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ABSTRAK 

Karya tulis ini berjudul “Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada food 

& beverage product Khususnya Di Section Breakfast di Hotel Sheraton Senggigi 

Beach Resort”. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan standar operasional prosedur dalam penyiapan buffet di breakfast di 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Penerapan SOP sendiri harus selalu dikontrol oleh executive chef agar setiap 

pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, pun dalam proses penyiapan 

menu buffet untuk perjamuan breakfast bagi para tamu di pagi harinya.  

Peranan SOP sendiri sangat penting dalam kelancaran operasional kerja di 

hotel, hal ini bertujuan agar setiap karyawan dan trainee dapat menjalankan tugas 

dengan baik serta memahami dan mengetahuinya untuk memperlancar 

operasional kerja di hotel dalam melayani kebutuhan tamu.  

 

ABSTRACT 

       This Working Paper Tittled Is “Application of standard operting procedures 

for food & beverage products especially in the breakfast section At Sheraton 

Senggigi Beach Resort”. The purpose of this paper is to know how to implement 

standard operating proscedures in preparing a buffet at breakfast. At Sheraton 

Senggigi Beach Resort. 

      The implementation of standard operating procedures must always be 

controlled by the executive chef so that every job can be carried out properly snd 

smoothly, even in the procces preparing a buffet for the breakfast banquet for the 

guests in the morning. 

The role of the standard operting procedures itself is very important in the 

smooth operation of the work at the hotel, it aims that every employee and trainee 

can perform the task well and must understand and find out to facilitate the 

operational work at the hotel in serving the needs of the guests. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

Di hotel sendiri terdapat banyak sekali karyawan yang bekerja di 

dalamnya, adapun di dalam hotel tersebut terdapat karyawan yang 

statusnya permanen, kontrak, DW (daily worker) dan trainer. Untuk setiap 

karyawan yang bekerja dalam hotel tentu harus mengetahui sistem atau 

tata cara dalam bekerja baik itu cara melayani tamu, mengatasi masalah 

komplain dari tamu dan memberikan pelayanan serta rasa hormat kepada 

tamu, baik tamu itu pada posisi benar atau tamu yang salah. Setiap staff 

hotel harus tetap memberikan pelayanan terbaik yang bisa mereka kasih 

untuk para tamu karena pada hal tersebut kepuasan tamu adalah hal 

penting dan yang utama bagi kelancaran dalam berdirinya hotel itu 

sendiri.. Hal ini pasti sudah tercantum dan sudah tertulis untuk diketahui 

oleh para staff hotel yang biasa kita ketahui dengan istilah SOP (Standar 

Operasional Prosedur). Adanya SOP sendiri adalah untuk kelancaran 

kegiatan pekerjaan yang dilakukan seorang staff hotel. Di hotel sendiri 

khususnya di bagian Food & Beverage Product terdapat beberapa section, 

yaitu Breakfast, Main Kitchen, Pastry, Garde Manger, Butcher dan juga 

Steward, setiap section memiliki tugasnya masing-masing. Khusus untuk 

section breakfast, pada section  ini staff hotel biasa bertatap muka denagn 

tamu untuk melayani tamu hotel di restoran, dan untuk melayani tamu juga 

memiliki standar operasionalnya dimulai dari penyiapan bahan makanan 

dan membuat menu makanan untuk para tamu yang akan mengunjungi 

restoran untuk sarapan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik  untuk 

mengangkat judul “Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Food & 

Beverage Product Khususnya Section Breakfast Di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort” 
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1.2  Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut :“Bagaimanakah penerapan 

SOP pada  Food & Beverage Product khususnya section Breakfast di 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort”. 

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penulisan KTI 

1.3.1 Tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

1. Untuk mengetahui “Bagaimanakah penerapan SOP pada Food & 

Beverage Product khususnya di section Breakfast di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort”. 

 

1.3.2 Manfaat Penulisan Karya tulis Ilmiah 

1. Sebagai penambah pengetahuan dalam menyelsaikan dan 

memecahkan  masalah akan kurangnya penerapan SOP dalam 

kegiatan pelaksanaan Food & Beverage Product di section 

Breakfast. 

2. Sebagai bahan pertimbangan Bagi Mahasiswa Diploma III yang 

menulis tentang Pentingnya Penerapan SOP untuk kegiatan 

pelaksanaan Food & Beverage Product di section Breakfast pada 

Hotel SheratonSenggigi Beach. 

3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan bidang kepariwisataan. 

4. Sebagai syarat akademis yang harus diselesaikan Mahasiswa DIII  

Semester akhir untuk mendapatkan gelar A.Md. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Pariwisata 

Pariwisata berasal dari kata Sansakerta itu terdiri dari dua suku kata 

pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, atau berputar-putar, dari 

suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan wisata berarti perjalanan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

merupakan kegiatan perjalan yang dilakukan berkali kali dan secara 

berulang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dalam bahasa inggris 

disebut Tour. 

Makna lain dari pariwisata yaitu “Tourism is travel for pleasure”. 

Maksudnya pariwisata adalah perjalanan untuk bersenang-senang, 

sehingga jika perjalanan itu tidak untuk kesenangan melainkan untuk 

tujuan lain, maka perjalanan itu tidak dapat dikategorikan “pariwisata”. 

(Yoeti, 2001:xix) 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi 

atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. 

Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan 

paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, 

merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Pengertian 

pariwisata secara umum adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang 

untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan 

atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi 

semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam.  
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2.2 Pengertian Hotel  

Pengertian hotel Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  

Tentang Kepariwisataan “Hotel adalah Penyediaan akomodasi secara 

harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat 

dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan 

serta fasilitas lainnya”. Hotel juga merupakan sebuah akomodasi yang 

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan dengan menyediakan jasa 

penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi 

umum yang dikelola secara komersial. 

Dalam pengertiannya Hotel adalah suatu bentuk akomodasi beru[a 

pelayanan penginapan (kamar), makan dan minum serta fasilitas lainnya 

dengan membayar sesuai dengan pelayanan yang di berikan tanpa ada 

perjanjian antara kedua belah pihak. Selain pelayanan yang sifatnya tidak 

nyata seperti senyum, keamanan, kenyamanan serta keramahan yang di 

berikan oleh karyawan hotel. 

2.2.1 Sejarah Hotel. 

  Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil dari bahasa Perancis 

kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir abad ke-17. 

Yang maknanya kira-kira, “tempat penampungan buat pendatang” atau 

bisa juga “bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum”. Jadi, 

pada mulanya hotel memang diciptakan untuk meladeni masyarakat. 

(Lunberg, Donald E.,  The Hotel and Restaurant Bussiness, Boston: 

Chaners Books, 1974. ISBN 0-8436-2044-7) 

 Tak aneh kalau di Inggris dan Amerika, yang namanya pegawai 

hotel dulunya mirip pegawai negeri alias abdi masyarakat. Tapi, seiring 

perkembangan zaman bertambahnya pemakai jasa, layanan inap-makan ini 

mulai meninggalkan misi sosialnya. Tamu pun dipungut bayaran, 

sementara bangunan dan kamar-kamarnya mulai ditata sedemikian rupa 

agar membuat tamu betah. Meskipun demikian, bertahun-tahun standar 

layanan hotel tak banyak berubah. 
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   Sampai di tahun 1793, saat City Hotel dibangun di cikal 

bakalwilayah kota New York. City Hotel itulah pelopor pembangunan 

penginapan gaya baru yang lebih fashionable. Sebab, dasar 

pembangunannya yang tak hanya mementingkan letak yang strategis. Tapi 

juga pemikiran bahwa hotel jugatempat istirahat yang mumpuni. Jadi, tak 

ada salahnya didirikan di pinggir kota. 

  Setelah itu, muncul hotel-hotel legendaris seperti Treamont House 

(Boston, 1829) yang selama puluhan tahun dianggap sebagai tempat paling 

top di Amerika Serikat (AS). Treamont House bersaing ketat dengan Astor 

House, yang dibangun di New York, 1836. Saat itu, hotel modern identik 

dengan perkembangan lalu lintas dan tempat beristirahat. Saat 

pembangunan jaringan kereta api sedang   gencar-gencarnya, hampir di 

tiap perhentian (stasiun) ada hotel. 

  Maksudnya jelas, yaitu untuk mengakomodasi orang-orang yang 

baru saja bepergian dengankereta api. Karena masa itu naik kereta api 

sangat melelahkan, hotel-hotelp pun “dipersenjatai” berbagai hi buran 

pelepas penat. Hotel jenis ini, diembel-embeli dengan kata “transit”karena 

ditujukan untuk para musafir. 

2.3 Food And Beverage Department  

2.3.1 Pengertian Food & beverage department 

Food and beverage departemen adalah bagian dari hotel yang 

mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan 

dan minuman serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal 

maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut dan dikelola secara komersial 

serta professional. (Soekresno dan Pendit : 1998:4) 

Food and beverage department merupakan department yang sangat 

mutlak diperlukan oleh hotel dalam penyediaan dan pelayanan makanan 

dan minuman.  Dalam menjalankan tugas food and beverage department 

terbagi menjadi dua bagian yang saling bergantung satu sama lain dan 

harus saling bekerjasama, dua bagian tersebut adalah: 

a. Food and beverage bagian depan (front service) 
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Yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan tamu, terdiri dari bar, 

restoran, banquet dan room service. 

b. Food and beverage bagian belakang (back service) 

Yaitu bagian yang tidak langsung berhubungan dengan tamu karena 

harus melalui perantara pramusaji, terdiri dari kitchen, stewarding. 

 

2.3.2 Tujuan Food and Beverage Department 

1. Menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya kepada tamu 

dengan harga yang sesuai. 

2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tamu sehingga tamu 

merasa puas. Hal ini menyangkut  mutu pelayanan mutu makanan 

dan minuman, sikap karyawan, dekorasi ruangan serta suasana 

sekitar, peralatan yang dipakai dan sanitasi. 

3. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan untuk 

kesinambungan usaha. 

 

2.4 Klasifikasi Hotel 

Klasifikasi atau kategori pembagian hotel memang terbagi 

beberapa jenis. Pada artikel sebelumnya telah dibahas klasifikasi jenis 

hotel berdasarkan lokasi dimana hotel tersebut dibangun. Hotel dapat 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori seperti ukuran kamar 

yang dimilikinya, bentuk kamar yang dimilikinya, target pemasaran 

hotel tersebut, jumlah minimal kamar serta standarnya dan terakhir 

klasifikasi berdasarkan lama hotel tersebut beroperasi. (Uke Wulandari 

: 31 Oktober 2017) 

2.4.1 Jenis hotel menurut tujuan kedatangan tamu sebagai berikut: 

a.  Bussiness Hotel 

 Merupakan hotel yang dirancang untuk mengakomodasi tamu 

yang mempunyai tujuan berbisnis. Hotel seperti ini memerlukan 

berbagai macam fasilitas seperti olah raga, bersantai, jamuan makan 

ataupun minum, fasilitas negosiasi dengan mengedepankan 
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kenyamanan dan privasi yang tinggi. Selain itu standart luas ruang 

pertemuan juga perlu untuk di pertimbangkan agar bisa sesering 

mungkin terpakai oleh tamu. 

 b. Pleasure Hotel 

Merupakan hotel yang sebagian besar fasilitasnya ditujukan untuk 

memfasilitasi tamu yang bertujuan berekreasi. Sebagai fasilitas 

pendukung aktivitas rekreasi, hotel seperti ini dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas untuk bersantai dan relaksasi baik itu unutk kegiatan 

outdoor ataupun indoor yang akan digunakan oleh para tamu. 

c. Country Hotel  

Merupakan hotel khusus bagi tamu antar negara. Hotel seperti ini 

sangant memerlukan privasi dan kemanan yang sangat tinggi. Biasanya 

lokasi hotel tersebut berada di pusat kota agar dekat dengan pusat 

pemerintahan suatu negara, atau berada jauh dari pusat kota tetapi 

lokasi tersebut mempunyai nilai lebih seperti pemandangan yang indah 

sehingga tamu daapt beristirahat dengan nyaman. 

d. Sport Hotel 

Merupakan hotel yang fasilitasnya ditujukan terutama untuk 

melayani tamu yang bertujuan untuk berolahraga. Untuk fasilitas sport 

hotel hampir sama dengan fasilitas pleasure hotel, hanya saja untuk 

fasilitas olah raga lebih ditonjolkan, tidak hanya sekedar fasilitas olah 

raga untuk berekreasi TELfasilitas untuk berekreasi juga tetap diadakan 

karena tidak semua tamu yang menginap di hotel tersebut merupakan 

kalangan penggemar olah raga saja tetapi juga merupakan masyarakat 

biasa.  

(Uke Wulandari : 31 Oktober 2017) 
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2.4.2 Klasifikasi Hotel Berdasarkan Bintang 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan jenis bintang adalah dengan 

syarat hotel tersebut harus memenuhi kriteria sebagai hotel berbintang mulai 

dari hotel bintang 1 (satu) hingga hotel berbintang 5 (lima). Berdasarkan hal 

tersebut  klasifikasi hotel mulai dari bintang 1 (satu) sampai 5 (lima)adalah 

dilihat mulai banyaknya dari jumlah kamar yang ada, fasilitas yang terdapat 

dalam hotel tersebut, luas kamar standar dengan ukuran yang sudah di 

tetapkan. Jumlah kamar suite,luas kamar suite, fasilitas olahraga, kamar 

mandi memiliki instalasi air panas/dingin dan memiliki vlet parking. (Uke 

Wulandari : 31 Oktober 2017) 

2.5 Pengertian Kitchen/Dapur 

Dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang memiliki 

perlengkapan dan peralatan untuk mengolah makanan hingga siap untuk 

disajikan. disebutkan juga pengertian dapur atau kitchen  sebagai 

berikut : “Kitchen is a room or other spaces (as a wall area of special 

building) with facilities for cooking’’ dengan singkat dikatakan bahwa 

sebuah dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang memiliki 

perlengkapan dan peralatan untuk mengolah makanan dengan ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Ruangan dapur terpisah dari ruangan lainnya. 

2. Lantai dibuat dari bahan yang kedap air dan tidak licin. 

3. Tembok dapur atau kitchen dilapisi dengan bahan kedap air, mudah 

untuk dibersihkan dari lantai sampai plafon. 

4. Plafon dibuat datar dengan bahan cerah. 

5. Memiliki penerangan yang cukup dan mampu menerangi ke segala 

arah. 

Dapur juga memiliki beberapa fungsi yang sebagaimana kita 

ketahui fungsi dapur secara umum. Dari pengertian dapur di atas 

disimpulkan bahwa fungsi kitchen atau dapur adalah: 
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1. Tempat mengolah makanan mulai dari bahan dasar sampai makanan 

siap untuk dihidangkan. 

2. Dapur dan makanan adalah sarana promosi untuk memperkenalkan 

budaya bangsa melalui seni kuliner khas daerah/bangsa ke 

internasional. 

3. Mengelolah makanan yaitu memulai memproses bahan makanan 

hingga siap disajikan 

4. Melahirkan kreatifitas seni dalam menampilkan makanan, sehingga 

menjadi lebih menarik 

2.6 Pengertian Standar Operasional Prosedur 

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah 

dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara 

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk 

memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan 

biaya yang serendah-rendahnya. 

SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk 

melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat 

penilaian kinerja para karyawan sesuai indikator-indikator administrasi, 

teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur 

kerja pada unit kerja yang berkaitan. (Muchsinin Riadi 2016. Jakarta) 

2.6.1 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Secara umum tujuan dari SOP adalah untuk : 

 Agar petugas (pegawai) menjaga konsistensi dan tingkat kinerja 

petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 

 Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam 

organisasi 
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 Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari 

petugas/pegawai terkait. 

 Melindungi organisasi (unit) kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek 

atau kesalahan administrasi lainnya. 

 Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan 

inefisiensi. 

2.6.2 Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Berikut adalah fungsi dari Standar Operasional Prosedur (SOP) : 

 Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja. 

 Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 

 Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 

 Mengarahkan petugas (pegawai) untuk sama-sama disiplin dalam 

bekerja. 

 Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 

2.6.3 Manfaat dan Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Setelah mengetahui pengertian dan fungsi SOP, simaklah 

manfaat dan kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) : 

 SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat 

komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan 

secara konsisten 

 Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu 

apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. 

 SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat trainning dan bisa 

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. 

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut 

Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008) adalah : 
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 Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 

 SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada 

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan 

pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 

 Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung 

jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 

 Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. 

cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi 

usaha yang telah dilakukan. 

 Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru 

untuk cepat melakukan tugasnya. 

 Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan 

baik. 

 Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam 

melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 

 Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 

 Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 

memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan 

dalam berbagai situasi. 

2.7 Standar Operasional prosedur Food & Beverage Product/kitchen 

1. Sumber Bahan Makanan 

 Verifikasi bahan makanan. 

 Periksa kondisi barang saat penerimaan setiap hari. 

 Di cuci sampai bersih sebelum di simpan di chiller. 

 Bahan makanan untuk penggunaan pribadi harus diberi label 

(ST). 

2. Kontainer  

 Kaleng penyok dalam kondisi apapun tidak bolah digunakan. 

 Label dan pisahkan makanan untuk dikembalikan ke pemasok 
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3. Pembusukan pada makanan 

Makanan harus bebas dari pembusukan, termasuk yang diamati 

oleh visual, bau atau rasa isyarat. Hal yang perlu diperhatikan adalah: 

 Pembususkan karakteristik produk misalnya dari warna, bau dan 

kelenturan. 

 Cetakan pada buah-buahan atau sayuran. 

 Ikan dengan mata cekung permukaan berlendir dan bau. 

4. Tidak kontaminasi 

Makanan tidak boleh memiliki kotoran apapun, hal yang harus 

diperhatikan: 

 Jelas visual yang kotoran, bagian serangga atau kotoran. 

 Kontaminasi bahan kimia atau bahan asing. 

 Makaanan yang tidak dapat diterima harus segera ditolak atau 

dimusnahkan. 

Sumber : Silawankerto/ Surabaya 2013. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

3.1  Sejarah Singkat Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok didirikan pertama kali pada 

tahun 1990, berdasarkan Akta Notaris Rachmat Santoso, SH No. 243 

tanggal 24 Maret 1990 dengan izin usaha no. 1436 tahun 1991. Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok diresmikan oleh Menteri 

Pariwisata dan telekomunikasi pada tanggal 11 Desember 1991. 

Hotel Sheraton Senggigi Lombok merupakan sebuah perusahaan besar 

yang dimiliki oleh Bapak Peter Sondakh dibawah perusahaan PT. Rajawali 

Adi Mandalika dan mengacu pada ketetapan pemerintah, kemudian 

bergabung dalam APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk wilayah 

Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan No. Keanggotaan 

006/APINDOLB/Aug/91. 

Selain itu juga Hotel Sheraton Senggigi Lombok terdaftar pada 

Departement Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat dengan No.Kep-

392/W.22/K1/1997 tanggal 23 juni 1997.  

Hotel Sheraton Senggigi Lombok terletak di bagian utara pulau lombok 

yaitu dikawasan Pantai Senggigi tapatnya di Jalan Raya Senggigi km 8 PO 

BOX 1154, Mataram 83001 Lombok Nusa Tenggara Barat 

Indonesia,Telephone (0370) 693333, Fax(0370)693140, E. 

Sheraton Senggigi Beach Resort adalah hotel berbintang 5 yang terletak 

di hamparan pantai senggigi dengan luas 4 hektar yang dikelilingi oleh 

taman yang ditata dengan rapi. Sheraton Senggigi berjarak kurang lebih 45 

km dan dapat ditempuh sekitar 60 menit dari Bandara Udara Internasional 

Lombok. 

Pada tahun 1937 yaitu hotel pertama Sheraton didirikan oleh Ernest 

Henderson dan Robert Moore. Pada tahun 1947 merupakan hotel pertama 

yang masuk ke bursa saham New York. 
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Pada tahun 1949 Sheraton memasuki dunia internasional dengan 

pembelian 2 jaringan hotel utama di Canada. Dan pada tahun 1958 hotel 

yang pertama kali meluncurkan sistem reservasi elektronik. 

Tahun 1961 ekspansi internasional ke timur tengah dimulai dengan 

pembukaaan Sheraton di Tel Aviv di Israel dan kini Sheraton merupakan 

jaringan hotel terkemuka di Israel. 

Tahun 1963 ekspansi internasional ke Amerika Latin dengan 

pembukaan Hotel Sheraton vacuto di Venezuela. Tahun  1999, bussiness 

traveler internasional memberikan pengharga kepada Sheraton sebagai 

“jaringan hotel terbaik di Amerika Latin”. 

Tahun 1965 jaringan hotel Sheraton merayakan hotel keseratusnya 

dengan pembukaan Sheraton Boston. 

Tahun 1970 merupakan jaringan hotel pertama yang mengembangkan 

nomor bebas pulsa. Sheraton menjadi jaringan hotel pertama yang 

mendirikan jaringan toll free 800 (bebas pulsa) untuk akses pelanggan 

langsung. Perluasan ke Eropa dan Guatemala dengan hotel Sheraton 

Stockholm sebagai proyek hotel pertama di eropa dan Sheraton Conquis 

Tador di kota guatemala sebagai hotel pertama di Amerika Utara. 

Tahun 1985 merupakan hotel internasional pertama di Republik Rakyat 

China. Dan pada tahun 1986 Sheraton memberikan penghargaan kepada 

tamunya dengan meluncurkan SheratonClub Internasional (SCI) yaitu 

program kesetiaan yang paling mendunia. SCI menjadi dasar dari Starwood 

Preferred Guest. 

Merek-merek Hotel yang tergabung dalam jaringan starwood Hotel 

@resort,Inc adalah terdapat 30 hotel yaitu: 

1. Sheraton Hotel Resort 

2. Westin Hotel Resort 

3. The St. Regis 

4. The Luxury Collection 

5. Four points 

6. W Hotel 
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7. Le Meridien 

8. A Loft 

9. Element  

10. The Ritz Carlton 

11. Gaylord Hotels 

12. Westin 

13. Sheraton 

14. Tribute Portfolio 

15. Design Hotels 

16. JW Marriott 

17. Autograph Collection Hotels 

18. Residence Hotels 

19. Edition  

20. AC Hotels 

21. Renaissance Hotels 

22. Springhills Suites 

23. Marriot  

24. Fairfield inn & suites 

25. Delta Hotels 

26. Towneplace Suites 

27. Marriott Executive Appartments 

28. Protea Hotels 

29. Marriott Vacation Club 

30. Moxy Hotels 

       Sheraton Senggigi Beach Resort adalah hotel berbintang lima yang terletak 

di hamparan pantai senggigi dengan luas 4 hektar yang di kelilingi oleh taman 

yang di tata dengan rapi. Sheraton Senggigi Beach Resort hanya berjarak 

kurang lebih 40  km dan dapat di tempuh dengan waktu selama 50 menit dari 

Bandara Internasional Lombok. 

        Sheraton Senggigi Beach Resort dimiliki oleh Bapak Peter Sondakh di 

bawah perusahaan PT Rajawali Adi Mandalika. 



16 
 

3.2  Fasilitas Hotel  

Fasilitas Hotel,antara lain: 

1.      Swimming pool 

2.       Restaurant (kebun anggrek dan Bawang putih) 

3.      Bar sunset Bar dan putri duyung bar/swimming pool) 

4.      Room service 24 hours 

5.      Laundry  

6.      SPA 

7.    Healt club /pusat kebugaran (Gym,sauna,steam, whirpool, Rental   

Bike, Tennis) 

8.      Water sport 

9.      Drug store/shopping Gallery 

10.  Meeting room 

11.  Business Center 

12.  Transportation (Airport dan harbour/Bandara dan pelabuhan) 

13.  Tour Desk/jasa pelayanan wisata 

14.  Money Changer/ penukaran mata uang asing 

15.  Children Play Center/ tempat bermain anak 

Management pengelolaan Sheraton Senggigi Beach Resort di pimpin 

oleh General Manager yang di bantu oleh Personal Asst. GM atau 

Executive Secretary, dan 8 organisasi yaitu: Sales & Marketing Department, 

Food & Beverage Department, Executive Chef, Housekeeping Department, 



17 
 

Purcasing Department, HR Department, Chief Engineering Department, 

Room Devision Department, & Financial Controller Department. 

Sheraton Senggigi Beach Resort resmi berdiri pada Desember 1991 

yang didirikan oleh Bapak Peter Sondakh dan PT. Rajawali Adi Mandalika, 

dengan kapasitas 154 kapar dan 3 villa yang terdiri dari: 

Tabel : 

Tipe kamar yang terdapat di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

beserta jumlah kamar 

No Room Type Total Size King Twin 

1 Superior 24 38 sqm 16 8 

2 Deluxe Garden 75 38 sqm 57 18 

3 Deluxe Pool 22 38 sqm 11 11 

4 Deluxe Ocean 17 38 sqm 9 8 

5 Executive Suite 10 76 sqm 10 0 

6 Grand Suite 4 114 sqm 4 0 

7 Villa 3 400 sqm 3 0 

Total 155 - 110 45 

 

Hotel Sheraton senggigi Lombok dilengkapi dengan fasilitas – fasilitas 

yang dibutuhkan selama tamu menginap di hotel tersebut, antara lain 

sebagai berikut: 

a.  Fasilitas kamar (Room) 

Fasilitas  kamar, antara lain: 

1.    TV Flat 29’ dengan 25 Channel 

2.    Mini bar 

3.    Umbrella/payung 
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4.    Slipper/sandal 

5.    Extra pillow/Bantal Extra 

6.    Glass,mug, stirrer (gelas, cangkir, pengaduk) 

7.    Coffe maker/ pemasak Air (TEFAL) 

8.    4 sachet sugar, 4 sachet creamer,4 sachet indocofe,2 sachet 

tea 

9.    Alarm Clock 

10.    AC (Air Conditioner) 

11.    Hair Dryer/pengering rambut 

12.    Safe defosit Bpx 

13.    Internet access 

14.    Bath tub only available at terrace room and Villa 

15.    Day bed only available at terrace room 

b.    Fasilitas kamar mandi (bath room) 

Fasilitas kamar mandi, antara lain: 

   1.      3 bath Towel,face Towel Hand Towel, bath Mat (linen supplies) 

2.      Tissue,shampoo, bath gel, Moistuzer,shower Cup, Mouth wash, 

soap 30 Gr, soap 50 Gr comb /sisir ,tooth paste.pasta gigi, tooth 

brush / sikat Gigi, catton bud, sanitary bag, hand ang body lotion, 

bath salt, razor kit mending kit, (Guest supplies) 

3.      Hot and cold water 

4.      Toilet 

5.      Shower 
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3.4  Job Discription 

Adapun job description di setiap masing-masing departement antara lain: 

a. General Manager   

General Manager merupakan fungsi jabatan kerja pada sebuah 

perusahaan yang bertugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan 

semua hal yang berkaitan jalannya roda perusahaan. 

Berikut ini tugas dan tanggung jawab general manager : 

1. Mengobservasi dan memonitor penampilan karyawan untuk 

memastikan bahwa aturan-aturan dan prosedur hotel telah 

dilaksanakan 

2. Bekerjasama dengan manajer-manajer departemen lain untuk 

mengkoordinasi aktivitas hotel. 

3. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel. 

4. Memberi keterangan mengenai pelayanan yang baik yang ada di 

hotel. 

5. Mengatur dan menjawab telpon jika sangat diperlukan, mengirim 

surat dan memberi keterangan kepada tamu tentang area hotel. 

6. Melakukan interview mengenai kemampuan kerja staff untuk 

menduduki posisi yang tepat.; 

7. Menganalisi keuangan hotel yang di pimpin olehnya. 

8. Melakukan komunikasi yang baik dengan manajer-manajer lainnya 

serta departemen masing-masing bagian agar dapat bekerja sama 

dengan baik. 

9. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusaahan; 

10. Memonitor dsn mengawasi  hotel serta bertanggung jawab atas 

semua kelancaran operasional hotel. 

11. Mrencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat 

berjalan dengan maksimal. 
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b. Excecutive Secretary 

Jabatan seorang sekretaris merupakan fungsi pekerjaan yang memiliki 

multi tugas. 

Berikut ini tugas dan tanggung jawab Excecutive Secretary : 

1. Membantu GM dalam mengelola dan mengatur hotel management 

2. Memfilter infomasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan 

menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 

3. Menerima laporan dari masing-masing departement heads 

4. Mengatur dan memonitor operaional pada aktifitas hotel 

5. Pengganti GM sementara jika GM tidak ada di tempat / berhalangan. 

6. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan 

pimpinan. 

c. Human Resoure Development 

Human Resoure Development adalah sebuah difisi / posisi jabatan yang 

bertanggung jawab secara penuh dalam sumber daya manusia suatu 

perusahaan mulai dari persiapan perekrutan pegawai baru hingga 

mengurusi kontrak kerjanya. 

Berikut ini tugas dan tanggung jawab: 

1. Bertanggung jawab atas recruitmen yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dengan mengadakan seleksi interview. 

2. Mengontrol kebenaran data kariawan. 

3. Mengotrol kebenaran  kesehatan serta mengadakan placement 

sebelum calon kariawan diterima. 

4. Mengadakan manpower development program bersama GM. 

5. Memiliki managament dalam hal memecahkan masalah terutama 

dengan SPSI. 

6. Menyiapkan kotra kerja dan membantu masalah yang timbul. 

7. Orientasi pengenalan hotel pada kariawan. 

8. Melakukan controlsalaries over time, transportation, 

allowancemadical dan insurance.  



22 
 

9. Mengusulkan pada atasan mengenai system penggajian, memberi 

motivasi pada kariawan mengenai pekerjaan, dan job evaluasi tenaga 

kerja. 

10. Mengkordinir dan melaksanakan program seperti : rekreasi, olaraga, 

solat bersama, kantin dan sejenisnya. 

11. Berkerjasam dengan seluruh Staff department head dalam 

memecahkan masalah terutama dalam meningkatkan kerja disiplin 

perusahaan. 

12. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengadilan serta 

mengenai ketenaga kerjaan. 

13. mengontrol kontrak-kontrak, filling data semua kariawan serta 

perubahan yang terjadi agar tetap out date. 

14. Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, mulai dari tingkat 

bawah sampai tingkat atas. 

15. Mengadakan survey 

16. Industry relation, motivation dan moral. 

17. Mengusulkan pada GM mengenai security police. 

18. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. 

d. Excecutive Chef 

Excecutive Chef adalah jabatan tertinggi dalam Kicthen 

Departement yang mempunyai wewenang penuh dalam  menjaga 

stabilitas berjalannya pekerjaan dan tugas sesuai dengan standar 

operasional yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau hotel itu 

sendiri.  

          Berikut ini tugas dan tanggung jawab Excecutive Chef : 

1. Bertagung jawat atas terlaksananya tugas-tugas dan pekerjaan 

berdasarkan standar operasional kitchen itu sendiri, sehingga bisa 

menopang keberhasilan sebuah departement kicthen menjadi 

teamwork yang solid.  
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2. Mengecek daftar pesanan barang ke gudang, sebagai kitchen 

requesation (  pengoderan barang untuk keperluan dapur ) 

3. Mengetik menu atau membuat menu yang dijual oleh waiter atau staff 

food and beverage product. 

4. Membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan 

makanan yang akan dijual. 

5. Membuat rencana kerja tahunan sebagai world target atau revenue 

tahunan untuk menjadi tatanan pencapaian target dimasa mendatang. 

6. Mengawasi serta mengecek stok bahan-bahan yang diperlukan di 

kitchen 

7. Mengatur dan mengawasi seluruh tugas-tugas kicthen, khususnya 

dalam proses pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

8. mengawasi pelaksanaan tata kerja, keselamatan kerja dan memenuhi 

kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang aman. 

e. Food and Bavarege Manager 

1. Ruang Lingkup 

a. Mengorganisir, mengawasi dan menilai, mengerahkan dan 

melakukan tindakan perbaikan dalam kegiatan operasional di 

Devisi  Food and Beverage. 

b. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi 

penjualan makanan dan minuman di Food & Beverage Outlet. 

2. Uraian Tugas 

a. Menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, 

mengarahkan pelaksanaan, menilai kebersihan 

b. mengawasi seluruh kegiatan di setiap Food & Beverage Outlet. 

c. Mengawasi dan memeriksa persiapan operasional kebersihan, 

sanitasi, higienitas dan kerapihan lingkungan kerja, peralatan dan 

karyawan. 
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d. Memonitor penyelenggaraan pemeliharaan sanitasi 

e. Menangani langsung tamu-tamu VIP. 

f. Menyusun laporan dokumentasi, melakukan korespondensi 

g. Melakukan evaluasi terhadap bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung secara periodik. 

h. Mengadakan koordinasi dengan bagian yang terkait dalam 

pembuatan menu, promosi dan pelatihan karyawan. 

f. Sous Chef 

Dalam sebuah hotel kita sering mengenal yang namanya kicthen 

departement yang diketuai oleh seorang excecutive chef dan selanjutya 

ada sous Chef sebagai bawahannya. 

Berikut ini Tugas dan tanggung jawab Sous Chef : 

1. Membantu pelaksanaan pengelolaan teknik food production. 

2. Membantu executive chef dalam mengawasi karyawan. 

3. Memeriksa personil hygiene. 

4. Melakukan penilaian penampilan kerja bawahan langsung dan 

menyetujui hasil penelitian yang dilakukan bawahan langsung 

5. Mengawasi ketetapan penggunaan dan kebersihan peralatan. 

6. Menangani masalah yang memerlukan penanganan langsung 

dan melaporkan kepada executive chef masalah-masalh yang 

memerlukan oensngsnan khusus. 

7. Bertanggung jawab atas pengaturan, koordinansi dan 

pengawasan food production dan sanitasi. 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

   g. .  Assitant sous chef 

 Tugas dan tanggung jawabnya menggantikan kedudukan Chef 

apabila dia berhalangan atau sedang libur ( day off ). : 

 Mengeloa dapur yang menjadi tanggung jawabnya, 

 Menyusun Menu, 

 Membuat perkiraan ( forcest ) yang akan dicapai, 
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 Membantu penanganan service preparation, (buffet, lunch, dinner, 

meeting  dan wedding venue), 

 Menangani pastry production,  

 Mengawasi pelaksanaan pembersihan area kerja,  

 Memelihara suasana kerja yang sehat, 

 Mencatat stok bahan pangan, 

 Menghadiri briefing chef.  

   h. Asst. F&B Manager 

  Uraian  tugas dan tanggung jawab: 

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kitchen – F&B 

service – Stewarding. 

2. Menyususn rencana – program kerja – menilai pelaksanaannya. 

3. Mengawasi jadwal operasional F&B Outlets. 

4. Memonitor hasil inventarisasi fisik “Kitchen dan F&B service – 

Stewarding. 

5. Memonitor pelaksanaan “Store Room Requestion/purchase 

Requisition”. 

6. Melakukan penilaian penampilan kerja bawahan. 

7. Melaporkan F&B Manager rekomendasi dan pengembangan dari 

para personel. 

8. Mengadakan negosiasi penawaran Convention/Event. 

9. Melaksanakan penyelenggaraan pemeliharaan sanitasi. 

10. Memberi rekomendasi penyesuaian tarif F&B kepada F&B 

Manager. 

11. Melaksanakan kelancaran operasional berbagai kegiatan yang ada 

kaitan kerja dengan F&B Department. 

12. Menyusun Dokumentasi dan melakukan korespondensi atas 

persetujuan F&B Manager. 

13. Mengkoordinasikan penyiapan dan mengawasi kelancaran 

event/Function. 
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14. Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan secara 

langsung dan melaporkan kepada F&B Manager, mengenaimasalah 

yang memerlukan penanganan khusus. 

15. Meneliti keluhan tamu atas pelayanan produk dan mnerangkan ke 

bagian yang bersangkutan untukn diatasi. 

16. Menjalin dan membina hubungan dengan rekan dan tamu. 

17. Menciptakan dan membina kerja yang sehat. 

18. Memberi pengarahan dan petunjuk kepada section Head F&B 

Department. 

19. Menghadiri rapat F&B Department Head. 

20. Mewakili F&B Manager apabila tidak ada di tempat. 

   i. Chef De Partie 

 Tugas dan tanggung jawab : 

 Melaksanakan kegiatan tehnis food production. 

 Melaporkan kebutuhan “food commodities”. 

  Mengatur dan mengkoordinasikan penangan penataan “mise en 

palce” 

 Menerima dan meneliti “restaurant order” dan meneruskannya 

kepada cook. 

 Bertugas untuk menyiapkan semua jenis makanan yang di sauté 

dan saus-saus nya. 

 Menyiapkan hidangan berjenis ikan mulai dari pemotongan 

hingga mempersiapkan saus yang pas. 

 Menyiapkan untuk makanan seperti daging beserta saus-sausnya. 

 Menyiapkan dan mengelola semua yang digoreng-goreng, 

biasanya deep-fry 

 Menyediakan hidangan pembuka yang panas (hot appetizer), juga 

biasanya membuat sup dan juga sayuran, pasta, dll. 

   j. First Cook  

 Tugas dan tanggung jawab : 
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 Melaksanakan food production. 

 Menangani penataan mise en place. 

 Menangani proses cooking untuk jenis makanan :cook to order” 

sesuai dengan standar portion yang telah ditentukan. 

 Menangani cooking sesuai dengan standar recipe yang telah 

ditetapkan. 

 Membantu penanganan penataan service preparation. 

 Mengawasi pelaksanaan pembersihan area kerja. 

 Memlihara suasana kerja yang sehat. 

 Menghadiri briefing chef. 

   k. Second Cook and Third Cook (Cook Helper ) 

 Tugas dan tanggung jawab : 

 Membantu mengolah dan menyiapkan makanan yang dipesan. 

 Membantu pelaksanaan penyiapan dan pengolahan makanan. 

 Menjaga kebersihan lingkungan. 

 Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 

 Mematuhi dan menaati peraturan hotel. 

   l. Chief Steward 

jabatan chief steward adalah pemimpin tertinggi dibagian restaurant, 

steward bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan dibagian 

pencucian piring. 

     Berikut ini tugas dan tanggung jawab chief steward: 

1. Mengawasi tugas semua pegawai departement, fasilitas, opersi dan 

biaya. 

2. Mengawasi sanitasi, kebersihan, serta tingkat kualitas produk dan 

layanan. 

3. Pastikan kembali wilayah rumah dipertahankan dengan standar 

kebersihan tertinggi dan jadwal pembersihan diikuti dan 

diselesaikan. 
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4. Langsung dan bantu steward untuk memmbuat pembersihan lebih 

efisien. 

5. Memastikan suhu air dan kadar kimia sesuai untuk dibersikan dan 

didokumentasikan. 

6. Membantu perjamuan dan prasmanan banquet dengan memngangkut 

dan memastikan persediaan yang cukup. 

7. Membantu cheff dan staf dapur dengan berbagai tugas sesuai 

kebutuhan. 

8. Memeriksa secara lebih spesifik penggunaan bahan kimia dan 

aksesori pencuci yang tepat. 

9. Berkoordinasi dengan meneger pendirian dalam menetapkan stok 

dan persediaan nominal minumum dan maximum operasi dan 

menyetujui permintaan penyimpanan. 

10. Memastikan prosedur dan dokumentasi kedisiplinan diselesaikan 

sesuai dengan prosedur operasi standar ( SOP ). 

11. Mendorong dan membangun rasa saling percaya, rasa hormat, dan 

kerja sama di antara anggota team. 

   m. Steward Supervisor 

 Tugas dan tanggung jawab : 

a. Melaporkan kebutuhan cleaning supplies. 

b. Mengawasi pelaksanaan, perawatan dan distribusi peralatan. 

c. Memeriksan kondisi peralatan dam menyusun laporan peralatan 

yang rusak. 

d. Memelihara sanitasi area kerja. 

e. Melaporkan kebutuhan repair & maintenance. 

f. Menciptakan suasana kerja yang sehat. 

g. Melakukan penilaian kerja bawahan. 

h. Menghadiri briefing chief steward. 

i. Menangani masalah stewarding dan melaporkan kepada chief 

steward masalah yang tidak dapat diatasi. 
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   n. Steward 

 Tugas dan tanggung jawab : 

a. Melakukan pembersihan area kerja. 

b. Membina suasana kerja yang sehat. 

c. Melaporkan kebutuhan repair & maintance. 

d. Menghadiri briefing chief steward atau supervisor. 

e. Bertanggung jawab untuk pemeliharaan kebersihan peralatan 

yang beredar. 

f. Menangani penataan, pengadaan dan pengaturan atas instruksi 

steward supervisor. 

g. Menangani perawatan, penyimpanan dan distribusi peralatan. 

 

3.5  Job Spesification 

a. General Manager 

 Pendidikan minimal lulusan S1 

 Usia minimal 35 tahun  

 Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai manager di bidang 

bussiness development dan marketing di industry sejenis 

 Memiliki keahlian khusus 

 Manajerial (leadership people management) 

 Produk knowledge secara luas dan market knowledge 

 Teknis : komunikasi, industri, marketing 

 Memiliki karakteristik supel, komunikatif, kreatif, berwawasan luas 

dan memiliki sikap tegas. 

b. Executive Secretary   

 Pendidikan minimal DIII segala jurusan diutamakan jurusan 

sekretaris 

 Pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai sekretaris 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

 Dapat bertanggung jawab pada semua tugas-tugasnya 
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 Kualifikasi : khusus wanita dan belum menikah 

 Berpenampilan rapi dan menarik 

c. Human Resources Development 

 Pendidikan minimal DIII  

 Usia minimal 30 tahun 

 Memiliki pengalaman kerja 2 tahun 

 Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik 

 Mempunyai bussiness knowledge yang baik 

 Memiliki pengetahuan mengenai prosedur dan proses rekrutmen 

 Menguasai bahasa asing minimal menguasai bahasa inggris dengan 

baik (good english) 

 Memiliki kemampuan khusus 

 Kualifikasi : pria dan wanita. 

      d. Executive Chef   

 Mempunyai sertifikat atau titel dari sekolah perhotelan 

 Pengalaman kerja minimal 5 tahun di hotel berbintang 

 Memiliki kemampuan atau jiwa kepemimpinan 

 Memiliki pengalaman 3-5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang dalam bidang food & beverage  

 Memilki pengetahuan dan keterampilan alam mengolah makanan 

dan penyususnan menu serta dapat membuat standar makanan 

sesuai standar internasional. 

e. F & B Manager 

 Pendidikan dan latihan minial lulusan akademi 

pariwisata/perhotelan, Diploma III 

 Pengalaman kerja diutamakan yang pernah bekerja dib restaurant 

yang bertaraf internasional atau hotel berbintang. Minimal 7 tahun 

berpengalaman di Food & Beverage Department. 

 Dapat berkomunikasi menggunakan bahasa asing, minumal bisa 

berbahasa inggris (good english). 
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 Memiliki skill tambahan sesuai dengan profesinya yaitu F&B 

Manager. 

 Memiliki rasa tanggung jawab penuh pada bawahannya atau staff 

yang ada. 

 Berjiwa disiplin, ramah dan sabar. 

 Usia minimal 30 tahu. 

 Pria dan wanita 

f. Sous Chef 

 Memiliki sertifikat pendidikan di bidang perhotelan minimal DIII 

pariwisata 

 Mampu melaksanakan pengelolaan teknik  food production 

 Memiliki pengalaman kerja 3 tahun di hotel berbintang atau kapal 

pesiar 

 Memiliki kemampuan dalam menilai penampilan krja bawahan 

g. Asst. Sous Chef 

 Memiliki sertifikat atau ijazah di bidang perhotelan miinimal DIII 

pariwisata  

 Mampu melaksanakan pengolahan tekni  food production 

 Memiliki pengalaman kerja di hotel berbintang atau kapal pesiar 

minimal 2 atau 3 tahun 

 Mampu bekerja rangkap atau menggantikan posisi sous chef  ketika 

dia cuti atau tidak ada dtempat 

 Mampu mengkoordinir bawahan dengan baik 

 Mampu menilai keterampilan dan kemampuan kerja bawahan 

      h. Asst. F&B Manager 

 Minimal lulusan S1 Pariwisata 

 Dapat berkomunikasi bahasa inggris dengan baik khususnya secara 

aktif dan pasif 

 Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan profesinya. 
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 Menguasai bidang yang lain dalam hal kebartenderan serta taking 

order di restaurant maupun room service. 

 Memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, ramah, serta sabar dalam 

menghadapi tamu. 

i. Chef de Partie 

 Lulusan akademi perhotelan DIII pariwisata 

 Memiliki pengalaman kerja di bidang  food and beverage product 

 Memiliki pengetahuan dalam bidang  food and beverage serta 

manajemen operasional food and beverage. 

j. First Cook 

 Pendidikan akademi atau perguruan tinggi perhotelan dengan 

jurusan operasional food and beverage 

 Memiliki pengalaman kerja di bidang  food and beverage 

 Mau bekerja keras 

 Memiliki pengetahuan dalam bidang  food and beverage 

k. Second and Third Cook 

 Pendidikan akademi atau perguruan tinggi perhotelan dengan 

jurusan operasional food and beverage 

 Memiliki pengalaman kerja di bidang  food & beverage 

 Mau bekerja keras 

 Mampu bekerjasama dengan baik  

l. Chief Steward 

 Memiliki fisik yang kuat  

 Umur maksimal 35 tahun 

 Mampu berkomunikasi dengan bahsa inggris dan bisa 

mengoperasikan komputer 

 Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel bintang 5 di 

bidang yang sama atau asisten chief steward 

 Kepemimpinan yang luar biasa dan keterampilan organisasi 

 Memiliki pengetahuan yang baik tentang stewarding 
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m. Steward Supervisor 

 Mempunya sertifikat pendidikan  

 Dapat melaksanakan pengelolaan teknik stewarding 

 Dapat memelihara sanitasi area kerja 

 Dapat menciptakan susasana kerja yang sehat 

 Dapat berkoordinasi ke bawahan dengan baik 

 Mampu menilai kemampuan kerja bawahan 

n. Steward  

 Mempunyai sertifikat pendidikan 

 Dapat menggunkan peralatan stewarding dengan baik dan benar 

 Mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan 

 Dapat memelihara peralatan yang digunakan dalam proses 

pemakaian berjalan 

3.6  Hubungan Antar Bagian 

         Untuk keberhasilan tugas masing-masing seksi dan juga di bagian 

tata hidangan, maka pembina hubungan dan kerja sama yang baik dan 

terpadu sangat diperlukan. Seksi pembersihan persltan (stewarding) sangat 

menunjang kelancaran operasi restaurant, bar, room service dan dan 

banquet dalam membersihkan dan menyiapkan peralatan pelayanan 

makanan dan minuman. Dalam hal-hal tertentu, kerjasama dan saling 

membantu antar seksi-seksi lainnya sangat diperlukan gune kelancaran 

operasi di seksi-seksi Tata Hidangan pada khususnya dan pencapaian 

tujuan hotel pada umumnya. Semua itu perlu demi kelancaran kerja dan 

agar situasi lebih menyenangkan. Section lain yang erat hubungannya 

dengan restaurant adalah: 

a. Restaurant  dengan Kitchen (Bagian Dapur) 

 Restaurant mutlak perlu berhubungan dengan bagian dapur, sebab 

setiap pesanan yang berupa makan dibuat di dapur. Cepat atau lambat, 

puas atau tidaknya para tamu atas pelayanan makanan yang disajikan 

sangat berpengaruh oleh bagian dapur.  

b. Restauran dengan Bar 
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 Bar sebenarnya merupakan suatu bagian yang masih di bawah Food & 

Beverage Department juga sama halnya dengan Kitchen dengan Steward. 

Setiap minuman baik yang tidak beralkohol, disiapkan di Bar, kecuali teh 

atau kopi yang disediakan di dapur pastry. 

c. Restauran dengan Cashier (Kasir) 

 Kasir adalah bagian yang memberi bill harga kepada tamu, menerima 

uang pembayaran dari tamu, memberikan kembaliannya, membuat laporan 

hasil penjualan minuman, makanan, dan memberikan laporan terhadap 

hasil penjualan secara keseluruhan. Kasir menyediakan bill untuk tamu 

yang kemudian diantar oleh waiter/waitress pada saat tamu selesai 

menghidangkan makanannya. 

d. Restaurant dengan Steward 

  Steward merupakan bagian yang bertugas di bagian pengadaan 

peralatan, baik,untuknkeperluan dapur maupun restoran, seperti piring, 

cangkir, gelas, pisau, garpu, sendok, baki, cereal bowl, bdan sebagainya. 

Steward juga mencuci alat-alat yang kotor sehabis dipakai yang kemudian 

akan di poles ulang oleh staff restoran. 

e. Room Service dengan Kitchen 

 Hubungan antara room service dengan kitchen tidak jauh berbeda 

dengan restauran, apabila room service mendapatkan telpon dari guest 

maka pihak room service akan meminta pihak dapur untuk membuat 

makanan tersebut. 

3.6.1 Kapasitas Seat 

 Kapasitas seat yang dimiliki restaurant dan bar yang ada di 

Sheraton Senggigi Beach Resort pada Department Food & Beverage 

yaitu: 

a) Kebun Anggrek Restaurant 

Kebun Anggrek Restaurant yang buka pada pukul 06.00-11.00 

untuk breakfast dan pukul 18.00 untuk dinner memiliki 

kapasitas 150 orang. 

b) Bawang Putih Grill Terace 
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Bawang Putih sendiri berlokasi dekat kolam renang yang di 

buka untuk lunch dan dinner. Selain itu Bawang Putih Grill 

Terace juga memiliki kapasitas untuk 100 orang. 

c) Sunset Bar 

Sunset Bar berlokasi di pinggir pantaiyang memiliki kapasitas 

tempat duduk 35 orang yang di buka mulai pukul 11.00-22.00 

yang dilengkapi dengan live music.  

d) Putri Duyung Pool Bar 

Putri duyung pool bar berlokasi dekat kolam renang yang 

berdekatan dengan Bawang Putih restaurant, yang mana tamu 

dapat menikmati minuman di kolam. 

3.6.2  Mice en Place System 

 Mice en Place berarti meletakan sesuatu pada tempatnya seperti: 

pisau, garpu, sendok, piring, cup dan lain-lain. Semua benda tersenut 

diatur dan ditata dengan rapi dan dikelompokan menurut jenisnya, ini 

tujuannya untuk kelancaran pelayanan di restaurant. Untuk menjaga agar 

restaurant benar-benar siap untuk menerima tamu, waiter/waitress harus 

meyakinkan diri bahwa stationnya telah di siapkan secara efisien dan siap 

untuk melayani tamu. 

3.6.3   Menu yang disediakan  

 Menu yang disediakan di Kebun Anggrek Restaurant dan Sunset 

Bar adalah sama begitupun dengan Bawang putih dan Rom Service tidak 

jauh berbeda karena menu-menu tersebut sudah bertaraf internasional 

dan berikut beberapa system yang ada di Hotel SheratonSenggigi Beach 

Resort: 

 a.  Prosedur  pelayanan 

 Menyambut tamu 

 Mengantar tamu ke tempat duduk 

 Menyodorkan menu kepada tamu 

 Menuangkan air es 

 Menghidangkan roti dan mentega 
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 Mencatat pesanan tamu 

 Menyerahkan pesanan ke kitchen 

 Menyesuaikan peralatan makanan 

 Menghidangkan makanan 

 Mengangkat peralatan kotor 

 Membersihkan meja 

 Menawarkan makanan penutup 

 Menangani pembayaran tamu dan mengantarkan tamu beserta 

mengucapkan terima kasih 

 Menata kembali meja  

 b.  System of Payment 

  System of payment yang ada di kebun anggrek dan bawang putih 

restaurant yaitu berupa credit card, American express, Visa, Master Card, 

Dinner Club, Cash, Signature. 

c. Keuntungan Restaurant dan Bar tersebut 

a. Bagi tamu 

 Dengan adanya restaurant dan bar, tamu akan merasa puas 

tinggal di hotel karena dengan adanya restaurant dan bar di 

dalam hotel tamu tidak perlu keluar hotel untuk mencari 

makanan dan minuman. 

 Jika tamu merasa bosan di dalam kamar tamu bisa 

menghilangkan rasa kejenuhannya dengan cara makan dan 

minum sambil menikmati music dan tamu juga bisa sambil 

nonton TV. 

b. Bagi hotel 

 Dengan adanya restoran dan bar, dapat meningkatkan 

pendapatan melalui hasil penjualan makanan dan minuman di 

restoran dan bar. 

 Jika tamu merasa senang dengan hotel beserta fasilitasnya, 

maka suatu saat nanti akan bisa kembali lagi ke hotel. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum Standar Operasional Prosedur Kitchen Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

 Seorang staff pada dasarnya harus memahami dan mengerti standar 

operasional prosedur yang diterapkan pada perusahaan khususnya di hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort. Hal ini sangat penting untuk semua 

proses yang dilakukan. Dan hal ini juga sama yang dilakukan pada staff 

kitchen yang ada di hotel Sheraton Senggigi Beach Resort, agar bisa 

mendapatkan hasil dan kualitas yang bagus pada pekerjaan yang dilakukan 

oleh staf kitchen dalam membuat menu-menu yang akan disajikan kepada 

tamu hotel. Di setiap kegiatan pengolahan makanan tentu memiliki 

prosedur dalam tahap pembuatan makanan untuk tamu yang akan 

disajikan. Tahap dalam pembuatan makanan sendiri harus selalu diawasi 

oleh kepala kitchen itu sendiri (executive chef) agar makanan atau produk 

yang dihasilkan bebas dari kontaminasi benda lain atau bersih/hygiene. 

Tahapan pembuatan makanan tersebut biasanya diawali pada bagian 

butcher/tempat pemotongan daging. Pemotongan daging biasanya selalu 

diawasi oleh kepala kitchen mulai dari bentuk potongan, ukuran dan 

bagian daging yang akan diambil untuk proses pembuatan makanan 

tertentu. Setalah itu daging akan dibawa untuk dicuci bersih oleh staff 

kitchen sebelum digunakan atau dimasak untuk menjadi sebuah makanan 

atau produk yg akan di jual kepada tamu. Berikut Prosedur dalam kitchen 

menurut Silawankerto: 

1. Sumber Bahan Makanan 

 Verifikasi bahan makanan. 

 Periksa kondisi barang saat penerimaan setiap hari. 

 Di cuci sampai bersih sebelum di simpan di Chiller.  

 Bahan makanan untuk penggunaan pribadi harus diberi label 

(ST). 

2. Kontainer  
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 Kaleng penyok dalam kondisi apapun tidak bolah digunakan. 

 Label dan pisahkan makanan untuk dikembalikan ke pemasok 

3. Pembusukan pada makanan 

Makanan harus bebas dari pembusukan, termasuk yang diamati 

oleh visual, bau atau rasa isyarat. Hal yang perlu diperhatikan adalah: 

 Pembususkan karakteristik produk misalnya dari warna, bau dan 

kelenturan. 

 Cetakan pada buah-buahan atau sayuran. 

 Ikan dengan mata cekung permukaan berlendir dan bau. 

4. Tidak kontaminasi 

Makanan tidak boleh memiliki kotoran apapun, hal yang harus 

diperhatikan: 

 Jelas visual yang kotoran, bagian serangga atau kotoran. 

 Kontaminasi bahan kimia atau bahan asing. 

 Makanan yang tidak dapat diterima harus segera ditolak atau 

dimusnahkan. 

Sumber : Silawankerto/ Surabaya 2013. 

  Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ketika 

melakukan praktek kerja lapangan, ada beberapa poin dari 4(empat) 

tahapan prosedur diatas yang masih belum dilaksanakan oleh pihak kitchen 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan di terapkan di lapangan kerja, 

sebagai contoh pada tahap nomor satu penulis sering menemukan bahan 

makanan atau buah yang berada di dalam chiller masih dalam keadaan 

kurang bersih yang berarti masih kurangnya pengamatan yang dilakukan 

pada saat proses pencucian buah dan sayur yang akan di simpan di chiller. 

Hal ini berarti bisa di simpulkan bahwa penerapan SOP dalam kegiatan 

pada staff kitchen masih kurang teliti dalam proses penerapannya. Di sisi 
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lain para trainee juga akan di bingungkan oleh keadaan tersebut karena 

belum mendapatkan arahan lebih dari para seniornya di kitchen dan 

dihadapkan pada dua pilihan antara melaporkan kondisi bahan terlebih 

dahulu kepada senior atau langsung mengambil dan mencuci serta 

langsung mengolah bahan tersebut. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa 

pengawasan dari kepala kitchen sangat penting dibutuhkan agar SOP bisa 

terealisasi dengan baik dalam proses penerapannya dan kegiatan kerja 

dapat berjalan dengan lancar.  

4.2 Pentingnya Menerapkan  Standar Operasional Prosedur Pada 

Kitchen/ Food & Beverage Product di Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort Lombok 

  Keberadaan SOP ( Standard operasional Prosedur ) sangat penting 

bagi operasional perusahaan khususnya hotel, dengan SOP perusahaan 

bisa mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam 

menjalankan kegiatan pekerjaan dan pelatiham ( training ). 

  SOP akan memberikan arah bagi staff perusahaan dalam 

menjalankan pekerjaannya seperti halnya kegiatan training. Dengan 

adanya SOP ini karyawan Hotel Sheraton Senggigi Brach Resort akan 

mengetahui ruang lingkup ini, maka job description akan jelas dan tidak 

tumpang tindih,  dengan demikian maka staff perusahaan akan terjaga 

dengan baik.  

  SOP atau standar operating procedure, adalah system atau prosedur 

yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. 

Sistem ini ini berisi urutan proses pekerjaan mulai dari awal sampai akhir. 

Perusahan yang telah memahami kebutuhan suatu standar acuan, agar para 

karyawan dapat memahami dan melakukan tugasnya sesuai standar yang 

di gariskan perusahaan, menyadari akan  pentingnya SOP ini. Bahkan 

perusahaan juga membuat SOP untuk produk yang dikeluarkan oleh 

perusahaan tersebut, agar para konsumen dapat mengetahui cara 

menggunakan produk tersebut tanpa salah. 
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 SOP atau standar operasional prosedur, yang harus di terapkan oleh 

hotel harus sangat di prioritaskan untuk kelancaran kegiatan pekerjaan, 

tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan yang akan diberikan 

kepada tamu dan juga kelancaran operasional kerja yang ada di Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort. 

  Untuk kegiatan training sendiri juga perlu menerapkan SOP, hal ini 

dimaksud agar pada saat melakukan pekerjaan para trainee di Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort sudah mengerti dan bisa menjalankan 

tugasnya masing-masing dengan baik tanpa harus diarahkan dan di tegur 

oleh senior atau karyawan hotel yang bekerja di bagian Food & Beverage 

Product, maka dari itu sebelum melakukan atau memulai pekerjaannya di 

dapur, setiap trainee akan diberi pengarahan dan pembelajaran mengenai 

SOP tersebut baik itu manfaat, tujuan dan pentingnya pemahaman mereka 

mengenai pentingnya SOP dalam kegiatan pelatihan saat breafing. 

  Pada saat diberikan pengarahan setiap trainee akan diberikan 

informasi mengenai pemberlakuan SOP dalam kegiatan pelatihan, baik itu 

standar dalam melayani tamu, penggunaan waktu, kebersihan, dan 

terutama adalah untuk kelancaran operasional kerja termasuk juga 

pelatihan yang dilakukan di hotel Sheraton Senggigi Beach Resort. Jika 

semua hal tersebut sudah bisa diterapkan dengan baik maka operasional 

kerja akan berjalan dengan sangat baik dan tentunya akan menunjang 

kualitas kerja yang dilakukan oleh karyawan hotel Sheraton maupun 

trainee yang sedang melakukan pelatihan (training). 

4.3 Pengaruh Standar Operasional Prosedur Dalam Kegiatan Training  

 Setiap Perusahaan boleh memilih dan menentukan bagaimana dan 

seperti apa standar operasional prosedur yang berlaku pada perusahaannya, 

seperti hotel, kantor dan sebagainya. Standard Operasional Prosedur  

(SOP) merupakan hal mutlak. Pengaruh SOP sendiri sangatlah besar dalam 

hal pekerjaan maupun pelatihan atau training, dan itu juga merupakan hal 

wajib yang harus di terapkan dalam perusahaan termasuk hotel. 
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 Dengan adanya SOP tingkat kualitas karyawan di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort menjadi lebih baik lagi. Standar operasional 

mendukung karyawan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, 

begitupun dengan para trainee yang sedang dalam masa pelatihan bisa 

lebih mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan SOP dan 

mereka bisa bekerja dengan baik membantu pekerjaan yang dilakukan oleh 

senior. Dengan mengetahui SOP tersebut mereka bisa lebih memhami 

bagaimana cara kerja di hotel dan juga tidak bekerja asalan dan yang 

penting jadi.  

 SOP sendiri sangat penting adanya, pun dalam kegiatan training. 

Karena setiap pekerjaan pasti memiliki standarnya masing-masing 

termasuk dalam kegiatan training sekalipun, berikut beberapa standar yang 

harus diperhatikan oleh para trainee sebagai berikut: 

 a. Standar kebersihan 

 Kebersihan adalah salah satu faktor penting dalam sebuah pekerjaan 

apalagi yang berhubungan dengan makanan yang berkontaminasi langsung 

dengan tangan pembuat. Teruntuk para trainee hal ini harus sangat 

diperhatikan dalam proses pembuatan makanan yang akan disajikan 

kepada tamu hotel, sedikit kelalaian saja maka akan berakibat fatal bagi 

trainee dan karyawan dan khususnya bagi hotel itu sendiri apabila terdapat 

hal seperti kebersihan makanan yang disajikan dan diketahui oleh tamu 

yang menghidangkan makanan tersebut maka otomatis akan mendapat 

komplain dari tamu dan nama hotel bisa saja tercoreng. 

 b. Standar waktu pembuatan makanan  

 Standar waktu juga harus diperhatikan oleh trainee maupun karyawan 

hotel dalam proses pembuatan makanan, karena jika waktu pembuatan 

memakan waktu yang cukup lama maka bisa dipastikan tamu akan merasa 

jenuh dan sewaktu-waktu bisa membatalkan pesananya dan hal ini bisa 

membuat hotel rugi. 

c. Standar pelayanan 
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 Khusus untuk pramusaji yang menyajikan makanan kepada tamu, 

standar pelayanan juga harus diperhatikan dan harus selalu diberikan 

kepada tamu yang datang ke restaurant untuk membeli produk makanan 

yang dijual. Memberikan pelayanan dengan mutu yang baik merupakan 

salah satu cara yang paling menentukan keberhasilan dan harus didukung 

dengan kelengkapan fasilitas tersebut. Restaurant dalam menjalankan 

usahanya dalam bidang pelayanan makan minum harus terus berupaya 

untuk meningktakan kualitas dalam pelayanannya demi mencapai 

kepuasan tamu. 

 

4.4 Standar Operasional Prosedur Penyiapan Buffet Untuk Menu   

breakfast  

a. Perencanaan (planning) yang matang dimana seorang Executive chef 

merencanakan menu untuk 1 minggu, dimana menu tersebut berputar 

setiap hari. 

b. Mengorganisir staff main kitchen pada saat satu jam sebelum acara di 

mulai yang di pimpin oleh executive chef. 

c. Mengadakan briefing apabila dalam menu terdapat kesulitan ataupun 

kendala dan harus di selesaikan pada saat briefing (mensosialisasikan 

menu tersebut kepada bawahan). 

d. Memeriksa semua peralatan yang akan digunakan pada saat sebelum 

di mulai pekerjaan. 

e. Memriksa semua bahan makanan yang akan di pakai yang ada di 

dalam chiller maupun di freezer. 

f. Membuat pemesanan barang apabila barang sudah habis atau tidak 

ada di chiller melalui suplier atau membuat market list (ML). 

 

Sumber: Noval Kurnia 2015 SOP penyiapan buffet untuk menu breakfast 

 

Di Hotel Sheraton sendiri SOP dalam section breakfast meliputi:  
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a. Perkiraan jumlah tamu yang menginap di hotel agar menyesuaikan 

dengan penyediaan makanan untuk buffet breakfast. 

b. Penyiapan bahan makanan mulai dari telur, daging, ikan bumbu dapur, 

sayuran, salad dan bahan pelengkap lainnya (garnis). 

c. Memasak menu yang akan disiapkan untuk perjamuan breakfast di 

pagi harinya. 

d. Mempersiapkan segala sesuatu seperti menu yang telah di masak lalu 

diantarkan ke restoran untuk dijadikan menu buffet pada bagian ini 

penyiapan akan dilakukan oleh trainee. 

e. Melakukan re-fill atau mengisi ulang air minum, jus dan makanan 

yang telah habis untuk persiapan buat tamu yang datang setelah itu. 

f.    Melakukan clear up setelah jam perjamuan breakfast telah selesai. 

g. Menyiapkan kembali bahan makanan yang akan digunakan untuk 

persiapan menu buffet breakfast besok harinya. 
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4.5 Struktur Organisasi Food & Beverage Department Hotel Sheraton 

Senggigi beach and Resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

Third Cook 

 

Second Cook 

Restaurant Bunquet 

Manager 

 

Chef de partie 

 

1st Cook 

 kitchen Artist 

 

Executive Chef 

 

Stw Supervisor  

 

Ast Sous chef 

 

Sous Chef 

 

Ast. FBM 

 

Chief Steward 

Waiter/ss 

Restaurant Capt 

 

Bartender 

 

Outlet Manager 

Head Waiter 

 

Steward 

Bar. Spv 
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4.5.1 Sous Chef 

Dalam sebuah hotel departement kita sering mengenal yang 

namanya kicthendepartement yang diketuai oleh seorang excecutivechef 

dan selanjutya ada sousChef sebagai bawahannya. 

Berikut ini Tugas dan tanggung jawab Sous Chef : 

 Membantu pelaksanaan pengelolaan teknik food production. 

 Membantu executive chef dalam mengawasi karyawan. 

 Memeriksa personil hygiene. 

 Melakukan penilaian penampilan kerja bawahan langsung dan 

menyetujui hasil penelitian yang dilakukan bawahan langsung 

 Mengawasi ketetapan penggunaan dan kebersihan peralatan. 

 Menangani masalah yang memerlukan penanganan langsung 

dan melaporkan kepada executive chef masalah-masalh yang 

memerlukan oensngsnan khusus. 

 Bertanggung jawab atas pengaturan, koordinansi dan 

pengawasan food production dan sanitasi. 

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 4.5.2 Asst. Sous Chef 

 Tugas dan tanggung jawabnya menggantikan kedudukan Chef 

apabila dia berhalangan atau sedang libur ( day off ). : 

 Mengeloa dapur yang menjadi tanggung jawabnya, 

 Menyusun Menu, 

 Membuat perkiraan ( forcest ) yang akan dicapai, 

 Membantu penanganan service preparation, (buffet, lunch, dinner, 

meeting  dan wedding venue), 

 Menangani pastry production,  

 Mengawasi pelaksanaan pembersihan area kerja,  

 Memelihara suasana kerja yang sehat, 

 Mencatat stok bahan pangan, 

 Menghadiri briefing chef.  
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 4.5.3 Chef de partie 

 Tugas dan tanggung jawab : 

 Melaksanakan kegiatan tehnis food production. 

 Melaporkan kebutuhan “food commodities”. 

  Mengatur dan mengkoordinasikan penangan penataan “mise en 

palce” 

 Menerima dan meneliti “restaurant order” dan meneruskannya 

kepada cook. 

 Bertugas untuk menyiapkan semua jenis makanan yang di sauté 

dan saus-saus nya. 

 Menyiapkan hidangan berjenis ikan mulai dari pemotongan 

hingga mempersiapkan saus yang pas. 

 Menyiapkan untuk makanan seperti daging beserta saus-sausnya. 

 Menyiapkan dan mengelola semua yang digoreng-goreng, 

biasanya deep-fry 

 Menyediakan hidangan pembuka yang panas (hot appetizer), juga 

biasanya membuat sup dan juga sayuran, pasta, dll. 

 4.5.4 First Cook 

  Tugas dan tanggung jawab : 

 Melaksanakan food production. 

 Menangani penataan mise en place. 

 Menangani proses cooking untuk jenis makanan :cook to order” 

sesuai dengan standar portion yang telah ditentukan. 

 Menangani cooking sesuai dengan standar recipe yang telah 

ditetapkan. 

 Membantu penanganan penataan service preparation. 

 Mengawasi pelaksanaan pembersihan area kerja. 

 Memlihara suasana kerja yang sehat. 

 Menghadiri briefing chef. 
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 4.5.5 Second/Third Cook  

 Tugas dan tanggung jawab : 

 Membantu mengolah dan menyiapkan makanan yang dipesan. 

 Membantu pelaksanaan penyiapan dan pengolahan makanan. 

 Menjaga kebersihan lingkungan. 

 Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 

 Mematuhi dan menaati peraturan hotel. 

4.5.6. Chief Steward 

Tugas dan tanggung jawab : 

 Mengawasi tugas semua pegawai departement, fasilitas, opersi 

dan biaya. 

 Mengawasi sanitasi, kebersihan, serta tingkat kualitas produk dan 

layanan. 

 pastikan kembali wilayah rumah dipertahankan dengan standar 

kebersihan tertinggi dan jadwal pembersihan diikuti dan 

diselesaikan. 

 langsung dan bantu steward untuk memmbuat pembersihan lebih 

efisien. 

 memastikan suhu air dan kadar kimia sesuai untuk dibersikan dan 

didokumentasikan. 

 membantu perjamuan dan prasmanan banquet dengan 

memngangkut dan memastikan persediaan yang cukup. 

 membantu cheff dan staf dapur dengan berbagai tugas sesuai 

kebutuhan. 
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 memeriksa secara lebih spesifik penggunaan bahan kimia dan 

aksesori pencuci yang tepat. 

 berkoordinasi dengan meneger pendirian dalam menetapkan stok 

dan persediaan nominal minumum dan maximum operasi dan 

menyetujui permintaan penyimpanan. 

 memastikan prosedur dan dokumentasi kedisiplinan diselesaikan 

sesuai dengan prosedur operasi standar ( SOP ) 

 Mendorong dan membangun rasa saling percaya, rasa hormat, dan 

kerja sama di antara anggota team. 

4.5.7. Steward Supervisor 

Tugas dan tanggung jawab : 

 Melaporkan kebutuhan cleaning supplies. 

 Mengawasi pelaksanaan, perawatan dan distribusi peralatan. 

 Memeriksan kondisi peralatan dam menyusun laporan peralatan 

yang rusak. 

 Memelihara sanitasi area kerja. 

 Melaporkan kebutuhan repair & maintenance. 

 Menciptakan suasana kerja yang sehat. 

 Melakukan penilaian kerja bawahan. 

 Menghadiri briefing chief steward. 

 Menangani masalah stewarding dan melaporkan kepada chief 

steward masalah yang tidak dapat diatasi. 
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 4.5.8. .Steward 

Tugas dan tanggung jawab : 

 Melakukan pembersihan area kerja. 

 Membina suasana kerja yang sehat. 

 Melaporkan kebutuhan repair & maintance. 

 Menghadiri briefing chief steward atau supervisor. 

 Bertanggung jawab untuk pemeliharaan kebersihan peralatan 

yang beredar. 

 Menangani penataan, pengadaan dan pengaturan atas instruksi 

steward supervisor. 

 Menangani perawatan, penyimpanan dan distribusi peralatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab IV 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Standar Operasional Prosedur pada section breakfast di hotel Sheraton 

belum sesuai dengan SOP yang semestinya.  

2. Para staff hotel khususnya staff kitchen masih membutuhkan arahan 

dari executive chef dan juga membutuhkan pengarahan. 

3. Pengawasan dari ketua/kepala kitchen masih kurang dalam operasional 

kerja kitchen dan penerapan SOP masih terhambat. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang dibahas, penulis dapat memberikan 

saran berikut: 

1. Executive chef harus turun tangan dan mengawasi untuk menyesuaikan 

SOP di section breakfast agar sesuai dengan SOP yang semestinya . 

2. Executive chef harus selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan 

oleh bawahannya dan memberi pengarahan agar bisa bekerja sesuai 

dengan SOP dalam section breakfast.  

3. Kepala kitchen harus lebih mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan dan trainee untuk memastikan kelancaran kerja agar 

sesuai dengan SOP yang di terapkan dan dilakukan sebaik mungkin. 
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RIBYE STEAK 
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Chocolate Volcano 
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Apple Pie 
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Vegetable sauted with mix noodle 
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