsung kepada seorang receptionist baik keluhan berupa 

pelayanan kamar yang kurang baik, hingga pelayanan yang 
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diluar dari tanggung jawab seorang receptionist seperti room 

service. Semua keluhan yang dimiliki oleh tamu akan 

disampaikan kepada seorang receptionist, dan dalam hal ini 

seorang receptionist dituntut untuk menjadi problem solveryang 

tentu bertujan untuk membantu tamu memecahkan masalahnya 

dan mencari solusi atas masalah tersebut sehingga tercapai 

kepuasan tamu. 

   Oleh karena itu peranan receptionist dalam melayani tamu 

sangat penting dan tidak lepas dari penerapan standar 

operasional prosedur yang telah ditentukan oleh hotel. Jika 

standar operasional prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan 

baik dan benar oleh seorang receptionist, maka dapat dipastikan 

bahwa layanan yang diberikan akan mampu menciptakan 

kepuasan kepada tamu dan tetnu saja hal ini akan mampu 

mencegah terjadinya komplain. 

4.4. Peranan Receptionist Dalam Memberikan Pelayanan Kepada 

Tamu Untuk Mengatasi Komplain di Kila Senggigi Beach & Pool 

Villa Club 

 Seperti yang telah diketahui bersama bahwa seorang receptionist 

adalah orang yang paling kerap melakukan kontak dengan tamu selama 

menginap di hotel. Hal ini membuat seorang receptionist dituntut untuk 

memberikan pelayanan terbaik guna memberikan kepuasan kepada 

tamu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya 

komplain. 
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 Penulis selama melaksanakan kegiatan magang di Pool Villa 

Club, hanya menjumpai beberapa komplain yang sudah dijelaskan di 

awal, yaitu salah satunya adalah terajadi komplain ketika penjemputan 

tamu yang sedang honeymoon. Berkaitan dengan masa magang yang 

hanya 3 bulan, tingkat hunian Pool Villa Club yang rendah, penulis 

mengambil sampel online review terkait peran Receptionist dari 

beberapa hotel di daerah Senggigi dengan taraf bintang yang sama 

untuk diulas. Berdasarkan online review tersebut, penulis membahas 

cara terbaik yang dilakukan oleh Receptionist Pool Villa Club dalam 

menangani komplain atau menghindari terjadinya komplain. 

 Berikut ini adalah contoh komplain yang terjadi di beberapa hotel 

yang komplain melalui online review: 

1.  

  

 Cara seorang Receptionist di Pool Villa Club dalam mengatasi 

komplain diatas yaitu seharusnya seorang receptionist harus lebih teliti 

dalam membuat bookingan kamar, supaya ketika tamu datang tidak 

merasa kebingungan dengan bookingan yang sudah dilakukan 

sebelumya. Kemudian untuk signal wifinya harus diperhatikan terlebih 

dahulu dan seorang receptionist harus mengkonfirmasi kepada bagian 
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teknisi untuk mengecek ataupun untuk memperbaikinya sebelum 

kedatangan tamu, sehingga dengan cara itu maka tidak akan terjadinya 

yang namanya komplain. 

2. 

 

  Cara seorang Receptionist di Pool Villa Club untuk 

mengatasi komplain diatas adalah dengan cara receptionist terlebih 

dahulu mengkonfirmasi kepada bagian housekeeping untuk 

membersihkan kamar mana yang sudah di booking oleh tamu yang 

akan datang pada hari itu, sehingga bagian housekeeping segera 

membersihkan kamar yang akan ditempati sebelum tamu tiba di hotel. 

3. 
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 Menurut Ni Wayan Suwithi, (2008: 2), cara seorang 

receptionist dalam menangani komplain tersebut adalah membaca keinginan 

tamu dengan memberikan perhatian penuh tentang apa yang akan 

disampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya agar tidak terjadi 

komplain yang lebih banyak lagi. 

4. 

 

 Menurut Ni Wayan Suwithi, (2008: 2), cara menangani 

komplain diatas yaitu kita sebagai seorang receptionist harus bisa 

memecahkan persoalan secara bersama untuk mencari jalan keluar yang 

baik dan selalu berikan perhatian lebih kepada tamu. 
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5. 

 

 Menurut Ni Wayan Suwithi, (2008: 2), cara seorang 

receptionist dalam menangani komplain diatas yaitu harus bisa memilah-

milah atau memisahkan apa yang diinginkan oleh tamu tersebut dengan 

tepat dan seorang receptionist harus memberikan pelayanan yan terbaik 

sesuai yang diharapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa:  

1. Pengaplikasian standar operating prosedur yang dimiliki oleh 

seorang receptionist di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club 

lombok sudah cukup baik akan tetapi perlu adanya peningkatan 

kedisiplinan dalam penerapan standar operating prosedur yang 

telah di tentukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan 

mencegah terjadinya komplain. 

2. Berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki, kinerja 

operasional front office department dapat dikatakan sudah baik 

karena kerjasama yang terjalin pada setiap section yang ada 

berjalan dengan lancar. Akan tetapi perlu ditambahkannya 

personnel pada reception section dan bellboy untuk 

meningkatkan kelancaran operasional kerja dan pelayanan guna 

memberikan kepuasan kepada tamu. 

3. Pengimplementasian job description yang dimiliki oleh 

receptionist di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Club sudah 

berjalan dengan baik dan lancar akan tetapi perlu untuk lebih 

ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. 

4. Fasilitas kerja yang dimiliki oleh receptionist di Kila Senggigi 

Beach & Pool Villa Club sudah mendukung arus kelancaran 
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operasional kerja sesuai dengan standar operating prosedur yang 

telah ditetapkan. 

5. Peranan receptionist dalam memberikan pelayanan kepada tamu 

di Kila Senggigi Beach & Pool Villa Clubsangatlah penting, 

sebuah komplain terjadi karena harapan seorang tamu yang tidak 

sesuai dengan pelayanan yang didapatkan. Karena pada 

hakikatnya tamu butuh untuk dilayani dan sebagai penyedia 

layanan seorang receptionist harus memberikan pelayanan yang 

memuaskan untuk mencegah terjadinya komplain. 

5.2 Saran 

 Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada setiap receptionist yang ada di Kila Senggigi 

Beach & Pool Villa Club untuk meningkatkan kedisiplinannya 

dalam menerapkan standar operating prosedur yang telah di 

tentukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah 

terjadinya komplain. 

2. Diharpakan kepada management Kila Senggigi Beach & Pool 

Villa Club untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kerja secara 

berkala kepada seluruh karyawan khusunya front office 

department, demi tercapainya pelayanan yang maksimal 

terhadap tamu hotel. 
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3. Diharapkan untuk ditambahkannya fasilitas dan peralatan kerja 

untuk receptionist berupa key rack untuk memperlancar 

operasional kerja front office department. 

4. Setiap pergantian shift diharapkan untuk selalu melakukan 

overhandle logbook untuk menyampaikan informasi-informasi 

penting yang harus ditindaklanjuti sehingga mampu 

meminimalisir terjadinya komplain. 
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DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Maxial yang digunakan di Pool Villa Club 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alat yang digunakan di bagian front office Cashier 
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Gambar 3. Bentuk Kunci Kamar dan Telepone Operator yang ada di 

Pool Villa Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Gambar Reservation Rack 
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Gambar 5. Foto Front Desk Pool Villa Club 
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Gambar 6. Gambar Kamar yang ada di Pool Villa Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Suasana di Lobby 
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Gambar 8. Fasilitas yang ada di Pool Villa Club 
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DAFTAR PETA 

 

Gambar 1. Peta Lombok 

 

 

 

Gambar 2. Peta Senggigi 
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