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ABSTRACT 

This scientific entitled “Multiroles of recepionist As Reservationist In 

Improving the Services Of Front Office Department in Grand Legi Hotel 

Mataram”. 

Multiroles of recepionist As Reservationist In Improving the Services Of 

Front Office Department in Grand Legi Hotel Mataram affects to service in 

front office department, can be seen from some services of receptionist as 

reservationist can not satisfy the guests such as  occurred of overbooking and 

double booking. It can be solve if receptionist and reservationist able to 

cooperate each other to exchange information and be discipline to apply 

standard operational procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 Karya tulis ilmiah ini berjudul ”Peranan Rangkap Receptionis tSebagai 

Reservationist Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Front Office Department 

Di Grand Legi Hotel Mataram“. 

Peranan Rangkap Receptionist Sebagai Reservationist Pada Front Office 

Department Di Grand Legi Hotel Mataram sangat mempengaruhi pelayanan 

pada department tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang 

dilakukan oleh receptionist yang merangkap menjadi reservationist tidak dapat 

memuaskan tamu seperti terjadinya overbooking dan double booking. 

Permasalahan yang terjadi tentunya dapat diatasi apabila receptionist dan 

reservationist mampu bekerjasama satu sama lain bertukar informasi dan 

disiplin serta menerapkan standard operational procedure yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang kini mulai dilirik 

dalam pengembangan pariwisatanya hal ini dikarenakan oleh provisi ini kaya akan 

budaya dan seni seperti perang topat, gendang beleq dan nyongkolan selain itu 

juga Nusa Tenggara Barat juga memiliki kekayaan destinasi wisata yang tentunya 

tidak diragukan lagi keindahannya. Dalam perkembangannya dapat dilihat dari, 

mulai dibangun dan dikembangkannya industri dalam sektor pariwisata, seperti 

perbaikan aksesibilitas ke destinasi pariwisata, begitu pula dengan pembangunan-

pembangunan akomodasi yang diperuntukkan sebagai fasilitas wisatawan dalam 

kegiatan pariwisatanya. 

Proses pengembangan pariwisata yang ada tentunya memiliki tujuan yang 

sebelumnya sudah menjadi rencana sebelum terlaksananya pengembangan-

pengembangan tersebut, dimanatujuan dari pengembangan itu sendiri adalah terus 

meningkatnya wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung untuk 

melakukan aktifitas wisata di Nusa Tenggara Barat. Dalam priode tahun 2012 

sampai dengan 2016 tujuan dalam pengembangan pariwisata memperoleh hasil 

yang cukup memuaskan ini dibuktikan dengan terus Meningkatnya wisatawan 

yang berkunjung. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada data tabel 1 berisi 

kunjungan wasatawan Nusa Tenggara Barat priode 2012-2016. 
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Tabel 1.Kunjungan Wasatawan Ke Nusa Tenggara Barat Priode 2012-2016 

Tabel 
Banyaknya Kunjungan Wisatawan ke Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 2012-2016 

Jenis Wisatawan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Wisatawan Mancanegara 
471706 565944 752306 1061292 1404328 

Wisatawan Nusantara 
691436 791658 876816 1149235 1690109 

Jumlah/Total 1163142 1357602 1629122 2210527 3094437 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat 

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya wisatawan yang 

berkunjung mengalami peningkatan.Peningkatan wisatawan yang berkunjung juga 

mempengaruhi peningkatan tamu yang menginap dihotel khususnya hotel yang 

ada di Nusa Tenggara Barat. 

Menurut Sulastiyono (2011) hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh 

pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitaskamar 

tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampumembayar 

dengan jumlah yang ajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpaadanya 

perjanjian khusus. Dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 

hotel merupakan fasilitas yang diperuntukkan kepada tamu untuk kegiatan 

berwisatanya. Dalam dunia pariwisata khususnya hotel tamu menginap biasanya 

selain merupakan tamu yang datang untuk berekreasi tidak jarang juga datang 

untuk melakukan kegiatan MICE (Meetting, Incentive Trip,conference dan 

Exhibition).  
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Tinggi rendahnya tamu yang menginap dihotel sangat terpengaruhi oleh citra 

yang dimiliki hotel tersebut, semakin baik citra suatu hotel semakin banyak pula 

tamu yang akan menjadi konsumennya. Pembentukan suatu citra yang baik 

merupakan salah satu hal yang utama yang dilakukan oleh hotel untuk 

mendapatkan tamu sebanyak mungkin agar laba yang ditargetkan dapat tercapai, 

dengan melakukan berbagai cara seperti pembentukan karakter yang baik untuk 

semua pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan juga 

melengkapi fasilitas yang ada. Begitupula halnya dengan hotel-hotel yang ada 

dikawasan mataram khusunya hotel Grand Legi Mataram. 

Hotel Grand Legi Mataram merupakan salah satu hotel yang dapat menjadi 

pilihan akomodasi wisatawan untuk menginap dengan penyediaan kamar dan 

layanan yang tidak kalah baiknya dengan hotel-hotel yang ada dilingkup Kota 

Mataram, terlebih lagi hotel Grand Legi adalah salah satu hotel bintang tiga 

denganpelayanan yang tidak diragukan lagi, hal ini dapat dibuktikan dengan 

banyaknya tamu yang menjadi langganan di hotel ini, seperti anggota DPRD 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dari mulai DPRD Kota Bima, Kabupaten, Bima 

Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu dan juga banyaknya kegitan 

yang terlaksana mulai dari kegiatan pertemuan Dinas Kesehatan, pertemuan Dinas 

Pendidikan dan Budaya dan kegiatan MICE lainya. 

Untuk mendapatkan tamu sebanyak mungkin serta langganan yang semakin 

meningkat tentunya Grand Legi Mataram terus melakukan upaya salah satunya 

dengan meningkatkan fasilitas yang dan kualitas serta citra yang dimiliki, dalam 
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hal ini Hotel Grand Legi Mataram tentunya memiliki cara yang terstruktur dan 

terorganisir yaitu dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada semua 

sumber daya manusia yang ada dengan memberikan tuntunan cara kerja seperti 

pemberlakuan standar prosedur operasional (Standard Operasional Procedure). 

Pemberlakuan standard operasional yang ada adalah salah satu faktor penting yang 

dapat membentuk karakter sumber daya manusia dihotel Grand Legi Mataram 

menjadi disiplin dan bertanggung jawab dan tentunya pelayanan yang ada di hotel 

ini pada setiap departmentnya memiliki standar operasional, tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda, begitu pula dengan department kantor depan hotel 

(Front office). 

Kantor depan hotel merupakan department yang sangat penting dalam 

menciftakan kesan yang baik disebuah hotel karena kantor depan hotel adalah 

kesan pertama dan terakhir bagi tamu selain itu juga semua informasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan tentang produk hotel maupun informasi diluar hotel 

(Product Knowledge) akan bisa didapat di department ini begitupula dengan 

pelaksanaan check-in dan check-out tamu. 

Kantor depan hotel Grand Legi Hotel Mataram dalam pelayanan dan 

manajemennya memiliki beberapa hal yang memang berbeda dengan hotel bitang 

tiga lainya. Salah satunya pada struktur organisasi yang dimiliki. Pada dasarnya 

dikantor depan hotel bintang tiga memiliki struktur organisasi yang dapat 

dikatakan lengkap dengan section yang ada akan fokus pada pekerjaan yang 

seharusnya dikerjakan. Berbeda dengan kantor depan hotel di Grand Legi 
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Mataram, pada susunan organisasinya section receptionist merangkap menjadi 

seorang front office chasier, telephone operator dan reservationist. Dimana tugas 

dan tanggung jawabnya mencangkup menerima kedatangan tamu, melayani 

keberangkatan tamu, memberikan informasi kepada tamu dan melayani 

pembayaran oleh tamu serta menerima reservasi dari tamu. 

Receptionist pada kantor depan hotel Grand Legi Mataram memiliki tugas 

salah satunya menerima reservasi yang dimana seharusnya tugas tersebut 

merupakan tugas dari reservation, menjadikan section receptionist berperan 

penting dalam memberikan kesan pertama kepada tamu sehingga meningkatkan 

pelayanan pada section ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepuasan kepada 

tamu. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji “Peranan 

Rangkap Receptionist Sebagai Reservationist Dalam Meningkatkan Pelayanan Di 

Front office Grand Legi Hotel Mataram” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka  dirumuskan suatu   

permasalahan yaitu bagaimanakah peranan rangkap receptionist sebagai 

reservationist dalam meningkatkan pelayanan pada Front Office Department di 

Grand Legi Hotel Mataram? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.3.1 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Untuk mengetahui peranan rangkap receptionist sebagai reservationist 

dalam meningkatkan pelayanan pada Front Office Department di Grand 

Legi Hotel Mataram 

1.3.2 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

(1) Secara Akademik 

Untuk memenuhi salah satu syarat penulis guna mencapai kebulatan studi 

Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 

(2) Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

penulis selanjutnya yang membahas tentang section reception 

(3) Bagi Penulis 

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

penulis khususnya dalam mengetahui peranan rangkap receptionist sebagai 

reservationist dalam meningkatkan pelayanan pada front office di Grand 

Legi Hotel Mataram 

(4) Bagi Instansi Terkait 

Hasil karya tulis ini diharapkan mampu menambah refrensi tentang 

peranan rangkap receptionist sebagai reservationist dalam meningkatkan 

pelayanan pada front office di Grand Legi Hotel Mataram  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Menurut Kodyat dalam wijaya (2009) pariwisata adalah perjalanan dari suatu 

tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, 

sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan 

lingkungandalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.  

Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam wijaya (2009) menjelaskan pariwisata 

sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek 

ketujuan-tujuan diluar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan 

kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. 

Sedangkan Wahab dalam wijaya (2009) menjelaskan pariwisata adalah salah 

satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang 

cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standart hidup 

serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.Sebagai sektor yang 

kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan 

dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai 

industri. 

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pariwisata adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan leisure (waktu luang untuk bersenang-senang) 

ditempat wisata, untuk  refressing juga dapat memanfaatkan industry pariwisasat 
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seperti akomodasi perhotelan, agent perjalanan sebagai pelengkap kegiatan 

pariwisatanya. 

2.2 Pengertian Hotel 

Beberapa pengertian hotel menurut para ahli sebagai berikut: 

(1) Menurut Sulastiyono (2011) hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh 

pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas 

kamar tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan 

mampumembayar dengan jumlah yang ajar sesuai dengan pelayanan yang 

diterima tanpa adanya perjanjian khusus. 

(2) Sambodo dan Bagyono (2006) mengungkapkan bahwa “sebagian orang 

mungkin menganggap bahwa perhotelan  hanya terdiri dari hotel dan restoran. 

Lebih luas dari itu, industri perhotelan meliputi berbagai macam usaha, seperti 

bar, gerai fast food, guest house, laundry and dry cleaning, rekreasi keluarga, 

kebugaran, dan lain sebagainya.” Usaha perhotelan memiliki ciri-ciri khusus, 

yaitu memadukan usaha menjual produk nyata hotel (tangible product), seperti 

kamar, makanan, dan minuman.Dengan usaha menjual jasa pelayanan 

(intangibleproduct) seperti keramahan, sopan santun, kecekatan, kemudahan, 

dan lain-lain. Agarberhasil dalam usaha tersebut makapengelola harus terus 

berusaha meningkatkan kualitas produk dan mampu menyajikan pelayanan 

yang sebaik-baiknya 

(3) Ni Wayan Suwithi dalam Wisnu Hadi (2014) menuliskan dalam bukunya, 

menurut The American Hotel and Motel Association (AHMA) sebagaimana 
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dikutip oleh Steadmon dan Kasavana: A hotel may be defined as an 

establishment whose primary business is providing lodging facilities for the 

general public and which furnishes one or more of the following services: food 

and beverage service, room attendant service, uniformed service, Laundering 

of linens and use of furniture and fixtures, yang dapat diartikan sebagai 

berikut: Hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang 

dikelolasecara komersial dengan memberikanfasilitas penginapan untuk umum 

dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut:pelayanan makan dan minum, 

pelayanankamar, pelayanaan barang bawaan,pencucian pakaian dan dapat 

menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan hiasan yang ada 

didalamnya. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hotel 

merupakan salah satu akomodasi yang dikelola secara komersil yang 

disediakan kepada tamu sebagai tempat menginap, yang dimana menyediakan 

fasilitas lain yang dibuthkan oleh tamu dan juga pemberian layanan untuk 

memberikan kepuasan kepada tamu sehingga hotel mampu mencapai 

tujuannya yaitu mendapatkan laba yang ditargetkan 

2.3 Klasifikasi Hotel 

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988 dalam 

Damanik (2014), tentang usaha dan pengelolaan hotel menjelaskan bahwa 

klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang.Darikelas yang terendah diberi 

bintang satu, sampai kelas tertinggi adalah hotel bintang lima. Sedangkan 
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hotel-hotel yang tidak memenuhi standar kelima kelas tersebut atauyang 

berada dibawah standar minimum yang ditentukan disebut hotel non bintang. 

Pernyataan penentuan kelas hotel ini dinyatakan oleh Dirjen Pariwisata dengan 

sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun sekali dengan tata cara 

pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata.  

Dasar penilaian yang digunakan antara lain mencakup: 

a. Persyaratan fisik  meliputi lokasi hotel dan kondisi bangunan. 

b. Jumlah kamar yang tersedia. 

c. Bentuk pelayanan yang diberikan 

d. Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan 

karyawan. 

e. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti kolam 

renanglapangan tenis dan diskotik. 

Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut : 

1. Hotel bintang satu 

a. Jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar 

dilengkapikamar mandi didalam 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 m2 untuk 

kamardouble dan 18 m2 untuk kamar single 

c. o Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur tidur, minimal terdiri 

darilobby, ruang makan (> 30m2) dan bar. 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga. 
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2. Hotel bintang dua 

a. Jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 suite 

room,44 m2). 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20m2 untuk 

kamardouble dan 18 m2 untuk kamar single. 

c. Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby,ruang makan (>75m2) dan bar. 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang 

berhargampenukaran uang asing, postal service, dan antar jemput. 

3. Hotel bintang tiga 

a. Jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 suite room, 

48m2). 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 22m2 untuk 

kamarsingle dan 26m2 untuk kamar double. 

c. Ruang publik luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby,ruang makan (>75m2) dan bar. 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang 

berharga,penukaran uang asing, postal service dan antar jemput. 

4. Hotel bintang empat 

a. Jumlah kamar minimal 50 kamar (temrasuk minimal 3 suite room, 48 

m2) 
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b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 24 m2 untuk 

kamarsingle dan 28 m2 untuk kamar double 

c. Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

kamarmandi, ruang makan (>100 m2) dan bar (>45m2) 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang 

berharga,penukaran uang asing, postal service dan antar jemput. 

e. Fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), 

ruanglaundry (>40m2), dry cleaning (>20m2), dapur (>60% dari 

seluruh luaslantai ruang makan). 

f. Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, 

maskapaiperjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, 

serta fasilitasolahraaga dan sauna. 

5. Hotel bintang lima 

a. Jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk mminimal 4 suite 

room,58m2) 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 26 m2 untuk 

kamarsingle dan 52m2 untuk kamar double. 

c. Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby,ruang makan (>135m2) dan bar (>75m2). 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang 

berharga,penukaran uang asing, postal service dan antar jemput. 
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e. Fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), 

ruanglaundry (>40m2), dry cleaning (>30m2), dapur (>60% dari 

seluruh luaslantai ruang makan). 

f. Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, 

maskapaiperjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, 

serta fasilitasolahraaga dan sauna. 

g. Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi 

konsumendalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan 

keinginan.Memberikanbimbingan pada pengusaha hotel serta 

tercapainya mutu pelayananyang baik 

2.4 Departement Dalam Hotel 

Departement didalam hotel salah satunya merupakan kantor depan hotel. 

2.3.1 Kantor Depan Hotel 

Berberapa pengertian kantor depan hotel atau Front Office menurut para ahli 

sebagai berikut: 

(1) Front Office atau Kantor Depanmerupakan departemen yang vital dalam 

operasional hotel. Anwar (2002:1) dalam buku “PengantarOperasional Kantor 

Depan Hotel”menjelaskan kantor depan hotel merupakansalah satu departemen 

atau bagian yanglangsung memberikan pelayanan kepadatamu, dimulai dari 

calon tamu mengadakan pemesanan kamar/ pre-arrival sampai tamutinggal dan 

berangkat (check-out) dari hotel. Sangatlah dimengerti betapa kompleksnya 
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kegiatan pelayanan hotel untuk memperoleh hasil dan keuntungan yang 

diharapkan 

(2) Menurut Bagyono dan sambodo (2006) pada umumnya, Front Office terletak 

di bagian depan sebuah hotel supaya mudah dilihat tamu dan diperluas dengan 

adanya lobi sebagai ruang gerak bagi tamu.Front Office memiliki peran dan 

fungsi yangsangat vital dalam penyelenggaraan layananhotel  

(3) Adapun peran penting Front Office menurut Sugiarto dalamRona Maiziva Drie 

yaitu: 

a. Wakil manajemen(Management Representative) 

Dalam keadaan tertentu kantor depan hotel dapat berperan sebagai wakil 

dari manajemen untuk menghadapi/menyelesaikan masalah tertentu yang 

biasanyahanya bisa diselesaikan oleh pihak manajemen. Hal inibiasanya 

sering terjadi ketika masalah terjadi diluar jamkantor, ketika manajemen 

tidak sempat menyelesaikan masalahnya, terutama dimalam hari atau tiba-

tiba tamu yang sangat penting (para pejabat tinggi) datang kehotel untuk 

keperluan pribadi. 

b.  Mampu menjual (SalesPerson) 

Mampu dijual disinimaksudnya mampu menjual kamar dan fasilitas hotel 

lainnya. Setiap orang yangberada dibagian Front Office harus mampu dan 

memiliki salesmanship, karena bagian Front Office lebih banyak 

berhubungan dengan tamu dibandingkan departemen lainnya. 
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c. Pemberi Informasi(Information Giver) 

Bagian Front Office harus mampu memberikan informasiatau keterangan 

yang jelas dan benar tentang fasilitas hotel serta produk yang dijual dihotel. 

Selain itu bagian Front Office juga harus mengetahui kejadian-kejadian 

yang berlangsung dihotel ataupun peristiwa-peristiwa penting diluar hotel 

yang berhubungan dengan kebutuhan tamu. 

d. Penyimpan Data (RecordKeeper) 

Front Office department merupakan sumber dan pusat penyimpanan data 

dalam kegiatan sehari-hari dihotel. Semua data dan laporan akan direkap 

dari bagian lain lalu direcord oleh Front Office dalam bentuk laporan-

laporan dandata statistic. Front Office jugamenyimpan data riwayat tamu. 

e. Diplomatis (Diplomatic Agent) 

Bagian Front Office diharapkan mampu melakukan tindakan diplomatis 

dalam menjaga dan menetralisir suasana dengan pihak lain yang 

berhubungan dengan hotel. 

f. Pemecah Masalah (ProblemSolver) 

Sebagai the hub of activities, Front Office merupakan tempat untuk 

menyelesaikan masalah tamu, terutama keluhan tamu.Hal yang wajar bila 

bagian Front Office sering mendapat keluhan yang sebenarnya masalah 

departemen lain. 
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g. Wakil dari hubunganmasyarakat (Public RelationsAgent) 

Front Office harus mampu berperan secara aktif sebagai orang yang 

berhubungandengan masyarakat, terutama pengunjung hotel. Sehingga 

memberikan citra yang baik kepada tamu hotel. 

h. Koordinator kegiatan pelayanan (ServiceCoordinator) 

Kantor depan hotel juga berperan sebagai tempat koordinasi pelayanan. 

Informasi dan kegiatan departemen laindi komunikasikan melalui kantor 

depan. Terutama pada saat ada tamu rombongan dan adanya kegiatan 

konvensi yang melibatkan tamu danpengunjung hotel. 

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kantor depan hotel 

merupakan pusat informasi yang berkaitan dengan segala informasi yang 

berkaitan dengan internal hotel ataupun external, merupakan department yang 

menjadi kesan pertama dan terakhir oleh tamu dan tempat melakukan keluhan 

oleh tamu serta department yang melakukan penjualan kamar. 

2.3.2 Housekeeping  

Housekeeping  berasal  kata  dari  kata  “house”  yang  artinya  rumah,  wisma,  

hotel  dan  kata  “keep”  yang  artinya  menjaga,  merawat,  atau  memelihara.  

Arti  Housekeeping adalah:   bagian   atau   departemen   yang   mengatur   

atau   menata peralatan,  menjaga  kebersihan,  memperbaiki  kerusakan,  dan  

memberi  dekorasi  dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, indah, 

menarik, dan menyenangkan penghuninya. 
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2.3.3 Engineering 

Engineering merupakan departement yang bertanggung jawab atas perbaikan 

fasilitas dihotel seperti AC, TV dan lain sebaginya 

2.3.4 Accounting  

Accounting Departement yang bertanggung jawab terhadap semua income dan 

outcome hotel. 

2.3.5 Security  

Security adalah departement yang bertanggung jawab atas keamanan hotel 

2.3.6 Sales and Marketing 

Sales and marketing adalah departement yang bertanggung jawab atas 

pemasaran hotel. 

2.3.7 Human Resources Development 

Human resources development adalah departement yang bertanggung jawab 

atas seluruh karyawan hotel berkaitan dengan penerimaan dan pemecatan, 

pemberian sanksi dan keluhan dari karyawan 

2.5 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan dalam Karya Tulis Ilmiah Sobirin (2017:21)  

- Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat dihaarapkan yang dimiliki 

oleh yang berkedudukan dimasyarakat dan peranan adalah bagian dari tugas 

utama yang harus dilaksanakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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- peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan 

yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan 

kemajuan perubahan tingkah laku 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tugas 

serta prilaku yang dilakukan oleh seseorang dan peranan yang dilakukan tersebut  

berdasar pada perannya. 

2.6 Pengertian Reception dan Reservation 

a. Pengertian reception 

Reception menurut Nawawi (2015) reception adalah salah satu section tempat 

terjainya proses penerimaan tamu, penentuan/pemberian kamar baik untuk 

tamu yang memesan terlebih dahulu (reservasi) ataupun untuk tamu yang 

belum memesan (walk-in Guest) 

Tugas dan tanggung jawab dari section ini meliputi : 

- Menangani kedatangan tamu (Guest check-in) 

- Menangani keberangkatan tamu (guest Check-out) 

- Memberikan informasi kepada tamu terkait dengan informasi tentang 

internal hotel (fasilitas hotel, penggunaan fasilitas dan harga kamar) dan 

external hotel seperti destinasi wisata dan pusat perbelanjaan. 

b. Pengertian Reservation 

Reservation merupakan section yang bertanggung jawab terhadap permintaan 

pemesanan kamar dari para calon tamu untuk priode tertentu Nawawi (2015:5). 
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2.7 Pengertian Pelayanan 

Menurut Gronross dalam Mahezda (2014) tentang definisi pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengankaryawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yangdimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/pengunjung. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM 

 

 

3.1 Sejarah Singkat Grand Legi Hotel Mataram 

Sejarah hotel ini diawali dengan peristiwa Tanggal 06 Juni Tahun 1997, 

dimana waktu itu pada pagi hari sekitar pukul 10.30, Bapak Yop Ave yang 

menjabat selaku Menteri Pos dan Telekomunikasi pada masa itu secara resmi 

membuka gerbang usahanya dimulainya beroperasi hotel. 

Dalam sejarah perjalanannya hotel ini, pertama sekali bernama Hotel Sahid 

Legi Mataram  karena dikelola langsung oleh Sahid Hotels (PT. SIHM & C ).  Ini 

artinya Hotel Sahid Legi Mataram merupakan bagian dari salah satu unit Sahid 

Hotels yang ada diseluruh Indonesia. Dengan kata lain merupakan chains hotel 

bersekala nasional dari beberapa unit hotel yang tergabung dalam Sahid Group. 

Akan tetapi perlu menjadi catatan kita bersama bahwa dalam hubungannya dengan 

sejarah di atas, Sahid Group (PT. SIHM & C) hanya mempunyai posisi sebagai 

pemilik hak paten (Branch Image) berupa Sahid saja, sama sekali tidak ada 

kaitannya dengan kepemilikannya karena hotel ini sejak awal dimiliki oleh salah 

seorang Pengusaha Daerah yang sangat berhasil yaitu bapak H. Achmad. 

Peristiwa Tanggal 1 September 2005, juga merupakan peristiwa sangat penting 

dalam sejarah perjalanan hotel ini.Karena pada saat itu, hotel ini secara resmi 

mengganti namanya dari Hotel Sahid Legi Mataram menjadi Hotel Grand Legi 

Mataram. Dengan demikian hotel ini tidak lagi merupakan chains hotel seperti 
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yang dikatakan di atas, akan tetapi menjadi hotel yang berdiri sendiri. Merupakan 

hal yang pasti peristiwa tersebut berakibat perubahan dalam berbagai hal terutama 

sekali berkaitan dengan administrasi operasionalnya. 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka penempatan kerja karyawan untuk 

dapat dengan mudah mengetahui bagaimana berintraksi dan berkoordinasi dalam 

organisasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Grand Legi Hotel Mataram 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Hotel Grand Legi Mataram 

3.3 Job Description 

Job Description atau dalam Bahasa Indonesia adalah dskripsi kerja merupakan 

rincian tugas dan tanggung jawab dari masing masing karyawan sesuai dengan 

jabatan dan departmenti kerjannya. 
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Adapun job description yang ada di hotel Grand Legi Mataram sesuai dengan 

jabatan masing-masing adalah sebagai berikut : 

3.3.1 General Manager 

 General Managermerupakan manager yang bertanggung jawab langsung 

kepada pemilik Hotel Grand Legi berkaitan dengan keseluruhan operasional hotel. 

Tugas dan tanggung jawab dari General Managermencangkup pelaksanaan yang 

berkaitan dengan fungsi managemen yaitu membuat perencanaan, melakukan 

pengorganisasian dan pengarahan serta melakukan pengawasan terhadap seluruh 

operasional hotel. 

Tugas dan Tanggung jawab General Manager Hotel Grand Legi : 

1. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik hotel berkaitan dengan seluruh 

operasional hotel. 

2. Membuat perencanaan yang berkaitan dengan kesuluruhan operasioanl hotel 

dengan Membuat peraturan, kebijakan dan keputusan dalam prosedur 

operasional hotel. 

3. Melakukan pengorganisasian dalam hal ini penempatan-penempatansumber 

daya manusia maupun sumber daya alam yang ada dalam lingkup Hotel Grand 

Legi sesuai pada tempatnya, 

4. Melakukan pengarahan cara yang sesuai kepada bawahannya agar sesuai 

dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan 

5. Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan operasional dan kebijakan yang 

ada dalam lingkup hotel 
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6. Mengevaluasi dan menganalisa hasil implementasi strategi perusahaan serta 

mencari usulan atas pemecahan masalah yang timbul 

7. Mengontrol dan mengevaluasi implementasi strategi agar memperoleh 

masukan strategis sebagai usulan utntuk kebijakan tahun berikutnya 

8. Menandatangani dan mengirim surat kepada tamu jika sangat di perlukan. 

9. Melakukan interview dan uji kompetensi bagi staff yang akan menduduki 

jabatan atau posisi  yang tepat sebagai manajer. 

10. Mengontrol dan menganalisa laporan keuangan. 

11. Melakukan komunikasi yang baik dengan manajer – manajer lainnya serta 

department masing – masing bagian agar dapat bekerja sama dengan baik. 

12. Memonitor dan mengamati Hotel serta bertanggung jawab atas semua 

kelancaran operasionalHotel. 

3.3.2 Room Division Manager 

 Room Division Manager di Hotel Grand Legi memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang merangkap, artinya tidak hanya sebagai pimpinan pada deapartment 

Housekeeping diatas Housekeeping Manager namun bertanggung jawab juga 

terhadap department Front Office 

 Adapun tugasdan tanggung jawab Room Division Manager Hotel Grand Legi : 

1. Mengatur dan memonitor operasional pada aktifitas hotel. 

2. Membantu Front Officestaff dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan 

system computer. 

3. Membantu dalam penjualan. 
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4. Mengawasi semua bawahannya 

5. Melakukan tugas lain yang atas dasar perintah atasan (managemen) 

3.3.3 Executive Secretary 

 Executive Secretary merupakan assistant yang membantu General Manager 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain itu juga Executive 

Secretary di Hotel Grand Legi merangkap menjadi bendahara hotel yang juga 

secara langsung bertanggung jawab kepada pemilik hotel. 

 Tugasdan tanggung jawabExecutive Secretary Hotel Grand Legi : 

1. Membantu General Manager dalam mengelola dan mengatur manajemen hotel. 

2. Memberikan laporan dan bertanggung jawab langsung kepada General 

Manager. 

3. Menerima laporan dari masing – masing Department Heads. 

4. Mengatur dan memonitor operasional pada aktifitas hotel. 

5. Pengganti General Manager sementara jika sewaktu – waktu General Manager 

tidak ada di tempat. 

6. Menyusun rencana kerja jangka pendek sesuai dengan rencana dan anggaran 

perusahaan secara keseluruhan. 

7. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan bulanan dan tahunan sesuai dengan 

keperluan yang telah ditetapkan. 

8. Memimpin rapat bagian dan aktif dalam rapat – rapat operasional antar department 

dengan General Manager. 
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3.3.4 Assistant Personalia Manager 

 Assistant Personalia Manager merupakan manajer yang bertanggung jawab 

melakukan fungsi manajemen yang berkaitan dengan seluruh sumber daya 

manusia yang ada dalam lingkup Grand Legi. 

 Tugas dan Tanggung jawab Personalia Hotel Grand Legi : 

1. Bertanggung jawab atas rekrutmen yang di butuhkan oleh perusahaan dengan 

melaksanakan seleksi interview. 

2. Mengontrol kebenaran data karyawan. 

3. Mengontrol kebenaran kesehatan, serta melakukan placeman sebelum calon 

karyawan di terima. 

4. Mengadakan manpower Development bersama General Manager. 

5. Memiliki management dalam hal memecahkan masalah. 

6. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu memecahkan masalah yang timbul. 

7. Orientasi pengenalan kerja kepada karyawan baru. 

8. Melakukan control saleris over time, transportation, allowancemedicaldan 

insurance. 

9. Mengusulkan kepada atasan mengenai system pengkajian, memberikan 

motivasi kepada karyawan mengadakan contoh upah, evaluasi kerja dan 

analisa tenaga kerja. 

10. Mengkoordinir dan melaksanakan program seperti :rekreasi, olahraga, 

sembahyang bersama, kantin dansejenisnya. 
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11. Bekerjasama dengan seluruh department heads staff dalam memecahkan 

masalah, terutama dalam peningkatan kedisiplinan kerja. 

12. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengadilan serta mengenai 

ketenagakerjaan. 

13. Mengontrol kontrak – kontrak, filling data semua karyawan serta perubahan 

yang terjadi agar tetap up to date. 

14. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah, mulai dari tingkat bawah sampai 

tingkat atas yang adahubungannya denganketenagakerjaan. 

15. Mengadakan survey tentang labour suplly, performance standard, human dan 

industry relation, motivation danmoral. 

16. Mengusulkan pada General Manager mengenai security police, serta 

mengadakan control chief security ke loker, tempat parkir dansekitarnya. 

17. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan (management). 

18. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia.Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

19. Membuat sistem Human Resource yang efektif dan efisien, dengan membuat 

Standard Operasioal , job description, training and development system. 

20. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari 

mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 

21. Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan yang 

dianggap perlu. 
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22. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, 

keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar 

perusahaan. 

23. Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, 

perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 

24. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya 

kontrak kerja. 

25. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau 

kebijakan perusahaan 

3.3.5 Duty Manager 

 Duty Managermerupakan manajer yang bertanggung jawab malakukan 

pengawasan terhadap keseluruhan operasional hotel pada waktu kerjanya. 

  Tugas dan Tanggung jawab Duty Manager Hotel Grand Legi : 

1. Melakukan pengawasan terhadap seluruh opersional hotel pada waktu kerjanya 

2. Menyelesaikan masalah yang sekiranya tidak bisa diselesaikan oleh bawahanya 

3. Menangani complain dari tamu 

4. Menulis Daily Forcest kamar  

5. Mencatat nama karyawan yang in charge  

6. Mencatat permasalahan yang terjadi pada waktu kerjanya dan mencoba 

mennyelesaikan permasalahan tersebut 
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3.3.6 Food and Beverage Manager 

 Food and Beverage Manager merupakan manajer yang bertanggung jawab 

terhadap kelancaran keseluruhan operasional pada bagian kitchen, restaurant dan 

banquet , melakukan pengawasan dan pengarahan kepada seluruh bawahannya 

merupakan tugas utama Food and Beverage Manager. 

 Tugas dan Tanggung jawab Food and Beverage Manager Hotel Grand Legi : 

1. Mengawasi jalannya operasional khususnya dalam bidang pelayanan makanan 

dan minuman kepada tamu. 

2. Menetapkan menu system penyajian strategi penjualan, mengarahkan 

penjualan, mengarahkan pelaksanaan,menilaikebersihan dari departmentnya. 

3. Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan secara langsung dan 

melaporkan kepada Executive Secretary yang memerlukan penanganan khusus. 

4. Menetapkan jadwal operasional food & beverage outlet. 

5. Memonitor pelaksanaan pemeliharaan sanitasi. 

6. Melakukan analisis, evaluasi pesaing. 

7. Memonitor hasil inventarisasi fisik dapur dan food and beverage service serta 

stewarding. 

8. Melakukan analisis, evaluasi pemakai. 

9. Menyusun rencana anggaran dapur, food & beverage service serta stewarding. 

10. Commodities dan statistic penjualan. 

11. Merumuskan kebijakan pengendalian biaya operasional, menilai pelaksanaan. 

12. Meneliti, menyetujui standard portion size. 
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13. Menyusun rencana program kerja dan menilai pelaksanaannya. 

14. Meneliti rekomendasi penyesuaian tariff food and beverage. 

15. Merumuskan rekomendasi serta mengembangkan daripada personel. 

16. Menyusun laporan, dokumentasi, melakukan korespondensi. 

17. Menyelenggarakan breafing pada food & beverage department. 

18. Mengawasi serta mengecek stock bahan – bahan yang diperlukan di kitchen. 

19. Mengawasi food production sebelum disajikan kepada tamu. 

3.3.7 Sales and Marketing Manager 

 Sales dan Marketing Manager merupakan manajer yang bertanggung jawab 

melakukan fungsi manajemen dalam lingkup pemasaran produk hotel. 

 Tugas dan Tanggung jawab Duty Manager Hotel Grand Legi : 

1. Bertanggung jawab dalam penjualan semua produk hotel baik berupa barang 

dan jasa. 

2. Memelihara dan meningkatkan usaha bisnis dari langganan yang sudah ada 

maupun dari daerah baru. 

3. Menyusun rencana dan membuat laporan hasil Sales Call mingguan, bulanan, 

termasuk complain dan permintaan dari pelanggan. 

4. Menemani, menjamu pelanggan sesuai dengan kebutuhan bila perlu di luar jam 

kerja. 

5. Melakukan sales call secara rutin sesuai dengan program yang telah di 

rencanakan. 
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6. Bekerjasama dengan department lain agar tercapai pelaksanaan tugas dengan 

baik. 

7. Membuat dan menyampaikan rencana kerja bulanan atau mingguan. 

8. Memelihara hubungan baik dengan relasi agar mempermudah mengatur tamu 

yang datang ke hotel. 

9. Melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan (management). 

10. Melaksakan dan mentaati peraturan hotel 

3.3.8 Accounting Manager 

 Accounting Managermerupakan manajer yang bertanggung jawab melakukan 

fungsi manajemen yang berkaitan dengan departmentnya yaitu menangani 

pemasukan dan pengeluaran hotel. 

 Tugas dan Tanggung jawab Personalia Hotel Grand Legi : 

1. Mempersiapkan program kerja harian untuk tugas-tugas bidang akuntansi. 

2. Menyusun rencana kerja jangka pendek sesuai dengan rencana dan anggaran 

perusahaan secara keseluruhan. 

3. Membina dan menkoordinir seksi-seksi di dalam lingkungan accounting . 

4. Pencapaian sasaran yaitu penyajian laporan yang tepat waktu dan benar dengan 

prinsip-prinsip yang lazim. 

5. Membantu manajemen dalam rangka pendalian biaya sesui dengan prediksi 

yang telah ditetapkan,  memeriksa serta mengecek kebenaran dan kelengkapan 

bukti pengeluaran dalam penerimaan kas sesuai dengan prosedur. 

6. Mengendalikan jalan operasional bagiannya. 
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7. Mengkoordinir fungsi-fungsi yang berlainan dalam usaha penjualan produk 

perusahaan. 

8. Menyelenggarakan hubungan yang baik terhadap pelanggan, instansi maupun 

segmen lainnya. 

9. Menyusun program dan anggaran pembiayaan pemasaran. 

10. Penanggung jawab atas penyususnan marketing plan. 

11. Bertanggung jawab atas peyelenggaraan promosi baik di dalam maupundi luar 

hotel. 

12. Bertanggung jawab atas semua administrasi bagiannya. 

13. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan bulanan dan tahunan sesuai 

dengan keperluan yang telah ditetapkan. 

14. Bertanggung jawab atas pembuatan publikasi atau advertensi dalam rangka 

pemasaran perusahaan dan juga dalam hal kerjasama dengan Food & Beverage 

department dan Banquet. 

15. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi public relation. 

16. Bertanggung jawab atas kampanye perusahaan lewat usaha direct-mail atau 

penawaran tariff kepada tamu/calon tamu. 

3.3.9 Chief Engineering 

Chief Engineering merupakan kepala bagian dari Engineering yang 

bertanggung jawab atas semua fasilitas hotel maupun fasilitas kamar yang 

berhubungan dengan item-item elektronik dan item lainnya yang ada di hotel. 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Chief Engineering Hotel Grand Legi: 
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1. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Engineering Operation. 

2. Menyiapkan laporan – laporan yang di perlukan. 

3. Melatih dan mengawasi karyawan yang merupakan bawahannya agar dapat 

bekerja secara efektif dan efesien. 

4. Memeriksa dan mengawasi bahwa seluruh work orderdari semua department 

telah diatasi dengan baik. 

5. Melatih dan mengawasi crew, repair dan maintenance agar bekerja dengan 

efektif dalam memelihara seluruh hubungandengan yang ada di dalam hotel. 

6. Memelihara kebersihan, kesiapan mesin – mesin hotel secara teratur agar dapat 

dipastikan beroperasi dengan baik dan maksimal. 

7. Mematuhi dan mentaati peraturan di hotel. 

8. Melaksanakan tugas lain dari perintah atasan. 

3.3.10 Chief Security 

Chief Security merupakan kepala bagian dari security hotel, yang bertanggung 

jawab atas seluruh keamanan hotel baik keamanan dari tamu maupun karyawan 

hotel. 

 Adapun tugas dan tanggung jawab dari Chief Engineering Hotel Grand Legi: 

1. Bertanggung jawab atas terpeliharanya keamanan hotel, tamu dan semua 

karyawan. 

2. Mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan petugas keamanan. 

3. Membuat usulan pada management mengenai sistim keamanan dan ketertiban 

yang baik. 
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4. Mengatur jadwal kerja, cuti serta mengadakan koordinasi dengan pihak yang 

berwajib dalam rangka memelihara ketertibanlingkungan dan keamanan 

lingkungan. 

5. Mengadakan koordinasi dengan kepolisian dalam hal penyelidikan bila adanya 

kejadian yang melibatkan karyawan atau pihak hotel setempat. 

6. Membantu tamu dalam membuat laporan pada polisi bila ada tamu yang hilang. 

7. Memberikan bimbingan kepada bawahan, serta memberikan masukan dalam 

penelitian pegawai. 

8. Mengambil kunci pada security department dengan mendatangkan log book yang 

telah di sesuaikan. 

9. Melaksanakantugas dengan baik. 

10. Melaporkan kepada General Manager segala kejadian yang terjadi di sekitar hotel 

yang berkaitan dengan keamanan.Housekeeping Manager 

3.3.11 Housekeeping Manager 

Housekeeping Manager merupakan manajer yang bertanggung jawab dalam 

melakukan pengawasan dan pengarahan serta pengorganisasian karyawan dibawah 

pimpinannya. 

Adapun tugas dan tanggung jawab Housekeeping Manager Hotel Grand Legi: 

1. Mengatasi masalah mengenai lost and found. 

2. Melakukan control ke public. 

3. Melaksanakan house rules serta peraturan yang lain terhadap karyawannya. 

4. Bertanggung jawab serta memelihara terhadap semua perlengkapan tata graha. 
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5. Membuat budget. 

6. Menetapkan tugas, membina dan mengawasi karyawan pada departmentnya. 

7. Mengadakan koordinasi dengan department hotel yang lainya. 

8. Memelihara dan mempertahankan serta mengontrol secara pelayanan secara 

rutin. 

9. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel. 

10. Melaksanakan tugas lain dari perintah atasan 

11. Mengkoordinir dan memonitoring tugas dan tanggung jawab supervisor sesuai 

dengan job description masing-masing dengan mengadakan briefing dan 

controlling untuk kelancaran Housekeeping operasional 

12. Melaksanakan pengawasan langsung operasional Housekeeping secara 

keseluruhan dengan menyelenggarakan inspeksi secara rutin untuk 

menghasilkan mutu pelayanan yang lebih baik 

13. Merealisasikan secara specific rencana kerja dengan mendelegasikan tugas 

kepada supervisor atau koordinasi dengan mendelegasikan tugas kepada 

supervisor atau koordinasi dengan department yang terkait langsung untuk 

mencapai sasaran sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditargetkan 

14. Menyususn program-program dan anggaran tahunan dengan mengevaluasi 

SWOT untuk pengembangan operasional housekeeping 

15. Mengatur jadwal kerja dengan membagi ke dalam 3 shift (pagi, siang, malam) 

untuk terselenggaranya operasional yang terus teratur selama 24 jam 
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16. Membuat laporan bulanan inventarisasi barang-barang hotel dengan 

melaksanakan general inventory untuk mnegtahui kelengkapan parstock 

17. Mempertanggung jawabkan breakage dan lost dengan meningkatkan 

pengendalian system kerja di masing-masing department 

18. Melakukan penilaian personel grooming dengan cara memberikan bimbingan 

dan pengarahan agar berpenampilan prima sesuai standar hotel 

19. Bertanggung jawab atas operasional housekeeping secara keseluruhan terhadap 

personalia manager. 

3.3.12 Front Office Manager 

 Front Office Manager merupakan manajer yang bertanggung jawab mengatur, 

dan mengawasi serta memberikan arahan kepada bawahannya, dalam melakukan 

pelayanan sesuai dengan standard operasional yang berlaku di kantor depan hotel 

Grand Legi. 

Adapun tugas dan tanggung jawab manajer kantor depan hotel, Hotel Grand Legi : 

1 Membuat jadwal kerja karyawan yang ada pada departmentnya 

2 Membuat statistic daftar tamu serta membuat laporan berkaitan dengan daftar 

tersebur. 

3 Mengamati dengan rutin standard service mengenai penerimaan tamu. 

4 Menyusun rencana anggaran dan mengatasi masalah – masalah di dalamnya. 

5 Memelihara hubungan yang baik dengan tamu hotel serta lingkungan kerja 

yang sehat kepada seluruh karyawan. 

6 Memberikan motivasi dan memelihara kedisiplinan karyawannya. 



36 

 

 
 

7 Mengadakan rapat secara rutin minimal sekali dalam satu bulan berkaitan 

berbagai hal seperti, rencana penjualan dan cara penjualan serta kedisiplinan 

kerja. 

8 Merumuskan dan merekomendasi penyesuaian tarif kamar. 

9 Melayani langsung tamu VIP atau VVIP dalam pemberian diskon dan harga 

special. 

10 Merumuskan pengendalian biaya operasional 

11 Mentaati dan mematuhi peraturan hotel. 

12 Menyeleksi, menempatkan ,melatih dan mengevaluasi karyawan Front Office. 

13 Memastikn bahwa semua staffdi Front Office menguasai sistem computer 

hotel,etika menerima telephone dan standar operasional yang ada di hotel. 

14 Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran tentang harga 

kamar 

15 Menyambut tamu VIP 

16 Menerima keluhan tamu yang tidak bisa di selesaikan oleh bawahannya 

17 Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian maupun 

untung/rugi di bagian kantor depan. 

18 Menjaga kedisiplinan petugas kantor depan dengan memberikan peringatan 

dan sangsi bagi yang melanggar keentuan  

19 Meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan yang berprestasi dengan 

memberikan penghargaan  
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20 Membuat budget tahunan, menganalisis operasi dan pendapatan hotel secara 

harian dari sisi pendapatan, rata-rata kamar 

21 Bertanggung jawab terhadap operation di kantor depan yang berkitan dengan 

pemasaran kamar, penerimaan tamu, telepon operator, facximiel,telek dan 

kasir kantor depan 

22 Membuat laporan secara priodik yang berkenan dengan pemasaran 

kamar,tingkat penghunian kamar,dan produksi baik dari biro perjalanan 

maupun dari perusahaan-perusahaan. 

23 Mengawasi sikap, penampilan, kehadiran dan kerapian baik cara berpakaian 

maupun cara berbicara sopan santun dalam memberikan pelayanan terhadap 

tamu. 

24 Melatih dan memberi pengawasan terhadap pengguna semua peralatan yang 

digunakan dikantor depan 

25 Memberikan laporan prodick terhadap perkembangan kemajuan atau 

kemudahan dari gairah kerja bawahan minimal 3 bulan sekali 

26 Mengantisipasi setiap perkembangan biro perjalanan yang berkenaan dengan 

jumlah kredit dan produksi 

27 Melaksanakan tugas lain atas dasar perintah atasan 

3.4 Job Spesification 

Job Spesification (Jobspek) atau spesifikasi jabatan adalah suatu uraian tertulis 

tentang tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan 

kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus 
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dimiliki sebelum mengisi pemegang jabatan/job tertentu sehingga dapat berfungsi 

dengan efektif. https://button372.wordpress.com/2016/11/07/pengertian-job-desc-

dan-job-spec/. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa job specification 

adalah syarat-syarat untuk dapat menempati bagian dalam suatu organisasi. 

Adapun Job specification yang ada di Hotel Grand Legi Mataram sesuai 

dengan jabatan masing-masing adalah sebagai berikut : 

3.4.1 General Manager 

 Specsifikasi dari General Managertentunya sangat diperhatikan oleh pemilik 

hotel, karena selain menjadi pimpinan dari seluruh karyawan yang ada dihotel juga 

harus mampu dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. 

Bertanggung jawab dalam memelihara kelancaran operasional keseluruhan hotel 

bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh orang yang awam, oleh karena demikian 

dalam perekrutan seorang General Manager dalam suatu hotel termasuk Hotel 

Grand Legi harus memenuhi spedifikasi yang telah ditetapkan hotel tersebut. 

Adapun Job specificationGeneral Manager Hotel Grand Legi : 

1.Usia minimal 35 tahun 

2.Pendidikan minimum Biasanya ukuran pendidikan tidak terlalu diperioritasakan 

tapi yang terpenting adalah pengalaman kerja di hotel, namun untuk sekarang 

sudah mulai dilihat pendidikan terakhir dari calon karyawan yaitu Master (S2) 

Jurusan : Bisnis, Manajemen, Marketing, Keuangan.  Untuk menjadi General 

Manager juga membutuhkan waktu dari perkembangan kinerjanya di hotel dan 
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apa ada lowongan di bagian posisi General Manager, serta kesiapan karyawan 

itu sendiri untuk menepati  posisi tersebut 

3. Pengalaman kerja minimum 5-7 tahun sebagai Manajer di bidang Businees 

Development dan marketing di industri sejenisnya. 

4. Teknis Komunikasi, Persentasi, Marketing, Keuangan, Bussinis Development, 

dan Management. 

5. Menguasai dan memiliki Product – Product Knowledge secara luas, dan 

tentunya menguasai market knowledge. 

6. Menmiliki kemampuan Manegerial Leadership, People Management, dan 

Analitycal thinking,serta Problem Solving 

7. Karakteristik Supel, komunikatif / networking, Kreatif, berwawasan luas, Tegas 

dan Berwibawa. 

3.4.2 Room Division Manager 

 Job Spesification Room Division Manager Hotel Grand Legi: 

1. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan tugas 

bahkah agar lebih baik efektif dan efesien. 

2. Menguasai system computer 

3. Mampu menyelesaikan masalah dengan baik 

4. Memiliki jiwa Customer Service yang baik 

5. Mampu berkomunikasi dengan baik 

6. Mampu berbahasa Inggris 

7. Berpenampilan sopan rapi dan bersih 
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8. Ulet dalam bekerja  

9. Pandai menempatkan sesuatu 

10. Rajin  

11. Jujur dalam bekerja  

12. Minimal Tamamatan SMA 

3.4.3 Executive Secretary 

 Executive Secretary memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan 

General Manager oleh karena dituntut untuk mampu mengimbangi kinerja dari 

General Manager artinya disini, apabila suatu pekerjaan yang saat itu tidak bisa 

ditangani oleh General Manager karena suatu pekerjaan lain, Executive Secretary 

harus mampu menjadi perwakilan dari General Manager dalam menanganinya. 

Adapun Job specificationExecutive Secretary Hotel Grand Legi : 

1. Memiliki pengetahuan yang luas (Produk Knowledge) 

2. Menmiliki kemampuan Manegerial Leadership, People Management, dan 

Analitycal thinking,serta Problem Solving 

3. Pengalaman kerja minimum 4 tahun sebagai manager di bidang business 

development dan marketing di industry sejenisnya 

4. Teknis Komunikatif, Presentasi, Marketing, Keuangan, Businees Development 

Administrative dan Management. 

5. Karakteristik aktif, berpenampilan menarik, 
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3.4.4 Assistant Personalia Manager 

Assistant Personalia Manager salah satu spesifikasi kerjanya adalah harus 

memiliki kemampuan melihat sikap dan karakter dari karyawannya. 

 Adapun Job Spesification Assistant Personalia ManagerHotel Grand Legi: 

1. Memiliki sertifikat yang di setujui oleh sekolah atau perguruan tinggi atau 

yang pernah magang (training). 

2. Pengalaman 2 tahun dengan kualifikasi professional. 

3. Pengalaman 5 tahun pada computerized personal dan payroll system. 

4. Memahami mengenai UU ketenagakerjaan. 

5. Mampu melihat dan membaca karakter karyawan (Psychology Reading) 

3.4.5 Duty Manager 

 Menjadi seorang Duty Managerharus memiliki produc knowledge tentang 

keseluruhan hotel. 

Adapun Job specification Duty Manager Hotel Grand Legi : 

1.Memiliki pengalaman kerja di Hotel Grand Legi 

2.Menguasai Produc Knowledge hotel. 

3.Mampu berkomunikasi dengan baik. 

4.Mampu mangatasi permasalahan dengan baik, baik masalah dari custumer 

(external) maupun masalah Internal. 

5.Mampu mengambil keputusan dengan baik 

6.Tegas dan bertanggung jawab 
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3.4.6 Food and Beverage Manager 

 Syarat-syarat untuk menjadi Food and Beverage Manager salah satunya adalah 

mangetahui bagaimana memberikan pengarahan dalam bidang pelayanan restoran dan 

pengarahan karyawan dibagian dapur hotel. 

Adapun Job specification Food and Beverage Manager Hotel Grand Legi : 

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 & beverage. 

4. Memiliki keterampilan yang mapan dalam mengolah susunan menu sesuai 

dengan standart. 

5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam memberikan 

pengarahan kepada karyawannya 

6. Dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa inggris. 

7. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang food & 

beverage. 

3.4.7 Sales and Marketing Manager 

 Menjadi Sales And Marketing Manager bukanlah hal yang mudah, karena harus 

mampu memenuhi persyaratan yang tidak bisa begitu saja dientengkan, karena 

pencapaian laba hotel yang baik sangat tergantung dari bagaimana seorang sales and 

marketing bertindak, oleh karena itu menjadi sales and marketing manager harus 

memiliki spesifikasi kerja salah satunya yaitu mampu menjadi penjualan yang baik. 
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Adapun Job Spesification Sales and Marketing Manager Hotel Grand Legi: 

1. Minimum pendidikan S-1 di bidang bisnis dan sejenisnya 

2. Pemahaman mengenai pemasaran dan penjualan  

3. Kemampuan Negosiasi 

4. Kemampuan Presentasi dan berkomunikasi 

5. 5 -7 tahun pengalaman yang bervariasi dalam bidang pemasaran dan penjualan 

6. Memiliki latar belakang pendidikan sekolah Sales and Marketing serta hotel 

management. 

7. Dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris. 

8. Result oriented 

9. Dapat bekerjasama dengan baik dengan rekan dan bawahanya serta karyawan 

hotel yang lain 

10. Integritas 

11. Mampu membina hubungan yang baik dengan semua orang termasuk tamu dan 

karyawan hotel 

12. Memiliki kemampuan melakukan Pendekatan interpersional 

13. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang sales and 

marketing. 

14. Berpenampilan menarik 

15. Memiliki pengetahuan tentang produk hotel dan harga yang telah ditentukan 

manajemen 

16. Mampu memimpin bawahannya dengan baik. 
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17. Menguasai fungsi manajemen, yaitu mempu melakukan perencanaan 

penjualan, pengorganisasian sumber daya manusia dan mampu mengarahkan 

dan mengawasi karyawannya dengan baik 

3.4.8 Accounting Manager 

Job Spesification Accounting Manager Hotel Grand Legi: 

1. Memiliki pengetahuan tentang accounting. 

2. Memiliki pengetahuan mengenai pengoperasian computer. 

3. Memiliki pengalaman 5 tahun kerja dengan kualifikasi professional. 

4. Minimal Lulus D3 akuntansi/S1 Jurusan Akuntansi 

5. Usia maksimal 40 tahun 

6. Menguasai segala jenis Per accountingan  

7. Logis, Teknis, Cepat, Teliti, Kreatif, Inisiatif, Jujur dan memiliki motivasi 

yang kuat dalam bekerja serta Harus ada komitment untuk bisa 

8. Mahir dalam membuat jurnal, laporan keuangan, analisa keuangan secara 

mandiri maupun dalam team. 

9. Pandai berkomunikasi 

10. Harus bisa mengoperasikan computer ( word , exel , power point ) 

3.4.9 Chief Engineering 

Job Spesification Chief EngineeringHotel Grand Legi: 

1. Memiliki pengetahuan tentang teknologi dan mesin 

2. Mampu memperbaiki segala jenis kerusakan teknologi dan mesin 

3. Lulusan STM atau Teknik 
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4. Mempunyai pengalaman kerja di bidang engineering 

5. Bisa all round ( teknik,mekanik,elektronik,mesin) 

6. Menguasai pendingin ( AC dan kulkas ) lebih diutamakan  

7. Rajin dan jujur 

8. Dapat memotivasi bawahan untuk bekerja dan membuat hal yang lebih baik 

dalam bekerja. 

3.4.10 Chief Security 

Job Spesification Chief EngineeringHotel Grand Legi: 

1. Minimal memiliki ijasah SMA 

2. Mampu Bela Diri 

3. Berpenampilan sopan bersih dan rapi 

4. Jujur dalam bekerja  

5. Memiliki Pengalaman Sebagai Security 

6. Memiliki pengetahuan tentang system CCTV operasi & tanggap akan prosedur 

kebakaran & menjamin keamanan property, staff dan tamu di hotel 

7. Mampu mengoprasikan computer 

8. Memiliki kemampuan keterampilan dalam melakukan penangana dan 

pengawasan. 

3.4.11 Housekeeping Manager 

 Job Spesification Housekeeping Manager Hotel Grand Legi: 

1. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan tugas 

bahkah agar lebih baik efektif dan efesien. 
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2. Memiliki jiwa Customer Service yang baik 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik 

4. Mampu berbahasa Inggris 

5. Berpenampilan sopan rapi dan bersih 

6. Ulet dalam bekerja  

7. Pandai menempatkan sesuatu 

8. Rajin  

9. Jujur dalam bekerja  

10. Minimal Tamamatan SMA 

3.4.12 Front Office Manager 

Job Spesification Front Office Manager Hotel Grand Legi: 

1. Usia minimum 25 Tahun 

2. Minimal lulus D3 /S1 

3. Memiliki pengetahuan tentang hotel Memiliki pengetahuan yang lengkap 

tentang segala informasi terbaru dari hotel. 

4. Ramah tamah 

5. Murah Senyum 

6. Keperibadian Baik 

7. Disiplin 

8. Jujur 

9. Rasa percya diri  

10. Menguasai Bahasa Asing 
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11. Mampu mengoprasikan computer dengan baik 

12. Familiar dengan Front Office. 

13. Dapat memimpin bawahan agar menjadi lebih baik 

14. Mampu mengawasi pekerjaan dan motivasi melaksanakan tugas bawahan lebih 

efektif dan efesien. 

3.5 Hubungan Antar Department 

Hubungan antar department yang ada di Hotel Grand Legi,merupakan 

hubungan kerjasama yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya dalam 

operasional yang terjadi dan semua department saling membutuhkan oleh karena itu 

menjalin kerja sama yang baik dan hubungan yang baik dengan semua department 

yang ada sangat dibutuhkan, untuk menjalin hubungan yang baik salah satunya dengan 

cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. 

3.5.1 Hubungan Kerjasama Front Office Department 

3.5.1.1. Housekeeping 

1. Memberikan informasi kepada Front Office jika ada barang-barang hotel yang 

terbawa atau yang terpinjam oleh tamu dari kamar 

2. Menginformasikan kepada Front Office tentang kamar yang siap untuk di jual 

3. Laporan setatus kamar. 

3.5.1.2. Food and Beverage Department 

1. Menyediakan fruits busket untuk tamu VIP 

2. Membuat welcome drink untuk calon tamu 

3. Mempersiapkan breakfast buffet untuk tamu 
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4. Membuat breakfast cupon untuk tamu 

5. Memberitahukan jika ada event-event yang ada di hotel 

6. Informasi jumlah kamar yang terisi 

 

3.5.1.3. Pemasaran ( Sales and Marketing ) 

1. Menginformasikan tingkat hunian kamar 

2. Menginformasikan tamu rombongan  

3. Menginformasikan tamu VIP 

4. sales and marketing menyampaikan tentang rencana pembahasan kontrak 

dengan biro-biro perjalanan atau bdan usaha lainya 

3.5.1.4. Accounting Department 

1. Informasi tingkat humian kamar  

2. Informasi tingkat tamu yang akan chek-out dan chek-in 

3. Menginformasikan tamu yang pindah kamar  

4. Menginformasikan tamu yang inginpindah kamar 

5. Menginformasikan rekening tamu 

6. Menginformasikn laporan perincian penjualan kamar 

7. Accounting mempersiapkan pememriksaan perincian penjualan kamar 

3.5.1.5. Assistant Personalia ManagerDepartment 

1. Penarikan dan pemasukan karyawan 

2. Mutasi dan tindakan atau sanksi bagi karyawan 

3. Menyusun rencana pelatihan  
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4. Memberikan informasi tentang kariawan yang pindah hotel atau jabatan 

Penanganan trainee 

 

3.5.2 Hubungan Kerjasama F&B Department 

3.5.2.1. Hubungan kerja sama antar F&B service dan product 

1. Menyediakan stock bahan-bahan makanan dan minuman restaurant 

2. Menyedikan alat-alat makan dan minum yang di perlukan oleh tamu 

3. Membuat makanan yang sudah dipesan oleh tamu 

4. Mengantar makanan dan minuman yang telah jadi  

5. Menjaga dan mengawasi semua kelancaran operasional F & B 

6. Memberitahukan kepada tamu mengenai menu-menu special yang ada di 

restaurant serta pelayana khusus di kamar. 

3.5.2.2. Housekeeping Department 

1. Memasang table dinner set bagi kamar yang memerlukan  

2. Membuat dan menyediakan room service menu agar disediakan di kamar  

3. Memberikan informasi kepada hosekeeping untuk jadwal pembersihan 

restaurant dan areanya. 

4. Penyediaan decouration panggung oleh housekeeping bila ada event buffet. 

5. Membersihkan linen ,table cloth dan peralatan berupa napkin lainnya. 

3.5.2.3. Front Office Department 

1. Menyediakan fruits bucket untuk tamu VIP 

2. Membuat welcome drink untuk calon tamu 
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3. Mempersiapkan breakfast buffet untuk tamu 

4. Membuat breakfast cupon untuk tamu  

5. Memberikan informasi tentang adanya tamu VIP kepad F&B Department 

6. Memberitahukan jika ada event-event yang ada di hotel 

7. Informasi Jumlah kamar yang terisi 

3.5.2.4. Engineering Department 

1. Hubungan antar F & B department dengan Engineering dapat dilihat dari 

perbikan yang dilakukan oleh Engineering terhadap peralatan yang rusak milik 

Food and Beverage department ataupun masalah tekhnis-tekhnis lainya. 

2. Menyediakan perlengkapan enent banguet. 

3. Menyediakan perlengkapan event buffet jika di perlukan. 

3.5.2.5. Security Department 

1. Menjaga kelancaran event-event yang berlangsung 

2. Memeriksa karyawan ketika ingin meninggalkan hotel. 

3.5.2.6. Personalia Department 

1. Penarikan dan pemasukankaryawan 

2. Mutasi dan tindakan atau sanksi bagi karyawan 

3. Menyusun rencana pelatihan  

4. Memberikan informasi tentang kariawan yang pindah hotel atau jabatan 

5. Penanganan trainee 
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3.5.2.7. Pemasaran ( Sales and Markting) 

1. Menginformasikan tamu rombongan  

2. Menginfomasikan tentang adanya event yang aka nada pada F&B department. 

3. Mempromosikan fasilitas-fasilitas yang ada 

3.5.2.8. Accounting Department 

1. Menginformasikan laporan penjualan 

3.5.3 Hubungan Kerjasama Housekeeping Department 

3.5.3.1. Front Office Department 

1. Mengetahui tingkat hunian kamar 

2. Mengirim Holding Reservation yaitu daftar kamar-kamar yang sudah di 

pesan,atau  jumlah kamar yang sudah di pesan oeh tamu dalam satu 

periode,pesanan dalam satu hari,satu bulan,satu smester,atau satu tahun. 

3. Mengirim daftar Expected Arrival Rooms atau Bloking Rooms,yaitu daftar 

kamar yang sudah di pesan”untuk hari ini,Expected Arrival Rooms 

(individu,Group,or VIP) yang memerlukan penanganan sendiri-sendiri.       

4. Mengirim VIP treatment and Flower Request untuk Expected Arrival VIP 

5. Mengirim data perubahan kamar baik yang sudah di pesan (Expected Arrival) 

maupun yang sudah di tempati oleh tamu. 

6.  Mengirim data tamu (guest list). 

7. Meminta pemasangan Extra Bed atau Baby Box. 

8. Membuat House Count Information yaitu keadaan tingkat hunian Kamar. 

9.  Memberikan Expected Departure list. 
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10. Membuat Discripancy Report(perbedaan tingkat hunian kamar maupun status 

kamar) 

11.  Melaporkan Complaint. 

12. Memberitahukan jika ada tamu check in tanpa membawa barang 

13. Mengetahui daftar tamu yang chek-in atai chek-out 

14. Memberikan housekeeping jika ada barang-barang hotel yang terbawa atau 

yang dipinjam oleh tamu 

15. Menginformasikan kepada Front Office tentang kamar yang siap untuk di jual 

16. Memberi informasi tentang adanya extra bed atau baby cod 

17. Memberitahukan kepada Housekeeping Department bila ada tamu yang akan 

Check out agar Mini Bar nya di check dan di laporkan segera kepada  Front 

Office 

18. Menanyakan kepada Housekeeping apakah ada bill-bill yang belum di kirim ke 

Front Office 

19. Memberitahukan kepada Housekeeping tentang tamu-tamu check out untuk 

mengecek kamarnya apakah ada barang yang tertingggal atau barang –barang 

Hotel yang terbawa tamu. 

20. Menginformasikan kepada Housekeeping jika ada barang-barang hotel terbawa 

tamu atau di pinjam oleh tamu,serta di titipkan di Front Office 

3.5.3.2. Food and Beverage Department 

1. Memasang table dinner set bagi kamar yang memerlukan  

2. Membuat dan menyediakan room service menu agar di sediakan di kamar 
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3. Memberikan informasi kepada housekeeping untuk jadwal pembersihan 

restaurant dan areanya. 

4. Penyediaan decouration panggung oleh housekeeping bila ada event buffet 

5. Memberikan linen,table cloth dan peralatan berupa napkin lainnya 

3.5.3.3. Engineering Department 

1. Perbaikan terhadap mesin yang di gunakan olehdepartment yang ada dalam 

lingkup Hotel Grand Legi. 

2. Melaksanakan pekerjan yang di hendaki oleh housekeeping berdasarkan 

informasi yang di terima 

3. Memasang alat-alat sebagai saran housekeeping 

4. Memberitahu cara kerja dan alat-alat yang digunakan oleh housekeeping 

5. Memasang perlengkapan-perlengkapan yang di perlukan dalam acara-acara 

tertentu 

6. Memberitahukan apabila ada pemadaman listrik karena adanya perbaikan alat-

alat atau mesin-mesin yang digunakan di hotel 

7. Memberitahukan kepada Housekeeping mengenai peralatan-peralatan yang 

sudah tidak layak pakai. 

 

 

 



54 

 

 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Hotel Grand Legi Mataram 

Hotel Grand Legi Mataram merupakan salah satu akomodasi yang dapat 

menjadi pilihan tamu untuk menginap disamping dari lokasi hotel yang sangat 

strategis yaitu berlokasi di Jalan Sriwijaya No. 81 dimana lokasi ini dekat dengan 

Pusat Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Mataram, pusat bisnis dan 

juga pusat perbelanjaan seperti Epicentrum Mall dan Mataram Mall, tidak hanya itu 

lokasi wisata dari Grand Legi Hotel ini juga relative dekat hanya menempuh jarak 10 

menit menuju tempat wisata bernuansa religi yaitu Islamic Centre menggunakan 

kendaraan, serta wisata kuliner yang menyediakan berbagai masakan Indonsia di 

wilayah Cakra yang bisa ditempuh dengan hanya menghabiskan waktu 5 menit 

menggunakan kendaraan terlebih lagi Hotel Grand Legi Mataram mempunyai lokasi 

yang cukup tenang dan jauh dari kebisingan sehingga tamu akan nyaman beristirahat 

setelah melakukan berbagai aktifitas melelahkan. 

Hotel Grand Legi Mataram berdiri di area seluas 2000 meter persegi dengan 

fasilitas hotel yang dapat dimanfaatkan oleh tamu seperti penyediakan delapan Ball 

Room untuk pengadaan pertemuan, konferensi dan insentif dimana delapan Ball Room 

tersebut diantaranya Kenanga Ballroom, Lavender Ballroom, Melati, Mawar, Tulip 

Plamboyan. Selain fasilitas tempat pertemuan Grand Legi juga menyiapkan fasilitas 

bisnis center yang dapat dipergunakan sebagai failitas bisnis dari tamu, dan tentunya 
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menyediakan fasilitas hotel secara umum seperti  kolam renang & bar, Sun bed, 

shades, pemijatan (massage) dan SPA, Mini Golf, 3 Dinning Venue Satu Executive 

Lounge Bar dan karaoke. Secara umum fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh tamu 

dapat dilihat pada tabel 2. Fasilitas hotel Grand Legi Mataram 

Tabel 2. Fasilitas Hotel Grand Legi Mataram 

 Ruangan ber-AC 

 Bar 

 Tempat parkir mobil 

 Coffee shop 

 Ruang pertemuan 

 Penata rambut 

 Layanan Laundry 

 Layanan kesehatan 

 Tempat penukaran valuta asing 

 Restoran 

 Layanan kamar 

 Akses kursi roda 

 Akses jaringan internet 

 Pusat bisnis 

 Fasilitas untuk penyandang cacat 

 Gym / Pusat kebugaran 

 Kolam renang 

 Spa 

 Aerobik 

 Bulu tangkis 

 Penyewaan sepeda 

 Sepeda / sepeda gunung 

 Bilyar / snooker 

 Hiburan (untuk dewasa) 

 Senam 

 Pijat 

 Golf mini 

 Tenis meja 

 Voli 

 

Sumber: Data primer 
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Grand Legi Hotel Mataram memiliki 113 kamar dengan 5 jenis tipe kamar 

(type of rooms) diantaranya Premier superior, Premier deluxe, and Luxury Deluxe 

Orchid dan 10Suite rooms 2 executive suite Rooms. Dari kelima jenis kamar tersebut 

tentunya memili harga yang berbeda, harga dari kamar yang ada di Grand Legi Hotel 

menurut jenis kamarnya dapat dilihat pada tabel 2. Harga kamar menurut tipe kamar 

Grand Legi hotel  

Tabel 3.Harga Kamar Menurut Tipe Kamar Grand Legi Hotel 

Premier Superior Room IDR 770.000 

Premier Deluxe Room IDR 970.000 

Luxury Deluxe Suite IDR 1.498.000 

Suite Room IDR 2.990.000 

Executive Suite Room IDR 3.490.000 

Extra Bed IDR 350.000 

Sumber: Kantor Depan Hotel Grand Legi 

4.2 Gambaran Umum Front Office Hotel Grand Legi Mataram 

4.2.1 Struktur Organisasi Kantor Depan Hotel 

Struktur organisasi kantor depan hotel dibuat untuk memudahkan dalam 

mengkordinir dan mengetahui tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-

masing bagian yang ada sesuai dengan hiraki organisasi itu sendiri. 
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Berikut struktur organisasi kantor depan hotel yang ada di Hotel Grand Legi  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Front Office Department Hotel Grand Legi Mataram 

4.2.2 Job Description Front Office Department 

Job descrption dari karyawan kantor depan hotel adalah rincian dari tugas dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan dari karyawan kantor depan hotel itu 

sendiri.  

Adapun tugas dan tangung jawab dari karyawan kantor depan hotel Grand Legi 

adalah sebagai berikut: 

4.2.2.1 Front Office Manager 

Adapun tugas dan tanggung jawab manajer kantor depan hotel, Hotel Grand 

Legi : 

1. Membuat jadwal kerja karyawan yang ada pada departmentnya 

2. Membuat statistik daftar tamu serta membuat laporan berkaitan dengan daftar 

tersebur. 

3. Mengamati dengan rutin standard service mengenai penerimaan tamu. 

Travel Agent Online 

and Travel Agent 
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4. Menyusun rencana anggaran dan mengatasi masalah – masalah di dalamnya. 

5. Memelihara hubungan yang baik dengan tamu hotel serta lingkungan kerja 

yang sehat kepada seluruh karyawan. 

6. Memberikan motivasi dan memelihara kedisiplinan karyawannya. 

7. Mengadakan rapat secara rutin minimal sekali dalam satu bulan berkaitan 

berbagai hal seperti, rencana penjualan dan cara penjualan serta kedisiplinan 

kerja. 

8. Merumuskan dan merekomendasi penyesuaian tarif kamar. 

9. Melayani langsung tamu VIP atau VVIP dalam pemberian diskon dan harga 

special. 

10. Merumuskan pengendalian biaya operasional 

11. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel. 

12. Menyeleksi, menempatkan ,melatih dan mengevaluasi karyawan Front Office. 

13. Memastikn bahwa semua staff di Front Office menguasai sistem computer 

hotel,etika menerima telephone dan standar operasional yang ada di hotel. 

14. Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran tentang harga 

kamar 

15. Menyambut tamu VIP 

16. Menerima keluhan tamu yang tidak bisa di selesaikan oleh bawahannya 

17. Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian maupun 

untung/rugi di bagian kantor depan. 
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18. Menjaga kedisiplinan petugas kantor depan dengan memberikan peringatan 

dan sangsi bagi yang melanggar keentuan  

19. Meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan yang berprestasi dengan 

memberikan penghargaan  

20. Membuat budget tahunan, menganalisis operasi dan pendapatan hotel secara 

harian dari sisi pendapatan, rata-rata kamar 

21. Bertanggung jawab terhadap operation di kantor depan yang berkitan dengan 

pemasaran kamar, penerimaan tamu, telepon operator, facximiel,telek dan 

kasir kantor depan 

22. Membuat laporan secara priodik yang berkenan dengan pemasaran 

kamar,tingkat penghunian kamar,dan produksi baik dari biro perjalanan 

maupun dari perusahaan-perusahaan. 

23. Mengawasi sikap, penampilan, kehadiran dan kerapian baik cara berpakaian 

maupun cara berbicara sopan santun dalam memberikan pelayanan terhadap 

tamu. 

24. Melatih dan memberi pengawasan terhadap pengguna semua peralatan yang 

digunakan dikantor depan 

25. Memberikan laporan prodick terhadap perkembangan kemajuan atau 

kemudahan dari gairah kerja bawahan minimal 3 bulan sekali 

26. Mengantisipasi setiap perkembangan biro perjalanan yang berkenaan dengan 

jumlah kredit dan produksi 

27. Melaksanakan tugas lain atas dasar perintah atasan 
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4.2.2.2 Supervisor 

Adapun tugas dan tanggung jawab Supervisor kantor depan hotel, Hotel Grand 

Legi : 

1. Membantu pekerjaan Front Office Manager dalam hal control dan 

administrasi. 

2. Membantu jadual kerja Duty Manager.Raeceptionist Staff, Reservation Staff, 

Travel Agent and Online Travel Agent Staff, Bell Captain, and Bell Boy Staff. 

3. Memantau operasional di Front Office 

4. Mengarahakan dan mengawasi terhadap pekerjaan Reservation Staff, Travel 

Agent and Online Travel Agent Staff, Bell Captain, and Bell Boy Staff. 

5. Memimpin breafing pada waktu shift malam. 

6. Terjun ke operasional kantor depan hotel pada saat ramai tamu. 

7. Menghadiri breafing pagi manajemen hotel, mewakili Front Office 

Managerjika berhalangan hadir. 

8. Menangani keperluan tamu yang membutuhkan bantuan. 

9. Melakukan pekerjaan lain atas perintah atasan 

4.2.2.3 Reservationist 

Tugas dan tanggung jawab karyawan reservasi: 

1. Menerima pemesana kamar melalui surat telephone dan telex/fax. 

2. Melayani switchboard, telex dan faximile. 

3. Membuat laporan secara regular perihal tingkat hunian kamar yang telah di 

pesan 
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4. Mengantisipasi semua pemesanan kama, baik melalui perorangan maupun 

perusahaan. 

5. Selalu mengadaka Follow-up terhadap semua reservation. 

6. Memproses dan mengarsip dengan baik terhadap reservation yang di terima. 

7. Membuat laporan penggunaan telephone, telex dan fiximile setiap hari 

8. Selalu sopan, ramah dan cekatan dalam menjalankan tugas sebagai seorang 

reservation. 

4.2.2.4 Travel Agent Online And Travel Agent Staff 

Tugas dan tanggung jawab dari Travel Agent Online And Travel Agent Staff: 

1. Melayani reservasi dari biro perjalanan (Travel Agent) dan Online Travel 

Agent 

2. Melakukan kesepakatan harga dengan Travel Agent dan Online Travel Agent 

3. Melakukan konfirmasi pemesanan yang kamar untuk Travel Agent dan Online 

Travel Agent 

4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan 

4.2.2.5 Receptionist 

Menjadi receptionist di Hotel Grand Legi memiliki tugas yang rangkap, selain 

merangkap menjadi telpon operator receptionist juga merangkap menjadi kasir. 

Adapun tugas dan tanggung jawab Receptionist Hotel Grand Legi : 

1. Menerima kedatangan tamu  

2. Memberikan informasi yg dibutuhkan tamu  

3. Melaksanakan proses check in  dan check out tamu  
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4. Menangani komplain dari tamu  

5. Bertanggung jawab atas penerimaan guest bill 

6. Bertanggung jawab atas penyimpanan guest bill  

7. Bertanggung jawab atas penerimaan advance payment 

8. Menerima check dan voucher dari semua department 

9. Bertanggung jawab atas kesalahan pembukuan yang disebabkan karena 

kelalaian sendiri  

10. Melayani sambungan telepon baik yang bersifat lokal, interlokal, nasional, 

maupun international. 

11. Melayani informasi hotel melalui telepon dari luar, serta keterangan lain 

tentang situasi luar dan dalam hotel 

12. Melayani permintaan moorning call dari tamu hotel 

13. Melayani tamu wake up call 

14. Melakukan tugas reservasi apabila staff reservasi libur, istirahat ataupun 

sedang menangani reservasi tamu yang berbeda 

15. Menerima tugas lain yang ditugaskan oleh atasan 

4.2.2.6 Bell Captain 

Tugas dan tanggung jawab dari Bell Captain antara lain: 

1. Memonitor bawahannya, dan mengarahkan serta mengorganisasikan 

bawahannya dengan baik 

2. Menyambut kedatangan tamu  

3. Menangani barang - barang bawaan  tamu  
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4. Mengantar tamu ke counter  registrasi  

5. Mengantar tamu menuju kamar  

6. Menjelaskan fasilitas kamar  

7. Membantu tamu pindah kamar  

4.2.2.7 Driver 

Tugas dan tanggung jawab dari Driver Hotel Grand Legi: 

1. Mengetahui keberangkatan dan kedatangan tamu yang diberikan fasilitas 

penjemputan 

2. Melakukan pengantaran tamu ke bandara atas persetujuan atasan 

3. Melakukan penjemputan dari bandara atas perintah atasan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

4.2.2.8 Bell Boy 

Tugas dan tanggung jawab Bell Boy Hotel Grand Legi: 

1. Menyambut kedatangan tamu  

2. Menangani barang - barang bawaan  tamu  

3. Mengantar tamu ke counter  registrasi  

4. Mengantar tamu menuju kamar  

5. Menjelaskan fasilitas kamar  

6. Membantu tamu pindah kamar 

7. Merapikan sopa lobby jika berantakan 

8. Memberikan Welcome Drink kepada tamu yang ada di lobby 
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9. Membereskan tempat duduk yang ada di lobby jika tamu sudah tidak 

menempati tempat tersebut 

10. Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

4.2.2.9 Night Audit 

1. Melakukan tugas receptionist dimalam hari dimulai dari jam 11:00 malam 

sampai dengan 07:00 pagi 

2. Melakukan Auditing seluruh transaksi yang sudah masuk kedalam system 

3. Mengarsip seluruh transaksi data yang ada disystem berkenaan dengan hari 

tersebut 

4. Melakukan penutupan transaksi pada hari tersebut (tutup buku). Berkenaan 

dengan data tamu no show, tamu erly check-out, tamu sleep out dan data tamu 

check-in pada hari tersebut. 

4.2.3 Hubungan Antar Bagian Dalam Lingkup Kantor Depan Hotel Grand 

Legi 

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Front Office Staff , harus 

mampu melakukan kerjasama sesama karyawan yang ada dalam departmentnya 

hal ini dilakukan untuk membangun solidaritas antar karyawan selain itu juga 

dengan melakukan kerja sama yang baik tentunya tugas yang dilaksanakan dapat 

berjalan dengan lancar. 

4.2.4.1 Hubungan Kerjasama Reservation Staff 

1. Memberikan informasi tentang data kamar yang telah melakukan reservasi 

kepada section yang lain 
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2. Menginformasikan tamu yang kemungkinan check-in pada hari itu kepada 

receptionist staff 

4.2.4.2 Hubungan Kerjasama Online Travel Agent and Travel Agent Staff 

1. Memberikan informasi terkait dengan reservasi dari tavel agent kepada 

reservasi. 

2. Menginformasikan hasil agreement (kesepakatan) dengan travel agent kepada 

atasan dan karyawan kantor depan hotel 

4.2.4.3 Hubungan Kerjasama Receptionist  

1. Meminta informasi kepada reservation staff tentang pembookingan kamar 

2. Meminta bantuan kepada bellboy staff untuk mengangkat barang tamu serta 

mengantar tamu ke kamar 

3. Membantu permasalahan staff lain jika diperlukan 

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh section yang lain 

4.2.4.4 Hubungan Kerjasama Bellboy Staff 

membantu tamu dalam mengangkat barang bawaanya, setelah diarahkan oleh receptionist 

kekamar yan ditentukan 

4.2.4.5 Hubungan Kerja Sama Night Audit Staff 

Menerima informasi dari Staff Front Office pada shift sebelumnya berkaitan 

dengan semua imformasi penting pada saat itu. 
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4.3 Standar Operasional Procedure Front Office Department Grand Legi hotel 

Mataram 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan panduan yang digunakan 

untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan 

dengan lancar Sailendra, (2015:11) dalam skripsi Octora (2016). Sedangkan 

Menurut Hartatik (2014:35) Standard Operating Procedure (SOP) adalah satu set 

instruksi tertulis yang digunakan untuk kegiatan rutin atau aktivitas yang berulang 

kali dilakukan oleh sebuah organisasi. 

 Dari pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa standar 

operasional prosedur merupakan panduan untuk setiap karyawan di suatu 

perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar tetap terarah 

dan teratur. Dalam hal ini pada organisasi kantor depan hotel yang ada Grand Legi 

Hotel Mataram, adapun standard operational procedure kantor depan hotel yang 

ada Grand Legi Hotel Mataram sebagai berikut: 

4.3.1 Standard Opeational Procedure Reception 

4.3.1.1 Preparation 

1. Bersihkan dan rapikan area sekitar Front Office 

2. Buat special request (honeymoon cake, fruit basket dan special 

decoration ) jika ada dan kirim ke departemen yang bersangkutan. 

3. Siapkan semua data-data dan kelengkapan reservasi dan registrasi yang 

dibutuhkan 
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4. Print guest inhouse list, arrival dan expected departure list serta 

expected arrival list untuk departemen Front Office, Housekeeping dan 

Food And Beverage. 

5. Mempersiapkan welcome drink. 

6. Melihat data kamar apakah sudah vacant clean (kamar yang sudah siap 

untuk ditempati tamu yang sebelumnya sudah dibersihkan oleh 

Housekeeping) atau vacant dirty (kamar yang masih belum siap untuk 

ditempati, yang masih perlu ditinjau kembali oleh housekeeping) hal ini 

juga untuk memastikan data bookingan dari tamu untuk mencegah 

terjadinya double booking. 

7. Siapkan kunci kamar dan breakfast coupon tamu yang akan check-in. 

4.3.1.2 Check-In With Reservation 

1. Greeting, welcoming, offering help 

2. Apabila tamu hendak melakukan registrasi tanyakan apakah sudah 

melakukan reservasi sebelumnya 

3. Apabila tamu sudah memiliki reservasi maka periksalah Expected 

Arrival List pada hari itu 

4. Menyerahkan formulir registrasi untuk dilengkapi oleh tamu dan 

mempersilahkan kepada tamu untuk mengisi formulir tersebut lengkap 

dengan tanda tangan tamu.. 

5. Meminta Identity Card tamu untuk di foto copy. 
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6. Menanyakan metode pembayaran (credit Card, Debit Card atau Cash) 

sebagai deposit jika tamu belum melakukan pembayaran sebelumnya 

pada saat reservasi. 

7. Jelaskan dan informasikan kepada tamu tentang service dan fasilitas 

hotel termasuk  waktu breakfast untuk tamu. 

8. Memberikan room key, breakfast coupon., bukti prmbayaran tamu 

(cash receipt) dan wifi password paper untuk tamu. 

9. Menawarkan bantuan lain kepada tamu. 

10. Mempersilahkan dan  mengantar tamu ke kamar oleh bellboy dan 

mengucapkan selamat beristirahat kepada tamu. 

11. Registrasikan tamu pada system. 

12. Mengisi semua data  tamu (registrasi form yang belum terisi) sesuai 

dengan data tamu baik pada form registrasi system maupun form 

registrasi conventional.  

13. Menyimpan registrasi tamu di file Front Office sesuai dengan nomor 

kamar. 

4.3.1.3 Check-In Without Reservation (Walk-in Guest) 

1. Greeting, welcoming, offering help 

2. Apabila tamu hendak melakukan registrasi tanyakan apakah sudah 

melakukan reservasi sebelumnya 

3. Apabila tamu belum melakukan reservasi, tawarkan kamar yang 

tersedia dengan menjelaskan fasilitas kamar dan harga kamar berikut 
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dengan menanyakan kepada tamu berapa lama tamu akan menginap, 

tipe kamar serta view yang diinginkan tamu, kemudian periksa 

ketersediaan kamar pada periode tersebut. 

4. Apabila kamar yang diinginkan tidak tersedia tawarkan alternatif lain : 

a. Another view 

b. Another room 

c. Another date 

5. Jika kamar yang diinginkan tamu tersedia, blok kamar pada room chart 

dalam system  untuk memastikan kamar tidak di pesan oleh tamu lain. 

6. Menyerahkan formulir registrasi untuk dilengkapi oleh tamu dan 

Mempersilahkan kepada tamu untuk mengisi formulir tersebut lengkap 

dengan tanda tangan tamu.. 

7. Meminta Identity Card tamu untuk di foto copy. 

8. Menanyakan payment method (credit Card, Debit Card atau Cash) 

sebagai deposit. 

9. Jelaskan dan informasikan kepada tamu tentang service dan fasilitas 

hotel termasuk  waktu breakfast untuk tamu. 

10. Memberikan room key, breakfast coupon., bukti prmbayaran tamu 

(cash receipt) dan wifi password paper untuk tamu. 

11. Tawarkan bantuan lain kepada tamu. 

12. Mempersilahkan dan  mengantar tamu ke kamar oleh bellboy dan 

mengucapkan selamat beristirahat kepada tamu. 
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13. Registrasikan tamu pada system. 

14. Mengisi semua data tamu (registrasi form yang belum terisi) sesuai 

dengan data tamu baik pada form registrasi system maupun form 

registrasi conventional.  

15. Menyimpan registrasi tamu di fileFront Office sesuai dengan nomor 

kamar. 

4.3.1.4 Check-In Group 

1. Greeting, Welcoming, Offering Help 

2.  “Apabila tamu hendak melakukan registrasi” tanyakan apakah sudah 

melakukan reservasi sebelumnya 

3. Apabila tamu sudah memiliki reservasi dan reservasi tersebut berupa 

group mintalah surat tugas/surat perjalan dinas atau KTP tamu untuk di 

foto copy berikut dengan meminta nomor telpon tamu. 

4. Jelaskan dan informasikan kepada tamu tentang service dan fasilitas 

hotel termasuk  waktu breakfast untuk tamu. 

5. Memberikan room key, breakfast coupon., bill sementara dan wifi 

password paper untuk tamu. 

6. Menawarkan bantuan lain kepada tamu. 

7. Mempersilahkan dan  mengantar tamu ke kamar oleh bellboy dan 

mengucapkan selamat beristirahat kepada tamu. 

8. Registrasikan tamu pada system. 

9. Mengisi semua data tamu pada group rooming list 
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10. Menyimpan registrasi tamu di file Front Office sesuai dengan group 

rooming list. 

4.3.1.5 Check Out 

1. Greeting, Offering help 

2. Jika tamu check out minta tamu untuk menunggu sebentar  

3. Lapor check-out kamar yang bersangkutan ke housekeeping  dan 

tunggu informasi dari housekeeping  yang berkaitan dengan 

kemungkinan barang hotel yang  terbawa oleh tamu, kerusakan fasilitas 

kamar dan barang tamu yang tertinggal dikamar. 

4. Periksa  jika ada tambahan pembayaran tamu diluar harga kamar 

a. jika ada tanyakan kepada tamu berkaitan dengan additional charge 

tersebut dan tanyakan metode pembayaranya 

b. Jiika tidak ada tagihan pembayaran ucapkan terimakasih atas 

penyelesaian pembayarannya 

5. Print bill tamu 

6. Tulis di log book check ou 

7. Ucapkan terimakasih dan selamat jalan kepada tamu 

8. Kemudian di check outkan di sistem  

4.3.2 Standar Operational Procedure Menerima Reservasi Melalui Telpon 

1 Greeting ke tamu, sesuai dengan waktu saat menerima telepon. 

2 Menanyakan nama tamu secara lengkap. 

3 Menanyakan tipe kamar dan berapa hari tamu akan menginap. 
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4 Memberikan harga kamar kepada tamu apabila harga telah disepakati maka 

proses reservasi dilanjutkan. 

5 Meminta nomor telepon tamu dan nomor kredit card sebagai garansi. 

6 Menjelaskan ke tamu tentang prosedur reservasi dan prosedur pembatalan 

reservasi  secara lengkap dan benar. 

7 Menutup pembicaraan telepon dengan greeting, ucapan terima kasih dan 

tak lupa menyebutkan nama tamu tersebut. 

8 Menuliskan detail di formulir reservasi, input ke system, dan file sesuai 

tanggal dan bulannya. 

4.3.3 Standar Operational Procedure Bellboy 

1. Open the car door,  menurunkan barang  bawaan tamu dan meminta untuk 

memeriksa kelengkapan barangnya 

2. Tawarkan bantuan (kemungkinan selain tamu yang menginap bisa jadi dia 

adalah visitor pengguna pelanayanan fasilitas hotel kita) 

3. Arahkan tamu ke receptionist sembari barangnya kita simpan di Belldesk 

dan berikan luggage tag 

4. Berikan welcome drink kepada tamu  

5. Jika tamu menyelesaikan registrasinya, antarkan tamu ke kamar dengan 

barangnya sembari kita menjelaskan fasilitas yang ada di hotel 

6. Setelah sampai di kamar, tawarkan untuk menjelaskan fasilitas kamar tamu 

7. Tawarkan jika ada bantuan lain 

8. Ucapkan terimakasih 
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4.4  Organisasi Front Office Departement Grand Legi Hotel  

Beberapa hal yang berbeda dalam susunan struktur organisasi dari Hotel Grand 

Legi Mataram khususnya Front Office department dengan organisasi Front Office 

hotel yang lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum tanggal 1 April 2018 reservasi dan online travel agent dan travel 

agent masih dipegang oleh satu staff dalam section tersebut dan pada tanggal 1 

April kemudian satu staff receptionist ditempatkan menjadi reservationist, 

sehingga online travel agent staff dan reservationist staff memiliki tugas 

dantanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya. 

2. Kantor depan hotel yang ada di hotel Grand Legi Mataram receiptionist staff 

merangkap menjadi chasier staff dan reservationist 

3. Reservasi pada Front Office department yang ada di Hotel Grand Legi 

Mataram hanya dipegang oleh satu staff, dan apabila staff tersebut libur (Day 

Off) atau istirahat reservasi tamu ditangani oleh receiptionist staff atau Online 

Travel Agent and Travel Agent staff 

4. SupervisorFront Office department merangkap menjadi night audit apabila 

night audit staff libur dan juga bertanggung jawab menjadi receiptionist pada 

shift kerjanya. 

5. Front Office Manager (kantor depan hotel manager) yang ada di hotel Grand 

Legi mataram juga memiliki tugas dan tanggung sebagai sales marketing 

dalam meningkatkan laba penjualan. 
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4.5 Peranan Rangkap Receptionist Menjadi Reservationst 

Peranan rangkap receptionist menjadi resevationist merupakan hal yang harus 

dilakukan oleh receptionist yang ada di Grand Legi Hotel sesuai dengan keputusan 

managemen.Dalam melakukan peranan rangkapnya menjadi reservasi memang 

sudah biasa dilakukan oleh receptionist berintraksi dengan tamu dan melakukan 

penjualan merupakan hal yang harus mampu ditangani oleh section ini. Begitu 

pula halnya dengan menginput data pemesanan, karena reservationist dan 

resceptionist menggunakan sytem yang sama. Oleh karena hal demikian 

receptionist yang ada di Grand Legi Hotel mampu merangkap menjadi 

reservationist untuk membantu kerja dari reservationist. 

Dalam meningkatkan pelayanannya receptionist harus mampu menukar 

informasi terbaru dengan reservationist agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan 

seperti over booking dan double booking, selain itu hal itu meningkatkan 

kedisiplinan dari semua section yang ada di front office department perlu 

dilakukan. Untuk meningkatkan kedisiplinan itu sendiri dapat dilakukan dengan  

mentaati peraturan yang berlaku di Hotel Grand Legi Mataram dan melakukan 

pekerjaannya dengan memperhatikan dan menerapkan standard operational 

prosedure yang ada. 

Beberapa operasional receptionist menjadi reservationist yang berlangsung di  

Front Office department kantor depan hotel Grand Legi Mataram: 

1. Pada tanggal 13 Maret 2018 reservationist menangani pemesanan kamar oleh 

tamu dari Dinas Kesehatan yang kemudian pada saat yang bersamaan 
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receptionist menangani pemesanan personal melalui telpon oleh karena 

pemesanan tidak langsung diinput kedalam system artinya masih 

menggunakan formulir reservasi manual, tanpa memblok kamar pada saat itu 

yang hal yang terjadi adalah informasi pemesanan dari kedua belah pihak baru 

didapati setelah pemesanan diinput kedalam system dan terlihat bahwa hotel 

mengalami over booking (kelebihan bookingan kamar) sebanyak 3 kamar 

sehingga beberapa reservasi tamu dialihkan ke hotel lain dengan persetujuan 

dari front office manager. Tentunya permasalahan ini jika berulang kali terjadi 

citra dari hotel akan menurun oleh akibat ketidaksiplinan dari karyawan yang 

harus menyebabkan tamu pindah hotel sedangkan tamu pemesanan sebenarnya 

telah dituju dan sudah diterima oleh Hotel Grand Legi Mataram. 

2. Pada tanggal 01 April 2018 Hotel Grand Legi Mataram mengalami double 

booking (dua bookingan yang sama) akibat input data tamu yang sama dua kali 

oleh staff reservationist dan receptionist yang kemungkinan disebabkan oleh 

ketidaksiplinan karyawan, yang dimana hanya mengisi data tamu pada 

formulir reservasi manual (conventional form),  dan belum memasukkan data 

tersebut pada system sehingga pada saat tamu check-out pembayaran yang 

harus ditanggung oleh tamu tidak sesuai yang menyebabkan keluhan dari tamu. 

4.6 Upaya Penanganan Permasalahan 

Dalam mengatur operasional yang berlangsung agar dapat teratur dan 

terorganisir pada department kantor depan hotel Grand Legi Mataram  Front 

Office Staff khususnya receptionist, reservationist dan Online Travel Agent and 
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Travel Agent staff harus setiap hari megontrol kondisi kamar sebelum memulai 

bertukar shift dengan shift selanjutnya sesuai dengan standard oprational 

procedure front office preparation untuk mencegah terjadinya over booking dan 

double booking. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan peranan reception menjadi reservation dalam 

meningkatkan pelayanan pada Front Office Deapartment di Grand Legi Mataram 

yang telah diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

Peranan rangkap receptionist menjadi reservationist pada kantor depan hotel 

Grand Legi Mataram sangat mempengaruhi pelayanan pada departement tersebut, 

hal ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang dilakukan oleh receptionist yang 

merangkap menjadi reservationist tidak dapat memuaskan tamu seperti terjadinya 

over booking dan double booking. Permasalahan yang terjadi tentunya dapat 

diatasi apabila receptionist dan reservationist mampu bekerja sama satu sama lain 

bertukar informasi dan disiplin serta menerapkan standard operational procedure 

yang ada.  

5.2 Saran 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan pada 

Front Office department di Grand Legi Hotel Mataram, dapat dilakukan dengan 

beberapa cara berikut: 

1. Front Office Staff khususnya receptionist, reservationist dan Online Travel 

Agent and Travel Agent staff harus setiap hari megontrol kondisi kamar dan 

ketersediaan kamar hal ini dilakukan untuk mengetahui semua informasi 

seperti data dari pemesanan kamar, jumlah kamar yang tersedia yang siap 
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dijual dan kamar yang sudah dipesan hal ini guna mencegah terjadinya over 

booking dan double booking. 

2. Meningkatkan kedisiplinan dari karyawan front office juga perllu dilakukan, 

Untuk meningkatkan kedisiplinan itu sendiri dapat dilakukan dengan  mentaati 

peraturan yang berlaku di Hotel Grand Legi Mataram dan melakukan 

pekerjaannya dengan memperhatikan dan menerapkan standard operational 

prosedure yang ada. 
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LAMPIRAN 

 Lampiran 1 Daftar Peta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://harunarcom.blogspot.sg 

 

http://harunarcom.blogspot.sg/
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Lampiran 2 Receptionist dan Reservationist Hotel Grand Legi Mataram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Sumber : data primer 
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Lampiran 3 Daftar Form-form Front Office Department 

1. Reservation Form Manual  

 

 

 

 

 

 

 

2. Miscellaneous Charge Form

 
 

3. Store RoomRequestion
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6. Cash Receipt Form Manual (Bill Sementara)

 
 

7. Form Computerized 
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Lampiran 4 Ball Room dan Meeting Room Grand Legi Hotel 

 

1. Kenanga Ballroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tulip Meeting Room 

 
3. Lavender Meeting Room 
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4. Teratai Meeting Room 

 

 
 

5. Alamanda Meeting Room 
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Lampiran 5 Jadwal kerja di Grand Legi Hotel Mararam 
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