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ABSTRACT 

 

The Scientific Paper entitled “The Role Of Reservation Staff In 
Improving The Room Occupancy Using By Up-Selling System In The Front 
Office Department Of Vila Ombak Hotel” The purpose that want to achieve from 
the process of writing this Scientific Paper is to know the role of reservation staff 
in improving the room occupancy using by up-selling system in the Front Office 
Department of Vila Ombak Hotel. 

Based on the result of observation and analyses that the writer done for 
three months at Front Office Department Vila Ombak Hotel, a Reservation have 
to understand about the knowledge of hotel product before starting his/her job. 
The knowledge of the hotel product is the principal factor for reservation in 
giving service because every guest who will lodges at hotel needs information 
about the facility which prepared by the hotel, so a Reservation is very demanded 
to master the information about the facilities available at Vila Ombak Hotel. By a 
good knowledge about hotel product that possessed by a Reservation will be able 
to raise the room selling by up-selling system, if the reservation more doing up-
selling to the guest, it’s will be able to increase the room selling at Front Office 
Department Vila Ombak Hotel. To raising the product knowledge, the managment 
should give a breafing and training programe to reservation staff. 

 
 

ABSTRAK 

 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Peranan Petugas Reservasi Dalam 
Meningkatkan Penjualan Kamar Melalui Sistem Up-Selling Pada Front 
Office Department Di Hotel Vila Ombak”. Tujuan yang ingin dicapai dari 
penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui peranan petugas 
reservasi dalam meningkatkan penjualan kamar melalui sistem up-selling pada 
Front Office Department di Hotel Vila Ombak. 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan penulis selama 3 
(tiga) bulan dibagian Front Office Department Hotel Vila Ombak. Reservation 
harus menguasai pengetahuan mengenai produk hotel sebelum memulai 
pekerjaannya. Pengetahuan produk hotel merupakan faktor utama bagi 
reservation dalam memberikan pelayanan, karena setiap tamu yang akan 
menginap di hotel membutuhkan informasi mengenai fasilitas yang disediakan 
oleh hotel, maka reservation sangat dituntut untuk menguasai informasi mengenai 
fasilitas yang ada di Hotel Vila Ombak. Dengan pengetahuan yang baik mengenai 
produk hotel yang dimiliki, reservation dapat memberikan peningkatan penjualan 
kamar dengan sistem up-selling, semakin banyak reservation melakukan up-
selling kepada tamu, dapat meningkatkan penjualan kamar di Front Office 
Department Hotel Vila Ombak. Untuk meningkatkan pengetahuan petugas 
reservasi, sebaiknya diadakan breafing dan training programe dari pihak 
manajemen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting. Hal ini dapat 

diketahui dengan adanya industri pariwisata jumlah pengangguran bisa 

berkurang dan pendapatan negara bisa bertambah, terindikasi dari kontribusi 

pariwisata terhadap PDB yaitu sebesar 22,4% pada tahun 2017. Kontribusi ini 

diharapkan semakin besar pada masa yang akan datang mengingat Indonesia 

memiliki kekayaan alam yang sangat luas. Kekayaan alam dan budaya 

merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia 

memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak 

dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni 

Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk 

terbanyak di dunia. 

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi yang ada di 

Indonesia yang memiliki beberapa destinasi pariwisata.Pulau Lombok adalah 

salah satu pulau yang berada di NTB dan salah satu pulau yang paling sering 

dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara.Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi terbaik di 

Indonesia.Hal ini disebabkan karena Pulau Lombok memiliki obyek-obyek 

wisata yang indah yang mampu menarik wisatawan baik wisatawan domestik 

maupun mancanegara. 
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Untuk menunjang industri pariwisata di Pulau Lombok, dibutuhkan sarana 

dan prasarana seperti hotel. Hotel adalah suatu bentuk bangunan perusahaan 

atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, 

penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua 

pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang 

bermalam di hotel tersebut maupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas 

tertentu yang dimiliki hotel itu. 

Hotel seperti yang kita ketahui merupakan suatu usaha yang menyediakan 

jasa penginapan kepada tamu dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang 

menunjang kepuasan tamu dengan tujuan komersial. Hotel Vila Ombak adalah 

salah satu bentuk usaha yang didirikan untuk tujuan komersial, dengan 

menyediakan berbagai pelayanan untuk menunjang kepuasan tamu. Dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu, diharapkan juga akan 

mendapat keuntungan bagi hotel. 

Hotel Vila Ombak terdiri dari berbagai macam department, dimana setiap 

department memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta saling 

bekerjasama dalam usaha memberikan pelayanan dalam memuaskan 

kebutuhan tamu. Adapun departement-departement yang menunjang kegiatan 

operasional perhotelan yaitu Front Office Department, Housekeeping 

Department, Accounting Department, Sales & Marketing Department, 

Engineering Department, Personalia, dan Food and Beverage Department. 

Front Office Department merupakan department yang bertanggung jawab 

menangani penjualan kamar hotel dan melayani tamu mulai dari pemesanan 
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kamar, pendaftaran, hingga pemberian kamar kepada tamu. Adapun section-

section yang berada di bawah Front Office Department adalah: Telephone 

Operator, Reservation, Receptionist, Front Office Cashier, Guest Relation 

Officer, Night Audit, dan Bell Boy. 

Setiap section diatas mempunyai fungsi masing-masing. Reservation 

section merupakan section yang bertanggung jawab terhadap permintaan 

pemesanan kamar dari para calon tamu. Tugas utama reservation staff adalah 

mencatat dan memproses seluruh pemesanan kamar secara akurat sekaligus 

mempromosikan produk hotel serta menciptakan & menjaga citra hotel yang 

baik melalui pemberian pelayanan yang maksimal. Reservation memiliki tugas 

dalam menjual kamar kepada calon tamu yang melakukan direct booking baik 

melalui email maupun via telephone sesuai dengan jenis kamar yang 

diperlukan serta menawarkan harga sesuai dengan standar harga yang 

diberikan oleh management. 

Disinilah peran seorang staff reservation sangatlah diperlukan dalam 

memberikan informasi dan pelayanan kepada tamu. Reservation juga harus 

memiliki kemampuan dalam memahami apa yang dibutuhkan tamu, hal ini 

diharapkan dapat memberikan kesan yang baik kepada tamu yang akan datang 

ke hotel. Kemampuan seorang reservation dalam menjual dan menjelaskan 

kamar kepada tamu yang melakukan direct booking berdasarkan pengetahuan 

produk yang dimiliki akan sangat membantu dalam meningkatkan penjualan 

kamar yang ada di hotel. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh reservation 

dalam penguasaan pengetahuan produk hotel akan membantu reservation 
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dalam peningkatan penjualan tidak hanya untuk penjualan kamar, tetapi 

penjualan di department lainnya seperti produk yang ada di Food & Beverage, 

Spa, Meeting Room, Pick-UpTransfer, dan sebagainya. 

Usaha-usaha yang dilakukan pihak hotel untuk meningkatkan penjualan 

kamar serta fasilitas lainnya untuk menunjang kepuasan tamu, maka 

reservation harus menguasai tehnik-tehnik penjualan seperti: suggestive 

selling, descriptive selling, explanations, up-selling, dan cross selling. Up-

selling merupakan salah satu tehnik penjualan yang dapat dilakukan oleh 

petugas reservasi untuk meningkatkan penjualan kamar maupun produk hotel 

lainnya. Tehnik penjualan up-selling dapat dilakukan oleh petugas reservasi 

ketika tamu yang sudah melakukan reservasi sebelumnya menanyakan tipe 

kamar maupun produk hotel lainnya sehingga dengan kemampuan seorang 

reservation dalam menjelaskan fasilitas yang ada di hotel termasuk fasilitas 

kamar, maka tamu tersebut berminat melakukan room up-selling. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul tentang “Peranan Petugas Reservasi Dalam Meningkatkan 

Penjualan Kamar Melalui Sistem Up-Selling Pada Front Office 

Department Di Hotel Vila Ombak”. 
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1.2. Perumusan masalah 

Rumusan masalah yang penulis ajukan didalam Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah: 

Bagaimana Peranan Petugas Reservasi Dalam Meningkatkan 

Penjualan Kamar Melalui Sistem Up-Selling Pada Front Office 

Department Di Hotel Vila Ombak? 

1.3.Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Untuk mengetahui Peranan Petugas Reservasi Dalam 

Meningkatkan Penjualan Kamar Melalui Sistem Up-Selling Pada Front 

Office Department Di Hotel Vila Ombak. 

1.3.2 Manfaat 

  Adapun beberapa manfaat dalam penulisan karya tulis ilmiah 

(KTI) ini yaitu: 

a) Secara akademis sebagai salah satu syarat mencapai kebulatan studi 

pada program ahli madya di Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Universitas Mataram. 

b) Secara teoritis menerapkan teori yang didapat selama bangku 

perkuliahan berlangsung pada dunia kerja yang sesungguhnya. 

c) Secara praktis sebagai data tambahan bagi Front Office Department 

dalam meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan oleh Reservation 

dalam meningkatkan penjualan kamar di Front Office Department 

Hotel Vila Ombak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Pariwisata 

 Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencari 

hiburan dengan jalan mengunjungi tempat-tempat baru atau pun tempat-tempat 

lain selain tempat tinggal dan tempat kerjanya/tempat yang sering dikunjunginya. 

Menurut Prof. Salah Wahab, pariwisata merupakan aktivitas manusia yang 

dikerjakan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara 

orang-orang di dalam suatu negara itu sendiri atau pun di luar negeri untuk 

mendapatkan kepuasan yang bernaneka ragam dan berbeda antara satu orang 

dengan orang lainnya. 

Sedangkan menurut Prof. K. Krapt dan Prof. Hunziker, pengertian 

pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari perjalanan 

dan pendiaman orang-orang asing, serta penyediaan tempat tinggal sementara, 

selama orang asing tersebut tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh 

penghasilan dari aktivitas yang sifatnya sementara. 

Dalam dunia pariwisata, wisata adalah bepergian selama paling sedikit 24 

jam sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Tehnik the International Union of 

Official Travel Organization (IUOTO) melalui the Pacific Area Travel 

Association (PATA). 
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2.2. Pengertian dan Fungsi Hotel 

2.2.1 Pengertian Hotel 

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau 

badan usaha akomodasi yang dikelola secara komersial yang menyediakan 

pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas 

jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukan bagi masyarakat 

umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang 

hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Adapun 

beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya: 

1. Menurut Sulastiyono  (2011:5),  hotel  adalah  suatu perusahaan  yang 

dikelola  oleh  pemiliknya  dengan menyediakan  pelayanan  makanan, 

minuman  dan  fasilitas  kamar  untuk  tidur,  kepada  orang-orang  

yang melakukan  perjalanan  dan  mampu  membayar  dengan  jumlah  

yang  wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya 

perjanjian khusus. (Sumber: Sulastiyono, Agus. 2011. Manajemen 

Penyelenggara Hotel. Bandung: Alfabeta). 

2. Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 

37/PW. 340/MPPT-86 dalam Sulastiyono (2011:6), adalah "Suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan 

untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa 

penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. 
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[Sumber: http://infodanpengertian.blogspot.com/2015/11/pengertian-

hotel-menurut-para-ahli.html ] 

2.2.2 Klasifikasi Hotel 

 Menurut Sudiarto Mangkuwedoyo (1999:14), klasifikasi hotel 

dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Bintang 

Untuk menyatakan mengenai pengelompokan hotel yang 

berbintang, direktorat jendral pariwisata memutuskan kelompok hotel 

yang mana pantas dinyatakan berbintang setelah dilakukan pengecekan 

dan penilaian di hotel tersebut. Hotel berbintang terdiri atas: 

a. Hotel Bintang Satu (*) 

b. Hotel Bintang Dua (**) 

c. Hotel Bintang Tiga (***) 

d. Hotel Bintang Empat (****) 

e. Hotel Bintang Lima (*****) 

f. Hotel Berlian (Diamond Hotel) 

2. Berdasarkan Lokasi 

Klarifikasi hotel berdasarkan faktor lokasi dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 
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a. City Hotel 

Hotel yang terletak di dalam kota, dimana sebagian besar tamu 

yang menginap adalah memiliki kegiatan berbisnis. 

b. Resort Hotel 

Adalah hotel yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian 

besar tamu yang menginap tidak melakukan kegiatan berbisnis, tetapi 

lebih kepada rekreasi. Adapun resort hotel terbagi menjadi beberapa resort 

berdasarkan lokasi: 

• Mountain Hotel (hotel yang berada di daerah pegunungan) 

• Beach Hotel (hotel yang berada di daerah pantai) 

• Lake Hotel (hotel yang berada dipinggir danau) 

• Hill Hotel (hotel yang berada di daerah perbukitan) 

• Forest Hotel (hotel yang berada di kawasan hutan lindung) 

3. Berdasarkan Faktor Lamanya Tamu Menginap 

a. Transit Hotel 

Tamu yang menginap di hotel ini biasanya dalam waktu yang 

singkat, rata-rata satu malam. 

b. Semi Residential Hotel 

Tamu yang menginap di hotel ini biasanya lebih dari satu 

malam, tetapi jangka waktu menginap tetap singkat, berkisar antara 1 

minggu sampai dengan 1 bulan. 
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c. Residential Hotel 

Tamu yang menginap di hotel ini cukup lama, paling sedikit satu 

bulan. 

4. Berdasarkan Maksud Kunjungan 

Klasifikasi hotel berdasarkan maksud kunjungan selama menginap 

adalah sebagai berikut: 

a. Business hotel 

Hotel yang tamunya sebagian besar berbisnis, disini biasanya 

menyedikan ruang-ruang meeting dan convensi. 

b. Resort/Tourism Hotel 

Hotel yang kebanyakan tamunya adalah para wisatawan, baik 

domestic maupun manca negara. 

c. Casino hotel 

Adalah hotel yang sebagian tempatnya berfungsi sebagai 

tempat untuk kegiatan berjudi. 

d. Pilgrim hotel 

Hotel yang sebagian tempatnya berfungsi sebagai fasilitas 

beribadah. Seperti hotel-hotel di arab (pada saat musim haji) dan 

Lourdes di Prancis. 
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e. Cure hotel 

Adalah hotel yang tamu-tamunya adalah tamu yang sedang 

dalam proses pengobatan atau penyembuhan dari suatu penyakit. 

5. Berdasarkan Besar Kecilnya Hotel 

Klasifikasi hotel berdasarkan ukurannya dapat ditentukan 

berdasarkan jumlah kamar yang ada. Ukuran hotel diklasifikasikan menjadi 

3 bagian, yaitu: 

a. Small hotel 

Small hotel adalah hotel kecil dengan jumlah kamar dibawah 

150 kamar. 

b. Medium hotel 

Adalah hotel dengan ukuran sedang, dimana dalam medium hotel 

ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

• Average hotel: jumlah kamar antara 150 s/d 299 kamar 

• Above hotel: jumlah kamar antara 300 s/d 600 kamar. 

c. Large hotel 

Large hotel adalah hotel dengan klasifikasi sebagai hotel besar 

dengan jumlah kamar diatas 600 kamar. 

 2.2.3 Fungsi Hotel 

Menurut Arief, Abdul Rahman, (2008:74) fungsi hotel dapat 

dibedakan menjadi beberapa fungsi antara lain: 
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a. Sebagai tempat atau sarana akomodasi untuk memenuhi kebutuhan 

tamu (wisatawan atau pelancong), sebagai tempat beristirahat atau 

tinggal sementara waktu selama dalam perjalanan yang jauh dari 

tempat asalnya. 

b. Hotel sering disebut sebagai “Hotel is home far away from home” 

c. Sebagai tempat pertemuan (rapat, seminar, komprensi, loka-karya, 

dan sebagainya) bagi para pengusaha, pimpinan pemerintah dan 

sebagainya. 

d. Sebagai tempat untuk mempromosikan berbagai produk, 

perusahaan, atau bisnis apa saja (asal mampu membayarnya). 

e. Sebagai tempat untuk bersantai, rekreasi, rileks, atau menikmati 

kesenangan lainnya (bagi yang mampu). 

f. Sebagai tempat bertemu, bergaul dan bersahabat bagi semua bangsa 

yang datang. 

g. Sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman (khususnya bagi pelajar atau mahasiswa, dan 

karyawan). 

h. Sebagai tempat untuk mencari nafkah atau uang (khususnya bagi 

karyawan dan manajemennya). 
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2.3. Pengertian, Fungsi Dan Peranan Front Office 

 2.3.1 Pengertian Front Office 

Menurut Richard Sihite, (2001:8) Front Office Department adalah 

suatu department yang bertanggung jawab pada penjualan kamar hotel 

baik pemesanan (reservasi) sebelumnya maupun tanpa pemesanan, 

dilanjutkan dengan pendaftaran (registrasi) dan penunjukan kamar (room 

assignment) bagi tamu. 

Front office merupakan department yang secara operasional 

berhubungan langsung dengan tamu-tamu yang datang ke hotel. Oleh 

karena itu front office selalu terletak di bagian depan hotel agar diketahui 

oleh tamu yang baru datang atau tiba di hotel. 

Adapun section-section yang ada pada Front Office Department 

yaitu sebagai berikut: 

1. Telephone Operator 

Telephone operator adalah salah satu section yang berada di front 

office yang secara umum memiliki tugas menerima, menyambungkan 

telephone baik dari dalam maupun dari luar hotel dan mencatat pesan tamu. 

2. Reservation 

Reservation section merupakan section yang bertanggung jawab 

terhadap permintaan pemesanan kamar dari para calon tamu. 
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3. Reception 

Reception merupakan salah satu section tempat terjadinya proses 

penerimaan tamu, penentuan/pemberian kamar baik untuk tamu yang telah 

memesan kamar lebih dulu (reservasi) ataupun untuk tamu yang belum 

memesan (walk-in guest). 

4. Front Office Cashier 

Front office cashier merupakan section yang bertugas menerima 

semua jenis pembayaran baik itu cash ataupun credit khususnya untuk tamu 

yang akan meninggalkan hotel (check-out) yang mana tamu tersebut telah 

tinggal di hotel selama waktu yang tertentu. 

5. Bell Boy 

Bell boy adalah salah satu section yang tugasnya menangani barang 

bawaan tamu, baik saat check-in, pindah kamar, maupun check-out. 

2.3.2 Fungsi Front Office 

Front office secara operasional berhubungan dengan tamu dan area 

kerjanya tidak jauh dari lobby, daerah yang paling ramai hilir mudiknya tamu, 

oleh sebab itu bagian ini disebut dengan “Front Office”. Kantor depan hotel 

merupakan salah satu bagian hotel yang paling penting dalam hal mewujudkan 

tujuan yang akan dicapai oleh hotel. Tujuan dari kantor depan hotel adalah 

sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun 

ke tahun. 

2. Meningkatkan jumlah tamu langganan 

3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat dan cepat 

kepada tamu. 

4. Membentuk citra hotel yang positif. 

Kantor depan hotel memiliki fungsi dalam mewujudkan tujuan dari 

hotel, fungsi tersebut dilakukan oleh petugas kantor depan hotel sehari-

hari, adapun fungsi-fungsi tersebut adalah: 

1. Menjual kamar, kegiatan yang dilakukan antara lain: menerima 

pemesanan kamar, melakukan pendaftaran tamu, memblok kamar 

2. Memberikan informasi mengenai seluruh produk, fasilitas, pelayanan 

dan aktivitas yang ada di hotel maupun di luar hotel 

3. Megkoordinasikan kepada bagian lain yang terkait dalam rangka 

memenuhi keinginan tamu serta memberikan pelayanan yang 

maksimal 

4. Melaporkan status kamar yang terkini 

5. Mencatat, memeriksa pembayaran tamu serta menangani rekening 

tamu 

6. Membuat laporan yang dibutuhkan oleh hotel 

7. Memberikan pelayanan telekomunikasi untuk tamu 

8. Memberikan pelayanan barang bawaan tamu 

9. Menyelesaikan keluhan tamu 
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Selain mempunyai fungsi yang penting, front office juga berperan 

penting dalam hal pelayanan dan pencapaian tujuan hotel yakni 

memberikan pelayanan yang diharapkan oleh tamu, membentuk citra hotel 

dan pendapatan yang maksimal. Peranan itu antara lain: 

a. Merupakan Wakil dari Manajemen (Management Representative) 

Dalam keadaan tertentu front office dapat berperan sebagai wakil 

dari manajemen, seperti menyelesaikan masalah tertentu yang biasanya 

diselesaikan oleh pihak manajemen. 

b. Orang-orang Yang Mampu Menjual (Sale Person) 

Setiap mereka yang berada di front office diharuskan mampu dan 

memiliki Salesmanship, karena pada front office ini lebih banyak 

berhubungan dengan tamu dibandingkan departemen lain. Selain 

menjual produk hotel seperti kamar, juga mampu menjual fasilitas-

fasilitas yang disediakan oleh hotel. 

c. Pemberi Informasi (Information Giver) 

Petugas yang berada di front office diharapkan mampu 

memberikan keterangan yang jelas dan benar tentang fasilitas dan 

produk hotel dan harus mengetahui kejadian-kejadian serta peristiwa-

peristiwa penting diluar hotel yang berhubungan dengan kebutuhan 

tamu. 

d. Penyimpan Data (Record Keeper) 

Front office departement merupakan sumber dan pusat 

penyimpanan data dalam kegiatan sehari-hari di hotel. 
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e. Dapat Melakukan Tindakan Secara Diplomatis (Diplomatic Agent) 

Front office mampu melakukan tindakan secara diplomatis yaitu 

menjaga dan menetralisir suasana hubungan baik dengan pihak lain 

yang berhubungan dengan hotel. 

f. Pemecah Masalah (Problem Solver) 

Sebagai The Hub of Activities, front office merupakan tempat untuk 

menyelesaikan masalah tamu, terutama keluhan-keluhan tamu. 

g. Sebagai Wakil dari Hubungan Masyarakat (Public Relations Agent) 

Karyawan front office harus dapat berperan secara aktif sebagai 

orang yang berhubungan dengan masyarakat, terutama masyarakat 

pengunjung yang datang ke hotel. Diharapkan dapat berperan sebagai 

internal public reletions yang memberikan citra baik terhadap tamu 

hotel. 

h. Sebagai Koordinator Kegiatan Pelayanan (Service Coodinator) 

Front office juga berperan sebagai tempat koodinator pelayanan 

informasi dan kegiatan departemen lain di komunikasikan melalui 

front office. 

2.3.3 Peranan Front Office 

Peranan Front Office Department antara lain: 

a. Kesan pertama dan terakhir bagi tamu 

b. Sebagai jantung dan sumbunya hotel 

c. Sebagai pusat komunikasi 

17 
 



d. Sebagai pusat koordinasi pelayanan 

e. Sebagai sumber informasi potensial 

f. Menjaga hubungan dengan tamu dan department lain di hotel. 

2.4. Peralatan Kantor Depan Hotel 

Pada dasarnya penggunaan peralatan dan bentuk dalam jenis yang berbeda 

tergantung pada sistem operasi yang digunakan, kebutuhan/tujuan dan kebijakan 

hotel. Sistem operasional hotel semakin canggih, alat semakin canggih juga 

digunakan serta sistem operasi semi-otomatis, tidak digunakannya komputer, 

tetapi menggunakan alat sederhana seperti rak. Pada sistem operasional manual, 

tidak digunakan peralatan kecuali telepon dengan jumlah terbatas, serta counter 

reception. 

2.4.1. Peralatan yang digunakan untuk sistem hotel semi-otomatis 

a. Front Office Counter 

Counter adalah meja panjang yang digunakan untuk 

menerima tamu dan tempat untuk menyimpan peralatan dan 

memasok sebagian besar kantor depan. 

b. Room Rack 

Dalam sistem operasional hotel semi-otomatis, rak kamar 

berfungsi untuk menentukan status setiap kamar, ruang rak yang 

diselenggarakan oleh ruang dan tidak ada lantai ruang, untuk 

mengetahui status kamar yang digunakan untuk merah kode warna 

kamar diduduki (kosong), dan diberi tanda kertas kecil (room 
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rackslip/tergelincir tamu) yang akan dimasukkan ke dalam rak 

untuk menentukan ruang tamu data yang tinggal. Kuning 

menunjukkan ruang kosong, yang berarti kamar kotor yang kosong 

dan masih kotor sehinggatidak bisa dijual, warna bening untuk 

kamar yang bisa dijual atau kamar yang tersedia. Status kamar 

lainnya seperti tidur di luar, rusak, tidak ada bagasi ditempati akan 

ditandai dengan menyelipkan slip/kertas kecil yang bertuliskan 

statusnya SO (Sleep Out), OOO (Out Of Order), OOS (Out of 

Service) atau ONL (Occupied No Luggage). 

c. Information Rack 

Rack informasi ini berguna untuk mengetahui nama tamu 

yang menginap di hotel, penyusunan nama rak ini berbasis huruf 

tamu. Ketika ada tamu yang check-in maka akan dibuatkan 

guestslip yang disisipkan pada room rack dan information rack. 

d. Reservation Rack 

Rak pemesanan kamar berada dibagian reservasi, rak ini 

adalah tempat untuk menempatkan reservation slip, penyusunan 

rak ini berdasarkan tanggal kedatangan tamu menginap dihotel dan 

jenis tamu. 

e. Keydan Mail Rack/Kunci Kamar dan Rak Surat 

Rak ini digunakan untuk menyimpan kunci untuk kamar 

tamu dan pesan. Key and mail rack ini jarang ditemukan di sebuah 

hotel besar dan hotel menggunakan sistem computer. Hal ini 
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karena jarang digunakan kunci pintu kamar secara manual, tetapi 

menggunakan kunci berbentuk kartu (key card/ving card) sehingga 

tidak memerlukan tempat khusus untuk menyimpannya. Begitu 

juga untuk penyimpanan surat atau pesan ke tempat khusus karena 

setiap ada pesan/surat untuk tamu akan dihubungi ke kamar atau 

diantarkan langsung ke kamar. 

2.4.2. Peralatan yang digunakan untuk sistem hotel 

otomatis/computer 

a. Computer 

Di jaman yang sudah canggih ini, penggunaan komputer 

sangat penting karena komputer memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan sistem manual atau semi-otomatis, 

keuntungan termasuk data yang ada lebih akurat, waktu 

penyimpanan data lebih panjang dan lebih cepat akses data. 

Sistem operasional hotel berbasis komputer yang digunakan 

banyak jenis tergantung pada kebutuhan hotel, seperti banyak 

hotel yang menggunakan contoh sistem Maxial, 

Fidelio/Micros, Hotel Pro, Realta, HIS, dsb. 

b. Bill Rack 

Rak untuk menyimpan tagihan tamu beserta supporting bill 

(tagihan pendukung) itu, rak ini didasarkan pada nomor kamar 

tamu. 
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c. Safe Deposit Box 

Kotak penyimpanan/kotak untuk menyimpan barang-

barang berharga dari tamu seperti: paspor, dokumen, perhiasan, 

uang dll. Fasilitas penyimpanan ini tidak dikenakan biaya jika 

tamu tetap dihotel, jika tidak tinggal dihotel biayanya jumlah 

sewa tergantung pada panjang sewa safe deposit box. Brankas 

ini terletak tidak hanya di dekat counter front office, tetapi 

umumnya juga tersedia di dalam ruangan. 

d. Paging Board 

Papan paging adalah papan yang digunakan untuk 

mendapatkan tamu di sekitar lobi atau di restoran, apabila ada 

tamu mencarinya atau ada sambungan telepon untuknya, 

perlengkapan pendukung paging board yaitu bel yang berfungsi 

untuk menarik perhatian tamu. 

e. Pigeon Hole 

Berguna untuk menyimpan surat/memo internal untuk 

hotel, semua surat yang didistribusikan ke kantor depan akan 

disimpan di rak ini yang kemudian akan dibaca oleh semua 

petugas kantor depan sebagai informasi terbaru. 

f. Telephone 

Telepon berfungsi sebagai alat komunikasi bagi seluruh staf 

dalam hal koordinasi untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan tamu. 
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g. Fax machine/mesin fax 

Fax merupakan salah satu alat komunikasi penting 

digunakan di hotel, karena pada saat ini alat/media bisnis yang 

paling umum digunakan dan relatif murah adalah adalah 

dengan menggunakan mesin fax. Fax ini akan menerima 

salinan surat yang dikirim oleh pengirim adalah persis sama 

seperti huruf yang dibuatnya. 

h. Key Drop Box 

Ketika tamu tidak berada di kamarnya sebaiknya ia 

menitipkan kunci kamar dibagian reception untuk menghindari 

kehilangan serta ditemukannya kunci oleh orang lain. Key drop 

box ini berupa sebuah kotak yang berada di counter dan diberi 

lubang kecil untuk memasukkan kunci yang dititipkan. 

i. PABX 

PABX (Private Automatic Branch Exchange) adalah alat 

utama yang digunakan di bagian operator telepon, adalah alat 

telepon yang terdiri dari tombol dan dilengkapi dengan satu set 

kepala dan speaker untuk menerima panggilan masuk atau 

melakukan panggilan keluar hotel. 

j. Key Encoder Machine 

Alat ini berguna untuk memprogram kunci kamar, cara 

menggunakan alat ini dengan memasukkan nomor kamar dan 

masa berlakunya kunci yang biasanya diprogram untuk tanggal 
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keberangkatan, alat ini dapat membuat kunci kamar duplikat 

jika tamu yang berada di kamar lebih dari satu orang, jenis 

kunci yang dipergunakan adalah kunci yang berbentuk kartu 

yang juga dapat diprogram beberapa kali untuk tamu yang 

berbeda. 

k. Kartu kredit imprinter (credit card imprinter) 

Adalah alat untuk mencetak data pada kartu kredit seperti 

nama, nomor kartu dan kadaluarsa kartu. Pada era sekarang, 

penggunaan alat ini telah jarang digunakan karena electronic 

data capture (EDC) mesin sebagai pengganti fungsi kartu kredit 

imprinter, namun alat ini digunakan jika jalur/ line mesin EDC 

mengalami kerusakan. 

l. EDC (Electronic Data Capture) Mesin 

Fungsi untuk mencetak kartu kredit tamu, jika tamu 

menggunakan pembayaran kartu kredit. Jika diminta oleh dana 

hotel disetujui oleh bank dan bank akan memberikan nomor 

persetujuan akan tercantum pada slip/kertas kartu kredit. Jika 

bank tidak setuju maka akan terlihat seperti tulisan di layar 

EDC kadaluarsa kartu/kartu tidak sah atau tidak menghormati 

kartu tagihan karena melebihi batas yang ditetapkan oleh bank. 

2.4.3. Formulir 

Penggunaan formulir dibagian kantor depan hotel tidak harus 

sama bentuknya di hotel, namun kolom atau data yang ada di 
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dalam formulir tidak terlalu berbeda, ada formulir yang digunakan 

di hotel satu namun tidak digunakan di hotel lainnya, dengan kata 

lain penggunaan formulir tergantung kebutuhan hotel masing-

masing. Formulir yang umumnya terdapat dibagian kantor depan 

seperti: 

1. Registration Form 

2. Guest Card 

3. Meal Coupon 

4. Welcome Drink Card 

5. Guest Slip 

6. Cash Receipt 

7. Reservation Form 

8. Reservation Slips 

9. Reservation of Confirmation Letter 

10. Errand Bellhop Card 

11. Luggage Tag 

12. Baggage Claim Check 

13. Valet Parking Card 

14. Change Room or Rate Form 

15. Sleep Out Form 

16. Bellhop Control Sheet 

17. Message Form 

18. Safe Deposit Box Card 
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19. Guest History Card 

20. Foreign Exchange Form 

21. Daily VIP List 

22. Today Expected Arrival List 

23. Arrival List 

24. Guest in House List 

25. Departure List 

26. No Show List 

27. Cancellation List 

28. Group Rooming List 

29. Guest Birthday Form 

30. Towels Form (For Swimming Pool) 

2.5. Pengertian Reservation 

Menurut Ni Wayan Suwithi (2008), Reservation dalam Bahasa Inggris 

berasal dari kata “to reserve” yaitu menyediakan atau mempersiapkan tempat 

sebelumnya. Sedangkan reservation yaitu pemesanan suatu tempat atau 

fasilitas. Jadi secara umum reservation yaitu pemesanan fasilitas yang 

diantranya akomodasi, makanan dan minuman, seat pada tempat pertunjukan, 

tiket pesawat terbang, tiket kereta api, dan sebagainya. Kata reservation atau 

pemesanan dalam dunia pariwisata disebut juga dengan booking. Kadangkala 

wisatawan tidak dapat membedakan arti dari kedua kata tersebut. Oleh karena 

itu perlu ditegaskan bahwa kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan arti. 

Fungsi utama dari petugas reservation yaitu sebagai berikut: 
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1. Menangani permintaan reservasi 

2. Menangani perubahan reservasi 

3. Menangani pembatalan reservasi 

4. Memproses reservasi 

5. Mengarsip data reservasi 

6. Membuat laporan reservasi 

2.5.1 Aspek Kepribadian Seorang Petugas Kantor Depan 

Kepribadian seorang petugas kantor depan (reservation) sangat 

menentukan terhadap produk dan pelayanan yang diberikan sebab harapan 

dan keinginan tamu yang akan datang ke hotel adalah menginginkan satu 

paket terbaik antara produk, pelayanan dan proses pemberian pelayanan 

tersebut. Atribut kepribadian yang harus dimiliki oleh petugas reservasi 

yaitu: 

• Mempunyai pengetahuan yang baik tentang produk hotel (good 

general knowledge of hotel product) 

• Memiliki kebiasaan rapi dan necis 

• Memiliki sikap percaya diri 

• Kemampuan berkomunikasi 

• Kemampuan berdiplomasi 

• Wajah selalu ceria dan murah senyum 

• Tenang dalam menghadapi persoalan 

• Memecahkan masalah secara psikologis 

• Mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat 
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Seorang tenaga penjual juga harus dibekali dengan berbagai 

pengetahuan yang kuat mengenai properti hotel dimana mereka bekerja, 

sebagai berikut: 

• Pengetahuan mengenai properti hotelnya (property/product 

knowledge) 

• Prosedur/peraturan kantor (office procedures) 

• Standar penampilan (performance standard) 

• Kemampuan menjual (salesmanship) 

2.6. Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah segala bentuk usaha langsung untuk menjual produk 

properti sebuah hotel baik melalui kontak personal, telepon maupun alat 

koresponden lainnya. 

2.6.1 Penjualan Kamar 

Menurut Bambang Sujatno (2008:16-17), penjualan kamar dapat 

dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu maupun secara langsung pada 

saat tamu datang. Penjualan harus dilakukan dengan taktik dan strategi yang 

tepat guna memaksimalkan pendapatan dengan mengoptimalkan harga kamar 

dengan permintaan waktu itu (up selling). 

Menurut Bambang Sujatno (2008:37), dijelaskan bahwa “penjualan 

yang mahir adalah pengetahuan akan apa yang hendak dijual harus lengkap 

dan pasti”. 
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Dalam melakukan taktik dan strategi penjualan, hal-hal berikut ini 

harus diperhatikan: 

a. Selalu mengontrol harga kamar (room rate) dan sisa kamar yang 

tersedia (room available) 

b. Cari peluang penjualan pada saat sepi permintaan (low demand 

tactics) 

c. Manfaatkan situasi pada saat banyak permintaan (high demand 

tactics) 

d. Peka akan permintaan khusus (excess demand tactics). 

2.6.2 Teknik-Teknik Penjualan 

1) Suggestive Selling 

To suggestive a choice for the guest adalah menawarkan 

produk pendukung lainnya untuk memaksimalkan penjualan produk 

hotel. 

2) Descriptive Selling 

Describe the benefit of the product adalah memberikan 

gambaran atau deskripsi tentang nilai atau manfaat produk dengan 

tujuan mendapatkan ketertarikan konsumen dan mengarahkan 

mereka untuk mendapatkan kepastian untuk membeli produk anda. 

3) Explanations 

Give more information adalah teknik menjual dengan 

memberikan informasi lebih lengkap atau rinci tentang suatu produk 
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atau layanan sehingga tamu mendapatkan informasi dan 

menghilangkan keraguan konsumen atas piihan mereka terhadap 

penawaran anda. 

4) Up-selling 

Offer the better product frist than let the guest deciding 

adalah melakukan negosiasi kamar dengan konsumen atau 

wisatawan dengan menawarkan kamar yang paling mahal baru 

kamar yang lebih murah dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil 

penjualan kamar atau pendapatan hotel. 

5) Cross selling 

Selling something extra to guest when they are buying 

something adalah mendorong pelanggan untuk membeli produk dari 

department atau kategori lainnya untuk memberikan kesempatan 

wisatawan memilih kamar yang lebih murah dengan tujuan untuk 

memaksimalkan hasil penjualan kamar. 

2.6.3 Cara-Cara Menawarkan Produk Kepada Pelanggan 

a. Dapatkan perhatian pelanggan selama 15 menit atau sebelum 

15 menit. Itu adalah kesempatan anda untuk mendapatkan 

perhatian sebelum pelanggan anda merasa anda sama saja 

dengan perusahaan yang lainnya yang melakukan promosi dan 

merasa bosan mendengar penawaran anda. 
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b. Ciptakan ketertarikan adalah pikirkan bahwa bagaimana 

pelanggan anda 

• Apa yang dirasakan? 

• Apa yang dipikirkan? 

• Apa yang mereka inginkan? 

Masukkan ke dalam ketertarikannya berikan gambaran dari 

kelebihan produk anda. Ciptakan keyakinan penuh melalui 

suara anda yang penuh perhatian. 

c. Mirror the prosfect yaitu metode untuk membuat konsumen 

nyaman dan bebas untuk berbicara dengan memahami intonasi. 

Beberapa suku kata yang diucapkan supaya direspon secara 

professional sehingga pelanggan mengutarakan kehendaknya 

secara bebas. 

d. Gunakan kata pavorite yang digunakan konsumen, menurut 

penelitian menunjukkan bahwa kata pavorite yang disukai 

pelanggan adalah nama mereka. Usahakan menggunakan nama 

sekurangnya tiga kali. 

e. Libatkan emosi yaitu keunggulan perusahaan karena 

sebenarnya pelanggan anda merasa senang mendapatkan 

produk anda dan merasa rugi bila tidak mendapatkan produk 

atau layanan anda. Mintalah saran dan pendapat pelanggan 

anda mengenai layanan anda. 
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2.7. Pengertian Peranan 

Peran adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam 

suatu peristiwa, peran merupakan perangka tingkah laku yang diharapkan, 

dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. 

Kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun beberapa pengertian peranan 

menurut para ahli yaitu: 

1. Wolfman (1992), arti peran adalah bagian yang pasti dilakukan oleh 

setiap orang dalam keadaan, bertingkah laku untuk menyelaraskan 

dengan realita yang ada. Tingkah laku manusia dan realitas kehidupan 

menjadi dasar penting seseorang yang sedang melakukan suatu 

pekerjaan. 

2. Miftha Thoha (2002), peranan menurutnya adalah serangkaian 

perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. 

Kondisi ini bisa dilatarbelakngi pada psikologi seseorang setiap 

melakukan tindakan yang diinginakn, sesuai kata hatinya. 

3. Soekanto (2009), menurutnya peran adalah suatu pekerjaan yang 

dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang 

disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, 

bahkan dalam keteruran tindakan semuanya disesuaikan dengan peran 

yang berbeda. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1. Sejarah Singkat Hotel Vila Ombak 

            Sebelum di bangunnya Hotel Vila Ombak pada tahun 1996 pemiliknya 

merencanakan untuk membangun Buggie Jumping dengan ketinggian 50 m di atas 

lahan seluas 6 hektar dan untuk sementara pemilik lahan ini membangun 4 unit 

bungalow kecil di depan pantai dengan fasilitas sederhana yang hanya di 

peruntukan bagi keluarga dan rekan bisnisnya. 

Melihat perkembangan dan kunjungan pariwisata saat itu pemilik bungalow yang 

sederhana ini sudah mulai mengalihkan rencana bisnisnya yang mana tadinya 

akan di bangun Buggie Jumping kini berubah menjadi sarana akomodasi dan 

restaurant. 

           Seiring dengan semakin majunya dunia industri pariwisata saat itu akhirnya 

pemilik bungalow sederhana ini sudah memutuskan untuk segera membangun 

Hotel dan Restaurant yang di rencanakan pembangunannya akan diselesaikan 

dalam waktu 1 tahun sehingga pada Bulan Juni 1996 pembangunan sudah di 

mulai dan Bulan Juni 1997 semua fasilitas Hotel dan Restaurant ini sudah selesai 

dengan jumlah kamar sebanyak 24 unit yang terdiri dari 12 unit Lumbung dan 12 

unit Bungalow dengan fasilitas masih sederhana. 

          Setelah selesainya pembangunan Hotel dan Restaurant ini pemilik dan 

rekanan bisnisnya sering datang berkunjung ke Gili Trawangan dan menginap di 

Hotel ini yang mana saat itu masih belum memiliki nama. 
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Kesimpulannya Hotel dan Restaurant ini di bangun dengan latar belakang bahwa 

semakin banyaknya kunjungan para wisatwan ke Gili Trawangan dan sangat 

membutuhkan sarana dan prasarana akomodasi dan restaurant untuk menginap 

berikut makan dan minum, sehingga hal ini di jadikan sebagai bagian dari 

kegiatan usaha / bisnis oleh pemilik hotel ini selain usaha – usaha lainnnya. 

Demikianlah latar belakang Hotel Vila Ombak ini di buat, semoga dapat di 

jadikan acuan dan motovasi untuk ikut serta memajukan industri pariwisata pada 

umumnya dan perhotelan pada khususnya. 

        Hotel Vila Ombak sebelumnya hanya diperuntukan untuk tempat pertemuan 

atau tempat peristirahatan para rekanan bisnis dari pemilik hotel dan akhirnya 

berkembang menjadi salah satu bisnis akomodasi atau tempat penginapan yang 

menjadi salah satu pelengkap dari penunjang sarana pariwisata. 

Hotel Vila Ombak berdiri tahun 1997 tepatnya pada awal bulan Juni tahun 1997, 

dengan hanya memiliki 12 unit lumbung dan I unit restaurant yang bekapasitas 50 

seat dengan memiliki standard international ( Yang dimaksud standard  

international adalah memiliki  standard  equipment, service,menu/makanan sesuai 

dengan hotel yang berlaku ). 

      Nama Hotel ini sebelumnya bukan Vila Ombak akan tetapi pemiliknya 

merencanakan agar nama Hotel ini di sesuaikan dengan areal di mana Hotel ini di 

bangun dan akhirnya pada saat itu nama Hotel ini di putuskan bernama “ HOTEL 

VILLA KUDA LAUT “ karena berada di salah satu pulau ( Gili ) yang berada di 

antara pulau Bali dan Lombok yang di ikuti oleh Gili Meno dan Gili Air. 
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Nama Vila Ombak di putuskan sebagai nama hotel ini karena pada saat itu Nama 

Villa Kuda Laut kurang di kenal dan tamu merasa sebutan tersebut agak panjang 

sehingga atas pertimbangan tersebut pemilik hotel ini merubah nama Hotel Villa 

Kuda Laut menjadi Hotel Vila Ombak sampai sekarang. 

      Lokasi atau tempat Hotel Vila Ombak adalah di Gili Trawangan,dengan luas 

areal keseluruhannya 6 hektar.Untuk masalah tempat Pariwisata atau tempat 

kunjungan Wisatawan baik Domistik maupun Manca Negara yang terkenal pada 

saat ini adalah selain Pulau Bali yang lebih dikenal dengan Pulau Dewata, dan 

Pulau Lombok yang biasanya tempat pariwisata dikenal adalah di Kawasan 

Senggigi, tetapi jangan lupa bahwa di Pulau Lombok selain senggigi bahwa ada 

tiga Gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, ketiga Gili tersebut 

merupakan tempat kunjungan Wisatawan dari Domistik maupun Manca Negara 

terutama Gili Trawangan, dan beberapa Hotel yang ada di sekitarnya.  

      Konsep bangunan Hotel yang di miliki oleh Hotel Vila Ombak bernuansa 

lumbung dan akhirnya menjadi salah satu maskot bisnis yang dimiliki oleh para 

pemilik hotel tersebut. 

      Mengapa para pemiliki Hotel Vila Ombak memilih konsep bangunan hotel 

bernuansa lumbung? ini dikarenakan lumbung merupakan wadah / tempat 

penyimpanan padi dan padi merupakan salah satu nilai pokok utama dari bagian 

hidup manusia begitu pula lumbung hotel yang dimiliki oleh Hotel Vila Ombak 

merupakan salah satu nilai pokok yang menjadi bagian dari ciri khas hotel 

tersebut. 
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      Tepatnya pada bulan Agustus 1997 Hotel Vila Ombak mulai soft opening 

dengan menjalankan operational sesuai standard yang ada pada saat itu dengan 

kapasitas 24 kamar dan memperkerjakan 40 orang karyawan.  

        Planning serta rencana pengembangan yang dimiliki oleh Hotel Vila 

Ombakmelalui system pengembangan bertahap dimana disesuaikan dengan 

berkembangnya pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan 

Gili Trawangan pada khususnya. 

       Penambahan fasilitas dan peningkatan service terus dilakukan sehingga Hotel 

Vila Ombak semakin lama semakin di kenal dan semakin ramai di kunjungi oleh 

para wisatawan baik domistik maupun manca negara. 

       Kemudian tepat pada tanggal 31 Oktober 1998 Hotel Vila Ombak melakukan 

Grand Opening dan sebelum acara puncak dan peresmian Hotel Vila Ombak 

melakukan bakti sosial dengan melibatkan seluruh masyarakat Gili Trawangan 

untuk membersihkan lingkungan yang di lanjutkan dengan acara peresmian Hotel 

Vila Ombak oleh Bapak Bupati Lombok Barat, Drs.H.Mujitahid ( yang menjabat 

bupati saat itu ). 

      Acara Grand Opening ini selain di hadiri oleh para pejabat Lombok Barat juga 

di hadiri oleh perwakilan – perwakilan dari Travel Agent dan perhotelan dari 

wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Pada acara ini juga di umumkan dan 

sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang open turnamen Vila Ombak Cup 

I dan lomba hias cidomo. 

      Dua tahun setelah Grand Opening Hotel Vila Ombak bukan lagi berstatus 

perorangan, melainkan berstatus “ PMA” ( Penanaman Modal Asing) yaitu : 
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Indonesia & German, sehingga Hotel Vila Ombak pada saat ini sudah dikenal di 

Manca Negara terutama di Asia, German dan Italy. Hotel Vila Ombak 

mengadakan system Kerja sama dengan Stasiun TV Swasta ( Trans TV) dan dari 

Luar Negeri yaitu dari Singapura dengan maksud untuk meliput aktivitas 

operasional hotel yang akan disiarkan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan oleh masing – masing Stasiun TV tersebut dengan tema Pariwisata. 

      Dalam sejarah perjalanan operasionalnya Hotel Vila Ombak semakin 

melebarkan sayap bisnisnya dengan membangun tambahan kamar hotel dan 

fasilitas – fasilitas pendukung lainnya Adapun tahap – tahapan yang dilakukan 

sebagai berikut; 

TAHAP I  : 

     Tahun 1998, saat ini Hotel Vila Ombak memiliki top management yaitu Hotel 

Consultant, Executive Sales and Marketing Consultant dan General Manager yang 

kemudian di dukung oleh beberapa departemen sebagaimana hotel – hotel yang 

lainnya. 

Kemudian pada tahun ini Hotel Vila Ombak menambah pengembangan yaitu 

berupa kamar sebanyak 12 unit bungalow, penambahan fasilitas hotel yaitu berupa 

VODA (Vila Ombak Diving Academi )  dan Spa & Massage, penambahan 

fasilitas yang ada di-kamar baik penambahan sarana informasi & komunikasi  

yaitu berupa PABX system dan Computerisasi , penambahan bangunan 

perkantoran , penambahan bangunan tempat tinggal untuk karyawan serta di ikuti 

oleh penambahan sumber daya manusia. 
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TAHAP II  : 

     Dilakukan tahun 1999 dengan melakukan pengembangan dalam penambahan 

jumlah kamar sebanyak 12 unit lumbung yaitu type kamar Delux Lumbung Hut, 

penambahan fasilitas hotel yaitu 1 unit kolam renang dengan memiliki konstruksi 

3 level , penambahan 1 unit Pool Bar, penambahan 1 unit Lobby. 

TAHAP III : 

Dilakukan tahun 2000 dengan membangun sarana computerisasi dengan 

mempergunakan sytem jaringan luar yaitu berupa NETWORK dengan 

mempergunakan jaringan Hotel System. 

TAHAP IV : 

Dilakukan tahun 2001 dengan membangun sarana kesehatan yaitu berupa 

klinik dan tempat peribadahan untuk karyawan Muslim yaitu Musholla Al-Ikhlas. 

TAHAP V : 

     Dilakukan tahun 2002 berupa penambahan jumlah kamar sebanyak 24 unit 

yaitu type kamar Delux Ombak Room ( DOR ) penambahan fasilitas hotel berupa 

I unit rumah joglo yang bisa di pergunakan untuk sarana rilex ( santai ) bagi para 

tamu hotel kemudian di tambahkan juga dengan fasilitas 1 unit Restaurant yaitu 

Beach Restaurant dan 1 unit Bar yaitu Beach Bar.Kemudian pada tahun yang 

bersamaan ( 2002 ) dalam melaksanakan tugas Payroll penggajian karyawan 

sudah mulai mempergunakan System Link Program dari BCA, cukup karyawan 

menyerahkan No. Rekening saja, dan pada saat akhir bulan gaji sudah bisa di 

terima melalui  ATM BCA. 
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TAHAP VI : 

      Dilakukan tahun 2003 adanya beberapa penambahan antara lain : 

• Penambahan tempat Grill & Pizza  

• Mengadakan Renovasi atau perbaikan perubahan Bungalow 

dengan disetting kamar yang lebih luas dan cantik penampilannya 

dan juga dengan berbagai pariasi yang lebih unik bila 

dibandingkan dengan kamar yang sebelumnya apalagi atapnya 

mempergunakan Sirap, jadi kelihatanya lebih bagus daripada 

mempergunakan ilalang. 

• Membuat Lapangan Volly Pantai sebagai fasilitas untuk tamu – 

tamu yang menginap di Hotel Vila Ombak.  

• Adanya Perubahan Garden (Land Scape) dengan mendatangkan 

Consultan dari Bali yang sudah berpengalaman di bidang land 

scape sehingga Garden pada saat ini lebih bagus dari yang 

sebelumnya, disamping tamu yang menginap di Hotel Vila Ombak 

merasa nyaman dan sejuk, untuk menginap di Hotel Vila Ombak 

sehingga banyak yang ingin menambah waktu liburannya di Hotel 

Vila Ombak Gili Trawangan. 

• Membuat pagar keliling areal hotel dengan mempergunakan bambu 

yang sudah kering dan diplitur supaya kelihatan lebih mengkilat 

dan lebih tahan dari serangga – serangga perusak. 

• Membuat tempat Musik (Stage) di pantai yang akan digunakan 

untuk mengadakan Live Music setiap malam   
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• Perluasan Restaurant di pantai yaitu dengan penambahan 

pemasangan Biss – Biss yang gunanya untuk penangkal air laut 

pasang atau untuk penangkal apabila terjadi gelombang yang besar.  

• Membangun Lounge Beach atau tempat penyambutan tamu, 

apabila tamu baru datang ke Hotel Vila Ombak. 

• Membuat Meeting Room dengan kapasitas 80 - 100 orang 

• Membuat Dining Room 

• Renovasi Bungalow 

• Adanya penambahan Lesehan Beach Restaurant yang biasanya 

dipergunakan untuk acara Wedding Party. 

Hotel Vila Ombakmemiliki beberapa Departement yang saling 

mendukung antar satu dengan yang lainnya.Adapun department – 

department tersebut adalah: 

• Accounting Departement 

• Human Resources (HRD) : Personalia & General Affairs 

• IT Department 

• Sales and Marketing 

• Front Office  

• Room Division  

• Food & Beverage Service (Restaurant) 

• Food & Beverage Production (Kitchen) 

• House Keeping  
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• Engineering 

• Garden 

• Security 

1. Accounting Departement 

• Chief Accounting 

• Book Keeper 

• Cost Controller 

• Purchasing Supervisor 

• Account Payable 

• Account Receivable 

• Income Auditor 

• General Cashier (F&B Cashier dan FO Cashier) 

• Cost Control 

• Store Keeper 

2. Human Resources Development (HRD) 

• GA/HR Manager 

• Personnel Supervisor 

3. Room Division 

1) Front Office 

• Front Office Coordinator 

• Front Office Supervisor 

• Reception 

• Bell Boy 

40 
 



2) Housekeeping 

• House Keeping Supervisor 

• Assistant HK. Supervisor 

• Room Boy 

• Laundry 

• Housemen 

3) Guest Relation Officer 

• Guest Relations Supervisor 

• Airport representative 

• Tours Officer 

4) Garden Department 

• Gardener Supervisor 

• Gardener 

4. Food & Beverage Service (Restaurant) 

• F & B Service Coordinator 

• F&B Service Supervisor 

• Restaurant Captain 

• Waiter / Waitress 

• F&B Cashier 

5. Food & Beverage Production (Kitchen) 

• Executive Chef 

• Souse Chef 

• Hot Kitchen 
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• Cold Kitchen 

• Bakery & Pastry 

• Grilled 

• Pizza 

• Steward 

6. Enginering 

• Engineering Supervisor  

• Engineering 

• Pool Attendant 

7. Sales & Marketing  

• Sales and Marketing Manager 

• Sales In House Coordinator 

• Reservation 

8. Security  

• Chief Security 

• Security 

9. Opertional 

• Boat Captain 

• Driver 

• Ankerman 

10. Project And Maintenance 

• Project Supervisor 

• Civil / Project Crew 
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TAHAP VII : 

Pada tahun 2007 Hotel Vila Ombak semakin ramai dikunjungi oleh tamu, 

baik tamu mancanegara maupun tamu nusantara. Melihat perkembangan 

kunjungan wisata yang semakin ramai ini akhirnya pemilik hotel beserta 

management yang ada merencanakan penambahan bangunan kamar hotel dan 

fasilitas pendukungnya. Kemudian hasil penambahan bangunan kamar hotel ini 

telah selesai pada akhir tahun 2008 dengan jumlah 36 kamar dengan type Superior 

Lumbung Terrace kemudian salah satu rekan bisnis dari pemilik Hotel Vila 

Ombak juga ikut menambah bangunan kamar sebanyak 14 unit yang kemudian 

pengelolaannya diserahkan kepada management Hotel Vila Ombak sehingga 

jumlah kamar Hotel Vila Ombak sampai saat ini menjadi 110 kamar dengan tipe-

tipe sebagai berikut: 

a. Superior Lumbung Terrace 

b. Superior Lumbung Hut 

c. Deluxe Lumbung Hut 

d. Deluxe Family Bungalow 

e. Deluxe Ombak Room 

f. Lumbung Beach Cottages 

g. Lumbung Seaside Room 
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TAHAP VIII : 

Pada akhir tahun 2008 Hotel Vila Ombak membuat bangunan baru yang di 

rencanakan sebagai pengganti bangunan lama yang di pergunakan oleh kelinik, 

Spa dan Dive Shop. 

Kemudian bersamaan dengan pembangunan ini Hotel Vila Ombak juga 

menambah outlet baru berupa Gallery (Art shop) dan Waroeng Bule.kemudian 

semua outlet ini di buka mulai Bulan Pebruari 2009. 

     Kemudian untuk mempermudah para wisatwan yang mau berbelanja dengan 

uang cash di outlet ini, management Hotel Vila Ombak mlakukan kerja sama 

dengan Bank Mandiri untuk membuat ATM yang dapat di pergunakan oleh semua 

tamu yang membutuhkan uang cash. 

     Pada Bulan April 2009 Hotel Vila Ombak membangun satu outlet tambahan 

berupa Satelit Kitchen yang kemudian di buka mulai Bulan Juni 2009 dan di beri 

nama “Walk Side Café“. 

TAHAP IX : 

      Seiring dengan bertambahnya jumlah kamar serta fasilitas yang ada di Hotel 

Vila Ombak pada saat ini maka management Hotel Vila Ombak juga telah 

menambah jumlah tenaga kerja serta manager yang akan menudukung kelancaran 

operasional hotel sehari – hari. 

      Sampai saat ini semua department sudah di pimpin oleh manager / head 

department, management Hotel Vila Ombak terdiri dari; 
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a. General Manager 

b. Executive Assistant Manager 

c. Executive Secretary 

d. General Affair / Human Resources Manager 

e. Chief Accounting 

f. Assistant Director of Sales 

g. Sales & Marketing Manager 

h. Front Office Manager 

i. Food & Beverage Manager 

j. Executive Chef 

k. Executive House Keeper 

l. Chief Engineering Manager 

m. Laundry Manager 

Seiring dengan perkembangan dunia pariwisata pada umumnya dan perhotelan 

pada khususnya, Vila Ombak semakin menunjukan prestasinya di beberapa 

bidang diantaranya bidang olah raga sepak bola Vila Ombak sudah meraih 

kategori team terbaik, juara IV, juara III, juara II dan Juara I, kemudian untuk bola 

voly Vila Ombak telah meraih juara III, juara II, juara I dan juara umum untuk 

Invitasi Volley Ball sepulau Lombok di Gelanggang Olah Raga Turide Mataram, 

sehingga sampai sekarang Hotel Vila Ombak telah mengumpulkan 22 piala dan 

penghargaan dari kesebelasan CALDEN JERMAN dan CUMANN PIELA NA 

HEIREANN F.A IRELAND (Irlandia). 
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Di bidang Food & Beverage Product (Kitchen) Hotel Vila Ombak telah ikut 

serta dalam Culinary Competition yang di selenggarakan di Bali dengan mengirim 

4 orang staff cook dan telah menyumbangkan serta meraih 1 mendali emas,1 

perak, dan 2 perunggu. 

Di samping prestasi tersebut Hotel Vila Ombak juga telah mendapatkan 

Anugrah Hotel Award 2009 yaitu “ACHIEVEMENT AWARD dari CITRA 

PRESTASI ANAK BANGSA yang mana pada saat ini Hotel Vila Ombak adalah 

satu – satunya Hotel yang mendapatkan “Hotel Award 2009 “ dari Citra Prestasi 

Anak Bangsa pertama di Indonesia. 

Kemudian dari Voting Costumer seluruh Travel Agent dan para traveler yang 

berasal dari berbagai Negara di seluruh dunia telah memberikan penilaian dan 

nominasi kepada Hotel Vila Ombak untuk tahun 2010 yang akan datang telah di 

putuskan oleh team World Luxury Hotel Awards dan 50 Tour Operator serta 

Hotel Industry Consultant seluruh dunia bahwa Hotel Vila Ombak mendapatkan 

penghargaan dari Lembaga Penilaian Hotel Mewah Dunia / Internasional 

“WORLD LUXURY HOTEL AWARDS “ 2010. 

Demikian sejarah berdirinya Hotel Vila Ombak – Gili Trawangan – Lombok, 

semoga hal ini bisa memberikan motifasi bagi para pelaku pariwisata pada 

umumnya dan industri perhotelan pada khususnya untuk ikut serta berpartisivasi 

untuk memajukan dan menumbuh kembangkan pariwisata di seluruh wilayah 

Indonesia. 
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3.2. Struktur Organisasi Hotel Vila Ombak 

Struktur organisasi sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena 

dengan adanya struktur organisasi, para karyawan dapat mengetahui jabatan 

serta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun struktur 

organisasi Hotel Vila Ombak saat ini yaitu: 

 
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Hotel Vila Ombak 
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d. Memeriksa kondisi fisik fasilitas hotel dan memberi instruksi 

kepada department head yang terkait untuk melakukan perubahan 

/perbaikan 

e. Memimpin rapat dengan department head dan merencanakan, 

mempersiapkan penyelenggaraan event-event besar di hotel 

f. Menjalin hubungan yang akrab dengan customers 

g. Menyambut tamu VIP di lobby 

5. Finance Manager 

a. Mengadakan pengawasan langsung serta mengkoordinir operasional 

di bagian accounting 

b. Membuat laporan keuangan 

c. Membuat perkiraan perencanaan pendapatan hotel dan budgeting 

d. Menyusun dan menyelesaikan laporan jurnal 

e. Memberi bimbingan kepada bawahannya 

f. Bekerjasama dengan semua seksi bagian accounting dengan pihak 

luar 

6. Sales And Marketing Manager 

a. Turut mengusahakan pencapaian keuntungan perusahaan yang 

sebesar-besarnya 

b. Mencari dan menetapkan target market pemasaran atau segmentasi 

pasar yang terjangkau 
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c. Mengikuti perkembangan pasar baik adanya perubahan tentang 

keadaan pasar, penurunan maupun peningkatan daya saing 

pemasaran hotel pesaing 

d. Menyelenggarakan hubungan yang baik terhadap para pelanggan 

e. Menyusun program dan anggaran pembiayaan pemasaran 

7. HRD/Personalia Manager 

a. Tanggung jawab langsung kepada General Manager tentang 

pelaksanaan tugas administrasi di personalia 

b. Bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian karyawan 

c. Menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan karyawan 

d. Membuat usulan-usulan mengenai promosi jabatan karyawan kepada 

manajemen 

e. Menjalin kerja sama yang baik dengan sekolah/akademi pariwisata 

f. Mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan bagi karyawan baik di dalam maupun di luar hotel 

demikian pula dengan training 

8. Food & Beverage Manager 

a. Mengawasi fungsi seluruh karyawan di F&B Service, fasilitas, 

penjualan dan biaya untuk memastikan penerimaan keuntungan 

maksimum dari F&B Service 

b. Melakukan control dan analisis untuk memastikan tingkat kualitas 

dari produk dan pelayanan, kepuasan tamu, produk yang dijual, biaya 

operasional, hygine dan sanitasi 
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c. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap persiapan, 

memastikan kualitas dengan standar yang tinggi setiap saat 

d. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan 

seluruh karyawan 

e. Melakukan pengawasan dan koordinasi dalam penetapan harga dan 

perencanaan menu dengan pertimbangan: permintaan local, 

kebutuhan pasar, persaingan, trend, resep, biaya potensial 

f. Melakukan koordinasi dengan financial manager untuk menentukan 

batas minimum dan maksimum per stock dari makanan dan 

minuman 

g. Memimpin rapat mingguan di F&B Service 

h. Menghadiri rapat lainnya sesuai dengan jadwal administrasi 

i. Berinteraksi dengan individu-individu di luar hotel seperti klien 

suppliers, staff pemerintahan, pesaing dan anggota komunitas 

lainnya 

9. Front Office Manager 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional di Front Office 

Departement 

b. Memonitor kelancaran dan ketepatan pelayanan proses check-in dan 

check-out 

c. Menangani masalah perbedaan status kamar (Room Descripancy) 

bersama Housekeeping Manager 

d. Melayani langsung tamu VIP 
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e. Menyusun rencana program kerja dan menilai pelaksanaannya 

f. Menyelenggarakan briefing di Front Office Departement 

g. Mengendalikan biaya operasional di Front Office Departement 

h. Menangani keluhan tamu 

i. Melaporkan kepada manajemen mengenai tingkat occupancy hotel. 

10. Housekeeping Manager 

a. Bertanggung jawab atas operasional di Housekeeping 

b. Mengadakan kerjasama dengan department head yang lain agar 

pelayanan bisa berjalan lancer 

c. Mengontrol secara rutin mengenai pelayanan standard an kualitas 

dari area kamar 

d. Meneliti dan menetukan penyesuaian kebutuhan Laundry Chemical 

dan Cleaning supplies 

e. Membuat data inventors mengenai material di Housekeeping 

f. Memonitor penanganan masalah yang berhubungan dengan lost & 

found 

g. Mengontrol kunci kamar tamu setiap hari 

h. Bertanggung jawab terhadap equipment di Housekeeping 

i. Menangani keluhan tamu mengenai kebersihan kamar 

j. Menangani masalah perbedaan status kamar bersama Front Office 

Manager 

k. Menyelenggarakan briefing di Housekeeping department 

l. Menghadiri rapat manajemen 
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11. Chief Engineering 

a. Bertanggung jawab atas operasional di bagian engineering 

b. Menyiapkan rencana pengontrolan terhadap air, listrik, genset, serta 

perbaikan dan perawatan bangunan hotel 

c. Mengadakan pelatihan secara priodik serta latihan menanggulangi 

kebakaran 

d. Bertanggung jawab terhadap perbaikan fasilitas hotel baik fasilitas 

untuk tamu maupun karyawan. 

12. Asst. Front Office Manager 

a. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada FO Manager 

b. Menggantikkan FO Manager ketika berhalangan masuk kerja 

c. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional di Front Office 

Departement 

d. Memonitor kelancaran dan ketepatan pelayanan proses check-in dan 

check-out 

e. Menangani masalah perbedaan status kamar (Room Descripancy) 

bersama Housekeeping Manager 

f. Melayani langsung tamu VIP 

g. Menyusun rencana program kerja dan menilai pelaksanaannya 

h. Menyelenggarakan briefing di Front Office Departement 

i. Mengendalikan biaya operasional di Front Office Departement 

j. Menangani keluhan tamu 

k. Melaporkan kepada manajemen mengenai tingkat occupancy hotel. 
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13. Executive Chef 

a. Membuat perencanaan menu 

b. Mengawasi standard pelayanan 

c. Menjaga standard food cost 

d. Menyusun program kerja 

e. Bekerjasama dengan supplies 

f. Berkoordinasi dengan F&B Manager ketika ada special function 

g. Melaporkan kepada F&B Manager tentang forecast & budget di 

kitchen 

h. Mengarahkan & membimbing bawahan. 

14. Executive Secretary 

a. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada GM 

b. Membuat & merencanakan jadwal Manager On Duty 

c. Melaksanakan perintah GM mengenai operasional hotel 

d. Mewakili GM dalam melakukan pertemuan dengan clien atau 

customer dalam usaha meningkatkan penjualan fasilitas hotel 

e. Menerima & menyampaikan telephone yang masuk 

f. Melaksanakan & menangani administrasi & penyimpanan arsip 

secara sistematis. 

15. Information and Technology Manager 

a. Bertanggung jawab kepada Finance Manager 

b. Menangani FO link fail 
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c. Menangani kerusakan mesin di bagian kasir yang ada di F&B 

Department 

d. Meng-update biaya telephone sesuai dengan Private Automatic 

Branch Exchange. 

16. Chief Security 

a. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada GM 

b. Mengadakan penyidikan atas perkara atau kejadian yang terjadi di 

hotel 

c. Mengadakan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi 

suatu masalah di hotel 

d. Bertanggung jawab atas keamanan tamu dan karyawan yang ada di 

hotel 

e. Dapat bertindak sebagai anggota fire brigade 

f. Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan petugas keamanan 

g. Meneruskan, mengamankan, dan menjalankan segala kebijaksanaan 

management yang tercantum dalam house rule 

h. Merencanakan, memimpin dan mengkoordinasi tugas-tugas operasi 

dari staff security department 

i. Membuat instruksi, prosedur tugas dan kebijakan-kebijakan dan 

petunjuk untuk melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan 

hotel. 
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3.4.  JOB SPECIFICATION 

1. General Manager 

a. Sehat jasmani dan rohani 

b. Memiliki sifat yang tegas 

c. Menguasai 3 bahasa asing 

d. Mampu berdiplomasi terhadap semua pihak 

e. Mampu berkomunikasi dengan baik 

f. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan 

g. Berpengalaman di bidangnya pada hotel yang berbintang minimal 13 

tahun dan pernah menduduki jabatan sebagai department head 

1. Front Office Manager 

a. Menguasai minimal 3 bahasa asing 

b. Lulus dari lembaga pendidikan pariwisata yang telah diprogramkan 

c. Memiliki pengetahuan yang luas di bidang Front Office 

d. Pengalaman kerja minimal 5 tahun pada Front Office Departement 

2. Personalia (HRD) Manager 

a. Memiliki sertifikat pendidikan yang telah disetujui oleh perguruan 

tinggi atau yang telah magang (training) 

b. Pengalaman dua tahun dengan kualifikasi professional 

c. Pengalaman-pengalaman tahun pada computer rized personal dan 

payroll system 

d. Memahami mengenai UU ketenagakerjaan 
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3. Sales And Marketing Manager 

a. Memiliki latar belakang pendidikan sekolah pariwisata jurusan sales 

and marketing serta hotel management 

b. Berpengalaman selama dua tahun sebagai sales and marketing 

c. Dapat berkomunikasi dalam Bahasa inggris 

d. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang 

sales and marketing. 

4. Accounting Manager 

a. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan 

tinggi yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan pernah magang 

(training) 

b. Memiliki pengetahuan tentang accounting 

c. Memiliki pengetahuan mengenai pengoperasian computer 

d. Memiliki pengalaman lima tahun kerja dengan kualifikasi professional 

5. Food And Beverage Manager 

a. Lulusan diploma pariwisata 

b. Pengalaman kerja enam tahun di hotel berbintang 

c. Pengalaman minimal lima tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang dalam bidang Food & Beverage 

d. Memimliki keterampilan yang mapan dalam mengolah susunan menu 

sesuai dengan standar 

e. Dapat berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa inggris 

f. Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan/dipercaya. 
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6. Housekeeping Manager 

a. Memiliki sertifikat yang sudah disetujui oleh perguruan tinggi yang 

bersangkutan dengan sekolah hotel dan pernah magang 

b. Menguasai tiga Bahasa asing 

c. Pengalaman kerja selama 3-5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang 

d. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotivasi dalam melaksanakan 

tugas bawahan agar lebih baik, efektif dan efisien. 

7. Executive Secretary 

a. Menguasai bahasa inggris dengan baik 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Lulus minimal akademi DIII Pariwisata yang telah diprogramkan 

d. Memahami mengenai managemen kepariwisataan 

e. Mampu berdiplomasi dengan semua pihak. 

8. Asst. Front Office Manager 

a. Menguasai minimal 3 bahasa asing 

b. Lulus dari lembaga pendidikan pariwisata yang telah diprogramkan 

c. Memiliki pengetahuan yang luas di bidang Front Office 

d. Pengalaman kerja minimal 5 tahun pada Front Office Departement. 

9. Executive Chef 

a. Menguasai bahasa inggris dengan baik 

b. Mengetahui pengetahuan yang luas tentang menu makanan 

c. Lulus minimal DIII Pariwisata yang telah diprogramkan 
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d. Mempunyai pengetahuan tentang tata cara pengolahan makanan 

e. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di hotel berbintang di 

bagian F&B Product. 

10. Executive Engineering 

a. Menguasai bahasa inggris dengan baik 

b. Mempunyai pengetahuan yang luas mengenai tehnik yang telah 

diprogramkan 

c. Tamat pada bagian atau akademi tehnik 

d. Mempunyai pengetahuan mengenai peralatan listrik dan mesin 

e. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di bagian engineering. 

11. Informasi and Technology Manager 

a. Bisa berbahasa inggris dengan baik 

b. Mempunyai pengetahuan dalam bidang komputerisasi 

c. Tamat pada bagian atau akademi computer 

d. Mampu menangani kerusakan pada system telephone monitor dan 

PABX ( Private Authomatic Brach Exchange) 

e. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di bidang IT 

12. Chief Security 

a. Bisa berbahasa inggris dengan baik 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Menguasai tehnik dan strategi keamanan 

d. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di bidang security. 
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3.5. Hubungan Antar Bagian 

a. Hubungan Front Office Dengan F & B Service 

• Hubungannya yaitu dalam memberikan informasi tentang jumlah 

tamu yang menginap, laporan ini sangat penting sekali karena 

dengan memberikan laporan jumlah tamu yang menginap maka 

pihak F & B Departement dapat mempersiapkan makanan dan 

minuman, dengan demikian permintaan makanan dan minuman 

dapat terpenuhi dengan baik dan memuaskan. 

• Pemberian informasi mengenai penyambutan terhadap tamu 

(pelayanan welcome drink) dan lainnya. 

b. Hubungan Front Office dengan Housekeeping Departement 

Kedua department ini sering digabung menjadi satu dalam Room Devision 

karena kedua department ini mempunyai kepentingan yang sama. 

Housekeeping department menyiapkan kamar-kamar yang akan ditempati 

oleh tamu, sedangkan Front Office department menjual kamar-kamar yang 

sudah disiapkan oleh Housekeeping department kepada tamu. Agar jelas 

bentuk kerja sama yang dijalin antara kedua department ini dapat 

diuraikan di bawah: 

• Mengirim Holding Reservation yaitu daftar kamar-kamar yang 

sudah dipesan, atau jumlah kamar yang sudah dipesan oleh tamu 

dalam satu priode, pesanan dalam satu hari, satu bulan, satu 

semester atau satu tahun. 
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• Mengirim daftar EA rooms atau Blocking rooms, yaitu daftar 

kamar yang sudah dipesan “untuk hari ini”, EA rooms (individu, 

group, atau VIP) yang memerlukan penanganan sendiri-sendiri. 

• Mengirim VIP treatment dan flower request untuk EA VIP 

• Mengirim data perubahan kamar, baik yang sudah dipesan (EA) 

maupun yang sudah di tempati oleh tamu 

• Mengirim data tamu (guest list) 

• Mengirim data tamu VIP 

• Meminta pemasangan extra bed atau baby box 

• Membuat house count information yaitu keadaan tingkat hunian 

kamar 

• Memberikan ED list 

• Membuat discrepancy report (perbedaan tingkat hunian kamar 

maupun status kamar) 

• Melaporkan complaint 

• Memberitahukan jika ada tamu check-in tanpa membawa barang. 

c. Hubungan FO Cashier dengan Housekeeping Departement 

• Memberitahukan kepada Housekeeping department bila ada tamu 

yang akan check-out agar mini bar-nya di check dan dilaporkan 

segera kepada FO cashier 

• Menanyakan kepada HK apakah ada bill-bill yang belum dikirim 

ke FO cashier 
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• Memberitahukan kepada HK tentang tamu-tamu check-out untuk 

mengecek kamarnya apakah ada barang yang tertinggal atau 

barang-barang hotel yang terbawa tamu 

• Menginformasikan kepada HK jika ada barang-barang hotel 

terbawa tamu atau di pinjam oleh tamu, serta di titipkan di FO 

cashier dan segera di ambil. 

3.6. Struktur Organisasi Front Office Department 

 
Gambar 3.6. Struktur Organisasi Front Office Department 

 
3.7. Job Description Front Office Department 

1. Front Office Manager 

a) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional di Front Office 

Departement 

b) Memonitor kelancaran dan ketepatan pelayanan proses check-in 

dan check-out 

c) Menangani masalah perbedaan status kamar (Room Descripancy) 

bersama Housekeeping Manager 

d) Melayani langsung tamu VIP 

e) Menyusun rencana program kerja dan menilai pelaksanaannya 

Front Office 
Manager 

GRO Night Audit Operator Reservation Receptionist FO Chasier Bell Captain 

Asst FOM 
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f) Menyelenggarakan briefing di Front Office Departement 

g) Mengendalikan biaya operasional di Front Office Departement 

h) Menangani keluhan tamu 

i) Melaporkan kepada manajemen mengenai tingkat occupancy hotel. 

2. Assistant Front Office Manager 

a) Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Front Office 

Manager 

b) Memberi bimbingan dan pelatihan bagi karyawan atau bawahannya 

c) Membantu operational di kantor depan 

d) Mengadakan meeting dengan bagian reservation 

e) Menangani keluhan tamu. 

3. Night Audit 

a) Mengecek banquet event agreement dan memosting event 

b) Mengecek harga kamar di GIH (Guest In House) 

c) Mengecek harga kamar extend 

d) Mengecek room discrepancy 

e) Melengkapi segment market 

f) Melakukan recalculation availability dan G/L 

g) Reactive reservation no show 

h) Proses night audit 

i) Menyimpan/repoting hasil night audit 

j) Membantu tugas reception jika di butuhkan. 
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4. Telepon Operator 

a) Mengelola operasi bagian operator telepon 

b) Pastikan semua panggilan dijawab dalam waktu 3 (tiga) dering 

c) Menyambung saluran telepon dari luar untuk tamu in house 

d) Memperbarui catatan nomor telepon darurat dan pelanggan 

e) Penanganan keluhan dan menindaklanjuti semua tentang telepon 

baik perangkat keras atau software 

f) Memonitor dan memeriksa saluran telepon dan switchboards setiap 

hari atau secara berkala 

g) Pastikan biaya telepon diperbarui 

h) Menjaga hubungan yang baik dengan orang lain di hotel telephone 

operator 

i) Pastikan setiap pergeseran ditutupi oleh staf yang memadai. 

5. Reservation 

a) Mengambil/menerima pemesanan kamar melalui faximile, 

telephone, e-mail, dan booking online 

b) Membalas konfirmasi pemesanan dalam waktu 24 jam baik melalui 

fax, telephone, dan e-mail 

c) Menangani pemesan tamu group 

d) Menegaskan/konfirmasi kembali kedatangan harian hari ini 

diperkirakan sampai dengan tiga hari kedepan 

e) Menjaga dan memperbaharui file history tamu 

f) Mengetahui prosedur dan kebijakan kredit, system filelling 
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g) Menangani situasi kamar penuh. 

6. Receptionist 

a) Memaksimalkan penjualan kamar dan pendapatan untuk hotel 

b) Melakukan proses check-in tamu dengan efisien dan ramah, bila 

memungkinkan sebut nama tamu, menjamin bahwa tamu diberikan 

jenis kamar yang diminta, menangani kunci kamar, mengatur 

barang-barang tamu yang akan di distribusikan ke kamar tamu 

c) Memastikan semua pertanyaan pelanggan atau permintaan yang 

dilayani dengan cara efisien, ramah, sopan dan professional serta 

menangani semua keluhan tamu 

d) Mematuhi semua kebijakan kredit perusahaan untuk memastikan 

bahwa semua pendapatan yang diharapkan diterima 

e) Membantu proses reservation kamar dan menjawab telephone jika 

operator/reservation dalam keadaan kosong 

f) Saling membantu diantara rekan kerja sehingga tercapai 

keharmonisan di dalam bekerja. 

7. FO Chasier 

Chasier Shift I (Pagi) 

a) Menerima laporan keuangan dari chasier shift malam (transaksi 

malam + cek deposit-deposit tamu) 

b) Membaca log book 

c) Mengecek ulang (sesuai dengan room) bill-bill dari semua 

department yang masuk ke FO terutama tang tamu ED (Expected 
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Departure) pada saat itu sehingga guest bill tiap-tiap kamar tetap 

akurat/siap 

d) Menerima deposit kamar yang baru check-in saat itu 

e) Menerima semua jenis pembayaran berupa cash/card 

f) Membuat laporan keuangan /setoran ke general chasier 

g) Membuat laporan serah terima keuangan dari shift pagi ke shift 

siang. 

Chasier Shift II (Sore) 

a) Menerima laporan keuangan dari chasier shift pagi (laporan kas + 

cek deposit tamu) 

b) Membaca log book 

c) Memasukkan bill-bill yang ada dari semua department ke file 

masing-masing kamar 

d) Menerima deposit kamar yang baru check-in saat itu 

e) Menerima semua jenis pembayaran berupa cash/card khususnya 

tamu yang terlambat check-out 

f) Mengecek/memonitor kembali sisa tamu ED (Expected Departure) 

yang meminta late check-out 

g) Membuat laporan serah terima keuangan dari shift siang ke shift 

malam. 

Chasier shift III (Malam) 

a) Menerima laporan keuangan dari chasier shift siang (laporan kas + 

cek deposit-deposit tamu) 
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b) Membaca log book 

c) Memasukkan/mempersiapkan bill-bill yang ada dari semua 

department ke file masing-masing sehingga saat check-out bill-bill 

tiap kamar siap 

d) Menerima deposit kamar yang baru check-in saat itu 

e) Menerima semua jenis pembayaran berupa cash/card khususnya 

tamu yang akan check-out pagi/subuh 

f) Membuat laporan serah terima keuangan dari shift malam ke shift 

pagi. 

8. Guest Relation Officer (GRO) 

Guest Relation Officer (GRO) tugas utamanya adalah menjalin 

komunikasi yang baik dengan customer. Mengerti apa yang diperlukan 

oleh customer, memenuhi segala harapan customer. Untuk mendapatkan 

gambaran pemenuhan harapan customer, maka perlu diketahui arti kualitas 

pelayanan. 

9. Bell Captain 

Tugas utama Bell captain adalah mengawasi dan mengkoordinir 

pekerjaan sehari – hari bellboy, doorman, entrance doorboy/girl, parking 

valet, sesuai dengan standar pelayanan hotel yang diinginkan. 

3.8. Job Specification Front Office Department 

1. Front Office Manager 

a) Pendidikan akademi/lembaga pelatihan perhotelan 

b) Menguasai 3 bahasa asing 
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c) Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bagian Front Office 

Departement 

d) Memiliki kepribadian yang menyenangkan 

e) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan 

f) Sehat jasmani dan rohani. 

2. Assistant Front Office Manager 

a) Menguasai Bahasa inggris dengan baik 

b) Tamat dari sekolah atau akademi Diploma III/S1 yang telah 

diprogramkan 

c) Berpenampilan rapid an menarik 

d) Punya pengetahuan luas mengenai dunia kepariwisataan 

e) Punya pengalaman kerja minimal 4 tahun di hotel berbintang. 

3. Reservation 

a) Pendidikan akademi pariwisata perhotelan 

b) Menguasai Bahasa inggris lisan maupun tulisan 

c) Menguasai computer 

d) Memiliki pengalaman kerja di Front Office Departement 

e) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan 

f) Sehat jasmani dan rohani. 

4. Receptionist 

a) Pendidikan akademi perhotelan 

b) Memiliki pengalaman kerja di Front Office Departement 

c) Menguasai Bahasa inggris lisan maupun tulisan 
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d) Menguasai computer 

e) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan 

f) Sehat jasmani dan rohani. 

5. Telephone Operator 

a) Pendidikan akademi perhotelan 

b) Memiliki pengalaman kerja di Front Office Departement 

c) Menguasai Bahasa inggris lisan maupun tulisan 

d) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan 

e) Sehat jasmani dan rohani. 

6. Night Audit 

a) Pendidikan akademi perhotelan 

b) Memiliki pengalaman kerja di bidang night audit 

c) Menguasai Bahasa inggris lisan maupun tulisan 

d) Menguasai computer 

e) Menguasai segala jenis hitungan 

f) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan 

g) Sehat jasmani dan rohani. 

7. FO Chasier 

a) Pendidikan akademi perhotelan 

b) Memiliki pengalaman kerja di bidang accounting 

c) Menguasai Bahasa inggris lisan maupun tulisan 

d) Menguasai computer 

e) Menguasai segala jenis hitungan 
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f) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan 

g) Sehat jasmani dan rohani. 

8. Guest Relations Officer (GRO) 

a) Pendidikan akademi pariwisata 

b) Memiliki pengalaman kerja di Front Office Departement 

c) Menguasai Bahasa inggris lisan maupun tulisan 

d) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan 

e) Sehat jasmani dan rohani. 

f) Memiliki sifat Reliabilitas, Responsive, dan Empati. 

9. Bell Captain 

a) Pendidikan akademi pariwisata 

b) Memiliki pengalaman kerja di Front Office Departement 

c) Menguasai Bahasa inggris lisan maupun tulisan 

d) Jujur, tulus, pekerja keras dan dapat diandalkan. 

3.9. Hubungan Antar Bagian Front Office Department 

Dari hasil wawancara penulis dengan Front Office Manager Hotel Vila 

Ombak bahwa antar bagian/section di Front Office Department mempunyai 

koordinasi secara umum dari manager sampai seksi yang paling bawah. Front 

Office Manager secara langsung memerintah atau mengkoordinir ke setiap 

section. Adapun hubungan antar bagian pada Front Office Department adalah 

sebagai berikut: 
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a) Hubungan kerjasama antara FOM dengan Asst FOM adalah dalam hal 

pengkoordinasian cara kerja atau hasil kerja daripada bawahannya dengan 

tujuan agar supaya tercapai program yang telah disepakati bersama dan 

tercapainya kepuasan tamu. Asst FOM juga menerima hasil dari perintah 

FOM yaitu mewakilkan atau menggantikan tugas FOM apabila sekali 

waktu berhalangan atau tidak masuk sesuai jadwal. 

b) Hubungan kerjasama antara reservation manager dengan reservation clerk 

dalam hal pemberitahuan mengenai tamu yang check-in ataupun check-

out. Reservation akan mengakses data diinfut ke computer dan dikirim ke 

bagian depan. 

c) Hubungan kerjasama antara bell captain dengan bell service yaitu 

membuatkan bell service schedule time agar tugasnya bisa berjalan dengan 

baik. Antara bell captain dengan bell service sama-sama menangani tamu 

yang sedang check-in dan check-out. 

d) Begitu juga hubungan antara masing-msing section yang ada pada Front 

Office Department, kerjasama yang baik antara masing-masing section 

tersebut sangat penting guna memperlancar operasional hotel dan tamu 

yang datang berkunjung ke hotel tersebut akan merasa puas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Kamar dan Petugas Reservasi di Hotel Vila Ombak 

Kamar adalah salah satu produk terpenting yang harus dimiliki oleh 

sebuah hotel, semakin banyak kamar maka semakin banyak keuntungan yang 

akan diperoleh oleh hotel tersebut. Adapun jenis atau tipe kamar yang dimiliki 

oleh Hotel Vila Ombak yaitu: 

1. Superior Lumbung Terrace 

Kamar ini memiliki teras sendiri, kamar mandi dalam ruangan, interior 

yang hangat, dan tempat peristirahatan yang sempurna bagi mereka yang 

mencari kenyamanan. Kamar ini memiliki luas 48 m². Jenis kamar ini 

berjumlah 36 unit kamar dan harga untuk per/malamnya Rp 1.544.000,-. 

2. Traditional Lumbung Hut 

Kamar ini merupakan lambang kehidupan pulau bagi pasangan yang 

mencari pengalaman di pulau yang romantis namun eksotis. Kamar ini 

mengambil inspirasi arsitektur dari lumbung padi tradisional Sasak, 

dengan ruang tamu terbuka, dan atap melengkung yang dirancang dengan 

terampil. Masing-masing pondok memiliki kamar mandi tropis yang 

terbuka, Bale di lantai bawah, tempat tidur gantung di lantai bawah, dan 

kamar tidur yang nyaman di lantai atas. Jenis kamar ini tidak 

mengakomodasi tempat tidur tambahan. Kamar ini memiliki luas 48 m². 
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Jenis kamar ini berjumlah 24 unit kamar dan harga untuk per/malamnya 

Rp 1.622.000,-. 

3. Deluxe Terrace Room 

Kamar ini menampilkan interior modern yang indah, dan dilengkapi 

perabotan tradisional Indonesia. Kamar juga memiliki teras luas dengan 

furniture dan kamar mandi indoor yang besar. Anda dapat menikmati 

pemandangan taman tropis, dan kamar ini terletak hanya beberapa langkah 

dari Hidden Pool and Bar. Kamar ini memiliki luas 42 m². Jenis kamar ini 

berjumlah 36 unit kamar dan harga untuk per/malamnya Rp 1.653.000,-. 

4. Deluxe Ombak Room 

Kamar ini konvertibel sempurna untuk mereka yang bepergian 

berkelompok atau keluarga. Setiap kamar dilengkapi dengan satu tempat 

tidur (double bed) atau dua tempat tidur (twin bed), daybed dalam ruangan 

yang mudah diubah menjadi tempat tidur tambahan dan dilengkapi dengan 

opsi interkoneksi. Kamar mandi terbuka mempertahankan nuansa pulau 

yang unik. Kamar ini memiliki luas 63 m². Jenis kamar ini berjumlah 24 

unit kamar dan harga untuk per/malamnya Rp 1.903.000,-. 

5. Deluxe Family Bungalow 

Kamar ini memiliki ukuran kamar yang luas dan sangat cocok 

untuk keluarga. Kamar besar ini memiliki daybed yang dapat diubah 

menjadi tempat tidur tambahan untuk tidur dua anak atau satu orang 

dewasa dan semi terbuka. Untuk kenyamanan keluarga Anda, kamar ini 

terletak di pusat dekat dengan fasilitas utama hotel. Kamar ini memiliki 
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luas 62 m². Jenis kamar ini berjumlah 12 unit kamar dan harga untuk 

per/malamnya Rp 1.996.000,-. 

6. Akoya Pool Villa 

Akoya Pool Vilas memiliki satu atau dua kamar tidur yang indah yang 

merupakan lambang kemewahan, sangat cocok bagi mereka yang mencari 

tempat peristirahatan yang tenang yang menjadi surga pribadi Anda. 

Setiap villa memiliki kolam renang pribadi dengan kursi berjemur, ruang 

tamu terbuka yang lengkap dan tempat tidur dalam ruangan (Bale), yang 

dapat digunakan untuk bersantai di siang hari atau dipasang sebagai 

tempat tidur tambahan di malam hari. Kamar ini memiliki luas 50 m². 

Jenis kamar ini berjumlah 8 unit kamar untuk Akoya Pool Villa 1 

Bedroom dengan harga per/malamnya Rp 3.790.000,-. Untuk Akoya Pool 

Villa 2 Bedroom berjumlah 10 unit kamar dengan harga per/malamnya Rp 

4.883.000,-. 

Reservation section merupakan section yang ada pada Front Office 

Department yang tugas utamanya menerima, memproses, merubah, maupun 

membatalkan suatu reservasi dari calon tamu hotel. Petugas reservasi adalah 

seseorang yang bertugas dalam melayani segala jenis pemesanan kamar ataupun 

fasilitas hotel lainnya dari calon tamu. Petugas reservasi yang ada di Hotel Vila 

Ombak berjumlah 2 (dua) orang. Petugas reservasi ini memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda. Berikut gambaran tentang petugas reservasi yang ada di 

Hotel Vila Ombak: 
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1. Dimas Asmoro (Supervisor Reservation) 

Dimas Asmoro memiliki pendidikan terakhir S1 Pendidikan Olahraga. Ia 

pernah menjalani kursus bahasa inggris selama 3 (tiga) bulan di Pare 

Malang. Ia pernah training pada bagian reservasi selama 5 (lima) bulan di 

Hotel Prama Sanur Beach Bali. Ia mulai bekerja di Hotel Vila Ombak pada 

bulan Februari 2015-sekarang pada bagian reservasi. Saat ini Dimas 

Asmoro memiliki jabatan sebagai supervisor reservation di Hotel Vila 

Ombak. 

2. Topan Sutarman (Reservation Staff) 

Topan Sutarman memiliki pendidikan terakhir S1 Bahasa Inggris. Ia 

pernah training pada Front Office Department di Novotel Lombok pada 

tahun 2013. Ia juga pernah bekerja pada bagian receptionist di 

Jambuluwuk Hotel pada tahun 2014. Ia mulai bekerja pada bagian 

receptionist di Hotel Vila Ombak pada pertengahan tahun 2014-2017. Ia 

dipindahkan dari bagian receptionist ke bagian reservasi sejak pertengahan 

tahun 2017-sekarang. 

Dari gambaran tentang petugas reservasi yang ada di Hotel Vila Ombak yang 

telah diuraikan diatas, Bapak Dimas Asmoro adalah seorang petugas reservasi 

senior, meskipun latar belakang pendidikan terakhirnya tidak memiliki keterkaitan 

dengan dunia perhotelan akan tetapi dengan pengalaman kerja yang luas yang ia 

miliki sehingga ia mampu mendapatkan jabatan sebagai reservation supervisor. 
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4.2. Gambaran Tentang Penjualan Kamar Di Front Office Department Hotel 

Vila Ombak 

Pelayanan adalah hal yang terpenting yang harus diberikan oleh 

reservation kepada tamu yang akan datang ke hotel. Reservation adalah 

seorang petugas yang bertanggung jawab dalam menangani permintaan 

pemesanan kamar dari calon tamu hotel. Reservation merupakan seorang 

petugas kantor depan hotel yang bertugas dibagian belakang atau sering 

disebut sebagai “back office”. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan 

tamu, reservation dapat memberikan citra yang positif bagi hotel dengan 

memberikan informasi dan pelayanan yang disediakan oleh hotel ketika para 

calon tamu menanyakan hal tersebut baik melalui email maupun telepon. 

Untuk itu seorang petugas reservasi diharuskan memiliki pengetahuan yang 

baik mengenai kamar, fasilitas kamar, serta fasilitas lain yang dimiliki oleh 

suatu hotel. Dengan pengetahuan tentang produk hotel yang dimiliki oleh 

reservation diharapkan dapat memberikan peningkatan penjualan kamar serta 

produk hotel lainnya dengan cara menjelaskan produk-produk hotel ketika 

tamu menanyakan hal tersebut melalui email maupun melalui telepon. 

Adapun gambaran penjualan kamar selama 3 bulan (April, Mei, dan Juni) 

di Hotel Vila Ombak, dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1: Perbandingan Penjualan Kamar pada bulan April-Juni di Hotel Vila 

Ombak 

Bulan Tingkat Hunian Kamar 

April 81,58% 

Mei 86,67% 

Juni 90,57% 

 Sumber: Front Office Department Hotel Vila Ombak 

Pada bulan Juli Hotel Vila Ombak sudah memasuki musim liburan (high 

season) dan harga kamar di Hotel Vila Ombak juga mengalami kenaikan 

harga sebesar Rp 450.000 (belum termasuk tax and service) untuk semua jenis 

kamar, dan program ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. 

Hotel Vila Ombak menyediakan system reservasi elektronik, diharapkan 

dapat memberikan kemudahan bagi tamu yang ingin memesan kamar secara 

langsung. Dengan mengunjungi website www.vilaombak.com atau 

reservation@vilaombak.com selain itu tamu juga dapat melakukan reservasi 

melalui travel agent dengan harga yang telah disepakati oleh pihak hotel. 

Petugas reservation harus mempunyai kemampuan sales atau penjualan 

yaitu segala jenis usaha tidak langsung yang dilakukan oleh reservation untuk 

menjual produk hotel seperti kamar, pick-up transfer, snorkeling trip, dan 

fasilitas lainnya ketika tamu menanyakan hal tersebut melalui email maupun 

telepon. 

Apabila tamu menanyakan ketersediaan kamar yang kategorinya lebih 

tinggi dari kamar yang telah dipesannya melalui email atau telepon, 
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reservation dapat melakukan room up-selling dengan cara menjelaskan 

kelebihan fasilitas yang ada di kamar dengan kategori yang lebih baik 

dibanding kamar asli dari tamu tersebut. Hal ini dilakukan untuk membuat 

daya tarik tamu terhadap produk yang akan ditawarkan. Setelah tamu tertarik 

terhadap penawaran kamar yang akan di up-selling, selanjutnya reservation 

akan memberikan penawaran harga special yang lebih tinggi kepada tamu. 

Apabila seorang reservation mampu melakukan up-selling kamar maka 

dia juga harus mengetahui berapa harga kamar original dari tamu tersebut, 

reservation juga harus mengetahui berapa tambahan biaya yang akan dibayar 

oleh tamu per-malamnya. 

Semakin tinggi kategori kamar yang akan ditawarkan maka semakin mahal 

pula harga yang akan ditawarkan oleh reservation. Harga untuk room up-

selling sudah ditetapkan oleh accounting department, tugas dari seorang 

reservation adalah harus mempelajari struktur harga kamar (room rate 

structure), berapa tambahan harga yang harus diberikan kepada tamu untuk 

penawaran up-selling serta berapa harga dasar dari kamar asli yang dipesan 

oleh tamu. Perhitungan untuk struktur harga kamar (room rate structure) 

untuk room up-selling dapat dilihat pada lampiran 1. 

Berdasarkan room rate structure dapat dijelaskan bahwa perhitungan dasar 

untuk melakukan room up-selling adalah harga original kamar ditambah 

dengan dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh tamu. Harga yang 

ditawarkan oleh reservation untuk room up-selling harus sesuai dengan room 

rate structure yang ditetapkan oleh manajemen, serta harga dari original 
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kamar tamu yang dipesan juga menjadi perhitungan dalam menetapkan 

tambahan harga untuk room up-selling. 

Dalam melakukan up-selling, reservation juga akan mendapatkan 

incentive yaitu keuntungan yang didapat reservation setelah melakukan room 

up-selling. Semakin banyak reservation melakukan room up-selling, maka 

semakin banyak pula penghasilan yang akan didapat dari room up-selling. 

Perbandingan incentive yang didapat oleh reservation dalam melakukan room 

up-selling dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2: Incentive up-sell bulan April-Juni  2018 oleh reservation pada 

Front Office Department Hotel Vila Ombak 

NO BULAN EMPLOYEE 
NAME 

POSITION INCENTIVE 
UP-SELL 

DESCRIPTION 

1 April Dimas 
Asmoro 

Supervisor 
Reservation 

Rp 162.000 APV 6 night, 
DFB 6 night 

2 April Topan 
Sutarman 

Reservation 
Staff 

Rp 45.000 DTR 5 night, 
TLH 3 night 

Total Rp 207.000  

1 Mei Dimas 
Asmoro 

Supervisor 
Reservation 

Rp 90.000 DOR 4 night, 
DTR 5 night 

2 Mei Topan 
Sutarman 

Reservation 
Staff 

Rp 39.000 DFB 2 night, 
TLH 3 night 

Total Rp 129.000  

1 Juni Dimas 
Asmoro 

Supervisor 
Reservation 

Rp 65.000 A2B 3 night, 
DOR 2 night 

2 Juni Topan 
Sutarman 

Reservation 
Staff 

Rp 45.000 APV 2 night, 
DTR 3 night 

Total Rp 110.000  

 Sumber: Front Office Department Hotel Vila Ombak 

Berdasarkan incentive dari penjualan kamar dengan system up-selling yang 

telah dilakukan oleh reservation pada tabel 2 diatas, bulan April pendapatan 

penjualan kamar dari system up-selling didapat lebih banyak dibandingkan 
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bulan Mei dan Juni. Semakin banyak kamar yang tidak terisi atau vacant, 

maka semakin banyak pula peluang reservation dalam melakukan room up-

selling, tetapi sebaliknya semakin banyak kamar yang terisi atau occupied, 

maka semakin sedikit peluang untuk melakukan room up-selling. Selain 

ketersediaan kamar, jenis tamu yang akan menginap di hotel juga 

mempengaruhi pertimbangan dalam menjual kamar dengan cara up-selling. 

Pada umumnya orang Indonesia yang berlibur ke suatu hotel hanya mencari 

kamar dengan harga murah, sedangkan tamu yang berasal dari kawasan Eropa 

memiliki tujuan untuk mencari kesenangan dan kenyamanan. 

Berdasarkan incentive yang didapat oleh reservation selama tiga bulan 

(bulan April, Mei, dan Juni) dapat dilihat, Bapak Dimas adalah reservation 

senior yang mendapat incentive dari up-selling terbanyak dibandingkan 

dengan reservation yang lain. Komunikasi yang efektif dan kemampuan 

pengetahuan tentang produk hotel yang dimiliki oleh Bapak Dimas merupakan 

faktor utama dalam melakukan up-selling. Sedangkan reservation yang lain 

kurang memiliki pengetahuan produk yang baik sehingga reservation tersebut 

tidak dapat melakukan room up-selling dengan optimal. 

Selain keuntungan incentive yang didapat dari room up-selling, 

keuntungan lainnya adalah tamu merasa bahwa reservation yang memberikan 

penawaran up-selling telah memberikan perhatian lebih kepada tamu tersebut, 

sehingga tamu akan merasa nyaman selama menginap di hotel. 

Pengetahuan produk hotel yang dimiliki oleh reservation sangatlah 

penting, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan hotel tidak 
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hanya dalam penjualan kamar, tetapi penjualan fasilitas lainnya seperti: pick-

up transfer, snorkeling trip, meeting room, spa, dan fasilitas lainnya. 

Reservation adalah bagian yang menyediakan layanan informasi mengenai 

segala fasilitas yang disediakan oleh hotel ketika tamu menanyakan hal 

tersebut melalui email ataupun melalui telepon karena sering kali tamu 

menanyakan hal-hal tersebut sebelum mereka datang ke hotel. Petugas 

reservation diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai fasilitas 

yang dimiliki oleh hotel, sehingga dengan penjelasan yang diberikan oleh 

reservation diharapkan akan membuat tamu membeli atau memesan produk 

yang ada di hotel jauh-jauh hari sebelum kedatangannya di hotel. 

4.3. Peranan Petugas Reservasi Terhadap Peningkatan Penjualan Kamar 

Pada Front Office Department Di Hotel Vila Ombak 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dibuktikan bahwa 

pengetahuan produk hotel yang dikuasai oleh petugas reservasi memiliki 

peranan terhadap peningkatan penjualan kamar. Apabila petugas reservasi 

memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang ada di Hotel Vila 

Ombak, maka akan memberikan keuntungan bagi hotel antara lain: 

• Dapat meningkatkan pendapatan hotel 

• Dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu 

• Dapat menciptakan hubungan yang baik dengan tamu 

• Seorang reservation akan terlihat professional 

• Reservation akan mendapat incentive dari roomup-selling 

• Menambah increase service charge 
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• Kelangsungan kerja (continue unem employment) 

Apabila seorang petugas reservasi tidak mengetahui produk yang dimiliki 

hotel, maka akan menimbulkan perrmasalahan sebagai berikut: 

• Pendapatan hotel dan increase service charge tidak akan mengalami 

peningkatan 

• Membuat perasaan tamu kecewa 

• Seorang tamu akan menilai reservation tersebut terlihat tidak professional 

• Tamu tersebut bisa memandang hotel tidak memiliki pelayanan yang baik 

• Reservation tidak mendapat incentive dari room up-selling 

• Kelangsungan kerja terganggu. 

Semakin luas pengetahuan produk hotel yang dimiliki oleh reservation, 

akan semakin baik tingkat penjualan kamar di suatu hotel. 

 Reservation yang memiliki pengetahuan tentang produk hotel dengan baik 

juga dapat membantu meningkatkan pendapatan dari pelayanan yang lain yang 

disediakan oleh hotel seperti pick up transfer service, snorkeling trip, ketika tamu 

menanyakan layanan tersebut kepada reservation setelah tamu tersebut telah 

melakukan pemesanan kamar baik melalui email ataupun telepon. 

 Semakin baik pelayanan di suatu hotel dapat dilihat dari comment yang 

diberikan oleh tamu. Tamu dapat menuliskan guest comment yang disediakan di 

dalam kamar atau dapat mengirimkan comment secara langsung mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh hotel, dengan langsung mengirim ke alamat email 

Hotel Vila Ombak yaitu www.vilaombak.com . 
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4.4. Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Reservation Section Hotel Vila 

Ombak 

  Dalam industri perhotelan, pekerjaan tidak selamanya berjalan mulus. 

Permasalahan yang menyangkut kepuasan tamu seringkali terjadi, hal ini bisa 

disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara staff yang satu dengan yang 

lain, dan sebagainya. 

4.4.1. Masalah Pada Reservation Section 

 Adapun masalah-masalah yang sering terjadi pada reservation 

section Hotel Vila Ombak yaitu: 

a. Tamu sering complaint karena petugas reservasi tidak bisa menjelaskan 

tentang produk hotel ketika tamu menanyakan tentang produk hotel yang 

ada di Hotel Vila Ombak. 

b. Pihak travel agent yang bekerjasama dengan pihak hotel sering 

complaint karena pemesanan kamar untuk tamu mereka seringkali 

diabaikan oleh petugas reservasi. 

4.4.2. Penyebab Masalah 

 Penyebab-penyebab masalah yang sering terjadi pada reservation 

section Hotel Vila Ombak yaitu: 

a. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas reservasi tentang 

produk hotel yang ada di Hotel Vila Ombak. 

b. Petugas reservasi kurang disiplin dalam bekerja sehingga pekerjaannya 

tumpang tindih dan kurang maksimal menyelesaikan pekerjaannya. 
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4.4.3. Cara Mengatasi Masalah 

Adapun cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut diatas yaitu: 

a.  Pihak manajemen harus mengadakan training programe untuk 

meningkatkan pengetahuan petugas reservasi tentang produk hotel yang 

ada di Hotel Vila Ombak. 

b. Petugas reservasi harus disiplin dalam bekerja sehingga pekerjaannya 

tidak tumpang tindih dan dapat terselesaikan secara maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa secara umum sistem operasional yang ada pada Front Office Department 

sudah berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan hotel 

khususnya pada reservation section yaitu sebagai berikut: 

1. Tamu sering complaint karena petugas reservasi tidak bisa menjelaskan 

tentang produk hotel ketika tamu menanyakan tentang produk hotel yang 

ada di Hotel Vila Ombak. 

2. Pihak travel agent yang bekerjasama dengan pihak hotel sering complaint 

karena pemesanan kamar untuk tamu mereka seringkali diabaikan oleh 

petugas reservasi. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan uraian diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Melaksanakan training programe dan breafing secara rutin untuk 

meningkatkan kemampuan reservation khususnya dalam hal sales atau 

penjualan sehingga petugas reservasi dapat meningkatkan penjualan bagi 

hotel dengan kemampuan sales yang dimilikinya. 

2. Pihak manajemen sebaiknya lebih tegas kepada petugas reservasi supaya 

lebih disiplin baik disiplin dalam hal pekerjaannya. 
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Lampiran 1: Dasar Penentuan Harga (Room Rate Structure) 

Room 
Rate 

Structure 

Room 
Types 

SLT TLH DTR DOR DFB APV A2B 

Special 
Rate Only 

GM 875.000 910.000 980.000 1.085.000 1.170.000 2.345.000 3.045.000 

BAR 1 
(60% off) 

Online-HSR 1.000.000 1.040.000 1.120.000 1.240.000 1.340.000 2.680.000 3.480.000 

BAR 2 
(55% off) 

Online-HSR 1.125.000 1.170.000 1.260.000 1.395.000 1.500.000 3.015.000 3.915.000 

BAR 3 
(50% off) 

Online-HSR 1.250.000 1.300.000 1.400.000 1.550.000 1.670.000 3.350.000 4.350.000 

BAR 4 
(45% off) 

Online-HSR 1.370.000 1.430.000 1.540.000 1.700.000 1.840.000 3.680.000 4.785.000 

BAR 5 
(40% off) 

Online-HSR 1.500.000 1.560.000 1.680.000 1.860.000 2.010.000 4.020.000 5.220.000 

BAR 6 
(35% off) 

Online-HSR 1.625.000 1.690.000 1.820.000 2.015.000 2.170.000 4.355.000 5.655.000 

BAR 7 
(30% off) 

Online-HSR 1.750.000 1.820.000 1.960.000 2.170.000 2.345.000 4.690.000 6.090.000 

 Sumber: Front Office Department Hotel Vila Ombak 

 



Lampiran 2: Confirmation Letter dan Proforma Invoice Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3: Credit Card Authorization dan Complimentary Request Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4: Cara-Cara Memproses Reservasi di Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PETA 

 

Peta 1: Peta Pulau Lombok dan Gili Trawangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peta 2: Peta Lokasi dan Floor Map Hotel Vila Ombak 
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