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ABSTRAK 

 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Prosedur Penanganan Guest Complain Via 

Telepon Pada Guest Service Center di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok” trujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini untuk mengetahui prosedur 

penanganan guest complain via telepon,dari hasil pengamatan di Hotel Sheraton 

adapun penerapan yang dilakukan dalam penanganan guestcomplaintmeliputi 9 

tahapan yaitu:Hear them out, Writing complaint the guest, Empathize, Apologize, 

Taking proper action, Thank you, Take action, Follow up, dan terakhir 

memasukkan keluhan tamu kedalam starguest event.  

 

 

ABSTRACT 

The title of this article is “The Procedure of Handling of Guest Complain Via 

Telephone to Guest Service Center at Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok”the purpose of this articel is to now procedure of handling of guest 

complain via telephone,from the result observation at Hotel Sheraton were the 

assembling for handling guest complaint are includes of nine process there are: 

hear them out, writing complaint the guest, empathize, apologize, taking proper 

action, thank you, taking action, follow up, and the last is enter the guest’s 

problems into the starguest  event.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu, 

tujuan-tujuan inilah yang disebut dengan motif-motif kegiatan 

pariwisata,motif-motif kegiatan pariwisata ini beraneka ragam seperti untuk 

rekreasi, berlibur, berobat, berdarmawisata,kemah, melihat kebudayaan suatu 

daerah, melihat kesenian, suku, adat dan keindahan alam bawah laut ataupun 

darat, pada prinsipnya, setiap orang yang melakukan kegiatan wisata adalah 

mereka yang menycari suatu tempat yang indah, nyaman dan aman. Tentunya 

hal inilah yang dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha perhotelah sebagai 

Bussines Oriented yaitu menjual berbagai pasilitas yang menjamin 

terpenuhinya segala kebutuhan tamu, hotel merupakan salahsatu akomodasi 

yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, 

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan 

wisata pasti membutuhkan tempat untuk beristirahat setelah menempuh 

perjalanan panjang, hal ini yang menyebabkan banyak hotel yang dibangun. 

Hotel merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa penginapan 

kepada tamu dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang kepuasan 

tamu dengan tujuan komersial, Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

adalah salahsatu bentuk usaha akomodasi yang didirikan untuk tujuan 

komersial dengan menyediakan berbagai pelayanan untuk menunjang 
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kepuasan tamu, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu, 

diharapkan juga akan mendapatkan keuntungan bagi hotel, dalam sebuah 

hotel tentunya  ada struktur organisasi hotel dimana dalam struktur organisasi 

hotel terdapat department-departmen. 

Di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok terdiri dari 

beberapa department didalamnya, dimana setiap departemen memiliki 

hubungan yang saling membutuhkan serta saling bekerjasama dalam usaha 

memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap kebutuhan tamu. Adapun 

departement-departement tersebut adalah Accounting Departement, Sales & 

Marketing departement, Human Resaurces Departement, Security 

Departement, Food And Beverage Service Departement , Hausekeeping 

Departement, Pood Production Departement, Engineering Departementdan 

yang terakhir Front Office Departement. 

Front Office Department memiliki beberapa seksi diantaranya 

adalah GSA (Guest Service Agent) atau yang biasa dikenal dengan 

receptionist yang bertugas melayani tamu saat datang di hotel dan akan 

meninggalkan hotel, Reservation (bagian yang bertanggungjawab terhadap 

pemesanan kamar), GRO ( Guest Relation Officer) bertanggungjawab 

terhadap menjalani hubungan baik dengan tamu, dan Bellboy (bertugas 

melayani barang bawaan tamu ), dan yang terakhir adalah GSC (Guest 

Service Center) atau sering disebut telephon oprator yang bertugas serta 

bertanggung jawab terhadap komunikasi yang ada di hotel. 
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Berkomunikasi melalui telepon adalah salah satu unit kompetensi 

utama yang harus di miliki staff Front Officesebagai dasar penunjang 

kompetensi-kompetensi lain dalam industri perhotelan. Bagi sebagian orang, 

berkomunikasi melalui telepon merupakan hal sulit. Hal ini dapat dimaklumi 

karena bahasa non-verbal yang sering digunakan pada komunikasi tatap muka 

tidak akan banyak membantu pada proses ini, komunikasi melalui telepon 

sangat tergantung pada kemampuan berbicara dan kemampuan 

mendengarkan. 

Berkomunikasi melalui telepon ini juga bisa menjadi sarana 

dalam penyampaian keluhan dari para tamu atau yang bisa kita kenal dengan 

guest complaint.Prosedur penanganan guest complaint pada Guest Service 

Center menjadi sangat penting untuk dibahas karena bagian ini benar-benar 

menjadi pusat jalur informasi yang ada di dalam hotel. Guest Service Center 

menjadi bagian yang menjembatani antara tamu dengan pihak hotel, antara 

departemen yang satu dengan departemen yang lain di hotel, dan antara hotel 

dengan pihak luar hotel, dalam bidang informasi. 

Sebagai pusat informasi pada Guest Service Center secara 

otomatis semua keluhan atau complaint tamu dihadapi oleh bagian Guest 

Service Centre baik itu complait  masalah pasilitas, pelayanan dan yang 

lainnya. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk 

mengadakan penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan mengangkat judul 

“Prosedur Penanganan Guest ComplaintVia Telepon Pada Guest Service 

Center di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam Karya 

Tulis Ilmiah ini adalah “ Bagaimana Prosedur Penanganan Guest 

ComplaintVia Telepon Pada Guest  Service Centerdi Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok”. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat KTI 

1.3.1. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah untuk mengetahui Prosedur Penanganan Guest ComplaintVia 

Telepon Pada Guest  Service Centerdi Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort Lombok. 

 

1.3.2. Manfaat 

1) Secara Teoritis 

a. Penulisan Karya Tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis, khususnya dalam penanganan guest complaint. 

b. Melatih diri dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah. 
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2) Secara Praktik 

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pikiran bagi hotel mengenai Prosedur Penanganan Guest 

ComplaintVia Telepon Pada Guest  Service Centerdi Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok. 

3) SecaraAkademik 

PenulisanKarya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat 

unuk mencapai kebulatan Studi Program Diploma III Pariwisata 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Hotel 

Definisi umum dari hotel itu sendiri merupakan salah satu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa 

lainnya bagi umum yang dikelola secara commercial. Adapun beberapa 

pengertian hotel menurut para ahli, diantaranya : 

1. Dalam buku Ni Wayan (2010: 44) Akomodasi Perhotelan Jilid 1, 

Menurut SK Menparpostel no.KM 37/PW.340/MPPT-

86tentangperaturan usaha dan pengelolaan hotel,menyebutkan bahwa: 

”hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakansebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasapenginapan, makanan dan 

minuman serta jasa penunjanglainnya bagi umum yang dikelola secara 

komersial.” 

2. Dalam buku Emmita Devi Hari Putri, ( 2016:1), Pengantar Akomodasi 

Dan Restoran, Pengertian hotel: 

”Hotel adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan 

memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan pasili sebagai 

berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan 

barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas 

prabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.” 
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3. Dalam buku Ira Meirina Chair & Heru Pramudia, (2017),“Hotel Room 

Division Management”.Pengertian hotel menurut SK Menparpostel 

Nomor KM 34/HK 103/MPPT-87, menjelaskan bahwa: 

” hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan,makan 

dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara 

komersialserta memenuhi ketentuan persaratan yang ditetapkan didalam 

keputusan pemerintah.” 

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian hotel adalah sebuah usaha bisnis akomodasi yang 

menyediakan fasilitas penginapan, bagi publik atau umum dan dilengkapi 

dengan berbagai pasilitas lainnya seperti makan dan minum yang 

dikelola secara komersial.  

 

2.2. Klasifikasi Hotel 

Dalam bukuAndriasan sudarso, (2016: 28), Manajemen 

Pemasaran Jasa Perhotelan.Klasifikasi hotel menurut richard (2000:154): 

 “ klasifikasi hotel adalah suatu sistem pengelompokan hotel kedalam 

berbagai kelas atau tingkatan berdasarkan ukuran penilayan tertentu. 

Klasifikasi tersebuat bisa dilakukan menurut setandar hotel, jumlah 

kamartamu, lama tinggal, bintang, tipe harga kamar, tarif kamar, lama oprasi 

hotel, serta lokasi hotel.” 
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Dalam buku I Gusti Bagus Rai Utama, (2016: 43), Pengantar 

Industri Pariwisata “Klasifikasi hotel dapat dirumuskan berdasarkan beberapa 

segi, antara lain dari segi plan system (harga jual), dari segi jumblah kamar, 

dari segi tipe tamu, dan segi leght of stay (lama tinggal), atau dari segi 

lokasinya”. 

1. Dari Segi Harga Jual 

a. European plan hotel : Hotel dengan harga jual hanya untuk kamar 

saja. 

b. American plan hote : Hotel dengan harga jual untuk kamar. 

dengan 1 kali, dua kali atau tiga kali kamar. 

c. De-luxe hotel  : hotel dengan harga jual paling mahal. 

d. Frist class hotel  : hotel dengan harga jual medium rates 

(menengah). 

e. Economy hotel  : hotel dengan harga jual terendah. 

2. Dari Segi Jumblah Kamar 

a. Small hotel  : hotel dengan jumblah kamar terendah, 

maksimal 25 kamar. 

b. Medium hotel  : hotel dengan jumblah kamar diantara hotel 

kecil dan hotel besa, misalnya antara 26 

sampai dengan 299 kamar. 

c. Large hotel  : hotel dengan jumblah kamar minimal 300 

buah. 
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3. Dari Segi Tipe Tamu Hotel (diambil persentasi terbesar jumblah tamu 

hotel yang menginap). 

a. Family hotel  : hotel untuk keluarga. 

b. Business hotel  : hotel untuk pengusaha. 

c. Tourist hotel  : hotel untuk wisatawan. 

d. Transit hotel  : hotel untuk tamu yang transit. 

e. Cure hotel  : hotel untuk tamu yang ingin berobat. 

4. Dari Segi Lamanya Tamu Hotel Tinggal  

a. Transit hotel  : hotel dengan lama tamu tinggal rata-rata 

semalam. 

b. Residential hotel : hotel dengan lama tinggal tamu cukup 

lama. 

c. Semi-residential hotel : hotel dengan lama tinggal tamu lebih dari 

satu hari tapi tetap dalam jangka waktu 

pendek. 

5. Dari Segi Lokasi Hotel  

a. City hotel  : hotel yang terletak di kota-kota besar 

terutama ibu kota. 

b. Urban hotel  : hotel yang terletak di dekat kota. 

c. Suburb hotel  : hotel yang terletak di pinggiran kota. 

d. Resort hotel  : hotel yang terletak di daerah peristirahatan 

misalnya, beach hotel, mountain hotel, lake 

hotel. 
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e. Airport hotel  : hotel yang terletak di bandar udara. 

6. Dari Segi Aktifitas Tamu Hotel Dan Segi Lainnya 

a. Sport hotel  : hotel yang merupakan satu kompleks olah  

  raga. 

b. Ski hotel  : hotel untuk tamu yang husus bermain ski 

c. Convention hotel : hotel sebagai bagian dari komplek   

      komvensional. 

d. Budget motel  : motel yang biaya pembangunannya relatif 

  rendah. 

 

2.3. Departemen–Departemen Dalam Hotel 

Dalam bukuIra Meirina Chair Dan Heru Pramudia, (2017 : 12), 

Hotel Room Division Management, menjelaskan bahwa departement hotel 

yaitu “sebuah hotel dalam operasionalnya biasanya tebagi dalam beberapa 

departement atau bagian-bagian yang satu dan yang lainya saling 

berhubungan”.  Pembagian departemen dalam hotel bertujuan agar kinerja 

staffyang terkait dengan operasional kerja dapat terfokus sehingga pelayanan 

yang diberikan kepada tamu dapat maksimal dan dapat memunculkan sebuah 

penilaian dari tamu atau pengunjung terkait dengan professionalism staff. 
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Berikut ini adalah 9 pembagian departemen dalam hotel : 

1. Personal Department 

Personal Department merupakan departemen yang bertanggung 

jawab terhadap pemeliharaan dan pengadaan tenaga kerja serta 

peningkatan keterampilan kerja staff di hotel. 

2. Front Office Department 

Adalah tempat tiba dan berangkatnya tamu di sebuah hotel serta 

berada pada bagian depan hotel.Berikut ini adalah ruang lingkup kerja 

seorang staff di Front Office Department terdiri dari : 

a. Memberikan pelayanan pemesanan kamar. 

b. Memberikan pelayanan check-in dan check-out. 

c. Pelayanan penanganan barang bawaan tamu. 

d. Pelayanan informasi dan kasir kantor depan hotel. 

3. Housekeeping Department 

Departemen ini merupakan salah satu bagian yang mempunyai 

peranan dan fungsi yang sangat penting dalam memberikan pelayanan 

kepada tamu, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatanhotel yang paling 

utama berasal dari penjualan kamar, terutama menyangkut masalah 

pelayanan dan kenyamanan, serta kebersihan ruang hotel. Housekeeping 

Department bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan, kerapian, 

dan kelengkapan kamar-kamar tamu yang terdapat di hotel, terdiri dari : 

a. Bagian ruang tamu. 

b. Bagian kamar tamu. 



12 
 

c. Bagian linen dan binatu. 

4. Food and Beverage Department 

Merupakan salah satu bagian yang penting dalam menunjang 

kelancaran operasional di hotel.Karena tamu yang datang menginap tidak 

hanya untuk tidur saja, melainkan mereka juga membutuhkan makanan 

dan minuman.Food and Beverage Department dibagi menjadi dua yaitu 

Food and Beverage Product dan Food and Beverage Service.Tugas dan 

tanggung jawabnya adalah menyediakan makanan dan minuman serta 

menyajikan langsung ke tamu tersebut.Selain itu juga, Food and Beverage 

Department juga merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik 

perhatian tamu untuk makan dan minum di restoran dalam sebuah 

hotel.Adapun tugas tambahannya adalah melakukan pembelian bahan 

makanan dan minuman, serta mempersiapkan bahan-bahan tersebut untuk 

diolah. 

5. Sales and Marketing Department 

Sales and Marketing Department adalah bagian yang memasarkan  

produk hotel, melakukan promosi, dan juga penjualan produk-produk hotel 

lainnya dengan metode-metode tertentu.   

6. Accounting Department 

Accounting Department adalah departemen yang bertanggung 

jawab di dalam melakukan pengelolaan keuangan hotel baik yang bersifat 

penerimaan maupun yang bersifat pengeluaran. 

 



13 
 

 

7. Engineering Department 

Engineering Department merupakan salah /psatu departemen yang 

tugasnya untuk merancang perencanaan pemasangan dan pemeliharaan 

gedung, listrik, dan perlengkapan, serta peralatan hotel lainnya. 

8. Security Department 

Security Department merupakan salah satu departemen yang 

tugasnya menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban lingkungan 

di dalam hotel. 

 

2.4. Pengertian Front Office Department 

Dalam buku Andriasan sudarso, (2016: 20), Manajemen Pemasaran 

Jasa Perhotelan.”Front OfficeDepartment adalah bagian yang 

bertanggungjawab dalam hal penyediaan dan pemesanan kamar”. Yang 

dikutif dalam (sulastiyono : 2007) oleh karana fungsinya itu, maka lokasi 

letak kantor depan hotel seharusnya berada di tempat yang dilihat atau 

diketahui oleh tamu. Karna perananya tersebut pula penampilan pakaian 

seragam kerja atau uniform dibuat lebih rapi dengan dasi dan jas. 

Menurut Bagyono, (2006:22) dalam bukunya,Teori dan Praktik 

Hotel 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 merupakan sebuah 

departemen di hotel yang letaknya di bagian depan. Tepatnya tidak begitu 
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jauh dari pintu depan hotel atau lobby. Area ini merupakan tempat yang 

paling sibuk di hotel. Dengan lokasi di bagian depan maka front office 

termasuk departemen yang paling mudah dicari dan dilihat oleh tamu.  

Adapun saction yang terdapat di front office department diantaranya adalah: 

1. GSA (Guest Service Agent) atau yang biasa dikenal dengan receptionist 

yang bertugas melayani tamu saat datang di hotel dan akan meninggalkan 

hotel. 

2. Reservation (bagian yang bertanggungjawab terhadap pemesanan kamar). 

3. GRO (Guest Relation Officer) bertanggungjawab terhadap menjalani 

hubungan baik dengan tamu. 

4. Bellboy (bertugas melayani barang bawaan tamu)  

5. Terakhir adalah GSC (Guest Service Center) atau sering disebut Telepon 

Operator yang bertugas serta bertanggungjawab terhadap komunikasi yang 

ada di hotel. 

Menurut Bagyono, (2006:22) dalam bukunyaTeori dan Praktik 

Hotel Front Office, Kantor depan hotel memiliki beberapa fungsi dan 

peranan penting dalam penyelenggaraan hotel secara menyeluruh. Fungsi 

tersebut meliputi : 

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

2. Menangani informasi produk atau pelayanan dan informasi umum di 

luar. 

3. Mengkoordinasi pelayanan tamu (Koordinator dari departemen lain di 

hotel) 
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4. Melaporkan status kamar (status kamar dapat di-updatesecara manual 

atau komputerize.) 

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

6. Menyelesaikan pembayaran tamu (pada saat check-out) 

7. Menyusun riwayat kunjungna tamu (untuk tujuan peningkatan 

pelayanan) 

8. Menangani telepon, pesan, faksimili, dan e-mail 

9. Menangani barang tamu dan barang-barang bawaannya 

Adapun peranan kantor depan bagi hotel antara lain : 

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

hotel. 

2. Sebagai pusat sarafnya hote. 

3. Sebagai pusat komunikasi. 

4. Menjaga hubungan dengan tamu dan departemen lain di hotel. 

5. Urat nadi utama sebuah hotel. 

6. Jantungnya hotel. 

7. Sumbunya hotel. 

8. Pusat koordinasi pelayann hotel. 

9. Konter informasi bagi tamu. 

10. Sumber informasi potensial bagi penjualan dan pemasaran hotel. 
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2.5. Gambaran UmumGuest Service Center / Telepon Operator 

Sebagian hotel menyebut guest service centerdengan 

sebutantelepon operator karena guest service centersama dengan telepon 

operator. guest service center / telepon operator merupakan salah satu seksi 

dari departemen kantor depan / front officeyang memiliki tugas pokok 

memberikan pelayanan informasi dan sambungan telepon bagi tamu dalam 

suatu hotel. 

Dalam buku Kantor Depan Hotel, (2001:87), karya Agustina 

Darsono dijelaskan bahwa ”telepon operator bertugas melayani semua 

pembicaraan telepon dengan cekatan dan dengan nada sopan, ramah, serta 

hormat. Pelaksanaan hubungan yang dilakukan berupa lokal, interlokal, dan 

luar negeri. Semua biaya pelayanan telepon dicatat oleh telepon operatorpada 

rekening telepon. Ia pun menerima permintaal wake-up call mencatat pada 

wake-up call sheet, dan melakukan wake-up call dengan tepat, baik waktu 

maupun nomer kamar, selain itu petugas telepon operator bertugas mencatat 

pesanan untuk tamuyang tidak ada di tempat/di kamar”. 

Dalam buku Oprasional Kantor Depan Hotel, Karya Endar Sugiarto 

(2004) disebutkan bahwa “bagian telepon operator merupakan bagian penting 

di hotel.Hampir setiap hotel menyediakan fasilitas sambungan telepon, baik 

untuk keperluan lokal, interlokal, maupun keluar negeri, selama 24 jam setiap 

harinya”. 
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2.6. Tugas dan Tanggungjawab Guest Service Center / TeleponOperator 

Tugas utamaguest service center/ telepon operator adalah 

memberikan pelayanan dengan cepat, ramah tamah, dan santun terhadap 

semua pihak yang memerlukan jasa telepon, baik yang berada didalam 

maupun diluar hotel. (Endar Sugiarto, MM, 2004:43).Dalam bukunya yang 

berjudul Oprasional Kantor Depan Hotel,Ir. Endar Sugiarto, MM (2004), 

menguraikan mengenai tugas dan tanggung jawab telepon operator adalah 

sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap semua telepon yang masuk maupun keluar. 

Kalau terpaksa harus melakukan penundaan layanan, maka haruslah 

sesingkat mungkin. 

2. Membantu sistem oprasional komunikasi hotel agar berjalan lancar. 

3. Menerima pesan – pesan telepon dari tamu untuk ditindaklanjuti hingga 

tuntas. 

4. Mengerjakan wake-up call(membangunkan tamu dari tidurnya) sesuai 

dengan permintaan tamu. 

5. Melakukan panggilan (paging) tamu melalui pengeras suara. 

6. Mengetahui pengetahuan yang luas tentang sistem telepon dan dapat 

bekerja dengan seluruh peralatan yang ada di operator telepon. 

7. Diharuskan hapal dengan nomor – nomor telepon penting, khususnya 

untuk keadaan darurat kebkaran, yakni nomor telepon dinas pemadam 

kebakaran.  
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8. Harus mengetahui dengan pasti nomor (exttention) para pejabat hotel 

atau department head, informasi tentang fasilitas hotel, pesta atau rapat 

hari itu, (events & function) serta jenis – jenis pelayanan yang lain yang 

diberikan oleh hotel. 

9. Memonitor music dan video sesuai dengan jadwal. 

10. Mengawasi semua jenis layanan di seksi telepon. 

11. Menguasai semua informasi mengenai daerah tempat kerja. 

 

2.7. Pengertian Prosedur  

Prosedur tidak hanya melibatkan aspek financial saja, tetapi aspek 

management juga memiliki peranan penting.Maka setiap perusahaan 

memerlukan suatu prosedur yangbaik untuk menyelesaikan kegiatan atau 

aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan 

efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak 

dirugikan.Adapun beberapa pengertian prosedur menurut para ahli, yaitu: 

1. Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang berulang-ulang.”  

2. Menurut irra crisyanti (2011: 145) prosedur adalah tata cara kerja yaitu 

rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh 

seseorang dan merupakan cara yang untuk mencapai tahap tertentu dalan 

hubungan mencapai tujuan akhit. 
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3. Menurut zaki baridwan (2009: 30) prosedur adalah suatu urutan-urutan 

pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang adam 

suatu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragamterhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. 

 

2.8. Pengertian GuestComplaint 

Guest complaint/ yang biasa kita kenal dengan keluhan pelanggan 

merupakan bentuk ketidak puasan pelanggan terhadap produk atu jasa yang 

diberikan, peoduk atau jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pelanggan yang mengakibatkan ada rasa tidak puas.  

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai pengertian 

guestcomplaint, diantaranya : 

1. Pengertian guest complaint/ keluhan pelanggan menurut Bell & 

Ludingtoon, (2006), “keluhan pelanggan adalahfeedbackatau umpan balik 

dari pelanggan yang cendrung bersifat negatif yang ditujukan kepada 

perusahaan. Keluhan pelanggan bisa dilakukan dengan lisan maupun 

tulisan”. 

2. Keluhan pelanggan menurut kotler, (2005), “keluhan pelanggan 

merupakan bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya 

ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Macam-macam keluhan 

pelanggan pada dasarnya terbagi menjadi 2 yakni keluhan yang 

disampaikan lewat lisan (berbicara lansung atau lewat telpon) dan keluhan 

yang disampaikan secara tertulis (lewat guest complaint form)”. 



20 
 

3. Keluhan pelanggan menurut rusadi (2004) “keluhan pelanggan merupakan 

ketidak puasan yang dirasakan oleh konsumen ketika membeli dan 

menggunakan barang , baik itu berupa produk fisik atau jasa pelayanan. 

Keluhan pelanggan tidak bisa diabaikan, karena mengabaikan hal tersebut 

akan membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan 

sama sekali”. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

guestcomplaint adalah salah satu bentuk ungkapan kekesalan, kurang puas, 

atau ekspresi perasaan ketidakpuasan, terhadap suatu produk atau layanan 

yang diberikan dan diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan dari 

pelanggan internal atau eksternal. 

 

2.9. Penyebab Terjadinya GuestComplaint&ManfaatGuest Complaint 

Dalam karya tulis Makhairul Muhtariadi (2016: 23) menjelaskan adapun 

hal-hal yang menjadi sumber / penyebabcomplaint tamu adalah sebagai 

berikut: 

1. Salah satu produk yang tidak sesuai dengan apayang diinginkan dan 

diharapkan oleh tamu misalnya: makanan yang dipesan oleh tamu tidak 

sesuai dengan yang dipesan, kamar yang di booking  tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. 

2. Pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan 

misalnya: kamar ingin segera dibersihkan namun saat balik ke hotel 

kamar belum dibersihkan oleh petugas room boy. 
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Prof.Dr.M.Irfan Islamy, MPA. Menyatakan keluhan secara umum muncul 

karena : 

1. Organisasi pelayanan gagal mewujudkan kinerja yang di janjikan. 

2. Pelayanan yang tidak efesien. 

3. Pelayanan yang diberikan secara kasar atau tidak membantu. 

4. Gagal menyampaikan info perubahan kepada pelanggan. 

5. Banyaknya pelayanan yang tertunda. 

6. Ketidak-sopanan atau ketidak-ramahan aparat pelayanan. 

7. Pelayanan yang tidak layak atau tidak wajar. 

8. Aparat pelayanan yang tidak kompeten. 

 

Manfaat dari Guest Complaint yaitu: 

1. Untuk dapat meningkatkan kualitas layanan ataupup produk yang ada di 

hotel. 

2. Mengetahui penilaian dan keinginan tamu. 

3. Menentukan kelemahan atau penyimpangan standart. 

4. Mengetahui prestasi kerja karyawan. 

5. Mencegah terulangnya service yang buruk terhadap tamu. 
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2.10. Jenis - Jenis GuestComplaint / keluhan tamu 

Dalam buku Agustina Darsono, (2001:115), Kantor Depan Hotel, 

keluhan pelanggan dapat dikategorikan atau dikelompokan menjadi empat, 

yaitumechanicak problem, Attitudinal problem, ServiceRelated 

Proble,UnusualProblem: 

1. Mechanical problem 

Mechanical problem  atau masalah mekanikal adalah suatu keluhan 

yang disampaikan oleh pelanggan sehubungan dengan tidak 

berfungsinya peralatan yang dibeli atau disampaikan kepada pelanggan 

tersebut. Atau dengan kata lain, produk atau output dari pelayanan yang 

diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi 

karena kerusakan atau kualitas tidak maksimal. 

2. AttitudinalProblem 

Attitudinalproblem(keluhan akibat sikap petugas pelayanan) adalah 

keluhan pelanggan yang timbul karena sikap negative petugas 

pelayanan pada saat melayani pelanggan. Hal ini dapat dirasakan oleh 

pelanggan melalui sikap tidak peduli dari petugas pelayanan terhadap 

pelanggan. 

3. ServiceRelatedProblem 

ServicerelatedProblem (masalah yang berhubungan dengan 

pelayanan) adalah suatu keluhan pelanggan karena hal-hal yang 

berhubungan dengan pelayanan itu sendiri. Misalnya seseorang 
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mendaftar untuk ikut tes, ternyata formulir pendaftaran belum siap dan 

oleh petugas diminta untuk menunggu. 

4. UnusualProblem(keluhan yang aneh) adalah keluhan pelanggan yang 

bagi petugas merupakan keanehan (tidak wajar atau tidak umum). 

 

2.11. PenangananComplaint 

Complaintyang terjadi bukan dijadikan sebagai alasan bagi seorang 

staffuntuk menjauhinya, namun dituntut untuk dicarikan sebuah solusi atau 

pemecahan masalah terkait dengan hal tersebut. Sesungguhnya keluhan atau 

komplain dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi staff untuk meningkatkan 

kualitas kinerja di dalam proses bekerja. Apabila komplain atau keluhan 

tersebut dapat ditangani, maka akan terjadi sebuah peningkatan kualitas 

kerja yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh staff kepada 

pelanggan atau tamu yang bersangkutan. Adapun beberapa tahap atau cara 

yang dapat dilakukan untuk menangani keluhan tamu sesuai dengapendapat 

yang telah dikemukakan oleh Adi Sunarno, (2006 :325-328),Front Office 

Manajement, menyatakan bahwa dalam mengatasi complaintmenggunakan 

metode HEAT yaitu: 

1. Hear them out adalah mendengarkan dengan seksama apa yang 

dikeluhkan tamu, jangan menanggapinya dengan emosi meskipun sikap 

tamu menyakitkan dan menyinggung perasaan. 

2. Empathize adalah menunjukkan rasa empati kepada tamu, ikut merasakan 

apa yang dirasakan oleh tamu dan kemudian berusaha mencarikan 
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solusinya, kalimat yang dapat menegaskan rasa empati kepada tamu yaitu 

i understand how do you feel, if i were you i will be upset etc. 

3. Apologize adalah meminta maaf kepada tamu dalam menangani keluhan 

tamu, tidak ada yang harus disalahkan. Pada prinsipnya staff meminta 

maaf karena telah membuat tamu merasa tidak nyaman, dengan 

mengucapkan “sorry for the inconvenience”. Kalimat ini bermakna netral 

dan tidak ada yang perlu dikorbankan lagi, apalagi dilarang menyalahkan 

tamu.    

4. Taking proper action and follow up adalah memberitahu tamu bahwa 

masalah telah diusahakan penyelesaiannya, dan mengucapkan 

terimakasih kepada tamu atas kritik dan keluhan tersebut termasuk 

memberi kesempatan untuk memperbaikinya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1. Sejarah Singkat Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

Pada tahun 1937 Hotel pertama Sheraton didirikan oleh Ernest 

Henderson dan Robert Moore di Stoneheaven di Springfield,Massachhusetts 

Amerika, Hotel Sheraton kemudian masuk ke bursa saham New York pada 

tahun 1947. Kemudian pada tahun 1949 Sheraton memasuki dunia 

internasional dengan membeli dua jaringan Hotel utama di Canada, empat 

tahun sesudahnya Sheraton mengembangkan jaringannya ke timur tengah 

dengan dibukanya Sheraton Tel Aviv israel pada tahun 1961. 

Tahun 1963 Sheraton meluaskan jaringannya ke Amerika latin 

dengan di bukanya Sheraton Macuto di Venezuepada.Tahun 1999 Business 

Travaller Internasional memberikan penghargaan pada sheraton sebagai 

“jaringan hotel terbaik di amerika latin“. Pada tahun 1965 jaringan Hotel 

Sheraton merayakan hotel keseratusnya dengan dibukanya Sheraton 

Boston.Kemudian perluasan ke Eropa dan Guatemala dangan dibukanya 

Sheraton Stockholm sebagai proyek Hotel pertama di Eropa, dan Sheraton 

Concuistador di Guatemala.Pada tahun 1985 Sheraton meluaskan jaringannya 

ke RRC dan merupakan salah satu Hotel terkemuka di China.Pada tahun 1986 

sheraton memberikan penghargaan kepada tamunya dengan meluncurkan 

Sheraton Club Internasional (SCI) yaitu program kesetiaan yang paling 

mendunia. SCI menjadi dasar Starwood Preferred Guest (SPG). 
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Tahun 1998 Starwood Hotel and Resort membeli Sheraton.Tahun 

2002 Sheraton Service Promise diterapkan di Amerika Utara, tahun 2004 

Sheraton memperkenalkan “Sweet Sleeper Bed” dan tahun 2006 Sheraton 

memiliki Portfolio 400 hotel di 70 negara. 

Hotel-hotel yang tergabung dalam jaringan Starwood Hotel@resort yaitu: 

1. Sheraton Hotel & Resort 

2. Westin Hotel & Resort 

3. The. St Regist 

4. The Luxury Collection 

5. Four Pointot 

6. W Hotel 

7. Le Meridien 

8. A Loft 

9. Element  

Starwod memiliki lebih dari 836 hotel yang tersebar dari 95 negara, memiliki 

system Franchies atau dikelolah oleh Starwood. Budaya service yang ada di 

Starwood : 

S Smail And Greet (senyum dan sapa) 

T  Talk And Listen (bicara dan dengarkan) 

A  Answer And Anticipate (menjawab dan mengantisipasi) 

R  Resolve (menyelesaikan) 
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Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok adalah hotel berbintang 

lima yang terletak di hamparan pantai Senggigi dengan luas 4 hektar dan 

dikelilingi oleh taman yang tata dengan rapi, Hotel Sheraton berjarak kurang 

lebih 20 km dari Kota Mataram dan dapat ditempuh sekitar 1 jam 45 menit 

dari Bandara Internasional Lombok ( BIL ). ( lokasi hotel sheraton senggigi 

beach resortLombok dapat dilihat pada peta 1) 

Sheraton senggigi juga pernah mendapatkan penghargaan diantaranya : 

1. Memperoleh penghargaan zero accident pada tahun 1999 & 2005. 

2. Memperoleh penghargaan Bipartit Award tahun 2004. 

3. Memperoleh penghargaan perusahaan terbaik dalam pembinaanTenaga 

Kerja Wanita padatahun 1995 & 2006. 

Sheraton SenggigiBeach Resort memilki beberapa Departemen sebagai 

pengatur agar hotel berjalan dengan lancar yaitu sebagai berikut : 

1. A & G Executive 

2. A & G Accounting Departement 

3. Sales & Marketing Departement 

4. Human Resources Departement 

5. Front Office Departement 

6. Housekeeping Departement 

7. Food & Beverage Departement 

8. Engineering Departement 

9. Recreation & Spa 

10. Security 
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3.2. Struktur Organisasi Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumner :HRD Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok. 
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Berdasarkan dari Struktur Organisasi Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok berikut ini adalah nama-nama yang menduduki jabatan sesuai dengan 

struktur organisasi. 

 General Manager   :Dominique Duvivier.  

 Executive Asst. Manager  : Made Yogiartini. 

  Room Division   : Eric Gozal. 

 HR Manager   : Tari. 

 Executive Chef   : Rahman. 

 Chief Enginering   : Amrullah. 

 Sales & Marketing Manager : Yunartha Adiwijaya. 

 Executive HK   : Saprudin. 

 F&B Manager   : Satria Suara Sukmana. 

 Chef Security   : Didik. 
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3.3. Job Description 

Job description adalah gambaran tugas dan tanggung jawab 

mengenai suatu jabatan atau kedudukan di suatu instansi, pemerintah.  

Berikut ini adalah job discription berdasarkan dari struktur organisasi 

Hotel Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok. 

3.3.1. General Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Mengobservasi, mengkoordinasi, menganalisa informasiserta 

memberi keputusan dalam pengaturan dan membuat rencana cara 

mengatur kinerja hotel. 

2. Melakukan interview, komunikasi, serta melaksanakan 

operasionalkepada semua departemen hotel dalam tanggung jawab 

terhadap kemampuan kerja staff untuk menduduki posisi yany 

tepat, dan dapat bekerjasam dengan efektif dan efisien. 

3. Melakukan controlling, planning, organizing, dan leading serta 

Memberi keterangan, arahan dan petunjuk mengenai perosedur 

kerja yang baik dan cara-cara menerima tamu yang baik. 

3.3.2. Executive Asst. Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Membantu General Managerdalam mengelola dan mengatur 

managemen hotel. 

2. Memberikan laporan tentang perkembangan yang terjadi pada 

hotel. 
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3. Menerima laporan dari masing-masing departemen head. 

4. Menggantikan tanggungjawab General ManagerjikaGeneral 

Manager tidak berada di tempat atau tidak sempat hadir ke hotel. 

3.3.3. Room Division Manager 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mengontrol secara rutin standar service mengenai pelayanan. 

2. Menyiapkan ketetapan hasil perkiraan bulanan, tiga bulan, dan 

enam bulan. 

3. Koordinasi antara Housekeeping dan Front Office untuk 

perbaikan dan biaya perubahan kamar. 

4. Merespon penampilan dan produktifitas senior staff dan 

membangun karirnya. 

5. Menyiapkan perkembangan rencana jangka pendek dan panjang 

untuk kemajuan hotel. 

6. Memelihara dan mempertahankan service standar dan quality dari 

kamar di area hotel. 

3.3.4. Accounting Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Mempersiapkan program kerja serta menyusun rencana kerja 

jangka pendek, sesuai dengan rencana dan anggaran  perusahaan 

secara keseluruhan. 

2. Berenanggung jawab atas penyusunan marketing plan. 
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3. Membina dan memonitor seksi-seksi didalam lingkungan 

accounting depertment. 

4. Memeriksa, mengecek, dan pencapaian sasaran yaitu penyajian 

laporan yang tepat waktu dan benar dengan prinsip-prinsip yang 

mengaturnya. 

5. Menyelenggarakan hubungan yang baik terhadap pelanggaran 

instansi maupun departemen lainnya. 

6. Bertanggung jawab atas semua administrasi lainnya yang telah di 

terapkan di hotel sesuai peraturannya. 

3.3.5. Sales And Marketing Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Menyusun rencana dan membuat laporan hasil sales call secara 

mingguan, bulanan, termasuk komplain dan permintaan dari 

pelanggan. 

2. Menemani dan menjamu pelanggan sesuai dengan kebutuhan bila 

perlu diluar jam kerja. 

3. Melakukan sales call secara rutin sesuai dengan program yang 

telah direncanakan. 

4. Bekerjasama dengan depertemen lain agar tercapai pelaksanaan 

tugas dengan baik. 
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3.3.6. Human Resorces Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Mengontrol kebenaran data karyawan, serta melaksanakn semua 

program yang sudah dibuat seperti : Mengadakan manpower 

development program bersama, penggajian, memberi motivasi 

pada karyawan mengadakan contoh upah, job description, job 

evaluasi dan analisa tenaga kerja seperti : reakreasi, olahraga, 

sembahyang bersama, kantin dan sejenisnya. 

2. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu menyelesaikan masalah 

yang terjadi pada saat itu. 

3. Melakukan kontrak saleris over time, transportation, allowance 

medical dan insurance. 

3.3.7. Executive Chef 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Menjaga standar food cost. 

2. Mengawasi serta mengecek stok bahan-bahan yang diperlukan 

didapur. 

3. Menyusun program kerja dan penyuluhan. 

4. Memberi bimbingan kepada bawahan. 

5. Mengevaluasi program kerja, baik itu dari makanan, kebersihan 

dan penampilan staff. 
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3.3.8. ExecutiveHousekeeping 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Melakukan kontrol ke public area kamar-kamar hotel, mengenai 

lost and found. 

2. Bertanggungjawab atas semua pekerjaan dan melaksanakan house 

rules serta peraturan lain terhadap staff-nya. 

3. Membuat budget hosekeeping, mengontrol penggunaan chemical. 

4. Menetapkan tugas, membina, mengawasi seluruh kegiatan 

karyawan agar tugas dan tanggung jawabnya berjalan sesuai 

aturan hotel. 

5. Mengadakan koordinasi dengan departemen lain seperti: Front 

Office, Engineering dan Food & Beverage agar proses pelayanan 

terlaksana dengan baik dan efisien. 

6. Membuat data inventory dari housekeeping material serta 

mengajukan permohonan untuk diganti atau diperbaiki. 

7. Melakukan kontrol meter key, room guest key untuk menghindari 

kehilangan serta mengontrol gudang agar tetap bersih dan rapi. 

3.3.9. Chief enginering 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Bertanggung jawap atas semua kelancaran di Enginering 

operation. 

2. Menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan. 
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3. Melatih dan mengawasi crew, repair dan maintenanceagar 

bekerja dengan efektif dan efision dalam memelihara seluruh 

hubungan dengan yang ada dalam hotel. 

4. Memelihara kebersihan, kesiapan mesin-mesin hotel secara 

teratur agar dapatdipastikan beroperasi dengan baik dan 

maksimal. 

5. Mematuhi aturan dan mentaati peraturan hotel dan perintah atasan. 

3.3.10.  Food& Beverage Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Mengawasi jalannya oprasional khususnya dalam bidang 

pelayanan tamu, membuat anggaran food and beverage, 

memberikan service yang baik, mematuhu aturan dan menetapkan 

menu. 

2. Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan secara 

langsung dan melaporkan kepada executive asst. manager yang 

memerlukan penanganan khusus. 

3. Memonitor hasil inventarisasi fisik dapur dan food & 

beperageserviceserta stewarding. 

3.3.11. Front Office Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Membuat tarif kamar dan jadwal kerja karyawan serta mengstur 

statistik dftar tamu, mengamati standar service terhadap tamu, 

menyusun anggaran, dan menangani complaint tamu.  
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2. Memelihara hubungan yang baik serta kedisiplinan dan 

memberikan motivasi terhadap tamu hotel serta lingkungan kerja 

dan seluruh karyawan. 

3. Mengadakan rapatsecara rutin minimal sekali dalam satu bulan 

dan mentaati peraturan hotel.  

3.3.12. Chief Security 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Bertanggung jawab atas terpeliharanya keamanan hotel, tamu dan 

semua karyawan. 

2. Mengkoordinasi serta mengawsi kegiatan petugas keamanan. 

3. Membuat usulan pada management mengenai sistem keamanan 

dan ketertiban yang baik. 

4. Mengatur jadwal kerja, cuti serta mengadakan koordinasi dengan 

pihak yang berwajib dalam rangka memelihara ketertiban 

lingkungan dan keamanan lingkungan. 

5. Mengadakan koordinasi dengan kepolisian dalam hal 

penyelidikan bila ada kejadian yang melibatkan karyawan atau 

pihak setempat. 

6. Membantu tamu dalam membuat laporan pada polisi bila ada 

tamu yang kehilangan. 

7. Memberikan bimbingan kepada bawahan, serta memberikan 

masukan dalam penilaian pegawai. 
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8. Mengambil kunci pada Security dengan mendatangkan log book 

yang telah disesuaikan. 

9. Melaporkan kepada General Managersegala kejadian yang terjadi 

disekitar hotel. 

 

3.4. Job Specification 

Job specification adalah syarat-syarat umum yang harus dipenuhi 

oleh seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam suatu instansi, 

perusahaan. Berikut ini adalah job specification masing-masing jabatan 

berdasarkan dari struktur orhanisasi di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok. 

3.4.1. General Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisi General Manageradalah : 

1. Pendidikan minimal lulusan DIII pariwisata jurusan perhotelan. 

2. Menguasai minimal 3 bahasa asing. 

3. Memiliki pengetahuan yang luas di bidang pariwisata. 

4. Memahami manajemen kepariwisataan. 

5. Mampu berdiplomasi terhadap semua pihak yang bersangkutan. 

6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

7. Memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di hotel berbintang 

dan pernah menduduki jabatan sebagai department head. 

8. Memiliki kemampuan mengelola dan mengatur karyawan dan 

perusahaan. 
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9. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

10. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. 

11. Berpenampilan dan berkepribadian yang baik. 

3.4.2. Executive Asst. Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisi Executive  Asst. Manager 

adalah: 

1. Memiliki pengalaman dibidang yang sama selama minimal 5 

tahun. 

2. Menguasai bahasa inggris  dan bahasa asing lainnya baik lisan 

maupun tulisan. 

3. Pendidikan minimal D3 jurusan pariwisata khususnya perhotelan. 

4. Memiliki wawasan yang luas. 

5. Tegas dan disiplin. 

6. Mampu mengolah data dan informasi secara cepat dan tepat. 

7. Mampu memotivasi orang lain. 

8. Bertanggung jawab dan penuh percaya diri. 

3.4.3. Room Division Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiRoom Division Manager 

adalah: 

1. Menguasai minimal 2 bahasa asing. 

2. Tamat dari lembaga pendidikan pariwisata yang telah 

diprogramkan memiliki pengetahuan yang luas tentang Front  

Office. 
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3. Pengalaman kerja minimal 5  tahun pada Front Office 

Departement. 

4. Pengalaman minimal di posisi Asisten Manager Front Office. 

3.4.4. Accounting Maneger  

Jabaran syarat-syarat menempati posisiAccounting Manager adalah: 

1. Memilikisertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh 

perguruan tinggi yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan 

pernah magang (training).  

2. Memiliki pengetahuan tentang acconting. 

3. Memiliki pengetahuan mengenai pengoprasian computer.  

4. Memiliki pengatahuan 5 tahun kerja dengan kualafikasi 

professional. 

3.4.5. Sales& Marketing Maneger 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiSales& Marketing Maneger 

adalah: 

1. Memiliki latar belakang pendidikan sekolah pariwisata jurusan 

sales and  marketing serta hotel management.  

2. Berpengalaman selama 2 tahun sebagai sales dan marketing.  

3. Dapat berkomonikasi dalam bahasa inggris.  

4. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam 

bidang sales dan marketing.  
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3.4.6. Human Resorces Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiHuman Resorces 

Manageradalah: 

1. Pengalaman 2 tahun dengan kualifikasi profesional. 

2. Memiliki sertifikat pendididkan yang sudah disetujui oleh  

3. perguruan tinggi yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan 

pernah magang (training) di hotel. 

4. Pengalaman 5 tahun pada computerizedpersonal payrollsistem. 

5. Memahami mengenai UU ketenagakerjaan. 

6. Mampu membuat job description untuk dirinya sendiri yang 

dipertanggungjawabkan kepada General Manager. 

3.4.7. Executive Chef 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiExecutive Chefadalah: 

1. Memiliki pengalaman 3-5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang dalam bidang food and beverage. 

2. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh 

perguruan tinggi yang bersangkutan atau jurusan pariwisata 

khususnya bagian masak (tata boga). 

3. Pernah training di sebuah hotel. 

4. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengolah 

makanan. 

5. Dapat menyusun menu serta dapat membuat standar makanan 

sesuai dengan standarinternasional. 
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3.4.8. Executive Housekeeping 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiExecutive Housekeepingadalh: 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh 

perguruan tinggi yang bersambungan atau sekolah perhotelan dan 

pernah magang (training) di hotel. 

2. Berpengalaman minimal 6 tahun bekerja di hotel berbintang. 

3. bekerja di hotel dengan posisi sebagai managerial minimal 3-4 

tahun. 

4. Cakap dalam memimpin,mengembangkan,mengarahkan, 

memotivasi  dan mengatur bawahan. 

3.4.9. Chief Engineering 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiChief Enginering adalah: 

1. Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang teknisi. 

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

3. Dapat melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin yang rusak 

dan memperbaikinya secepat mungkin. 

4. Dapat memotivasi bawahan untuk dapat bekerja semaksimal 

mungkin dan dapat untuk lebih baik lagi. 

3.4.10. Food&Beverage Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiFood & Baverage Manager 

adalah: 

1. Lulusan diploma sekolah pariwisata dan menguasai bahasa asing. 

2. Pengalaman kerja 6 tahun di hotel berbintang. 
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3. Pengalaman minimal 5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang dalam bidang food and beverage. 

4. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam 

bidang food & beverage. 

5. Memiliki kemampuan yang mapan dalam mengolah dan 

menyusun menu yang sesuai dengan standar. 

3.4.11. Front Office Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisiFront Office Manageradalah: 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang telah disetujui oleh 

perguruan tinggi  atau sekolah perhotelan dan telah magang atau 

training di hotel. 

2. Berpengalaman kerja minimal 3-5 tahun sebagai manager di hotel 

berbintang atau sebagai manager di front office departement. 

3. Berpengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel berbintang dan 

menguasai bahasa inggris. 

4. Pengalaman di receptions dan familiar dengan front office 

departement. 

5. Dapat memimpin bawahan agar menjadi lebih baik.  

6. Mampu mengawasi pekerjaan dan memotivasi melaksanakan 

tugas bawahan lebih efektif dan efisien. 

 

 

3.4.12. Chief Security 
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Jabaran syarat-syarat menempati posisiChief Security adalah: 

1. Pendidikan minimal lulusan sekolah menengah umum atau yang 

sederajat semua jurusan. 

2. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai security di 

perusahaan atau hotel. 

3. Dapat memotivasi bawahan untuk dapat bekerja semaksimal 

mungkin dan dapat untuk lebih baik lagi. 

 

3.5. Hubungan Kerjasama antar Departement di Hotel Sheraton Senggigi 

Beach Resort Lombok 

Dalam dunia perhotelan hubungan kerjasama antatra departement 

yang ada di hotel sangatlah memegang peran penting. Dengan adanya 

kerjasama yang baik dapat melancarkan oprasional hotel. Masing-masing 

departement tidak dapat berkerja senditi karena setiap departement saling 

membutuhkan bantuan. Hubungan kerjasama sangat memegang peran 

penting. Hubungan berlandaskan saling menghargai dan menghormati akan 

tugas dan tanggungjawab. 

Hubungan kerjasama di hotel bertujuan untuk mencapai jalannya 

oprasional dengan baik, sedangkan manfaat dari kerjasama tersebut sebagai 

media pemberitahuan informasi dan pandangan, dengan kejelasan informasi 

tersebut karyawan akan siap menangani tugas dan tanggungkawab yang 

diberikan. 
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3.5.1. HubunganFront Office Departemendengan 

HousekeepingDepartemen 

1. Memberitahukan housekeeping apabila ada tamu yang check out. 

2. Menanyakan kepada Housekeeping apabila ada bill-bill yang 

belum terkirim pada Front Office. 

3. Menginformasikan pada Housekeeping jika ada barang-barang 

hotel yang terbawa atau dipinjam oleh tamu. 

4. Housekeeping memberikan informasi kepada Front Office jika 

ada kamar yang siap. 

3.5.2.  Hubungan Front Office Departemendengan Sales & Marketing 

1. Membantu Sales and Marketing dalam menerima pemesanan 

kamar melalui reservation. 

2. Sales and  Marketing akan membelok kamar yang akan dipesan 

pada saat yang akan datang sehingga memudahkan pihak Front 

Office dalam menjual kamar pada walk in guest. 

3. Sebagai bahan acuan untuk membuat papan perencanaan. 

3.5.3.  HubunganFront Office Departemen denganAccounting 

1. Informasi tingkat hunian kamar 

2. Informasi daftar tamu yang akan tiba dan berangkat 

3. Informasi tamu pindah kamar 

4. Menginformasikan rekening tamu 

5. Menginformasikan laporan perincian penjualan kamar 

6. Menginformasikan laporan penjaulan kamar 
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7. Accounting mempersiapkan pemeriksaan perincian penjualan 

kamar. 

3.5.4.  Hubungan Front Office Departemen dengan Security 

1. Informasi tingkat hunian kamar 

2. Memberikan guest inhouse list 

3. Mengkoordinir keamanan ketika tamu VIP menginap. 

3.5.5. Hubungan Front Office Departemen denganFood & 

BeverageDepartem 

1. Memberikan informasi tentang jumlah tamu yang menginap 

2. Memberikan informasi tentang menyambut tamu 

3. Menginformasikan tingkat hunian kamar 

4. Menginformasikan daftar tamu yang akan datang dan berangkat 

5. Menginformasikan tentang tamu VIP 

6. Menginformasikan tamu yang pindah kamar 

7. Menginformasikan tentang tamu rombongan 

3.5.6.  Hubungan Front Office Departemendengan  Engineering 

1. Front office memberikan informasi kepada enginering mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan enginering misalnya lampu di 

kamar mati, AC rusak dan yang lainnya. 

2. Memberikan data status kamar. 

3. Memeriksa instalasi listrik yang terdapat pada departemen Front 

Office. 

4. Memperbaiki segala jenis dan bentuk peralatan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran UmumGuest Service Centerdi Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort Lombok 

guest service centeratau yang biasa disebut dengan telepon operator 

merupakan salah satu seksi dari departemen kantor depan/front office yang 

memiliki tugas pokok memberikan pelayanan informasi baik itu untuk tamu 

dan untuk departemen lain yang membutuhkan informasi, menerima 

panggilan telepon hotel yang masuk baik itu dari dalam hotel maupun dari 

luar hotel, serta bertanggung jawab terhadap sambungan telepon baik telpon 

yang dari luar ke dalam hotel dan dari dalam ke luar hotel, selain 

bertanggungjawab terhadap melayani telepon guest service centersection juga 

menanganai alarem detector jika alarem detector berbunyi maka itu menjadi 

tanggung jawab staffguest service centeruntuk menginformasikan kepada 

departemen engginering untuk ditindak lanjuti. 

Guest service centerjuga bertanggung jawap untuk memberikan 

informasi yang penting untuk diketahui olehatasan selain bertanggung jawab 

memberikan informasi kepada atasan petugas guest service centermelaporkan 

pekerjaanya pada saat breefing yang dipimpin lansung oleh room division 

manager. 
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Selain penjelasan di atas bagian guest service center juga untuk 

membantu section lain yang ada di front office yang membutuhkan 

bantuanjika diperlukan, hal ini dilakukan apabila ada 2 orang staff yang ada 

di guest service center : 

1. Bell boy section 

a. Membantu petugas bell boy/ bell manmengangkat barang bawaan 

tamu groupyang check-in dan check out. 

b. Memberikan informasi kepada bell boy section apabila ada tamu 

check-in dan check out. 

2. Guest relation officer 

a. Membantu guest relation officer pada saat mengisi birth day form 

untuk tamu yang ulang tahun. 

3. Guest service agent 

a. Membantu mengisi registration card untuk tamu rombongan yang 

akan check-in. 

b. Membantu memberikan informasi kepada GSA mengenai kamar 

yuang sudah siap untuk ditempati. 
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4.2. Struktur Organisasi Front Office Departmentdi Hotel Sheraton Senggigi 

Beach Resort Lombok 

 

Sumber : Front Office Leader Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok. 
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Berdasarkan dari Struktur Organisasi Front Office Department di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombokberikut ini adalahnaman-nama yang menduduki 

jabatan sesuai dengan struktur organisasi. 

 Room Division Manager: Eric Gozal.  

 Asistent Frint Office Manager : Taufik Erata. 

 Night Audit   : Samsul Bahri. 

 VIP Guest Service Manager:  Ketut Yuniati.  

 Starwood Prefered Guest : Karmini.  

 Front Office Leader  : Betrizia. 

 Guest Relation Officer( GRO ) : Dinda, Asri, Egi. 

 Guest Service Agent( GSA ): Yanti, Yola, Dadan, Deni. 

 Guest Service Center( GSC ) : Silviani, Mudita, Mindra, Daniel. 

 Bell Captain   : Syukri. 

  Bell Boy / Driver: Kamal, Farhan, Sukmono, Kris, Riang. 
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4.3. Job Description&Job SpecificationGuest Service Center di Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

Adapun job description & jobspecification guest service center diuraikan 

sebagai berikut: 

  4.3.1. Job Description Guest Service Center 

Job description adalah gambaran tugas dan tanggung 

jawab mengenai suatu jabatan atau kedudukan di suatu 

instansi.Berikut ini merupakan uraian tugas dan tanggung jawab 

Guest Service Center di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok sebagai berikut: 

Tugas dan Tanggungjawab: 

a. Bertanggungjawab terhadappanggilan telepon masuk 

(incoming call) baik dari dalam hotel maupun dari luar hotel 

melalui switchboard. 

b. Melayani  permintaan sambungan telepon. 

c. Melayani permintaan tamu yang ingin dibangunkan/wake-

upcall. 

d. Menerima telepon tamu yang akan reservasi atau memesan 

kamar. 

e. Menjaga semua alat komunikasi agar tetap bagus. 

f. Membantu tamu dan staff untuk melakukan telepon ke luar 

hotel. 

g. Over handle ke shift berikutnya. 
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4.3.2. Job Specification Guest Service Center 

Job specification adalah syarat-syarat umum yang harus 

dipenuhi oleh seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam suatu 

instansi, perusahaan.Berikut ini merupakan Job specificationdariGuest 

Service Center di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok: 

a. Memiliki sertifikat pendidikan yang telah disetujui oleh perguruan 

tinggi  atau sekolah perhotelan dan telah magang atau training di 

hotel berbintang. 

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dibidang operator. 

c. Mampu berkomunikasi melalui telepon dengan baik dan sopan. 

d. Bisa berbahasa inggris dengan baik. 

e. Memiliki pengetahuan tentang berkomunikasi melalui telepon. 

f. Bisa mengoperasikan telepon. 

 

4.4. Peralatan Yang Ada Pada Guest Service Centerdi Hotel Sheraton 

Senggigi Beach ResortLombok 

Peralatan kerja yang ada pada ruanganGuest Service Center adalah sebagai 

berikut : 

1. Telephone switchboard  

Telephone switchboardberpungsi untuk menerima telpon (incoming call) 

dari dalam hotel maupun dari luar hotel serta dapat menyambungkan 

telpon. (bentuk daritelephone switchboard dapat dilihat pada gambar 1). 

2. KomputerSystem 
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Komputer di GSC berpungsi untuk membuat starguest event, mengetahui 

setatus kamar, mengubah status kamar, tempat menyimpan data-data 

yang dibutuhkan di GSC dan lainnya. (bentuk dari komputersystem dapat 

dilihat pada gambar 2) 

3. Handy Talkiy/ HT 

Pungsi HT untuk memonitor pekerjaan dari setiap departemen yang 

ditujukan seperti GSC  memonitoir progres kamar yang diminta oleh 

GSA kepada housekepeeng department, dan yang lainnya. (bentuk dari 

handy talkiydapat dilihat pada gambar 3) 

4. Book  

Buku besar yang digunakan di guest service center untuk menycatat 

semua permintaan tamu agar petugas guest service center tidak lupa 

untuk menindak lanjuti permintaan tamu yang dikarnakan banyaknya 

telpon masuk. 

5. Alarm Clock 

Alarm clockbiasanya diseting untuk mengingatkan petugas GSC 

mengenai wake-up call,Alarm clock diseting 5 menit lebih awal dari 

permintaan wake-up call yang diminta oleh tamu. 

6. White Board  

White board ini digunakan sebagai papan pengumuman yang bersifat 

penting seperti penukaran mata uang asing ke rupiah, tamu VIP yang 

sudah masuk Member SPG dan even bulanan yang diadakan oleh hotel. 

7. Telephone Extension List 
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Telephone extension listmerupakan lis nomer telpon yang digunakan di 

masing-masing section yang ada di hotel lis ini yang digunakan oleh 

petugas GSC dalam mempermudah mengetahui nomer yang dihubungi 

untuk menelpon ke section yang ada di hotel, petugas guest service 

centerharus menghapal telpon extension list. (telephone extension list 

dapat dilihat pada gambar 4) 

8. Wake Up Call Form 

Pormulir yang digunakan di Guest service center untuk mencatat 

permintaan wake-up call dari tamuyang menginap di hotel. (wake up call 

formdapat dilihat pada gambar 5) 

9. Telephone Emergency 

Telephone emergency berpungsi sebagai telpon darurat yang digunakan 

oleh tamu maupun staff di hotel pada saat situasi darurat.(bentuk dari 

telephone emergencydapat dilihat pada gambar 6) 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Standar Operasional Prosedur(SOP) PadaGuest Service Centerdi Hotel 

Sheraton Senggigi Beach ResortLombok 
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Brikut ini adalah standar oprasional prosedur Guest Service Center (GSC) 

sesuai dengan job description yang ada pada Guest Service Centerdi Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok. 

1. Menerima Panggilan Telepon  Masuk (incoming call). 

Standar menerima panggilan telepon masuk  (incoming call) adalah 

menjawab telepon masuk harus segera mungkin, janganbiarkan telepon 

berdering melebihi 3 kali deringan. 

Adapun prosedur dalam menerima panggilan telepon masuk (incoming 

call) di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok adalah sebagai 

berikut: 

a. Ucapkangreating sesuai waktu,greating yang diucapkan apabila telepon 

berasal dari dalam hotel ( kamar tamu atau departemen lain) berbeda 

dengan greating yang di ucapkan pada saat  telpon masuk yang berasal 

dari luar hotel. 

Greatingtelpon dari dalam: Good morning / apternoon / evening,  guest 

service center this is rosita how may i 

assist you....? 

Greating telpon dari luar   : Good morning / apternoon / evening, thank  

you for calling sheraton senggigi beach 

resort lombok this is rosita how may i assist 

you.....? 

b. Mencatat informasi yang diberikan atau yang dibutuhkan oleh 

penelpon.  
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c. Mengulangi informasi yang diberikan atau yang dibutuhkan oleh 

penelpon untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan. 

d. Menindaklanjuti keinginan penelpon secara cepat dan tepat. 

e. Menutup pembicaraan dengan sopan dan hormat dengan mengucapkan 

terimakasih atas panggilannya. 

2. Melayani  permintaan sambungan telpon. 

Standar  dalam melayani  permintaan sambungan telpon di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok yang berasal dari luar hoteladalah 

menanyakan nama penelpon, tujuan menelpon, dari instansi mana dan mau 

disambungkan ke mana / department apa. 

Adapun prosedur menangani sambungan telpon di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombokadalah sebagai berikut: 

1) Jika telpon yang ingin disambungkan dari luar hotel. 

a. Gereating contohnya : good morning thank you for calling 

sheraton senggigi beach resort lombok his is rosita how may i 

assist you....? 

b. Apabila telpon ingin di sambungkan maka hal yang ditanyakan 

terlebih dahulu adalah nama, dari instansi mana, ada keperluan 

apa dan ingin disambungkan kemana/ department apa...? dengan 

bahasa yang sopan dan santun.  

c. Apabila sudah mengetahui tujuan si penelpon ingin 

disambungkan kemana, maka hal yang dilakukan adalah 

menelpon nomer extention yang dituju, jika tujuan penelpon ke 
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bagian atasan di hotel maka harus ditanyakan dulu kepada yang 

bersangkutan siap atau tidak disambungkan dengan si penelpon 

apabila siap maka telpon akan disambungkan dan jika tidak siap, 

maka pihak GSC akan memberitahukan kepada penelpon bahwa 

telepon tidak dapat disambungkan dengan alasan yang dapat 

diterima oleh penelpon misalnya sedang meating dan sebagainya. 

d. Tutup pembicaraan dengan mengucapkan thank you for calling 

atau thank you. 

e. Biarkan penelpon menutup telpon terlebih dahulu. 

2) Jika telpon yang ingin disambungkan dari dalam hotel 

a. Ucapkan greating : good morning, guest service center this is 

rosita how may i assist you...? 

b. Biasanya telepon yang dari dalam yang ingin disambungkan 

berasal dari tamu yang mengimnap dan staff yang ingin 

disambungkan ke department lain. Jika telpon dari staff ingin 

disambungkan ke department lain maka lansung disambungkan. 

c. Jika telepon dari tamu yang ingin disambungkan ke room daining 

/ room servicemaka lansung disambungkan dan jika ingin di 

sambungkan ke departement lain misalnyaAccounting 

Departement, Sales & Marketing departement, Human Resaurces 

Departement, Security Departement, Hausekeeping 

Departement,Engineering Departement maka tanyakan ada yang 

bisa dibantu..?, petugas GSC yang menyampaikannya kepada 
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department yang bersangkutan  karena tidak boleh lansung 

disambungkan. 

3. Menangani permintaan tamu yang ingin dibangunkan/wake-up call. 

Standar dalam menangani permintaan tamu yang ingin dibangukan/wake-

up calldi Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok adalah menulis 

semua permintaan tamu yang ingin dibangunkan / wake-up call di wake-up 

call form. 

Adapun prosedur penanganan permintaan wake-up call di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok adalah sebagai berikut: 

a. Semua permintaan wake-up call yang datang dari tamu, resepsionis 

atau seksi lainya akan dicatat pada formulir wake-up call form.  

b. Tulis di wake-up call formnama tamu, nomer kamar, jam berapa, 

untuk tanggal berapa,  diminta oleh siapa dan yang terakhir di handle 

oleh siapa. 

c. Pada jam pernintaan tamu, tamu akan ditelpon oleh petugas guest 

service center/ telepon operator sesuai dengan permintaan dari tamu, 

dan kata yang diucapkan adalah good morning/ afternoon/ evening, 

this is your wake-up call and have a good day/ have a nice day dan 

sebagainya. 

d. Apabila tamu yang dibangunkan tidak ada respon, maka telepon 

operator dibantu oleh room boy untuk mengetuk pintu, untuk 

meyakinkan bahwa tamu sudah bangun. 

4. Menerima telpon tamu yang akan reservasi atau memesan kamar. 
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Standar dalam menangani telpon yang masuk yang akan melakukan 

reservasi yaitu sambungkak telpon segera mungkin ke bagian reservasi.  

Prosedur yang dilakukan pada saat ada telpon masuk dari tamu yang akan 

reservasi maka hal yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Greating 

b. Apabila tamu ingin melakukan reservasi maka staff GSC meminta 

kepada tamu untuk menunggu sebentar, untuk dihubungkan dengan 

bagian reservasi. 

c. Apabila bagian reservasi sedang sibuk menghandle tamu lain yang 

sedang reservasi maka minta maaf kepada tamu dan memberikan 

pengertian kepada tamuuntuk melelpon kembali nanti. 

5. Menjaga semua alat komunikasi agar tetap bagus. 

Standar dalam menjaga alat komunikasi aagar tetap bagus di GSC adalah 

selalu membersihkan peralatan yang ada di GSC setiap hari pada saat 

memulai pekerjaan. 

Petugas GSC harus memperhatikan alat-alat komunikasi yang digunakan 

agar tetap bagus/ dapat digunakan prosedur yang dilakukan adalah: 

a. Pada saat bekerja maka petugas GSC membersihkan peralatan yang 

digunakan agar tetap bagus. 

b. Apabila ada kerusakan peralatan maka lansung melaporkan kepada 

engginering untuk segera diperbaiki. 

6. Membantu tamu dan staffuntuk melakukan telepon ke luar hotel. 
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Standar dalam memberikan bantuan kepada tamu/ staff yang ingin 

melakukan telepom ke luar yaitu melihat tagihan telpon di komputer. 

a. Meminta nomer telpon yang ingin dihubungi. 

b. Menelpon nomor yang sudah diberikan dan apabila sudah berdering 

maka lansung tekan tombol transper call. 

c. Melihat tagihan telpon untuk tamu yang ada di komputer. 

d. Tulis tagihan telpon tamu dan diberikan ke bagian guest servivce agen 

dan ditagihkan keopada tamu yang akan check-out. 

 

4.6. Penyebab Terjadinya Guest Complaint Pada Guest Service Center di 

Hotel Sheraton Senggigi Beach ResortLombok 

Sheraton Senggigi Beach Resort yang secara operasional sudah 

berjalan dengan baik, kadang–kadang terdapat keluhan tamu.Keluhan tamu 

di Sheraton Senggigi Beach Resort biasanya disebabkan oleh pelayanan 

yang kurang baik atau fasilitas yang tidak memadai.Staff telepon operator di 

Sheraton Senggigi Beach Resort harus menerima dan menanggapi setiap 

keluhan atau complaint dengan wajar dan jujur atas kekurangan atau 

complaint dari tamu, baik yang menyangkut pelayanan maupun fasilitas 

hotel yang kurang memadai.Sebagai staff telepon operator sudah menjadi 

kewajiban jika harus menerima dan menanggapi keluhan tamu kemudian 

menyelesaikan. 
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Adapun penyebab terjadinya  guest complaityang ditemukan 

penulis selama PKL padaGuest Service Center di Heraton Senggigi Beach 

Resort adalah:  

1. Complaint karena gangguan teknik 

Adalah keluhan tamu yang disebabkan oleh masalah perlengkapan 

maupun peralatan hotel yang tidak berfungsi dengan baik. 

Contoh: 

a. Pengatur udara dalam ruangan (AC) yang kurang berfungsi dengan 

baik. 

2. Complaint of Service 

Adalah keluhan tamu yang disebabkan oleh pelayanan yang tidak 

baikContoh: 

1. kamar tamu yang kurang bersih. 

2. Kamar tamu yang telat dibersihkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Prosedur Penanganan Guest ComplaintVia Telpon Pada Guest Service 

Center di Hotel Sheraton Senggigi Beach ResortLombok 



61 
 

pada hotel sheraton senggigi beach resort lombok prosedur dalam menangani 

guest complaint / keluhan tamu tidak jauh berbeda dengan prosedur yang 

dikemukakan oleh para ahli, adapun prosedur penanganan guest complain via 

telpon sebagai berikut: 

1. Hear them out adalah mendengarkan dengan seksama apa yang 

dikeluhkan tamu, jangan menanggapinya dengan emosi meskipun sikap 

tamu menyakitkan dan menyinggung perasaan jangan pernah memotong 

pembicaraan tamu pada saat menyampaikan keluhannya melalui telepon. 

2. Writing complaint the guest adalah Mencatat segala permintaan atau 

keluhan tamu dengan benar pada form yang telah disiapkan, cantumkan 

nomor kamar, nama tamu, isi permintaan atau keluhan, dan waktu 

permintaan atau keluhan sambil mendengarkan keluhan tamu melalui 

telepon. 

3. Empathize adalah menunjukkan rasa empati kepada tamu, ikut merasakan 

apa yang dirasakan oleh tamu kalimat yang menunjukkn rasa empati kita 

kepada tamu yaitu i understan how do you feel. 

4. Apologize adalah meminta maaf kepada tamu dalam menangani keluhan 

tamu, tidak ada yang harus disalahkan. Pada prinsipnya staff meminta 

maaf karena telah membuat tamu merasa tidak nyaman, dengan 

mengucapkan “sorry for the inconvenience”. Kalimat ini bermakna 

netraldan tidak ada yang perlu dikorbankan lagi, apalagi dilarang 

menyalahkan tamu. 
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5. Taking proper actionadalah memberitahu tamu bahwa masalah akan 

diusahakan penyelesaiannya. 

6. Thank you (Terimakasih) adalah selalu ucapkan terima kasih atas 

komplain yang disampaikan oleh tamu.Komplain sangat penting sebagai 

masukan dan evaluasi atas pelayanan atau service yang diberikan kepada 

tamu. 

7. Take action (bertindak) 

Di Hotel Sheraton Senggigi Beach ResortLombok hal yang dilakukan 

petugas GSC (guest service center) saat menangani complaint yaitu 

segera lakukan tindakan dengan menghubungi departemen yang 

bersangkutan untuk menangani permintaan atau keluhan tamu, misalnya 

keluhan tamu mengenai AC yang rusak maka tindakan yang dilakukan 

guest service center adalah menghubungi engginering AC untuk 

memperbaiki AC tersebut. 

8. Follow up(Menindak lanjuti keluhan) 

Pada hotel sheraton senggigi beach resort lombok prosedur yang 

dilakukan setelah 15 atau 20 menit yaitu menindak lanjutui keluhan tamu 

apakah sudah dikerjakan oleh department yang bersangkutan dan 

menerima feed backdari staff yang menangani permintaan atau keluhan 

tamu tersebut kemudian menelpon tamu yang menyampaikan keluhannya 

dan menanyakan kepada tamu apakah permasalahannya sudah ditangani, 

hal ini dilakukan oleh petugas GSC sebagai rasa empati kepada tamu 

agar tamu merasa dipentingkan di hotel. 
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9. Langkah terakhir yaitu memasukkan keluhan tamu kedalam starguest 

eventdimana starguest even merupakan system yang digunakan oleh  

hotel yang bergabung dalam jaringanstarwoodhotel dan semua informasi 

dapat dibaca oleh hotel lain yang bergabung dalam jaringan starwood 

hotel. Isi dari starguest event yaitu: nomer kamar, nama tamu,apa 

permasalahan tamu atau permintaan tamu, jam berapa, ditangani oleh 

siapa, dan apa tindakan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  
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5.1. Kesimpulan  

Penerapan yang dilakukan dalam penanganan guest complaintvia telepon 

pada Guest Service Center di Hotel Sheraton ada 9 tahapan yaitu:  Hear them 

out, Writing complaint the guest, Empathize, Apologize, Taking proper 

action, Thank you, Take action,  Follow up, dan terakhir  memasukkan 

keluhan tamu kedalam starguest event, penerapan tersebut sesuai dengan 

hasil pengamatan penulis selama melaksanakan PKL. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitun: 

1.  Diharapkan kepada pihak hotel untuk membuatkan standar operasional 

prosedur(SOP) dalam menangani guest complaint  via telepon. 

2. Terkait dengan penyebab terjadinya guest complaint pihak hotel 

diharapkan  dapat mengupayakan agar tidak terjadi guest complaint. 
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Peta Lokasi Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 
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Telephone Switchboard 
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Komputer System 
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Handy Talkiy / HT 
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Telephone Extension List 
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Wake Up Call Form 
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