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ABSTRAK 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “PROSEDUR DAN TATA CARA 
TELEPON OPERATOR DALAM MELAYANI TAMU DI HOTEL SANTIKA 
MATARAM”. Karya Tulis Ilmiah ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 
bagaimana prosedur dan tata cara seorang Telepon Operator ketika melayani tamu 
melalui telepon dan untuk mengetahui peranan seorang Telepon Operator di Front 
Office Departemen. 

 Berdasarkan hasil dari praktek kerja lapangan mengenai Telepon Operator 
yang telah penulis laksanakan selama 3 bulan di Hotel Santika Mataram dapat kita 
ketahui bahwa tugas utama telepon operator adalah melayani tamu secara tidak 
langsung melalui via telepon, walaupun tugasnya terdengar sederhana tetapi 
sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus di pelajari untuk menjadi seorang 
telepon operator. Karena tugas telepon operator sangat sederhana maka dari itu 
tetap harus di kerjakan dengan sebaik-baiknya, jika seorang telepon operator tidak 
bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya maka akan berdampak pada 
citra hotelnya sendiri. Oleh karena itu untuk menjalankan tugasnya dengan baik, 
telepon operator harus mengerjakannya sesuai dengan prosedur dan tata cara kerja 
yang sudah diajarkan selama masa training dari pihak hotel. 

 Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Telepon Operator, dapat kita 
simpulkan bahwa Telepon Operator juga memiliki prosedur dan tata cara dalam 
bekerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu di Hotel Santika 
Mataram meskipun hanya melalui telepon. 

ABSTRACT 

 This Working Paper is titled “THE PROCEDURE OF TELEPHONE 
OPERATOR IN SERVING GUEST OF SANTIKA HOTEL MATARAM”. This 
Working Paper aims to find out how the procedure for a telephone operator and 
to know the role of a telephone operator at the front office department hotel. 

 Based on the results of the field work practice regarding the telephone 
operator that the author has carried out for three months at the hotel Santika 
Mataram we can know that the telephone operator main task is to serve guests 
indirectly via telephone, although the task sound simple but there are actually a 
lot of things that must be learned to become a telephone operator. Because the 
operator telephone assignment is very simple, therefore it must be done as well as 
possible, if a telephone operator is not serious in carrying out his duties it will 
have an impact on the image of his own hotel. Therefore, to carry out their duties 
properly, telephone operator must do it according to the work procedures that 
have been taught during the training period from the hotel. 

 Based on the above explanation regarding operator telephone, we can 
conclude that the telephone operatoralso has procedures for working to provide 
the best service for guests at the Santika Mataram hotel, event though only by 
telephone. 

xii 
 



 BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang 

terletak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki 18.000 lebih pulau (sekitar 6000 

tidak berpenghuni menurut Wikipedia) yang menyebar sekitar katulistiwa. Setiap 

pulau yang ada di negeri kita memiliki keindahan alamnya tersendiri sehingga 

memicu banyak wisatawan domestik maupun internasional datang untuk 

menikmati keindahan alam. 

Salah satu pulau yang saat ini banyak menarik minat wisatawan datang untuk 

berkunjung karena keindahan alamnya adalah Pulau Lombok yang terletak di 

provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok terkenal tidak hanya karena 

keindahan wisata alamnya, namun juga karena keindahan wisata kebudayaannya, 

maka dari itu pemerintah di Lombok berupaya membangun sarana seperti Hotel, 

Travel agent, dll yang dapat mendukung perkembangan pariwisata yang ada di 

Lombok. 

Hotel adalah salah satu sarana yang mendukung di dalam bidang 

kepariwisataan karena hotel merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan 

sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, menyediakan 

makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum maupun 

wisatawan internasional yang dikelola secara komersil. Hotel Santika Mataram 

merupakan salah satu dari sekian banyaknya hotel yang berdiri di Pulau Lombok, 

di mana hotel santika juga berperan dalam bidang pariwisata yang ada di Pulau 
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Lombok. Hotel Santika memiliki beberapa departemen seperti, Front Office, 

Food & Beverage, House keeping, Engineering, Accounting, Sales & 

Marketing yang memiliki tugas masing-masing yang sangat penting dalam 

kelancaran usaha hotel tersebut. Suksesnya sebuah hotel dapat dilihat dari 

tingginya tingkat hunian kamar hotel tersebut karena semakin banyak kamar yang 

terjual semakin banyak pula pendapatan yang di peroleh hotel tersebut. Di balik 

tingginya penjualan tingkat hunian kamar hotel ada departemen Front Office yang 

bertugas dalam menjual kamar hotel agar mencapai target hotel. 

Front Office merupakan salah satu dari departemen yang ada di Hotel 

Santika. Departemen ini adalah jantung dan ujung tombak dari sebuah hotel 

maksudnya adalah bahwa departemen FO mempunyai peranan yang sangat 

penting dan dapat mempengaruhi kegiatan lainnya di segala departemen yang ada 

di hotel, salah satu fungsi FO adalah menangani penjualan kamar hotel beserta 

fasilitas yang ada di hotel tersebut. Karena departemen ini sangatlah penting maka 

karyawan yang bertugas di departemen tersebut juga di tuntut memberikan 

pelayanan terbaik bagi setiap tamu terutama dalam memberikan kesan pertama 

pada tamu saat check in, saat tamu sedang in house, dan saat tamu check out.  

Maka dari itu, kualitas sebuah hotel dapat dilihat dari kinerja pada bagian FO 

bagaimana cara mereka melayani tamu dan dari tingginya tingkat hunian kamar 

hotel yang dapat di jual perharinya oleh bagian Front Office departemen. 

Departemen FO di hotel Santika terdiri dari beberapa section/bagian yaitu : Front 

Desk Agent (FDA), Guest Relation Officer (GRO), Telepon Operator (TOP), 

Bell Boy. 
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 Setiap bagian di departemen FO memiliki tugas masing-masing seperti : 

Front Desk Agent atau yang sering di sebut Receptionist dalam dunia perhotelan, 

mempunyai tugas dalam melayani tamu ketika reservasi kamar hotel, check in, 

check out juga melayani pembayaran kamar tamu selama tamu tinggal di hotel 

santika. Guest Relation Officer bertugas dalam menjalin komunikasi antara pihak 

hotel santika dengan tamu yang sedang tinggal di hotel. Telepon Operator 

bertugas melayani tamu melalui telepon hotel seperti memberikan informasi yang 

akurat mengenai Hotel Santika, juga sebagai perantara antara tamu dengan staff 

yang ada di hotel Santika. Bell Boy bertugas dalam mengurus barang bawaan 

tamu seperti koper dll, juga mengurus penjemputan tamu hotel. 

Telepon Operator merupakan salah satu bagian dari departemen Front Office 

dimana tugas utamanya adalah melayani tamu melalui telepon. Karena tugas 

utamanya hanya melayani tamu melalui via telepon, kerap sekali posisi telepon 

operator di sepelekan, padahal jika kita amati dengan seksama, menjadi telepon 

operator itu bukanlah hal yang mudah. Seorang telepon operator harus belajar dan 

mengetahui etika mulai dari mengangkat telepon hingga menutup telepon, etika 

dalam berbicara melalui telepon, tidak hanya itu ia juga harus mengenali betul 

fungsi tombol-tombol yang terdapat pada sebuah telepon, harus bisa berbahasa 

inggris baik dalam pengucapan dan pendengaran agar mudah dalam melayani 

tamu mancanegara yang sedang menelfon, harus cepat  tanggap dalam 

menyelesaikan komplain atau masalah yang di hadapi oleh telepon operator. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan memutuskan untuk 

mengadakan Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan mengangkat judul 
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“PROSEDUR DAN TATA CARA TELEPON OPERATOR DALAM 

MELAYANI TAMU DI HOTEL SANTIKA MATARAM”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah dalam 

Karya Tulis Ilmiah ini adalah “ Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Seorang 

Telepon Operator  Dalam Melayani Tamu.” 

1.3 Tujuan dan Manfaat KTI 

1.3.1 Tujuan : 

Adapun tujuan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah yang ingin dicapai 

oleh penulis adalah untuk mengetahui “Untuk mengetahui prosedur dan 

tata cara telepon operator dalam melayani tamu” 

1.3.2 Manfaat : 

Selain terdapat tujuan, penulis juga mengharapkan adanya manfaat dari penulisan 

Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut : 

1. Dari segi akademis, Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat 

untuk mencapai kebulatan Program Diploma III Pariwisata Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.  

2. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa perhotelan 

terutama di bidang Front Office. 

3. Untuk mengetahui dan mempelajari mekanisme kerja pada departemen 

Front Office khususnya bagian Telepon Operator. 
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4. Untuk mengetahui peranan posisi Telepon Operator di FO Departemen 

Hotel Santika Mataram 

5. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa perhotelan untuk mempraktekan 

dan membandingkan antara teori di bangku kuliah dengan kegiatan kerja 

di lapangan. 

6. Diharapkan dapat bermanfaat untuk Hotel Santika Mataram khususnya 

dalam Front Office Departemen agar dapat meningkatkan pelayannya 

lebih baik lagi sehingga dapat membantu perkembangan pariwisata di 

Pulau Lombok. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pariwisata 

 Untuk menigkatkan kesadaran masyarakat yang ada di Pulau 

Lombok mengenai kepariwisatan dibutuhkan aksi penyuluhan dari 

pemerintah untuk masyarakat terutama masyarakat yang ada di lokasi 

pariwisata tentang berbagai pengertian pariwisata yang ada, agar kelak 

masyarakat paham dan dapat membantu dalam melayani tamu-tamu yang 

berkunjung, adapun berbagai pengertian pariwisata menurut para ahli sebagai 

berikut :  

James J. Spillane (1982), Pariwisata adalah kegiatan melakukan 

perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, 

mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain.  

 

Koen Meyers (2009), Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang 

dilakukan oleh semntara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan 

dengan alasan bukan  untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya 

untuk memenuhi  rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur 

serta tujuan-tujuan lainnya. 

  

6 
 



Kodhyat (1998), Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat 

lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha 

mencari keseimbangan atau keserasiaan dan kebahagiaan dengan lingkungan 

dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.  

 

Menurut undang – undang  nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, terdapat 

beberapa pengertian mengenai wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, 

daya tarik wisata, dan daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata, adapun 

pengertiannya sebagai berikut :  

1. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang 

dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah dan pengusaha. 
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5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan 

6. Daerah tujuan wisata atau Destinasi Pariwisata adalah kawasan 

geografis yang berada dalam satu atau atau lebih wilayah administrasi 

yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata. 

2.2 Pengertian Hotel 

Hotel merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, menyediakan makanan dan 

minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum maupun wisatawan lokal atau 

internasional yang dikelola secara komersil. Berikut ini adapun pengertian Hotel 

menurut para ahli : 

1. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, Hotel berasal dari kata Hostel, 

konon diambil dari bahasa Perancis kuno yang artinya tempat 

penampungan buat pendatang atau bisa juga “bangunan penyedia 

pondokan dan makanan untuk umum”. 

2. Berdasarkan keputusan Menteri Parpostel no Km 94/HK103/MPPT 1987, 

pengertian hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan 

sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, 

penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum 

yang dikelola secara komersil. 
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3. Menurut Lawson, 1976:27, pengertian hotel adalah sarana tempat tinggal 

umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, 

penyedia makanan dan minuman serta akomodasi dengan syarat 

pembayaran.   

2.3 Klasifikasi Hotel 

Klasifikasi Hotel biasanya di tentukan oleh letak hotelnya, karena tiap hotel 

letaknya berbeda-beda maka terciptalah beberapa klasifikasi hotel atau jenis-jenis 

hotel, adapun beberapa jenis hotel seperti berikut : 

2.3.1 City Hotel 

City hotel adalah suatu jenis hotel yang terletak di tengah kota atau di daerah 

perkotaan. City Hotel juga biasanya disebut sebagai transit hotel karena orang-

orang hanya menginap di dalamnya dalam jangka waktu yang pendek. Para tamu 

yang menginap di hotel ini datang untuk keperluan bisnis, pertemuan, seminar, 

dagang, serta acara resmi perusahaan. Pada umumnya, City Hotel menyediakan 

sarana untuk berbisnis berupa gedung bertingkat. 

2.3.2 Motel 

Motor hotel pada umumnya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpergian 

sementara menggunakan kendaraan umum ataupun pribadi. Motel biasanya 

terletak di pinggiran kota atau pada pinggiran jalan raya yang memang 

menghubungkan antara suatu kota dengan kota yang lain. Namun begitu, saat ini 
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motel harus berani bersaing dengan resort hotel yang banyak tumbuh di daerah 

perkotaan.   

2.3.3 Resort Hotel 

Jenis hotel selanjutnya adalah resort hotel yang merupakan sebuah hotel yang 

terletak cukup jauh dari kota yang diperuntukkan bagi para pengunjung yang 

ingin mengunjungi suatu pariwisata atau rekreasi. Resort hotel memiliki letak 

yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, seperti beach hotel dekat pantai, 

mountain hotel dekat gunung, ravine hotel dekat jurang, jungle hotel dekat hutan, 

leak hotel dekat danau, serta riverside hotel dekat tepi sungai. 

2.3.4 Residential Hotel 

Residential hotel merupakan jenis hotel yang diperuntukkan bagi pengunjung 

yang ingin tinggal cukup lama. Hotel jenis ini biasanya terletak jauh dari 

keramaian di pinggiran kota tetapi tetap mudah mencapai tempat-tempat 

berlangsungnya kegiatan bisnis. Meskipun mungkin tidak terlalu mewah, namun 

residential hotel dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap bagi para 

pengunjung. 

2.3.5 Down Town Hotel 

Down Town Hotel merupakan sebuah hotel yang berdiri dekat dengan lokasi 

perdagangan atau pusat perbelanjaan. Sasaran utama dari hotel ini adalah untuk 

mendapatkan pengunjung yang memang ingin menghabiskan waktu untuk 

berbelanja atau untuk menjalin hubungan perdagangan. Tidak jarang down town 
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hotel dibangun menyatu dengan pusat perbelanjaan sehingga dapat saling 

menguntungkan. 

2.4 Departemen Dalam Hotel 

Sebuah hotel pasti terdiri dari beberapa departemen yang mempunyai tugas 

masing-masing dimana setiap departemennya saling membantu demi kelancaran 

pelayanan hotel tersebut kepada tamu. Sesuai dengan struktur organisasi di Hotel 

Santika Mataram, terdapat 6 departemen yaitu : 

2.4.1 Front Office 

Front office berasal dari bahasa Inggris “ Front” yang artinya depan, dan “Office” 

berarti kantor. Jadi Front Office adalah Kantor Depan. Dalam konteks pengertian 

hotel, kantor depan merupakaan sebuah departemen di hotel yang letaknya 

dibagian depan. Tepatnya tidak begitu jauh dari pintu depan hotel atau lobby. 

Area ini merupakan tempat yang paling sibuk di hotel. Dengan lokasi dibagian 

depan maka Front Office termasuk departemen yang paling mudah dicari dan 

dilihat oleh tamu. (Bagyono, 2006:21)  

2.4.2 Food & Beverages 

Food & Beverages departemen adalah departemen yang mengurus keperluan 

makanan dan minuman untuk para tamu yang menginap. F&B departemen terbagi 

menjadi 2 yaitu : F&B Product yang bertugas mengelola bahan masakan menjadi 

suatu hidangan yang siap di sajikan untuk para tamu, sedangkan F&B Service 
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bertugas menyajikan makanan dan melayani tamu yang sedang makan atau 

minum di dalam restaurant. 

Menurut Soekresno dan Pendit (1998:4) menyebutkan bahwa Food & Beverage 

Department 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 dihotel tersebut dan 

dikelola secara komersial.  

2.4.3 Housekeeping 

House keeping departemen bertugas dalam menjaga kebersihan area hotel, 

terutama kebersihan setiap kamar yang ada di hotel tersebut. House keeping juga 

bertugas dalam melayani pencucian baju tamu yang sedang menginap, 

membersihkan, menata ruangan kamar hotel agar tamu betah saat menginap di 

hotel tersebut. 

Pendapat Nawar (2002:2) Housekeeping adalah bagian departemen yang 

mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, 

dan memberi dekorasi dengan tujuan agar rumah (hotel) tersebut tampak rapi, 

bersih, menarik dan menyenangkan bagi penghuni atau tamu yang menginap.  

2.4.4 Engineering  

Engineering departemen bertanggung jawab terhadap sumber air, listrik dan 

peralatan elektronik yang ada di hotel. Terutama ketika  ada tamu yang salah 

menggunakan alat elektronik di hotel maupun fasillitas yang ada di hotel, maka 

engineering akan datang untuk memperbaiki. 

12 
 



 

2.4.5 Accounting 

Accounting departemen bertanggung jawab dalam mengendalikan operasional 

keuangan yang ada di hotel santika, seperti mendata, menghitung pemasukan dan 

pengeluaran yang diterima hotel.  

2.4.6  Sales & Marketing  

Sales & Marketing departemen bertanggung jawab dalam mempromosikan hotel, 

agar kelak di kenal oleh banyak masyarakat dan kamar hotel dapat terjual sesuai 

dengan target. 

2.5 Pengertian Front Office Departemen 

2.5.1 PENGERTIAN FRONT OFFICE 

Front Office berasal dari bahasa inggris “ Front” yang berarti depan, dan 

“Office” berarti kantor. Jadi Front Office adalah kantor depan. Dalam konteks 

pengertian hotel, kantor depan merupakan sebuah departemen di hotel yang 

letaknya di bagian depan. Tepatnya tidak begitu jauh dari pintu depan hotel 

atau lobby. Area ini merupakan tempat yang paling sibuk di hotel. Dengan 

lokasi dibagian depan maka Front Office termasuk departemen yang paling 

mudah di cari dan di lihat oleh tamu  
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2.5.2 FUNGSI FRONT OFFICE 

Kantor depan hotel memiliki fungsi – fungsi penting dalam penyelenggaraan hotel 

secara menyeluruh. Fungsi tersebut meliputi : 

1. Menjual kamar ( reservasi, check –in dan check out ) 

2. Menangani informasi menangani produk atau pelayanan dan informasi 

umum di luar  

3. Mengkoordinasi pelayanan tamu ( koordinator dari departement lain di 

hotel) 

4. Melaporkan status kamar ( status kamar dapat di up date secara manual / 

komputerize.  

5. Mencatat pembayaran tamu (guest bill / guest folio/ guest account) 

6. Menyelesaikan pembayaran tamu ( pada saat check out ) 

7. Menyusun riwayat kunjungan tamu (untuk tujuan peningkatan pelayanan) 

8. Menangani telepon, pesan, faksimili dan email  

9. Menangani barang tamu dan barang – barang bawaannya.  

Departemen kantor depan mengemban misi yang sangat vital bagi keberhasilan 

bisnis hotel. Sebab produk yang menjadi pendapatan utama hotel adalah kamar . 
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Sedangkan pendapatan terbesar kedua adalah dari makanan dan minuman ( food 

& beverage) . 

2.5.3 Peranan kantor depan bagi hotel antara lain : 

1. Kesan pertama dan sekaligus kesan terakhir bagi tamu yang menginap di 

hotel. 

2. Sebagai pusat sarafnya hotel 

3. Sebagai pusat komunikasi  

4. Menjaga hubungan dengan tamu dan departemen lain di hotel  

5.  Pusat koordinasi pelayanan hotel 

6.  Konter informasi bagi tamu  

7.  Sumber informasi potensial bagi penjualan dan pemasaran hotel. 

Peranan kantor depan yang demikian penting menyebabkan departemen tersebut 

diberi sebutan yang menggambarkan pusat dimana semua departemaen lain 

tergantung padanya . Tanpa kantor depan aktivitas hotel menjadi terganggu. 

Bahkan pada akhirnya roda perputaran produk dan pelayanan akan terhenti. 

Demikian dengan kesan pertama dan terakhir yang akan menentukan hasrat dan 

motivasi tamu untuk kembali lagi atau tidak kehotel.  
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2.5.4 Departemen FO di hotel Santika terdiri dari beberapa section/bagian yaitu : 

 Front Desk Agent (FDA), Guest Relation Officer (GRO), Telepon Operator 

(TOP), Bell Boy 

Setiap bagian di departemen FO memiliki tugas masing-masing seperti : Front 

Desk Agent atau yang sering di sebut Receptionist dalam dunia perhotelan, 

mempunyai tugas dalam melayani tamu ketika reservasi kamar hotel, check in, 

check out juga melayani pembayaran kamar tamu selama tamu tinggal di hotel 

santika. Guest Relation Officer bertugas dalam menjalin komunikasi antara pihak 

hotel santika dengan tamu yang sedang tinggal di hotel. Telepon Operator 

bertugas melayani tamu melalui telepon hotel seperti memberikan informasi yang 

akurat mengenai Hotel Santika, juga sebagai perantara antara tamu dengan staff 

yang ada di hotel Santika. Bell Boy bertugas dalam mengurus barang bawaan 

tamu seperti koper dll, juga mengurus penjemputan tamu hotel. 

2.6 Pengertian Telepon Operator 

2.6.1 Pengertian Telepon Operator menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia 

Operator telepon adalah orang yang bertanggung jawab menyampaikan  

sambungan telepon yang masuk kepada orang yang dituju. Selain itu seorang 

operator telepon juga bertanggung jawab membuka saluran telepon bila ada 

karyawan yang hendak menghubungi pihak luar.  
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2.6.2 Pengertian Telepon Operator menurut Hotel  

Operator adalah salah satu seksi yang ada pada Front  Office Departemen yang 

mempunyai kedudukan yang sama dengan petugas informasi,  penerima tamu,  

pemesanan kamar, pelayanan barang dan kasir kantor depan. Di hotel, sarana 

telepon merupakan kunci utama sebagai penunjang bisnis. Oleh karena itu, 

penanganan sistem dan layanan komunikasi di hotel dilakukan oleh seksi khusus 

yang dikenal dengan operator telepon. Seorang telepone operator harus mampu 

menjunjung tinggi citra perusahaan dan memberikan konstribusi dalam 

meningkatkan citra hotel dimata tamu The guest impression dapat dimulai dari 

percakapan lewat telepon. Sekarang bahwa sedang trend dimana aturan dari 

telepon operator hotel juga menjalankan tugas reservasi, upselling, dan sekaligus 

pemandu untuk berbagai informasi tertentu yang diarahkan untuk terjadinya suatu 

transaksi. Jadi tidak hanya pasif menerima telepon dan menyambungkan saja. 

Perkembangan tugas telepon operator sangatlah penting guna menjaga efisiensi 

perusahaan sehingga pengeluaran dapat ditekan. Melihat hal tersebut maka 

kualifikasi telepon operator juga harus ditingkatkan agar bisa melaksanakan tugas 

yang semakin berkembang dengan baik. Adapun keterampilan-keterampilan yang 

harus dimiliki oleh seorang telepon operator adalah :  

1. Terampil dalam mengoperasikan alat.  

2. Terampil dalam berbicara. / berkomunikasi. 

3. Terampil dalam berbagai bahasa. 

4. Terampil dalam memberikan informasi, dll. 
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   Disamping hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan 

oleh seorang telepon operator, antara lain :  

1. International spelling board harus diseragamkan menurut aturan yang 

berlaku.  

2. Harus mempunyai daftar telepon penting, seperti Bank, Restaurant, Travel 

Agent, Rumah Sakit , Taxi, Airport,  Hotel, Tempat wisata, dll.  

3. Terdapat juga Air – Flight Schedule Book Internasional dan Domestik, 

Jadwal keberangkatan kereta api, bus dll.  

2.7 Tugas umum Telepon Operator   

Layanan Operator Telepon Setiap department di hotel memiliki tugas masing-

masing, serta memberikan layanan kepada tamu sesuai dengan aturan masing-

masing department. Berikut adalah layanan yang diberikan oleh telepon operator 

pada sebuah hotel, yaitu :  

1. Menangani/ menjawab sambungan telepon masuk (Incoming Call) 

2. Menangani panggilan telepon keluar (Outgoing Call) 

3. Memberikan layanan pengiriman dan penerimaan faksimili 

4. Memberikan layanan akses internet (wire atau spot)  

5. Memberikan layanan bangun pagi (wake-up call/morning call)  

6. Memberikan layanan informasi (hotline)  

7. Memberikan layanan komunikasi di dalam hotel (House Call)  

8. Menangani panggilan telepon darurat dan ancaman telepon (emergency 

call) 
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9. Menangani panggilan pesan di hotel dan pengaturan parkir kendaraan 

melalui pengeras suara. 

2.8 Pengertian Prosedur & Tata cara  

2.8.1 pengertian prosedur menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia 

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus 

dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh 

hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan 

keselamatan kerja, Prsedur Masuk Sekolah, Prosedur berangkat sekolah, dan 

sebagainya. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, 

tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan 

proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan 

suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur 

biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. 

2.8.2 pengertian prosedur menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

prosedur/pro·se·dur/ n 1 tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu 

aktivitas; 2 metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 

masalah;.  

2.8.3 Pengertian Tata Cara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

tata/ta·ta/ n aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); kaidah, aturan, dan 

susunan; cara menyusun; sistem; 

cara 1 aturan (cara) menurut adat kebiasaan; 2 adat istiadat;.   
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2.9 Pengertian & jenis-jenis tamu : 

2.9.1 pengertian kata tamu menurut KBBI  

tamu/ta·mu/ n 1 orang yang datang berkunjung (melawat dan sebagainya) ke 

tempat orang lain atau ke perjamuan; 2 orang yang datang untuk menginap (di 

hotel), untuk membeli-beli (di toko);.  

2.9.2 Jenis-jenis tamu dalam istilah perhotelan : 

Umumnya jenis-jenis tamu yang menginap di suatu hotel dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Domestic Tourist 

Yaitu wisatawan lokal/daerah dimana dia tinggal/menginap pada suatu hotel, 

misalnya pada waktu akhir pekan, atau untuk aktivitas lain. 

2. FIT (Free Independent Travellers) 

Yaitu wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individual dan 

tidak terikat dalam suatu rombongan/grup.  Biasanya jenis tamu FITs melakukan 

reservasi kamar secara langsung ke hotel dan umumnya hanya memesan 

kamar (room only) 

 

. 
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3. GIT (Group Inclusive Tours) 

Yaitu rombongan wisatawan yang melakukan perjalanan secara bersamaan dalam 

suatu paket tur.  Biasanya tamu jenis ini melakukan perjalanan dengan 

perantara travelagent. 

4. SIT (Special Interest Tours) 

Yaitu suatu rombongan yang berkunjung ke suatu tempat, biasanya dengan tujuan 

khusus seperti mengunjungi candi Borobudur dan sebagainya. 

5. CIP (Commercially Important Persons) 

Yaitu para tamu atau executive dari suatu perusahaan besar yang selalu bepergian 

dan menginap di hotel mewah.  Biasanya reservasi kamarnya dilakukan oleh 

sekretaris atau asistennya.  

6. SPATT (Special Attention Guests)  

Yaitu tamu-tamu yang membutuhkan perhatian lebih/khusus, seperti tamu yang 

sudah tinggal lama dalam sebuah hotel, tamu yang sakit, tamu yang sudah lanjut 

usia,tamu cacat,dan lain sebagainya.  

7. VIP (Very Important Persons) 

Yaitu tamu-tamu yang dianggap penting dalam sebuah hotel, seperti selebritis, 

tamu yang menginap di kamar mahal, para pejabat pemerintahan, pimpinan 

perusahaan, langganan tetap dan lain sebagainya. 
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8. Regular Guest 

Yaitu tamu biasa yang menginap di sebuah hotel.  Umumnya tamu tersebut 

menginap pada sebuah hotel tanpa membuat reservasi terlebih dulu. Regular 

guest sering disebut  Walking guest.  

Walaupun ada perbedaan istilah jenis tamu, seperti yang diuraikan di atas bukan 

berarti untuk membedakan perlakuan dalam melayani tamu.  Setiap tamu yang 

datang untuk check in ke hotel layak untuk mendapatkan pelayanan prima oleh 

pihak hotel.  Setiap tamu adalah istimewa. 
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BAB III 

 GAMBARAN UMUM  

 

3.1 Sejarah Singkat Hotel Santika Mataram 

Hotel bintang tiga adalah pilihan yang sempurna untuk liburan akhir pekan 

dengan keluarga atau saat bepergian ke Lombok pada saat bisnis. Lokasinya yang 

terletak di jantung kota Mataram, hanya dengan berjalan kaki dari kantor 

walikota, kantor gubernur dan beberapa kantor pemerintahan lainnya serta mall 

mataram, kompleks perbelanjaan utama Lombok dan Pantai Senggigi dapat 

ditempuh dalam waktu 15 menit berkendara.  

Di Santika Hotels & Resorts kami menggabungkan tradisi lokal dengan sentuhan 

alami untuk membawa tamu kami dalam keramahan Indonesia terbaik. Di 

Santika, anda selalu yakin akan di sambut hangat. Itulah sebabnya kita menyebut 

diri kita “home away from home” anda. 

Hotel Santika Mataram adalah hotel yang ke 46 dalam jaringan Grup Santika 

Indonesia Hotels & Resort yang soft openingnya di lakukan pada tanggal 15 juni 

2012 dan Grand Opening pada tanggal 01 Oktober 2012. 

Hotel Santika Mataram di miliki oleh PT. Metro Lombok Asri yang didirikan 

dengan Akte Notaris, Fikry Said, SH., Nomor:66 tanggal 19 juli 2010 dan telah 

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Nomor: AHU-

26256.AH.01.01 TH.2011 tanggal 25 Mei 2011, yang bergerak dibidang 
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perhotelan dan berdomisili hukum di Selaparang – Kota Mataram. Dalam 

operasional usahanya berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Hotel tanggal 22 Juli 

2010 di kelola oleh Manajemen PT Santika Mitra Samaya, berdomisili kantor 

pusat di Jl Melawai VII No.6-8 Jakarta dengan lokasi usaha hotel di Jl Pejanggik 

No.32 Selaparang, Mataram.  

Hotel Santika dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: 

1) Kamar sejumlah 123 dengan tipe : 

• Superior : 103 kamar 

• Deluxe  : 12 kamar 

• Executive : 2 kamar 

• Santika Suite : 6 kamar 

2) Kolam renang & Fitness Centre 

3) Kafe Bayan & Lounge 

4) Ball room & Meeting room : 

• Santika 1 : Kapasitas maksimum adalah 40 orang 

• Santika 2 : Kapasitas maksimum adalah 80 orang 

• Santika 3 : Kapasitas maksimum adalah 80 orang 

• Santika 4 : Kapasitas maksimum adalah 80 orang 

• Santika 5 : Kapasitas maksimum adalah 90 orang 

• Santika 6 : Kapasitas maksimum adalah 100 orang 

• Santika 7 : Kapasitas maksimum adalah 100 orang  

• Pejanggik hall : Kapasitas maksimum adlah 220 orang  
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( merupakan gabungan dari santika 2, 3, 4) 

5) Business Centre 

6) Free wi-fi 

7) Parking space 

8) Major credit cards accepted 
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3.2 Struktur Organisasi Hotel Santika Mataram 

Struktur organisasi dalam sebuah hotel merupakan hal yang sangat penting, 

dimana kita bisa melihat bagian-bagian yang ada di hotel tersebut, oleh siapa hotel 

itu di pimpin,siapa saja  kepala pemimpin setiap departemennya dan hubungan 

antara satu dengan lainnya. Semakin besar suatu hotel, besar pula gambaran 

struktur organisasinya begitu juga sebaliknya. 

Berikut adalah struktur organisasi umum yang ada di Hotel Santika. 

 

 

 

 

 

  

 

Berikut daftar nama yang menjabat di dalam struktur organisasi umum Hotel 

Santika : 

 GENERAL MANAGER  : R. REZA BOVIER  

 GM SECRETARY   : BEAUTY YULIANA 

 HRD MANAGER   : LULU B. SUKMAWATI  

GENERAL 

MANAGER GM 
SECRETARY 

HRD 
MANAGER 

SALES 
MANAGER 

DUTY 
MANAGER FO 

ASST EXC 
HOUSEKEEPING 

ASST F&B 
MANAGER 

EXECUTIVE 
CHEF 

ACCOUNTING 
MANAGER 

ASST CHEF 
ENGINERING 
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 DUTY MANAGER FO  : PETRUS KANISIUS A.M 

 ASST EXC HK   : I PUTU GDE DETA 

 ASST F&B MANAGER  : NI NYM. WINDA A 

 EXECUTIVE CHEF   : NYOMAN PUTRA YASA 

 ACCOUNTING MANAGER  : HARRY SUPRIANTO 

 ASST CHEF ENGINERING  : BURHAN JUAINI 

 SALES MANAGER   : FAY HAJRI 

 

3.3 Job Description  

1. General Manager : 

1) Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya. 

2) Mengelola operasional harian perusahaan. 

3) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan 

mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. 

4) Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

5) Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 

perusahaan. 

6) Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan 

degan maksimal. 

7) Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan 

efektif dan optimal. 

8) Mengelola anggaran keuangan perusahaan. 
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9) Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusaahan. 

10) Membuat prosedur dan standar perusahaan. 

11) Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan 

divestasi. 

12) Merencanakan dan mengeksekusi rencana startegis perusahaan jangka 

menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan. 

13) Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan. 

14) Menyambut tamu VIP di lobby. 

 

2. GM Secretary : 

Executive Secretary bertugas membantu General Manager khususnya dalam hal 

administrasi. Secretary juga bertugas menemani/mendampingi General Manager 

di saat tugas-tugas eksteren yang bertanggungjawab terhadap General Manager. 

1) Membantu General Manager sebagai pengamat karyawan hotel untuk 

memastikan kepatuhan terhadap kebijakan hotel dan prosedur operasi yang 

telah di tetapkan. 

2) GM secretary wajib menerima laporan dari setiap departemen hotel 

terutama sebelum melaksanakan morning briefing, juga memberikan 

laporan kepada GM menegenai kinerja pada setiap departemen. 

3) Menjadi perwakilan dari  General Manager dalam urusan penting ketika 

GM sedang sibuk atau memiliki tugas lain. 

4) Bertindak sebagai direktur hubungan masyarakat hotel. 

5) Turut berperan dalam mempromosikan properti hotel. 
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3. HRD MANAGER : 

1) Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber 

daya manusia. 

2) Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat 

SOP, job description, training and development system dll. 

3) Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari 

mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 

4) Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan yang 

dianggap perlu. 

5) Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, 

keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar 

perusahaan. 

6) Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi 

karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 

7) Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya 

kontrak kerja. 

8) Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan 

atau kebijakan perusahaan. 
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4. Duty Manager Front Office : 

1) Menjual kamar, tugas ini antara lain menerima pemesanan kamar, 

menangani tamu yang tanpa pemesan kamar, melaksanakan 

pendaftaran, dan penentuan kamar.  

2) Memberikan informasi tentang pelayanan hotel.  

3) Mengkoordinir pelayanan tamu, antara lain sebagai penghubung antara 

bagian-bagian di hotel menangani berbagai masalah dan keluhan 

tamu.  

4) Menyusun  laporan status kamar dan mengkoordinasikan penjualan 

kamar dengan bagian house keeping.  

5) Menyelenggarakan pembayaran tamu.  

6) Memberikan training kepada Front Office staff. 

7) Memimpin ketika breafing khusus departemen FO. 

8) Menyusun  riwayat kunjungan tamu antara lain melakukan pencatatan 

data-data individu untuk kunjungan akan datang, dan 

menyelenggarakan arsip kartu riwayat kunjungan tamu.  

9) Menangani telephone switch board, telex, dan telegram.  

10) Menangani barang-barang bawaan tamu. 

5.  ASST EXC.HOUUSE KEEPING : 

1) Bertugas menata rumah dalam arti mengatur peralatan, menjaga 

kebersihan, agar hotel tampak rapi, bersih, menarik dan 

menyenangkan. 
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2) Mengkoordinir pelaksanaan persiapan kamar yang melaiputi 

perlengkapan, kerapihan, kebersihan dan kenyamanan guna 

memastikan pelayanan maksimal yang diberikan kepada tamu. 

3) Selain itu tugasnya juga meliputi binatu atau pencucian dan 

penyetrikaan, penggantian seprai dikamar, kebersihan area public dan 

pengontrolan alat pemakaian mini bar di kamar oleh tamu.  

4) Bertugas dalam  menangani barang tamu yang tertinggal di hotel 

(lost& found). 

5) Memastikan setiap kamar di hotel sudah bersih sesuai dengan standar 

yang ada. 

6) Mengontrol kebersihan hotel agar bebas dari nyamuk, atau serangga 

lainnya. 

6. ASST F&B MANAGER : 

1) Bagian ini bertanggung jawab atas operasional pada visi makanan dan 

minuman yang meliputi kegiatan di restaurant, room service, konvensi 

seperti pesta, seminar, ulang tahun, show, dan lain-lain. 

2) Juga turut dalam pelaksanaan tugas di dapur yang meliputi main kitchen 

dan pastry. 

3) Mengawasi jalannya operasional khususnya saat melayani tamu. 

4) Memimpin breafing saat akan memulai operasional. 

5) Membuat program kerja selama setahun (pelatihan, budgeting, pendapatan 

serta program kegiatan lainnya). 
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6) Membuat alur pelayanan (General Service Procedure, Standard Operating 

Procedure dan Specification Task Breakdown). 

7) Mengawasi pelaksanaan program. 

8) Menerapkan kerja secara konseptual kedalam bentuk operasional. 

9) Mengawasi pelaksanaan dalam pemeliharaan alat-alat sanitasi agar tetap 

bersih sesuai standar. 

10) Menyusun rencana anggaran dapur, f&b service, stewarding. 

11) Meneliti dan menyetujui standart portion size makanan/minuman. 

12) Ikut hadir dalam demonstrasi menu makanan/minuman yang akan di jual 

sebagai menu baru. 

7. EXECUTIVE CHEF 

1) Bagian ini bertanggungjawab terhadap seluruh makanan yang disajikan 

pada hotel mulai dari masakan Indonesia, Chinese, dan masakan Eropa, 

semuanya dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang ahli pada bidangnya.  

2) Merancang dan membuat menu baru supaya para tamu tertarik. 

3) Melaksanakan demonstrasi untuk menu baru tiap bulannya. 

4) Mengatur dan mengawasi jalannya operasional dalam dapur saat 

memasak. 

5) Mengawasi dan menjaga kebersihan dapur serta peralatan memasak agar 

makanan yang akan di masak tetap higienis. 

6) Membuat rencaana kerja tahunan. 

7) Membuat & mengecek daftar pesanan barang yang di butuhkan oleh 

bagian f&b product. 
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8) Memastikan bahan-bahan masakan bersih, belum kadaluarsa, dan higienis 

sebelum di olah. 

9) Membuat harga makanan juga menentukan porsi makanan yang akan di 

jual. 

8. ACCOUNTING MANAGER 

1) Melakukan analisa, observasi, perencanaan dan pengambilan keputusan 

terkait rekruitment, training, personalia dan IT. 

2) Membuat Memo internal dan lampirannya yang berisi mengenai aturan 

kerja dan kebijakan perusahaan. 

3) Membuat SOP perusahaan. 

4) Mengawasi dan selalu mengevaluasi anggaran perusahaan agar 

terwujudnya anggaran yang efektif dan efisien serta bertanggung jawab  

terhadap setiap pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. 

5) Membantu Pimpinan / Management dalam menyelesaikan masalah 

internal dan eksternal yang berhubungan dengan permasalahan maupun 

Bussines Development. 

6) Mencermati kondisi aktivitas karyawan dan perkembangan kualitas kerja 

karyawan. 

7) Mengadakan konseling kepada karyawan untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dan menjaga hubungan internal. 

8) Melakukan interview pelamar untuk level Supervisor, Asst Manager, 

Manager. 

9) Menyusun rencana anggaran pengeluaran tahunan HRD. 
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10) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap sumber daya manusia 

yang ada di dalam perusahaan. 

11) Melaksanakan seleksi dan promosi terhadap sumber daya manusia yang 

dianggap berhak dalam perusahaan. 

12) Menjalankan kegiatan pengembangan skill terhadap sumber daya manusia 

yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

13) Menyusun. mendistribusikan dan memeriksa rekapitulasi evaluasi 

penilaian kinerja karyawan. 

14) Mengadakan Konseling kepada karyawan untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dan menjaga hubungan internal. 

15) Bertanggung jawab terhadap pengarsipan dokumen administrasi 

Perusahaan. 

16) Mencatat dan membuat rekapitulasi data. 

17) Menindaklanjuti proses administrasi keuangan ke bagian Finance. 

18) Membuat perencanaan pembelian ATK untuk operasional kantor. 

19) Membuat laporan secara periodik terhadap pekerjaannya kepada atasan. 

20) Membuat Surat Tugas karyawan. 

21) Menangani administrasi kepegawaian lainnya 

9. ASST CHEF ENGINERING 

1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perbaikan dan perawatan 

perlengkapan yang ada di kamar dan peralatan, mesin-mesin, computer, 

audio visual, pendingin dan alat elektronik lainnya yang ada di seluruh 

hotel.  
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2) Melatih dan mengawasi anggota departemen agar dapat bekerja secara 

efisien dan efektif. 

3) Mengawasi jalannya setiap proses perbaikan. 

4) Memastikan kenyamanan tamu tidak terganggu ketika memperbaiki alat-

alat elektronik yang ada di dalam kamar tamu. 

10. SALES MANAGER 

1) Melakukan kontrak dengan para relasi yang sudah lama dan akan 

menggunakan jasa hotel.  

2) Memastikan penjualan kamar memenuhi target, menggiatkan program 

promosi, baik kamar maupun makanan/minuman dan konvensi lainnya. 

3)  Juga bertanggungjawab dalam mempertahankan hubungan dengan para 

pelanggan.  

4) Mengatur pelaksanaan proses pemasaran seperti iklan, dan penawaran-

penawaran serta menciptakan hubungan-hubungan baru.  

5) Mengorganisasi pelaksanaan even tertentu di hotel dan melakukan 

evaluasi terhadap performa produk yang dimiliki oleh hotel.  

Tugas dan tanggung jawab dari seorang Manager Penjualan atau Marketing 

Manager adalah: 

1) Bertanggung jawab terhadap Manager Umum. 

2) Menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan 

dan strategi penjualan kepada konsumen. 

3) Membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi 

penjualan terhadap konsumen atau pelanggan. 
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4)  Menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya. 

5)  Mengoptimalkan kerja staf dan administrasi dibawah 

wewenangnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

6)   Memberikan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen atau 

pelanggan. 

7) Manajer pemasaran bertanggung-jawab terhadap perolehan hasil 

penjualan dan penggunaan dana promosi. 

8)  Manajer pemasaran membina bagian pemasaran dan membimbing 

seluruh karyawan dibagian pemasaran. 

Tugas Sales Executive adalah : 

1) Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung 

tercapainya penjualan. 

2) Menyunsun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, 

rencana produktifitas). 

3) Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan dan negosiasi. 

4) Membuat daftar list seluruh klien dalam sistem dan informasi yang 

dibutuhkan seperti harga, kode dan segmen. 

5) Kemampuan menjual dengan personal sales 
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3.4 Job Specification 

1. GENERAL MANAGER : 

1) Mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1. 

2) Memiliki kemampuan dalam berbahasa asing. 

3) Memiliki pengalaman dalam bidang perhotelan minimal 5 tahun. 

4) Memiliki pengalaman dalam manajemen bisnis, perencanaan dan 

pengawasan keuangan. 

5) Memiliki pengalaman dalam manajemen personalia termasuk perekrutan, 

pengevaluasian dan administrasinya. 

6) Memiliki kemampuan yang sudah terbukti dalam bisnis dan manajemen 

keuangan. 

7) Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan semua lapisan dalam 

perusahaan. 

8) Berperilaku baik, komunikasi lisan dan tertulis baik serta memiliki 

keterampilan interpersonal. 

9) Berjiwa pemimpin, dapat mengelola dan mengawasi karyawan. 

10) Dapat memecahkan permasalahan, konflik maupuan situasi krisis dalam 

perusahaan dengan cepat dan tepat. 

11) Dapat melakukan berbagai tugas dan pekerjaan secara cepat dan efektif. 

12) Dapat bertanggung jawab pada tugas-tugasnya serta dapat menjadi 

panutan bagi karyawanya. 

13) Dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 
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2. GM SECRETARY : 

1) Mempunyai latar belakang pendidikan miniman D3 Pariwisata. 

2) Memiliki kemampuan berbahasa asing. 

3) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

4) Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang perhotelan. 

5) Memiliki pengetahuan luas di bidang perhotelan. 

6) Mampu bekerjasama dengan semua pihak yang ada di hotel. 

7) Berpenampilan menarik. 

8) Mampu mengatasi masalah. 

9) Mampu membantu pekerjaan GM. 

3. HRD MANAGER : 

1) Mempunyai pendidikan minimal D3. 

2) Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam bidang hrd. 

3) Memiliki jiwa kepemimpianan yang baik. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 

5) Dapat menterjemahkan strategi perusahaan dalam bentuk kebijakan HR 

yang tepat. 

6) Dapat mengelola perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan secara 

efektif. 

7) Seorang HRD harus memiliki business knowledge yang baik. 

8) Seorang HRD harus memiliki kemampuan dapat mempengaruhi dan 

memahami orang lain. 
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9) Memiliki kemampuan khusus, seperti dapat mengoperasikan alat tes 

psikologi, memahami undang-undang ketenagakerjaan, sistem penggajian 

dll. 

10) Memiliki pengetahuan mengenai prosedur dan proses rekrutmen. 

4. DUTY MANAGER FRONT OFFICE : 

1) Mempunyai pendidikan minimal D3 perhotelan. 

2) Mampu berbahasa asing, terutama dalam berbahasa inggris. 

3) Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam perhotelan. 

4) Mampu menguasai sistem komputer dengan baik. 

5) Berpenampilan menarik, ramah, dan percaya diri. 

6) Mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat. 

7) Mampu menhadapi tamu yang complain atau yang lainnya. 

8) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

5. ASST EXC HOUSE KEEPING : 

1) Mempunyai pendidikan minimal D3 perhotelan. 

2) Memiliki pengalaman dalam menekuni bagian housekeeping minimal 3 

tahun. 

3) Berpenampilan menarik, rapi. 

4) Mampu berkomunikasi dengan baik. 

5) Mampu bekerjasama dengan departemen lainnya dengan baik. 

6) Bisa menguasai bahasa asing terutama bahasa inggris. 

7) Mampu membangun relasi dengsn laundry luar dengan baik. 
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6. ASST F&B MANAGER : 

1) Memiliki pendidikan minimal D3 perhotelan. 

2) Manajemen perhotelan, administrasi bisnis atau diploma bidang terkait 

dari sekolah hotel yang diakui atau universitas lebih diminati. Pengalaman 

kapal pesiar lebih disukai. 

3) Minimal tiga tahun menjabat sebagai Hotel Manager atau Food & 

Beverage Manager di darat atau sebelumnya punya latar belakang kerja 

pada manajemen senior di kapal pesiar. 

4) Keterampilan managerial yang kuat dan kemampuan untuk bekerja di 

lingkungan yang multikultural. 

5) Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik. 

6) Jujur dalam semua kegiatan.  

7) Memiliki disiplin yang tinggi.  

8) Sabar dan bijaksana dalam mengambil keputusan.  

9) Dibutuhkan ketegasan dalam pengambilan keputusan.  

7. EXECUTIVE CHEF : 

1) Memiliki pendidikan dalam tata boga minimal D3. 

2) Pernah memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun. 

3) Bisa memasak minimal masakan chinese food, dan western foood. 

4) Memiliki wawasan yang luas tentang food & beverages. 

5) Dapat menyusun rencana anggaran pembelanjaan bahan-bahan f&b. 

6) Mengetahui macam-macam teknik dalam memasak. 

40 
 



8. ACCOUNTING MANAGER : 

1) Memiliki pendidikan minimal D3 / S1 dalam jurusan Akuntansi. 

2) Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. 

3) Mampu berbahasa asing minimal bahasa inggris. 

9. ASST CHEF ENGINERING : 

1) Memiliki latar belakang teknisi. 

2) Dapat mengoperasikan alat-alat yang berkaitan dengan mesin. 

3) Dapat melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin yang rusak.  

4) Bisa memotivasi bawahannya untuk dapat bekerja lebih baik. 

10. SALES MANAGER : 

1) Memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 dalam ekonomi. 

2) Mental yang kuat untuk menghadapi customer. 

3) Selalu berfikir dengan positif. 

4) Disiplin dengan waktu. 

5) Berpenampilan menarik. 

6) Selalu belajar berkomunikasi, supel, sabar. 

7) Kreatif untuk mencari celah. 

8) Mengurangi rasa malu demi kebaikan. 
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3.5 Hubungan Antar Departmen 

Berikut adalah bentuk hubungan antara Front Office Departemen dengan : 

a) HRD  

1. Informasi menegenai calon karyawan baru 

2. Orientasi karyawan baru  

3. Mengurus data-data resign jika ada karyawan yang akan berhenti 

4. Memberikan program rencana pelatihan karyawan 

5. Memberikan sanksi atau peringatan bagi karyawan Front Office 

yang melanggar peraturan 

6. Front Office memberikan jadwal shift jam bekerja pada bagian 

HRD 

b) HOUSE KEEPING 

1. FO akan memberi informasi mengenai tingkat hunian kamar tiap 

harinya 

2. Memberi informasi jika ada tamu VIP 

3. Memberi informasi tentang tamu yang akan datang dan yang sudah 

cek out atau extend 

4. FO akan memberitahukan jika ada komplain dari tamu mengenai 

kebersihan kamar 

5. Memberi informasi untuk treatmen kamar tamu menjadi non 

smoking, bila ada tamu yang meminta 

6. FO akan menanyakan informasi barang tamu yang tertinggal di 

hotel (lost&found) 
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7. Jika ada special request untuk set up kamar tamu, maka FO akan 

memberitahu kepada HK 

8. Meminta memasang extra bed atau baby box 

c) FOOD & BEVERAGE 

1. FO akan memeberi guest in house pada hari itu tiap paginya, juga 

memberikan daftar expected arival / daftar tamu yang akan cek in 

sehingga F&B bisa mempersiapkan welcome drink untuk tamu 

yang akan datang 

2. FO memberikan informasi mengenai jumlah tamu yang menginap 

sehingga bagian F&B bisa mempersiapkan makanan dan minuman 

agar cukup bagi tamu yang akan sarapan pada besok paginya. 

3. F&B memberikan informasi mengenai acara-acara yang sedang di 

laksanakan di hotel 

4. FO akan memberi informasi jika ada tamu VIP, sehingga F&B bisa 

mempersiapkan fruit basket atau cookies untuk treatmen di kamar 

tamu. 

5. Jika ada tamu grup, FO akan memberi informasi kepada F&B 

beserta kupon makan yang akan di gunakan. 

6. Jika ada tamu yang menelfon ke bagian operator untuk room 

service, maka FO akan memberitahukan kepada F&B 

d) ACCOUNTING 

1. FO akan memberi informasi mengenai tingkat hunian kamar 

2. Menginformasikan mengenai laporan pembayaran kamar 

43 
 



3. Memberi informasi tamu yang akan tiba dan cek out 

e) ENGINERING 

1. Menginformasikan jika ada tamu yang komplain mengenai fasilitas 

seperti ac, tv, atau lainnya 

f) SALES & MARKETING 

1. FO akan memberikan informasi mengenai tingkat hunian kamar 

2. Memeberikan informasi mengenai tamu rombongan, dan tamu 

VIP. 

3. FO akan menyambungkan telephone ke bagian sales & marketing 

jika ada tamu yang ingin melakukan reservasi 

4. Sales & marketing akan memberikan informasi mengenai harga 

kamar yang akan di jual pada hari itu 
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BAB IV 

 PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Front Office di Hotel Santika Mataram 

Hotel Santika Mataram merupakan salah satu dari banyaknya hotel city 

bintang tiga yang ada di kota Mataram. Hotel Santika Mataram yang terletak di Jl 

Pejanggik No.32 Selaparang, adalah pilihan yang sempurna untuk liburan akhir 

pekan dengan keluarga atau saat bepergian ke Lombok pada saat bisnis. 

Lokasinya yang terletak di jantung kota Mataram, hanya dengan berjalan kaki dari 

kantor walikota, kantor gubernur dan beberapa kantor pemerintahan lainnya serta 

mall mataram, kompleks perbelanjaan utama Lombok dan Pantai Senggigi dapat 

ditempuh dalam waktu 15 menit berkendara. Hotel Santika terdiri dari banyak 

departemen salah satunya adalah Front Office Departemen yang berada di lobby 

hotel. (Gambar lobby dapat dilihat pada bagian daftar gambar halaman 77) 

Front Office Departemen di Hotel Santika Mataram terdiri dari 4 bagian 

yaitu : FDA, Bell Boy, GRO, dan Telepon Operator,  yang memiliki tugas dan 

tanggung jawabnya sendiri dalam FO departemen. Adapun jumlah karyawan pada 

4 bagian di FO Departemen adalah sebagai berikut, FDA 7 karyawan tetap terdiri 

dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, Bell boy terdiri dari 3 karyawan 

tetap ditambah dengan 2 anak training, GRO terdiri dari 2 orang karyawan tetap, 

Telepon Operator terdiri dari 1 orang trainee tanpa karyawan tetap. 
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4.1.1 Struktur Organisasi Departemen Front Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Job Description 

1. FRONT OFFICE MANAGER 

1) Memimpin departemen Front Office. 

2) Mewawancarai calon karyawan yang akan bekerja di bagian FO. 

3) Melatih dan mengevaluasi karyawan. 

4) Memastikan staff di departemen FO paham dan menguasai sistem 

komputer hotel. 

5) Memberikan contoh etika yang baik ketika melayani tamu. 

6) Bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 

FRONT OFFICE 
MANAGER 

F.O SUPERVISOR 

TELEPON 
OPERATOR 

FRONT DESK 
AGENT 

BELL 
CAPTAIN 

BELL BOY 

GUEST 
RELATION 
OFFICER 

F.O ADMIN 
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7) Mengawasi kinerja operasional di FO. 

8) Menyambut tamu VIP. 

9) Menjaga kedisiplinan karyawan FO dengan memberikan peringatan atau 

sanksi bagi yang melanggar. 

10) Meningkatkan penjualan kamar hotel. 

11) Membuat budget tahunan, menganalisis operasional dan pendapatan hotel 

setiap hari dari sisi pendapatan, rata-rata harga kamar. 

12) Membuat laporan kegiatan operasional di FO sebelum melakukan briefing 

dengan departemen lainnya. 

13) Membuat laporan orang asing yang sedang in house. 

2. MOD (DUTY MANAGER) 

1) Menjadi wakil bagi Front Office Manager (FOM) ketika FOM sibuk, 

bertanggung jawab atas bagian front office terutama ketika tidak ada yang 

menjabat sebagai FOM, maka MOD akan berperan dan menjalankan tugas 

sampai ada pengganti FOM. 

2) MOD berwenang atas room rate, room discount, travel agent voucher, 

credit account, selama tidak keluar dari prosedur hotel yang telah 

ditetapkan. 

3) Mengatasi dan menyelesaikan keluhan tamu atau masalah lainnya. 

4) Berhak melaporkan secara langsung kepada FOM atau GM apabila 

menyangkut hal-hal penting. 

5) Mengadakan inspeksi terutama pada bagian FO dan lobby. 

6) Memonitor persiapan hingga pelaksanaan operasional. 
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7) Ikut serta menyambut tamu VIP bersama dengan FOM. 

8) Mendukung kelancaran operasional terutama saat check in/check out. 

3. SUPERVISOR 

1) Bertanggung jawab atas kinerja karyawan yang ada di Front Office. 

2) Mengawasi kelancaran operasional FO. 

3) Membuat jadwal shift kerja tiap bulannya. 

4) Membantu dalam reservasi kamar hotel. 

5) Membantu ketika ada karyawan yang masih kesulitan menyelesaikan 

pekerjaannya. 

6) Memberikan arahan kepada karyawan. 

7) Memastikan setiap bookingan kamar sudah pasti akan terjual. 

8) Menyiapkan dan mengecek data-data yang telah masuk di sistem. 

9) Bertanggung jawab atas penjualan kamar tiap harinnya agar berjalan 

dengan baik. 

10) Menentukan harga rata-rata kamar yang akan dijual perharinya.  

4. FDA (FRONT DESK AGENT) / NA (NIGHT AUDIT)  

(Gambar front desk/lobby dapat dilihat pada bagian lampiran, halaman 51) 

1) Bertugas menyambut tamu saat check in, melayani tamu saat check out. 

2) Melayani registrasi, pembayaran tamu. 

3) Bertanggung jawab dalam reservasi kamar hotel. 

4) Mengetahui harga kamar rata-rata yang harus di jual pada hari itu. 
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5) Memastikan data-data tamu yang akan checkin sudah lengkap dan sudah 

masuk di sistem 

6) Melakukan briefing ketika pergantian jam kerja. 

7) Mendengarkan keluhan tamu, dan menyelesaikannya. 

8) Memeriksa dan memantau hunian harian hotel competitor. 

9) Membuat laporan dan menghitung uang yang di dapat pada hari itu. 

10) Mengecek kamar VIP dan memastikan sudah di treatmen. 

11) Mempersiapkan bill bagi tamu yang akan checkout 

12) Memberikan training kepada karyawan baru. 

13) Bertanggung jawab untuk membalancing hasil kerja FO serta 

membukukan hasil kerja/transaksi dengan membuat ringkasan laporan 

keuangan harian. 

14) Melakukan close the day. 

15) Memproses semua voucher yang di gunakan tamu. 

16) Memposting semua transaksi pembayaran tamu. 

17) Mempersiapkan ringkasan yang di peroleh dalam bentuk cash dan kredit. 

5. GRO ( GUEST RELATION OFFICER) 

1) Mebantu FDA ketika menangani tamu checkin / check out. 

2) Memberikan welcome drink dan handuk kepada tamu yang checkin. 

3) Mempersiapkan Guest Card untuk tamu VIP. 

4) Membuat Voucher makan untuk tamu. 

5) Memperisapkan kamar tamu VIP dan mentreatmen kamar dengan cookies, 

minuman dan fruit basket. 
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6) Membuat herboris(handuk basah yang bersih dan harum) untuk 

menyambut tamu saat check in.    

7) Menanyakan kesan atau keluhan kepada tamu. 

8) Mencatat keluhan tamu dan membuat laporan. 

9) Menulis tamu VIP yang akan datang besok di log book. 

10) Ikut dalam briefing ketika pergantian shift kerja. 

6. TELEPON OPERATOR 

1) Bertanggung jawab dalam mengangkat telepon yang masuk dari luar hotel 

maupun dari dalam hotel. 

2) Menguasai cara kerja telepon operator. 

3) Membantu dalam mengurus lost & found barang tamu. 

4) Membantu dalam sistem operasional komunikasi hotel agar berjalan 

dengan lancar. 

5) Harus mengetahui nomor extend dalam jaringan hotel. 

6) Harus mengetahui informasi-informasi yang ada di hotel seperti fasilitas, 

acara yang sedang berlangsung, tempat-tempat di sekitar hotel. 

7) Membantu tamu yang meminta bantuan melalui telepon. 

8) Menerima pesan-pesan dari telephone dan menyampaikannya kepada 

orang yan di maksud. 

7. BELL CAPTAIN / BELL BOY 

1) Menyambut tamu yang masuk ke lobby. 

2) Membantu menurunkan barang tamu dari mobil. 
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3) Mengantarkan tamu ke bagian receptionist. 

4) Membantu memindahkan barang-barang tamu yang pindah kamar. 

5) Mengantar atau menjemput tamu dari hotel ke bandara dan sebaliknya. 

6) Membuat nama tamu yang akan di jemput di bandara, agar tamu melihat 

driver hotel menjemput. 

4.1.3 Job Spesification 

1. FRONT OFFICE MANAGER 

1) Memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 dalam perhotelan maupun 

dalam manager. 

2) Mempunyai pengalam kerja minimal 5 tahun dalam perhotelan. 

3) Bisa berbahasa asing dengan lancar terutama dalam bahasa inggris. 

4) Dapat mengoperasikan sistem komputer Front Office. 

5) Berpenampilan rapi dan menarik. 

6) Tegas dalam mengambil keputusan. 

7) Mempunyai kepribadian yang baik dan ramah. 

8) Mampu mengatasi masalah yang terjadi. 

9) Mampu bekerjasama dan memipin. 

10) Mampu berkomunikasi dengan baik. 

2. MOD (DUTY MANAGER) 

1) Memiliki latar belakang pendidikan minimal D3. 

2) Mempunyai pengalaman kerja dalam perhotelan minimal 3 tahun. 

3) Bisa berbahasa asing terutama bahasa inggris. 
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4) Menguasai sistem komputer di Front Office. 

5) Berpenampilan menarik dan ramah. 

6) Mempunyai kepribadian yang baik dan ramah kepada tamu. 

3. SUPERVISOR 

1) Memilliki latar belakang pendidikan dalam perhotelan. 

2) Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang perhotelan. 

3) Mampu berbahasa asing terutama bahasa inggris. 

4) Dapat menguasai sistem kokmputer di Front Office. 

5) Berpenampilan menarik dan ramah. 

6) Bisa bekerjasama dengan karyawan lainnya. 

7) Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

8) Mampu menjelaskan fasilitas yang ada di hotel dan harga kamar. 

9) Mempunyai kepribadian yang baik. 

4. FDA (FRONT DESK AGENT) / NA (NIGHT AUDIT) 

1) Memiliki latar belakang pendidikan dalam perhotelan minimal SMA 

2) Mempunyai pengalam kerja terutama dalam Front Office. 

3) Mampu berbahasa asing dengan baik terutama bahasa inggris. 

4) Dapat memahami dan menguasai sistem komputer di FO. 

5) Mampu bekerjasama dengan karyawan lainnya. 

6) Berpenampilan menarik dan ramah. 

7) Mampu menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. 

8) Berwawasan luas terutama dalam kepariwisataan. 
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9) Mampu berkomunikasi dengan baik, dan mengoperasikan alat-alat di FO. 

5. GRO ( GUEST RELATION OFFICER) 

1) Memiliki latar belakang pendidikan dalam perhotelan minimal SMA 

2) Mempunyai pengalaman kerja dalam Front Office. 

3) Mampu berbahasa asing terutama bahasa inggris. 

4) Dapat memahami dan menguasai sistem komputer di FO. 

5) Berpenampilan menarik dan ramah. 

6) Mampu berkomunikasi dengan baik. 

7) Mampu bekerjasama dengan karyawan lainnya. 

8) Cepat dan tanggap dalam merespon komplain tamu. 

6. TELEPON OPERATOR 

1) Memiliki latar belakang pendidikan dalam perhotelan minimal SMA. 

2) Berpenampilan menarik dan rapi. 

3) Mampu berbahasa asing terutama bahasa inggris. 

4) Cepat dan tanggap dalam mengangkat telepon. 

5) Menguasai sistem telepon. 

6) Berkepribadian baik dan ramah. 

7) Mempunyai wawasan yang luas mengenai tempat di sekitar hotel dan juga 

dalam destinasi pariwisata. 

7. BELL CAPTAIN / BELL BOY 

1) Memiliki latar belakang pendidikan dlam perhotelan minimal SMA. 
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2) Mampu berbahasa asing terutama bahasa inggris. 

3) Berpenampilan menarik dan rapi. 

4) Mempunyai kepribadian yang baik dan ramah. 

5) Bisa mengendarai mobil. 

6) Cepat dan tanggap dalam melaksanakan tugas. 

7) Memiliki fisik yang sehat. 

8) Mampu menjelaskan fasilitas-fasilitas di hotel juga tempat pariwisata. 

4.1.4 Hubungan Antar Section di Front Office. 

Hubungan antar section di FO sangatlah penting untuk dijaga, agar bisa 

menciptakan suasana yang harmonis dalam bekerja juga dalam melayani  tamu 

dan supaya target perhotelan terpenuhi, untuk mewujudkan itu ada beberapa hal 

yang harus  di perhatikan seperti : 

1. Saling menghargai satu sama lain, terutama dalam berpendapat dan 

memasukan usulan. 

2. Harus disiplin dalam bekerja, datang minimal 15 menit sebelum 

masuk bekerja. 

3. Mengikuti briefing pertukaran shift  sebelum memulai bekerja, dan 

menanyakan hal yang belum jelas yang tertulis dalam log book. 

4. Untuk pemimpin, harus memberikan contoh yang baik kepada 

karyawan, harus tegas dalam mengambil keputusan, dan tidak 

membeda-bedakan karyawan. 
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5. Bila terjadi masalah internal antar karyawan, maupun masalah 

dalam pekerjaan harus segera diselesaikan secara baik dan adil. 

Selain itu adapun hubungan kerjasama antar bagian di Front Office seperti berikut  

1. Receptionist dengan GRO 

a) Memberikan informasi mengenai tamu VIP yang akan datang. 

b) Memberikan informasi kamar mana saja yang harus di treatmen. 

c) Memberikan informasi mengenai harga kamar yang harus dijual. 

d) Meminta bantuan dalam check in / check out ketika hotel sedang 

ramai. 

2. Receptionist dengan Bell Boy 

a) Memberikan informasi mengenai berapa tamu yang akan datang 

dan check out. 

b) Memberikan informasi mengenai tamu yang akan dijemput dan 

diantar. 

c) Meminta bantuan jika ada tamu yang akan pindah kamar. 

3. Receptionist dengan Telepon operator 

a) Meminta bantuan untuk menyambungkan panggilan ke luar. 

b) Meminta bantuan dalam mengabil guest card, dan keperluan 

lainnya untuk di FO. 
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4.2 Telepon Operator di Hotel Santika Mataram 

Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai apa saja tugas seorang telepon 

operator, prosedur dan tata cara sebagai seorang telepon operator di Hotel 

Santika Mataram.  

 4.2.1 Tugas utama Telepon operator di Hotel Santika 

Tugas utama seorang Telepon Operator berdasarkan pada Prosedur 

yang ada di Hotel Santika Mataram adalah mengangkat panggilan/telfon 

masuk dan keluar, menginput data CSI (kuisioner opini tamu mengenai 

Hotel Santika selama mereka menginap di hotel)  ke komputer. Karena tugas 

utamanya sederhana, maka Telepon Operator di Hotel Santika di ajarkan 

banyak hal seperti, mengoperasikan mesin Fotokopi, Printer, di ajarkan cara 

memilah/recycle kertas yang masih bisa digunakan, membantu GRO dalam 

menggunting Welcome Card untuk tamu VIP, membantu FDA 

menempelkan stiker pada Guest Card, hingga membantu Supervisor dalam 

mengirim daftar tamu orang asing yang menginap melalui email dan 

website. Posis Telepon operator di hotel Santika Mataram selalu di isi oleh 

seorang trainee, bukan di isi oleh karyawan tetap, maka dari itu setiap 

pergantian posisi orang yang menjabat sebagai telepon operator akan 

mendapatkan bimbingan, pelatihan, pengenalan mengenai prosedur dan tata 

cara kerja sebagai telepon operator, tidak hanya di ajarkan  tugas utamanya 

saja, telepon operator di santika juga di ajarkan banyak hal sehingga telepon 

operator memiliki kemampuan lain selain mengangkat telepon. 
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4.2.2 Prosedur & Tata Cara sebagai Telepon Operator 

 Adapun Tata Cara dalam berkomunikasi yang tidak boleh di langgar oleh 

seorang Telepon Operator di Hotel Santika Mataram adalah sebagai berikut : 

1. Seorang Operator wajib memberi salam ketika mengangkat 

telfon/paggilan masuk seperti “Selamat Pagi/siang/sore, Hotel Santika 

dengan Lolang ada yang bisa saya bantu?” atau “Selamat Pagi/siang/sore, 

Operator dengan Lolang ada yang bisa saya bantu?” 

2. Seorang Operator tidak boleh berkata “Oh iya” kepada tamu yang 

menelfon. Melainkan harus berkata “Baik Pak/Bu, mohon di tunggu”. 

3. Seorang operator tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh 

menutup telepon terlebih dahulu, tidak boleh meninggikan nada suara saat 

berbicara kepada tamu, saat berbicara tidak boleh terdengar nafas, dll. 

4. Tidak boleh memanggil Mas/Mbak ketika tamu menelfon walaupun 

suaranya terdengar masih muda tetap kita sebut Bapak/Ibu. Begitu juga 

ketika ada telfon masuk dari dalam hotel (departemen selain FO), Operator 

tetap harus memanggil Bapak/Ibu agar tidak mengurangi rasa hormat. 

Prosedur menyambungkan telfon yang masuk : 

1. Telfon yang masuk dari luar hotel : 

• Selamat pagi/siang/sore, Hotel Santika Mataram, ada yang 

bisa di bantu? 

• Setelah penelfon berbicara untuk minta di sambungkan ke 

bagian reservasi atau bagian lainnya, operator akan 
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berbicara “Baik Pak/Bu mohon di tunggu”, lalu operator 

menekan tombol Hold pada telephone, lalu menekan nomor 

extension bagia reservasi atau bagian lainnya yaitu 752 atau 

753 untuk bagian reservasi, setelah itu tekan tombol 

Transfer. 

• Jika ada penelfon yang ingin berbicara ke departemen 

lainnya selain reservasi, maka operator harus bertanya, 

“dengan bapak/ibu siapa saya berbicara?”, “dari mana 

bapak/ibu”, “untuk keperluan apa jika saya boleh tau”, lalu 

operator harus mencatat semua informasi yang sudah 

ditanyakan tadi, setelah itu baru operator meminta penelfon 

untuk menunggu, operator akan langsung menghubungkan 

ke departemen yang di tuju penelfon, jika sudah ada yang 

mengangkat, maka operator akan menjelaskan bahwa ada 

telfon dari luar atas nama bapak/ibu ... untuk keperluan ..., 

jika penerima telfon/bagian departemennya menyetujui 

maka operator akan menyambungkannya. 

2. Telfon yang masuk dari dalam hotel : 

• Selamat pagi/siang/sore, Telephone operator dengan Lolang 

ada yang bisa di bantu? 

• Setelah penelfon berbicara dan ingin menelfon keluar maka 

operator harus mencatat nomor yang di sebutkan penelfon, 

setelah mencatat nomor yang akan di sambungkan, operator 
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harus membaca ulang nomor yang akan di sambungkan 

agar tidak salah menelfon, setelah itu operator akan 

berbicara “baik pak/bu mohon di tunggu”, lalu operator 

menekan tombol Hold, menekan angka 9 lalu diikuti nomor 

yang akan di tuju 081 897 765 321, setelah terdengar nada 

dering atau suara bahwa sudah tersambung maka operator 

akan menekan tombol  Transfer. 

• Angka 9 sebelum menekan nomor telfon tujuan adalah 

keharusan karena itu kode untuk menelfon keluar. 

Dalam melaksanakan tugas seorang Telepon Operator, terkadang terdapat 

beberapa kendala yang menyebabkan telfon masuk dari luar hotel tidak bisa di 

teruskan ke tujuan penelfon, penyebabnya adalah : Pertama, penerima telfon 

sedang tidak ada di tempat sehingga yang mengangkat telfon bukanlah 

orang yang dituju. Kedua, penerima telfon sedang tidak ada di tempat 

sehingga telfon yang di sambungkan tidak di angkat. Ketiga, penerima 

telfon ada di tempat namun sedang sibuk.  

Untuk mengatasi kendala di atas adapun prosedur yang harus dilakukan oleh 

seorang telepon operator sebagai berikut : 

1. Ketika penerima telfon sedang tidak ada di tempat sehingga 

yang mengangkat telfon bukanlah orang yang dituju.  

Operator akan menyambungkan panggilan sesuai tujuan penelfon, 

jika yang mengangkat bukan orang yang di tuju penelfon maka 
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operator akan bertanya kepada orang yang menjawab telfon dari 

dalam hotel, apakah bapak/ibu A ada di tempat? karena ada yang 

ingin berbicara dari luar hotel. Jika orang yang di tuju ada maka 

operator akan menyambungkan panggilan, jika orang yang di tuju 

tidak ada, maka operator akan memberikan informasi bahwa orang 

yang di tuju sedang tidak dapat mengangkat panggilan karena 

sedang tidak ada di tempat, tidak lupa juga operator akan 

menanyakan apakah ada pesan yang ingin dititip? Jika ada operator 

harus mencatat pesan, nama penelfon, orang yang dituju, bila perlu 

nomor hp penelfon agar dapat dihubungi kembali oleh orang yang 

di tuju penelfon. 

2. Ketika penerima telfon sedang tidak ada di tempat sehingga 

telfon yang di sambungkan tidak di angkat. 

Operator akan menyambungkan panggilan sesuai tujuan penelfon, 

jika panggilan yang di tuju hanya berdering cukup lama, tandanya 

tidak ada orang di tempat sehingga tidak ada yang mengangkat 

panggilan dari luar hotel. Untuk itu operator akan memberitahu 

kepada penelfon dari luar hotel jika panggilannya tidak dapat di 

transfer karena orang yang di tuju tidak ada di tempat. Operator 

akan menanyakan apakah ada pesan yang ingin dititip? Jika ada 

operator harus mencatat pesan, nama penelfon, orang yang dituju, 

bila perlu nomor hp penelfon agar dapat dihubungi kembali oleh 

orang yang di tuju penelfon. 
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3. Ketika penerima telfon ada di tempat namun sedang sibuk. 

Biasanya ini terjadi kepada panggilan telfon yang mempunyai 

tujuan ke atasan departemen hotel seperti ke Sales Manager, FB 

Manager atau ke GM. Jika ada penelfon yang menghubungi 

mereka, biasanya operator akan menanyakan sang penelfon 

terlebih dahulu, dengan bapak/ibu siapa saya berbicara? Bapak/ibu 

atas nama instansi apa? Bapak/ibu ada keperluan apa jika saya 

boleh tahu? Setelah bertanya dan mencatat informasi orang yang 

menelfon dari luar hotel, maka operator akan menghubungi ke 

bagian sekretarisnya terlebih dahulu, lalu jika bagian sekretarisnya 

menyatakan beliau ada di tempat dan bisa menerima panggilan 

telfon dari luar maka operator akan menyambungkan ke nomor 

telepon yang bersangkutan. Jika sebaliknya terjadi, sekretaris 

menyatakan jika beliau ada di tempat namun sedang sibuk, maka 

kemungkinan yang terjadi adalah sekretarisnya yang akan 

melayani panggilan untuk atasannya atau sekretarisnya menyuruh 

operator memberitahu kepada penelfon untuk menelfon kembali 

pada beberapa jam lagi. 

4.2.3 Peralatan Kerja Seorang Telepon Operator 

Peralatan kerja yang di gunakan dan fungsinya, ketika menjadi seorang Telepon 

Operator di Hotel Santika adalah : 

1. Telepon :  (Gambar dapat di lihat pada bagian lampiran di halaman 78 ) 
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Telepon adalah sebuah alat komunikasi yang menjadi tanggung jawab 

seorang operator, fungsinya untuk membantu berkomunikasi dari dalam 

hotel keluar maupun sebaliknya. 

2. Komputer : ( Gambar dapat di lihat pada bagian lampiran di halaman 79) 

Komputer biasanya digunakan oleh operator untuk melihat nomor-nomor 

telephone untuk keluar, juga biasanya digunakan saat operator menginput 

data seperti CSI (Customer Statistic Index). (Gambar dapat di lihat pada 

bagian lampiran di halaman 80-81) 

3. Alat Tulis : 

Alat tulis sangatlah penting untuk telephone operator, seorang operator 

harus mencatat nomor telephone yang akan di hubungkan agar tidak salah 

menelfon atau mencatat sebuah pesan titpian dari tamu mapun dari 

karyawan hotel. 
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1. Keterangan telfon masuk dari luar hotel : 

• Selamat pagi / siang / sore, Hotel Santika Mataram, ada yang bisa 

di bantu?  

• Nomor telfon dari luar hotel yang muncul di layar telephone hotel 

santika adalah: 861, 862,863 dan seterusnya. 

• Nomor penelfon dari luar selalu terdiri dari 3 digit angka dan 

berawalan angka 8. 

2. Keterangan telfon masuk dari dalam hotel : 

• Selamat pagi/siang/sore, Telephone operator dengan Lolang ada 

yang bisa di bantu? 

• Nomor telfon dari dalam hotel yang muncul di layar telepon hotel 

santika adalah nomor extension per departemennya seperti 771 

HRD ADMIN, 12 FDA, 5 HOUSEKEEPING dll, bisa juga dari 

kamar tamu seperti 8110, 8123, 8130. 

• Nomor penelfon dari dalam hotel untuk per departemennya selalu 

berawalan angka 7 karena itu adalah nomor extension untuk semua 

departemen, sedangkan untuk tamu hotel selalu berawalan angka 8 

terdiri dari empat digit angka, contohnya 8110 angka 8 adalah 

extension untuk kamar tamu sedangkan tiga angka di belakang 

angka 8 merupakan nomor kamar tamu tersebut. 
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Fungsi Tombol Pada Telepon : 

1) Tombol PRG di pojok kanan atas : berfungsi untuk memblok atau 

mengalihkan panggilan yang masuk ke telepon operator. Sehingga jika ada 

yang menelfon ke operator maka panggilannya akan teralihkan ke 

telephone FDA atau Supervisor. 

2) Tombol REDIAL : berfungsi untuk mengulangi nomor telfon yang 

terakhir kali kita hubungi, tanpa harus menekan ulang angka-angka cukup 

menekan tombol redial maka akan muncul secara otomatis nomor telfon 

yang terakhir kali kita hubungi. 

3) Tombol MIC : berfungsi untuk mematikan suara kita ketika sedang 

melakukan panggilan, sehingga tamu tidak dapat mendengar apa yang kita 

bicarakan. 

4) Tombol SPK : berfungsi untuk memperbesar suara penelfon ketika 

melakukan panggilan, agar dapat mendengar suara penelfon lebih jelas 

lagi. 

5) Tombol HOLD : berfungsi sebagai jeda ketika ingin mentransfer telfon 

masuk ke telfon lain. 

6) Tombol VOL : berfungsi untuk memperbesar/mengecilkan suara penelfon 

atau operator. 

7) Tombol TRF : berfungsi untuk mentransfer panggilan dari operator ke 

tujuan penelfon. 
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4.3 Gambaran Umum Telepon Operator di Hotel Santika  

Telepon Operator di Hotel Santika merupakan posisi yang tidak tetap, maksudnya 

adalah posisi dimana tidak ada karyawan tetap yang bekerja sebagai telepon 

operator melainkan posisi itu sengaja di kosongkan untuk diisi oleh trainee. Oleh 

karena itu dalam menjalankan tugas sebagai telepon operator kerap kali trainee 

yang menjabat sebagai telepon operator terkadang bekerja tidak sesuai dengan 

SOP yang ada. Maka dari itu pada bagian ini penulis akan membahas beberapa hal 

antara peraturan yang ada di Hotel Santika dengan praktek kerja yang telah 

dilakukan, apakah penulis sudah melakukan kegiatan telepon operator sesuai 

dengan peraturan atau tidak, berikut ini beberapa hal yang akan penulis bahas, 

antaralain : 

• Ketika baru menjadi seorang telepon operator, penulis pernah 

melanggar tata cara kerja dalam berkomunikasi seperti mengatakan 

kata “oh iya” kepada tamu ketika merespon panggilan telfon dari 

tamu, seharusnya telepon operator harus berkata “baik pak/bu, 

mohon di tunggu”  dalam setiap merespon panggilan yang ada. 

• Posisi Telepon Operator di Hotel Santika merupakan posisi yang 

tidak tetap, karena posisi tersebut tidak di isi oleh karyawan tetap 

melainkan seorang trainee, oleh karena itu terkadang kinerja 

telepon operator tidak terlalu baik. 
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• Jika posisi telepon operator di hotel santika mataram sedang 

kosong, maka posisi telepon operator akan di jalankan oleh bagian 

FDA di FO Santika. 

• Jam kerja perharinya sebagai telepon operator adalah 9 jam (mulai 

dari jam 8 pagi – 5 sore). 

• Masa training sebelum seorang trainee boleh mengoperasikan 

telepon adalah seminggu. 

• Penulis pernah menerima telfon masuk dari tamu yang sudah cek 

out tetapi barangnya tertinggal di kamar hotel. 

• Penulis pernah menerima telfon masuk dari orang yang mencari 

pihak HRD untuk menanyakan peluang kerja di Hotel Santika.  

• Penulis pernah menerima telfon dari dalam hotel terutama dari 

dalam kamar tamu, telfon yang masuk merupakan telfon iseng dari 

anak tamu yang menginap. 

• Penulis pernah gugup sehingga melanggar tata cara berkomunikasi 

yang sudah di ajarkan sesuai standar hotel. 

• Penulis pernah menerima telfon berupa komplain dari kamar tamu 

hotel seperti ac nya tidak dingin, ada suara berisik dari perbaikan 

hotel sehingga tamu tidak bisa beristirahat dengan nyaman. 
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4.4 Penyelesaian Masalah 

Sesuai dengan data  pada pembahasan di atas yang sudah pernah di 

alami oleh penulis di hotel Santika sebagai telepon operator, maka pada 

bagian ini penulis akan membahas penyelesaian masalah, berikut 

merupakan penjelasan dari penyelesaian masalah: 

• Ketika ada anak training yang baru menjabat sebagai telepon operator di 

Hotel Santika Mataram, maka ia akan di berikan pelatihan dan di bimbing 

kurang lebih seminggu oleh supervisor agar siap ketika melayani tamu, 

dan ketika telepon operator sudah mulai melayani tamu lalu melakukan 

kesalahan atau pelanggaran terhadap SOP yang ada, maka supervisor akan 

menegur dan mengadakan evaluasi kepada telepon operator, agar telepon 

operator dapat mengetahui letak kesalahan dan SOP seperti apa yang harus 

di jalankan ketika melayani tamu. 

• Jika di hotel lain posisi Telepon Operator merupakan posisi yang cukup 

penting dan merupakan posisi tetap seperti bagian yang lain di Front 

Office, maka lain halnya di hotel Santika Mataram, peranannya cukup 

tidak terlalu berpengaruh di bagian FO, karena tanpa seorang Telepon 

Operator pun tugas Telepon Operator akan tetap di jalankan oleh bagian 

FDA di FO hotel Santika Mataram. Oleh karena itu hotel Santika memilih 

bagian Telepon Operator tidak dijadikan posisi tetap dan ditujukan untuk 

trainee yang ingin mempelajari Front Office Departemen.  

• Jika posisi Telepon Operator sedang kosong atau tidak ada trainee yang 

mengisi posisi itu maka otomatis tugas Telepon Operator akan di jalankan 
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oleh bagian lain di FO seperti FDA. Adapun keuntungan jika posisi 

Telepon Operator sedang kosong yaitu, bagian FO tidak perlu melatih 

orang baru untuk menjalankan tugas Telepon Operator sehingga tugas 

Telepon Operator dapat di jalankan dengan lebih baik oleh karyawan yang 

sudah berpengalaman. Adapun sisi buruk jika posisi Telepon Operator 

sedang kosong yaitu, ketika sedang High Season atau musim liburan 

datang dan tamu hotel sedang ramai tak jarang bagian FDA yang 

merangkap sekaligus menjalankan Telepon Operator akan terhambat dan 

tidak fokus dalam menjalankan tugas utamanya. Di saat seperti itulah 

Hotel Santika Mataram sangat membutuhkan trainee untuk mengisi posisi 

seorang Telepon Operator, agar semua bagian di FO dapat berjalan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya tanpa bagian lain di FO harus 

merangkap menjalankan tugas bagian lain. 

• Untuk jam kerja selama menjadi Telepon Operator di Hotel Santika 

Mataram cukup wajar mengingat Telepon Operator jam sibuknya dari pagi 

hingga sore saja  dan berhubung oleh bagian Reservasi yang hanya ada 

dari pagi hingga sore juga, jadi untuk malam hari tugas Telepon Operator 

dan bagian Reservasi akan di kerjakan sementara oleh bagian FO yaitu 

Night Audit.  

• Masa pelatihan dan pengenalan sebelum menjalankan tugas sebagai 

Telepon Operator yang telah penulis alami adalah seminggu, sebenarnya 

tidak ada patokan berapa lama waktu yang di butuhkan untuk pelatihan 

dan pengenalan tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Telepon 
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Operator, semua tergantung oleh trainee tersebut, jika sudah merasa siap 

dan di nilai bagus maka semakin sedikit waktu yang di butuhkan untuk 

training sebelum menjalankan tugas Telepon Operator.  

• Ketika ada tamu yang menelfon karena barangnya tertinggal di hotel maka 

operator harus sigap dan tanggap dalam menanyakan informasi tamu 

seperti: nama tamu, jenis barang yang tertinggal, tertinggal dimana, kapan 

tamu check out dan check in, nomor kamar tamu ketika menginap di 

santika, nomor hp tamu yang bisa dihubungi. Setelah mencatat informasi-

informasi tamu maka operator segera menghubungi housekeeping dan 

memberitahu jika ada tamu yang ketinggalan barang dan operator pun 

menyebutkan informasi mengenai tamu yang sudah di catat tadi. Jika 

housekeeping menyatakan tidak ada barang tamu tersebut yang tertinggal 

maka operator harus mengabari tamu, begitu juga sebaliknya jika 

housekeeping menyatakan ada barang yang tertinggal dan operator juga 

harus bertanya kepada tamu bagaimana tamu akan mengambil barangnya, 

apakah melalui pengiriman barang atau tamu itu yang akan kembali 

mengambil ke hotel. 

• Ketika ada penelfon dari luar yang ingin mencaritahu  mengenai informasi 

lowongan kerja di Hotel Santika, maka operator akan bertanya ke 

supervisor apakah boleh panggilan ini di sambungkan ke bagian HRD,  

jika tidak boleh maka operator akan memberi tahu kepada penelfon untuk 

mencari tahu lowongan kerja di hotel lain dengan cara mencari melalui 

sosial media ataupun koran. 
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• Ketika ada tamu yang iseng mengganggu pekerjaan operator dengan cara 

menelfon lalu mematikan panggilan ketika operator menjawab, maka 

operator harus melaporkan kepada supervisor atau senior lain agar 

supervisor/senior dapat menindak lanjuti dengan cara menelfon ke kamar 

tersebut untuk jangan memainkan telfon, jika tamu masih keras kepala 

maka superviso/senior akan datang ke kamar tamu tersebut untuk memberi 

peringatan dengan baik. 

• Ketika baru masuk dan belajar sebagai telephone operator, penulis sering 

sekali merasa gugup karena jika tidak bisa melayani tamu melalui 

telephone akan merusak citra hotel, maka dari itu ketika penulis masih 

sering melanggar tata cara berkomunikasi yang baik dan benar, penulis 

berlatih berbicara setiap jam istirahat, agar terbiasa dengan kebiasaan cara 

berbicara yang baik dan benar sesuai standar hotel santika. 

• Ketika penulis menerima telfon masuk dari tamu hotel berupa komplain 

mengenai fasilitas kamar atau kenyaman tamu selama menginap, maka 

operator akan menyampaikan ke supervisor apa keluhan tamu, jika 

keluhan berupa fasilitas kamar maka operator harus menghubungi 

departemen Enginering, jika keluhan berupa kebersihan kamar maka 

operator harus menghubungi  departemen House keeping, begitu 

selanjutnya tergantung komplain tamu mengenai apa. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di jelaskan oleh penulis di 

dalam Karya Tulis Ilmiah dengan judul “PROSEDUR DAN TATA CARA  

TELEPON OPERATOR DALAM MELAYANI TAMU DI HOTEL SANTIKA 

MATARAM” dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut : 

1. Adapun ringkasan prosedur dan tata cara kerja seorang telepon 

operator dalam melayani tamu adalah sebagai berikut : mengangkat 

telepon sambil mengucapkan salam, mendengar keperluan tamu, 

mencatat bila penting, sambungkan telepon ke tujuan tamu, tutup 

telepon. 

2. Posisi Telepeon Operator di Hotel Santika Mataram selalu di isi 

oleh trainee, sehingga terkadang kinerja yang di berikan tidak 

sesuai dengan sop yang ada contohnya seperti ketika 

berkomunikasi, trainee sering tidak berbicara menggunakan bahasa 

formal kepada tamu. 

3. Telepon Operator di Hotel Santika Mataram tidak dapat 

menjalankan tugas umum seperti memberikan layanan bangun 

pagi, tidak bisa mengirim dan menerima faksimile, di karenakan 

keterbatasan kemampuan trainee. 
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4. Penulis sebagai Telepon Operator di Hotel Santika dapat 

bekerja/melaksanakan tugasnya walaupun di awal menjadi Telepon 

Operator penulis masih sering melakukan kesalahan. 

5.2 Saran 

Berdasarakan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pentingnya bagi telepon operator untuk tetap melayani tamu sesuai 

dengan prosedur dan tata cara kerja agar dapat meningkatkan citra 

hotel semakin baik. 

2. Wajibnya diadakan pelatihan keseluruhan tentang jabatan Telepon 

Operator disetiap pergantian posisi trainee, agar trainee yang baru 

masuk dapat memberikan kinerja yang bagus pada hotel Santika. 

Saran untuk Hotel Santika Mataram terutama di departemen FO 

pada bagian Telepon Opertaor, alangkah lebih baik jika 

menempatkan satu karyawan tetap sebagai Telepon Operator agar 

standar pelayanan Telepon Operator dapat di tingkatkan. 

3. Perlu di tingkatkan pelatihan pada bagian Telephone Operator 

terutama pada tugas-tugas lainnya seperti mengoperasikan mesin 

lain agar trainee sebagai telepon operator dapat membantu bagian 

lain di FO saat bekerja. 

4. Telepon Operator atau Trainee yang menjabat sebagai Telepon 

Operator di Hotel Santika harus lebih teliti dan disiplin lagi dalam 

bekerja, agar kesalahan yang terjadi tidak terus menerus terulang 
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sehingga telepon operator dapat memberikan pelayanan yang 

masksimal. 
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DAFTAR GAMBAR (PHOTO) 

GAMBAR 1. FRONT DESK / LOBBY DI HOTEL SANTIKA MATARAM 
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GAMBAR 2. TELEPHONE 
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GAMBAR 3. KOMPUTER 
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DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1.  Data CSI bagian depan 
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PETA 1.  Kota Mataram (Hotel Santika Mataram) 
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