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ABSTRAK 

 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul Implementasi Standar Operasional 

Prosedur  Bellboy Dalam Menangani Barang Bawaan Tamu, Tujuan penulisan 

karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui Bellboy mengimplementasikan 

standar operasional prosedur dalam menangani barang bawaan tamu, serta 

mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang menyebabkan 

kurangnya efektivitas kerja Bellboy dalam mengimplementasikan standar 

operasional prosedur  penanganan barang bawaan tamu. Metode penelitian ini 

berbentuk partisipatoris yaitu metode pengamatan dimana peneliti langsung terjun 

di Hotel Sheraton Senggigi sebagai Bellman.   

Hotel Sheraton Senggigi telah mengimplementasikan standar operasional 

prosedur bellboy dalam menangani barang bawaan tamu dengan baik dan benar 

berdasarkan dengan standar operasional prosedur menurut para ahli dan standar 

operasional prosedur yang telah ditetapkan Hotel Sheraton Senggigi.  

 

KATA KUNCI : Ekonomi, Pariwisata, Bellboy. 
 

ABSTRACT 

 

This science paper entitled Implementasi Standar Operasional Prosedur  

Bellboy Dalam Menangani Barang Bawaan Tamu. The purpose of this science 

paper to observe the implementation standard operational procedure of Bellboy in 

handling guest luggage, and to know the supporting factors and the influence 

factors lack of working affectivity of Bellboy in handling guest luggages. The 

method of this research is participatory, which is observation method where 

researcher work directly at Hotel Sheraton Senggigi as a Bellman. 

Hotel Sheraton Senggigi implemented standard operational procedure of 

bellboy in handling guest luggage well base on standard operational procedure by 

experts and standard operational procedure that has been established by Hotel 

Sheraton Senggigi. 

KEY WORD : Economy, Tourism, Bellboy. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri perhotelan di Indonesia tumbuh pesat dengan semakin 

berkembangnya industri pariwisata dan semakin banyaknya orang yang 

melakukan perjalanan untuk berlibur atau alasan bisnis. Selama ini Bali dan 

beberapa kota besar lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan 

Yogyakarta menjadi sasaran potensial bagi para investor untuk mendirikan 

hotel, namun ada sesuatu yang menarik dari provinsi NTB dimana investasi 

industri perhotelan tumbuh sangat pesat selama beberapa tahun terakhirdan 

ini terpusat di pulau Lombok. Kendati demikian, potensi besar di sektor 

perhotelan tidak cukup menjanjikan kesuksesan bagi usaha perhotelan, karena 

munculnya para pesaing global. Hanya hotel-hotel yang dikelola dengan baik 

dan diorientasikan kepada kepuasan pelangganyang akan mampu meneguk 

keuntungan dari pesaing yang semakin ketat itu.  

Peningkatan wisatawan kesuatu daerah harus diimbangi dengan 

penigkatan akomodasi yang akan menunjang kegiatan pariwisata di daerah 

tersebut. Peningkatan kunjungan wisatawan ini telah memberikan kemajuan 

yang sangat signifikan, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya 

investor yang ingin melakukan investasi di NTB khususnya di Lombok, 

seperti banyaknya pembangunan hotel-hotel baru baik City Hotel, Villa, 

Restaurant, maupun Travel Agent. 

Hotel adalah salah satu penyediaan jasa pelayanan dalam bidang 

akomodasi.Di hotel tamu bisa tidur, makan, dan minum ataau bisa dikatakan 

hotel adalah tempat tinggal kedua bagi wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara. Sebagai penyedia jasa pelayanan, hotel harus mempunyai 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan dalam 

bidang pelayanan jasa. Artinya, peranan manusia atau staff yang melayani 
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pelanggan merupakan faktor utama karena hanya manusialah yang dapat 

berkomunikasi secara langsung dan terbuka. 

Dalam sebuah hotel terdapat beberapa departemen yang memiliki 

hubungan atau kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Mengingat 

bahwa usaha jasa perhotelan tidak akan sanggup bertahan tanpa adanya 

kerjasama didalam organisasinya. Salah satunya adalah Front Office 

Department ini memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan 

jantung dan sumbunya hotel. Departemen ini juga merupakan pusat 

koordinasi pelayanan yang sering dikatakan sebagai “the first and the last 

impression to the guest”. 

Salah satu bagian dari Front Office Department yang cukup berperan 

dalam memberikan pelayanan serta menciptakan kepuasan tamu adalah 

bagian Bellboy atau juga disebut Concierge. Kedudukan Bellboy merupakan 

bagian penting dihotel, karena pertama kali tamu datang yang menyambut 

adalah Bellboy. Pelayanan Bellboy yang profesional dapat memberikan 

kepuasan tamu dan menjadi pelanggan yang loyal. Tamu yang menginap dari 

berbagai kalangan sehingga barang-barang yang mereka bawa bermacam-

macam, dalam hal ini Bellboy sangat berperan penting, maka untuk 

kelancaran operasional dibagian ini perlu adanya prosedur maupun upaya-

upaya yang dapat dilakukan, agar kepuasan tamu yang menginap dapat 

terpenuhi. Namun dalam tugas dan tanggungjawab yang telah dikerjakan 

sering terjadi hambatan dan mengalami kendala. 

Bellboy yang bertugas membawa barang bawaan tamu juga harus 

memperhatikan dengan teliti jenis dan jumlah barang yang dibawa.Karena 

sering terjadi kesalahan pada saat pengantaran dan pengambilan barang tamu. 

Bellboy juga bertugas sebagai Door Man yang bertugas membukakan pintu 

mobil untuk tamu, dan mengucapkan greeting dengan menggunakan bahasa 

asing. Untuk itu hal yang harus diperlukan Bellboy yaitu bahasa asing karena 
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Bellboy juga bertugas untuk menjelaskan semua fasilitas dan menerangkan 

cara penggunaan fasilitas tersebut. 

Profesionalisme Bellboy dalam menyambut dan menangani barang 

bawaan tamu sangat penting dalam membentuk citra yang baik bagi hotel itu 

sendiri.Dalam hal ini Bellboy harus berpegang teguh pada standar operasional 

prosedur guna menciptakan profesionalisme dalam bekerja. 

standar operasional prosedur yang telah dibuat oleh pihak manajemen 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort khususnya di departemen Front Office 

yakni di seksi penanganan barang atau Bellman section kadang-kadang tidak 

diimplementasikan dengan baik dan benar.  

Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan 

“Implementasi Standar Operasional Prosedur Bellboy Dalam Menangani 

Barang Bawaan Tamu di Hotel Sheraton Senggigi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah implementasi standar operasional prosedur Bellboy 

dalam menangani barang bawaan tamu di Hotel Sheraton Senggigi? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan  kurangnya efektivitas kerja 

Bellboy dalam mengimplementasikan standar operasional prosedur 

yang sudah dibuat di Hotel Sheraton Senggigi? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan : 

Untuk mengetahui implementasi standar operasional prosedur Bellboy 

dalam menangani barang bawaan tamu dan untuk mengetahui faktor-

faktor pendukung dan factor-faktor yang menyebabkan kurangnya 

efektivitas kerja Bellboy dalam mengimplementasikan standar 
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operasional prosedur yang sudah dibuat oleh pihak menejemen di 

Hotel Sheraton Senggigi. 

1.3.2. Manfaat : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

ilmu kepariwisataan terutama dalam bidang industri perhotelan 

pada Front Office Department. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan bisa dijadikan pedoman dan acuan kerja 

Bellboy agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada Front 

Office Department di Hotel Sheraton Senggigi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Menurut Kodyat dalam Harry Razeki (2009) pariwisata adalah 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, 

budaya, alam dan ilmu.  

Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Harry Razeki (2009) 

menjelaskan pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara 

dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana 

mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama 

tinggal di tempat-tempat tujuan itu. 

Sedangkan Wahab dalam Harry Razeki (2009) menjelaskan pariwisata 

adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, 

peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga 

meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, 

penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri. 

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pariwisata 

adalah kegiatan yang berkaitan dengan leisure (waktu luang untuk 

bersenang-senang) ditempat wisata, untuk  refressing juga dapat 

memanfaatkan industry pariwisata seperti akomodasi perhotelan, agent 

perjalanan sebagai pelengkap kegiatan pariwisatanya. 

2.2  Pengertian Hotel 

Pengertian hotel menurut Sulastiyono (2001:5), hotel adalah suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang 
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yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang 

wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian 

khusus. 

Menurut Glorier Electronic Publishing Inc 1995, menyatakan bahwa 

hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makan, 

minum dan pelayanan lain untuk umum. 

Menurut Wiyasha (2010:5), hotel adalah bangunan khusus yang 

disediakan bagi orang yang dapat menginap atau istirahat, memperoleh 

pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lain yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama 

kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Hotel dapat diklasifikasikan atau dapat dikelompokkan kedalam berbagai 

kelas atau tingkatan, berdasarkan dari penilaian tertentu. Berdasarkan 

peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel, maka 

klasifikasi hotel adalah sebagai berikut : 

1. Hotel Bintang 

Adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan 

kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima. 

2. Hotel Non Bintang 

Adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan 

kelas hotel sebagai hotel bintang satu. 

Berdasarkan penilaian tersebut, hotel-hotel di Indonesia digolongkan 

kedalam lima kelas hotel, yaitu hotel bintang satu (*), hotel bintang dua 

(**), hotel bintang tiga (***), hotel bintang empat (****), dan hotel bintang 

lima (*****), hotel-hotel dengan golongan kelas tertinggi dinyatakan 

dengan tanda bintang lima dan hotel dengan golongan kelas terendah 

dinyatakan dengan tanda bintang satu. Hotel-hotel yang tidak memenuhi 

standar kelima kelas tersebut atau berada dibawah standar minimum standar 
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yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata disebut hotel melati atau hotel 

tidak berbintang. 

Maka dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

hotel adalah suatu akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, makan, 

minum, dan bersifat umum serta fasilitas lainnya yang memenuhi syarat 

kenyamanan dan dikelola secara komersil. 

2.3. Departemen-Departemen Dalam Hotel 

Hotel memiliki berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi tamu dan 

diatur atau diurus oleh bagian-bagian yang disebut departemen.Untuk 

menjalankan operasionalnya dengan baik dan lebih efektif, sebuah hotel. 

Menurut buku “Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping “ karya 

Yayuk Sri Perwani, (2001) depertemen-departemen yang ada di sebuah 

hotel adalah sebagai berikut : 

1. Front Office Department (departemen kantor depan) 

Departemen yang menjual kamar yang memenuhi syarat dan siap untuk 

dihuni oleh tamu hotel. 

2. Marketing Department (departemen pemasaran) 

Departemen yang bertugas memasarkan hotel kepasaran luas sesuai 

kebutuhannya. 

3. Housekeeping Department (departemen tata graha) 

Departemen yang bertugas menyiapkan kamar yang bersih dan diap 

dihuni oleh tamu hotel. 

4. Personel Department (departemen personalia) 

Departemen yang bertugas mengurusi seluruh administrasi karyawan 

hotel. 

5. Food and Beverage Department (departemen makanan dan 

minuman) 

Departemen yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman didalam 

hotel. 
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6. Finance Department (departemen keuangan) 

Departemen yang bertugas dalam mengelola keuangan, baik pemasukan 

maupun pengeluaran hotel. 

7. Engineering Department (departemen pengoperasian dan 

perbaikan) 

Departemen yang bertugas dalam mengoperasikan, merawat, dan 

memperbaiki semua peralatan didalam hotel. 

8. Training Department (departemen pelatihan) 

Departemen yang bertugas memberikan berbagai latihan bagi karyawan 

hotel baik yang baru maupun yang lama. 

9. Laundry Department (departemen binatu) 

Departemen yang bertugas membantu departemen Housekeeping dalam 

menyediakan linen. 

10. Security Department (departemen keamanan) 

Departemen yang bertugas mengatur dan menjaga keamanan hotel. 

2.4. Pengertian Front Office Department 

Front Office adalah salah satu departemen disebuah hotel yang berada 

dibagian depan yang merupakan pintu gerbang dari hotel itu sendiri 

sehingga mudah diketahui dan dihubungi oleh tamu. Kantor depan juga 

merupakan departemen yang bertanggung jawab atas penjualan kamar hotel 

berdasarkan cara yang sistematik melalui reservasi hingga penyerahan 

kamar kepada tamu hotel dan memberikan pelayanan informasi kepada para 

tamu hotel selama mereka berada dan menginap di hotel. 

Dapat dilihat dari definisi di atas bahwa kantor depan merupakan 

departemen yang memiliki peranan sebagai penjual kamar dan secara 

langsung merupakan sumber pendapatan utama setiap hotel. Layanan yang 

diberikan secara terus-menerus oleh departemen ini maka akan menciptakan 

citra yang baik dari suatu hotel yang dapat tercermin dari pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan kantor depan kepada tamu. 
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Menurut Kasavana & Brooks (1995 :427) peranan dan fungsi utama 

dari kantor depan hotel adalah menjual, dalam arti menyewakan kamar 

kepada tamu. Oleh karena itu, maka lokasi atau letak kantor depan hotel 

seharusnya berada ditempat yang mudah dilihat atau diketahui oleh tamu 

untuk membantu pelaksanaannya. Fungsi bagian kantor depan hotel terbagi 

menjadi beberapa sub bagian yang masing-masing sub bagian memiliki 

fungsi pelayanan yang berbeda. Adapun sub bagian yang terdapat di kantor 

depan hotel adalah sebagai berikut : 

a. Pelayanan pemesanan kamar (reservation service). 

b. Pelayanan informasi ( information service) 

c. Pelayanan penanganan barang-barang tamu (porter/bell captain, desk 

service). 

d. Pelayanan check-in dan chec-out (front desk). 

e. Kasir kantor depan (front office cashier). 

Kantor depan sering diumpamakan sebagai pusat kegiatan hotel (serve 

center), sumbu (hubungan) dan hati (heart) daripada hotel. Hal tersebut 

memberi petunjuk betapa pentingnya peranan kantor depan hotel ditinjau 

dari segi pelayanan hotel. Memang benar nilai kantor depan hotel dianggap 

sebagai poros atau pusat kegiatan hotel  dalam memberikan pelayanan 

karena dari kantor depan datangnya informasi, instruksi dan pengarahan 

pelayanan akan disajikan kepada tamu. 

Disamping peranannya sebagai sumber informasi, instruksi dan 

penyerahan pelayanan yang akan disajikan kepada tamu yang belum tiba 

maupun selama tamu tinggal di hotel. Oleh karena itu, pendapatan yang 

diperoleh dari hasil penjualan kamar lebih besar dari hasil produk lainnya, 

maka peranan kantor depan didalam menyajikan pelayanan sangat 

menentukan keberhasilan pelayanan sebagai kesan pertama dan terakhir 

bagi tamu. 
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2.5. Fungsi dan Peranan Front Office Department 

Menurut Bagyono (2006:22) dalam bukunya yang berjudul “Teori dan 

Praktek 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). 

4. Melaporkan status kamar (status kamar dapat di-update secara manual 

atau 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, faximile, 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 hotel. 

3. Sebagai pusat komunikasi. 

4. Menjaga hubungan dengan tamu dan departemenlain di hotel. 

5. Urat nadi utama sebuah hotel. 

6. Jantungnya hotel. 

7. Pusat koordinasi pelayanan hotel. 

8. Konter informasi bagi tamu. 

9. Sumbunya hotel. 

10. Sumber informasi potensial bagi penjualan dan pemasaran hotel. 
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2.6. Pengertian Bellboy 

Bellboy adalah orang yang bertanggung jawab menyambut, 

membuka pintu mobil tamu check-in dan check-out, sekaligus menangani 

barang-barang bawaan tamubaik itu tamu yang check-in maupun tamu 

yang check-out serta bertugas mengantar tamu-tamu ke kamar dan 

menjemput barang tamu ke kamar jika diminta. 

2.7. Peranan dan Fungsi Bellboy 

1. Peranan Bellboy 

Menurut diktat kantor depan yang disusun oleh Bratayasa (2005) 

disebutkan bahwa peran dari Bellboy adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai citra hotel melalui kebersihan dan kerapian area kerja. 

b. Keamanan barang-barang bawaan tamu tiba, berangkat, pindah 

kamar dan penanganan penyimpanan barang tamu merupakan 

tanggung jawab dari seksi ini. 

c. Merupakan mata dan telinga hotel yaitu melalui pengawasan yang 

dilakukan oleh seluruh petugas seksi penanganan barang terhadap 

lalu lintas dan tamu yang ada di lobby dan area lainnya. 

2. Fungsi Bellboy 

Diuraikan pula pada diktat tersebut fungsi Bellboy adalah sebagai berikut  

1. Menangani barang-barang bawaan tamu tiba, baik tamu perorangan, 

tamu rombongan maupun tamu penting. 

2. Menangani barang-barang bawaan tamu berangkat, baik tamu 

perorangan, tamu rombongan maupun tamu penting. 

3. Menangani barang-barang bawaan tamu yang pindah kamar. 

4. Menagani penyimpanan sementara untuk barang-barang bawaan 

tamu. 

5. Melaksanakan suruhan baik di dalam maupun di luar area hotel. 

6. Menangani pengantaran dan penjemputan dari dan bandara maupun 

pelabuhan. 
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2.8. Tugas dan Tanggung Jawab Bellboy 

Setiap departemen yang berada di hotel tentunya memiliki tugas dan 

tanggung jawab. Begitu juga dengan seksi pelayanan barang dalam hal ini 

salah satunya adalah Bellboy. 

Darsono (2001:74) menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab 

Bellboy adalah sebagai berikut : 

a. Menangani barang, koper tamu yang dibawa pada saat check-in, check-

out, dan titipan barang di porter room. 

b. Mencatat koper, barang bawaan tamu pada bellboy errand card, dan 

bellboy working list check-in dan check-out. 

c. Mencatat semua barang, koper yang dititipkan baik yang sementara 

maupun yang dititipkan lebih dari 24 jam. 

d. Titipan koper atau barang ini dicatat pada luggage helping receipt. 

e. Mengirim pesan tamu, koran, telex atau facsimile. 

Selain itu, Bagyono (1997:8) mencoba menguraikan tugas dan 

tanggung jawab seorang Bellboy adalah sebagai berikut : 

a. Mengisi daftar hadir. 

b. Membaca log book untuk mengetahui hal-hal atau masalah yang perlu 

diselesaikan. 

c. Menangani barang tamu perorangan pada saat kedatangan. 

d. Menangani barang tamu perorangan pada saat keberangkatan. 

e. Menangani barang tamu rombongan pada saat kedatangan. 

f. Menangani barang tamu rombongan pada saat keberangkatan. 

g. Menangani barang tamu pada saat pindah kamar. 

h. Mengisi dan melengkapi guest card. 

i. Menangani penitipan barang dan melakukan investarisasi barang-barang 

tersebut secara rutin. 

j. Mengantar surat, kantor dan pesan ke kamar tamu. 

k. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas. 

l. Menerima dan melaksanakan tugas-tugas suruhan. 

m. Selalu siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. 
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n. Menjaga kebersihan dan kerapian area-area kerja. 

o. Mengisi log book ketika akan mengakhiri tugas dan bila ada yang belum 

terselesaikan. 

Sedangkan menurut bratayasa (2005:22), tugas Bellboy adalah sebagai 

berikut : 

a. Melakukan punch-in pada waktu masuk. 

b. Mempersiapkan diri di locker. 

c. Melapor pada atasan. 

d. Membawa log book jika ada pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. 

e. Menyambut kedatangan tamu tiba. 

f. Mengeluarkan barang-barang bawaan tamu dari mobil. 

g. Menghitung dan mencatatbarang-barang bawan tamu kedalam bellboy 

errand card. 

h. Mengantar tamu sambil membawa barang bawaan tamu ke kamar. 

i. Menjelaskan keadaan kamar serta cara menggunakan fasilitas-fasilitas di 

dalam kamar tamu. 

j. Membagikan koran ke bagian-bagian atau departemen di hotel dan 

kamar tamu. 

k. Menangani pengiriman surat-surat keluar dari pihak menejemen maupun 

untuk tamu. 

l. Menyampaikan surat-surat yang datang baik untuk menejemen maupun 

untuk tamu. 

m. Melakukan pemanggilan tamu dengan menggunakan alat pemanggil. 

n. Menjaga kebersihan dan kerapian area kerja. 

o. Memasang surat kabar baru pada tempat surat kabar yang terdapat di 

lobby. 

p. Melaporkan kepada atasan bila terjadi sesuatu yang tidak semestinya 

dalam hubungan dengan operasional hotel. 

q. Menyiapkan announcement board untuk kejadian-kejadian tertentu. 

r. Mencatat setiap kejadian penting di log book yang terjadi pada hari itu 

dan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti oleh petugas shift berikutnya. 
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s. Mengganti pakaian di locker dan melakukan punch-out pada waktu 

pulang. 

2.9. Peralatan yang Digunakan Oleh Bellboy 

Adapun peralatan-peralatan yang digunakan oleh Bellboy yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kotak penyimpanan kunci kamar tamu berangkat atau key drop. 

2. Meja Bell captain atau counter. 

3. Rack tempat penyimpanan barang. 

4. Kereta barang atau trolly. 

5. Telepon. 

6. Rak informasi. 

7. Lemari arsip atau filling cabinet. 

8. Kotak pertolongan pertama. 

9. Timbangan barang. 

10. Tempat sampah. 

2.10. Pengertian Implementasi  

Menurut Utsman (2002:70) dalam bukunya yang berjudul konteks 

implementasi berbasis kurikulum, implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan, rencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.Sedangkan menurut setiawan (2004:39). Dalam bukunya 

yang berjudul implementasi dalam brokrasi pembangunan, implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana proklasi yang efektif, sementara itu Harsono (2002:67), dalam 

bukunya yang berjudul implementasi kebijakan dan politik, mengungkapkan 

bahwa, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan 

menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Membangun 

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. 
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Dari beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang 

telah disusun dengan cermat dan rinci.Implementasi ini biasanya selesai 

setelah dianggap permanen.Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi 

suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dengan serius dan mengacu 

pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, 

pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. 

2.11. Prosedur Penanganan Barang Bawaan Tamu 

Menurut bratayasa (2005:24), dalam bukunya yang berjudul “diktat 

kantor depan”, prosedur penanganan barang bawaan tamu adalah sebagai 

berikut : 

A. Prosedur Penanganan Barang Bawaaan Tamu Tiba 

1. Doorman menyambut tamu dengan salam mengucapkan “selamat datang 

kepada tamu” sambil membukakan pintu mobil. 

2. Bellboy menurunkan barang-barang bawaan tamu dengan hati-hati dan 

ditempatkan pada tempat-tempat yang aman di pintu utama. 

3. Bellboy menghitung jumlah barang-barang tersebut dan memeriksa jika 

ada kerusakan, untuk kemudian diinformasikan kepada tamu. 

4. Mempersilahkan tamu menuju meja pendaftaran sambil membawa barang-

barang bawaan tamu. 

5. Selama menunggu tamu mendaftar, gantungkan luggage tag pada setiap 

barang-barang bawaan tamu. Bellboy juga akan menerima bellboy errand 

card dari Bell Captain. 

6. Setelah tamu mendaftar, bellboy menerima kunci kamar tamu dan kartu 

tamu dari petugas penerima tamu. Segera tulis nama dan nomor kamar 

tamu pada luggage tag. 

7. Bila tamu telah siap kekamar persilahkan tamu berjalan lebih dulu dan 

tunjukkan jalan serta arah yang harus dilalui. 

8. Persilahkan tamu memasuki dan keluar lebih dulu dari lift atau elevator. 

9. Ketuk pintu kamar sebelum membuka pintu. 
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10. Membuka pintu kamar dengan hati-hati, menyalakan lampu dan minta 

dengan sopan kepada tamu untuk menunggu sementara Bellboy 

memeriksa keadaan kamar. 

11. Persilahkan tamu memasuki kamar. 

12. Barang-barang bawaan tamu diletakkan pada rak barang. 

13. Mintalah izin kepada tamu untuk menerangkan fasilitas kamar tentang 

letak dan cara penggunaannya. Tawarkan bantuan tambahan. 

14. Menyerahkan kunci dan kartu tamu dengan sopan. 

15. Mengucapkan selamat beristirahat dengan baik sebelum meninggalkan 

tamu. 

16. Bellboy kembali ke lobby melengkapi bellboy errand card lalu diserahkan 

kepada Bell Captain. 

17. Bellboy mendatangi bellboy control sheet. 

B. Prosedur Penanganan Barang Bawaan Tamu Berangkat 

1. Tamu menghubungi petugas penerima tamu, Front Office Cashier atau 

Bell Captain. 

2. BellCaptain memerintahkan Bellboy ke kamar tamu dan menyerahkan 

bellboy errand card yang telah di isi nama, nomor kamar tamu, tanggal  

keberangkatan dan time last. 

3. Bellboy mengetuk pintu kamar tamu dan menanyakan jika tamu sudah 

siap berangkat. 

4. Bellboy memeriksa keadaan kamar untuk melihat kemungkinan barang-

barang tamu ketinggalan dan barang-barang yang rusak atau hilang. 

5. Bellboy membawa barang-barang tamu ke lobby dan meletakkan di sekitar 

counter BellCaptain. 

6. Bellboy memeriksa pembayaran rekening tamu dikasir kantor depan. 

7. Kasir memberi cap paid atau charge dan tanda tangan pada bellboy errand 

card jika tamu sudah menyelesaikan rekeningnya. 

8. Bellboy menggantungkan luggage tag yang telah di isi nama dan nomor 

kamar tamu pada barang-barang milik tamu. 
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9. Bellboy menuliskan “key ok” pada bellboy errand card jika kunci kamar 

tamu sudah kembali. 

10. Jika tamu telah siap Bellboy membawakan barang-barang tamu ke mobil. 

11. Bellboy mencatat nomor kendaraan tamu pada bagian belakang bellboy 

errand card. 

12. Bellboy menyerahkan kunci kamar pada petugas informasi dan 

menyerahkan bellboy errand card pada Bell Captain. 

C. Prosedur Barang Bawaan Tamu Pindah Kamar 

1. Tamu mengajukan pindah kamar kepada petugas penerima tamu. Setelah 

disetujui, petugas penerima tamu akan menginformasikannya kepada Bell 

Captain dengan menyerahkan formulir pindah kamar. 

2. Bellboy menuju kamar tamu dengan membawa kereta barang atau trolly 

jika perlu dan bellboy errand card yang telah dilengkapi dengan time last 

oleh Bell Captain. 

3. Sebelum memasuki kamar, Bellboy memberitahukanya kepada 

Housekeeping sebagai saksi dalam perpindahan kamar ini. 

4. Bellboy memperhatikan tempat dan keadaan barang-barang tamu sebelum 

dipindahkan ke kamar yang baru. 

5. Bellboy memeriksa keadaan kamar jika ada barang-barang tamu yang 

tertinggal atau jika ada barang-barang tamu yang rusak. 

6. Bellboy memindahkan barang-barang tersebut dengan hati-hati. 

7. Di kamar yang baru, barang-barang tamu diletakkan pada tempat dan 

keadaan yang sama seperti pada kamar yang lama. 

8. Bellboy melengkapi bellboy errand card dan pada halaman belakangnya 

di tulis key ok sebagai tanda bahwa kunci kamar yang lama sudah kembali 

dan diserahkan kepada petugas informasi. 

9. Bellboy menyerahkan bellboy errand card kepada Bell Captain. 

10. Bellboy menandatangani formulir pindah kamar. 

D. Prosedur Penaganan Penyimpanan Barang Bawaan Tamu 

1. Tamu datang ke meja Bellboy Captain untuk menitipkan barang-

barangnya. 
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2. Petugas mengeluarkan kartu penitipan barang dan mengisinya. 

3. Sebelum barang-barang tersebut disimpan, petugas akan menempelkan 

kartu penitipan barang yang terdiri dari dua bagian yaitu satu untuk tamu 

dan satu untuk digantungkan pada barang. 

4. Barang-barang tersebut dicatat pada buku penitipan barang. 

5. Setelah pencatatan selesai, barang-barang kemudian diatur di rak 

penyimpanan menurut jenis barangnya. 

6. Pada saat tamu akan mengambil barang-barangnya, petugas meminta 

tanda bukti penyimpanan barang berupa kartu penitipan. 

7. Petugas menuju ke rak penyimpanan dan mencocokkan nomor seri kartu 

tersebut. 

8. Bila nomor sudah sesuai, maka tamu dapat mengambil barang-barangnya. 

9. Petugas menyelesaikan pencatatan pada buku penitipan barang. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1. Sejarah Singkat Hotel Sheraton Senggigi  

Hotel Sheraton didirikan pertama kali pada tahun 1937 oleh Ernest 

Henderson dan Robert Moore di Stonehaven, Springfield, Massachusetts 

America.Pada tahun 1947, Sheraton adalah hotel pertama yang masuk bursa 

saham New York.Tahun 1949 Sheraton memiliki Dunia International dengan 

pembelian 2 jaringan hotel utama di Canada. Tahun 1958 hotel yang pertama kali 

meluncurkan Sistem Reservasi Elektronik. 

Pada tahun 1961 Ekspansi International ke Timur Tengah dimulai dengan 

pembukaan Sheraton Tel Aviv di Israel dan kini Sheraton merupakan jaringan 

hotel terkemuka di Israel. 

Tahun 1963 Ekspansi International ke Amerika Latindengan pembukaan 

Hotel Sheraton Macuto di Venezuela.1999 Business Traveler International 

memberikan penghargaan pada Sheraton sebagai “Jaringan hotel terbaik di 

Amerika Latin”.Tahun 1965 jaringan Sheraton merayakan hotel keseratusnya 

dengan pembukaan Sheraton Boston. 

Tahun 1970 jaringan  hotel pertama yang mengembangkan nomor bebas 

pulsa. Sheraton menjadi jaringan hotel pertama yang mendirikan jaringan Toll 

Free 800 (bebas pulsa) untuk akses pelanggan langsung. Perluasan ke Eropa dan 

Guatemala dengan Hotel Sheraton Stocholm sebagai proyek hotel pertama di 

Eropadan Sheraton Conquis Tador di Kota Guatemala sebagai hotel pertama di 

Amerika Utara. 

Pada tahun 1985 Hotel International di Republik Rakyat Cina.Tahun 1986 

Sheraton memberikan penghargaan kepada tamunya dengan meluncurkan 

Sheraton Club International (SCI) yaitu program kesetiaan yang paling mendunia. 

SCI menjadi dasar Starwood Preferred Guest (SPG). 
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Tahun 1987 ulang tahun Sheraton yang ke lima puluh Sheraton merayakan 

ulang tahunnya di Negara bagian ke-50 dengan konferensi Manajemen 

International di Hawai. Di saat yang sama Sheraton meluncurkan Guest 

Saticfation System (GSI) untuk meyakinkan komitmen kepada tamunya. Tahun 

1998 Starwood Hotel and Resort mengakuisisi Sheraton, Sedangkan di akhir 

tahun 2015 Starwood telah resmi di akuisisi oleh Marriott International dan 

menjadi jaringan hotel terbasar di Dunia. 

Tahun 2002 Sheraton Service Promise diterapkan di Amerika Utara, tahun 

2004 Sheraton memperkenalkan “Sweet Sleeper Bed” dan bahkan pada tahun 

2006 Sheraton memiliki portfolio 400 hotel di lebih dari 70 Negara. 

Sekarang Starwood-Marriot Hotel and Resort mempunyai 30 Brand Hotels 

yang berada pada naungannya yaitu : 

1. The Ritz-Carlton 

2. ST Regis 

3. JW Marriott 

4. The Luxury Collection 

5. Bvlgari 

6. W Hotel 

7. Edition 

8. Marriott Hotels 

9. Sheraton 

10. Marriott Vacation Club 

11. Delta Hotels 

12. Le Meridien 

13. Westin 

14. Renaissance Hotels 

15. Gaylord Hotel 

16. Courtyard Hotels 

17. Four Points 
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18. Springhill Suites 

19. Protea Hotels 

20. Fairfield Inn & Suites 

21. AC Hotels 

22. Aloft Hotels 

23. Moxy Hotels 

24. Marriott Executive Apartments 

25. Residence Inn 

26. Townplace Suites 

27. Element 

28. Autograph Collection Hotels 

29. Design Hotels 

30. Tribute Portfolio 

Perusahaan baru ini kemudian mengoperasikan dan menjalankan lisensi lebih 

dari 5.700 properti dan 1,1 juta kamar serta mewakili 30 merek terkemuka mulai 

dari segmen menengah hingga mewah bertempatkan lebih dari 110 Negara di 

Dunia. 

Sheraton Senggigi didirikan pada bulan Desember tahun 1991 yang 

merupakan Hotel Chain. Sheraton Senggigi adalah hotel berbintang lima yang 

terletak dihampiran Pantai Senggigi dengan luas 4 hektar yang dikelilingi oleh 

taman yang ditata rapi. Sheraton Senggigi hanya berjarak 60 km dari Bandara 

International Lombok dengan waktu sekitar 1,5 jam. 

Sheraton Senggigi dimiliki oleh bapak Peter Sondakh di bawah perusahaan 

PT. Rajawali Adi Mandalika. 

3.1.1 Fasilitas Hotel Sheraton Senggigi  

Kamar merupakan fasilitas utama yang dimiliki sebuah hotel. Adapun 

fasilitas-fasilitas yang dimiliki Sheraton Senggigi identik sama dengan jenis 

kamar yang berbeda-beda. Kamar yang dimiliki Sheraton Senggigi sebanyak 154 
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kamar dan terdiri dari beberapa jenis kamar. Adapun jenis kamar yang ada di 

Sheraton Senggigi adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Tipe Kamar Hotel Sheraton Senggigi 

No Room Type Room  Rate/Room/Night 

1 Superior 24  Rp 1,250,000++ 

2 Dluxe garden  75 Rp 1,350,000++ 

3 Dluxe pool 22 Rp 1,450,000++ 

4 Dluxe ocean 17 Rp 1,550,000++ 

5 Executive suite 10 Rp 2,700,000++ 

6 Garden suite  4 Rp 3,000,000++ 

7 Beach front villa 2 Rp 5,700,000++ 

Total Of Room  154   

Sumber : Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok. 

 

Setiap kamar memiliki fasilitas yang sama seperti : Kamar mandi yang dilengkapi 

dengan Shower, Air Conditioner, TV warna dengan kabel program termasuk CNN, HBO, 

dll. Telephone, Mini bar, Hair dryer (Pengering rambut) dan Toilet, tetapi untuk Villa, 

Executive Suite dan Grand Suite dilengkapi dengan Private Garden (Dapur pribadi), 

ruang makan dan balcony yang luas, untuk Villa sendiri mempunyai kelebihan tersendiri 

yaitu Mempunyai 2 kamar tidur dan memiliki single bad dan twin bed. Villa ini juga 

terletak dekat/menghadap ke pantai serta memiliki kolam renang pribadi. 

Fasilitas lain yang dimiliki Hotel Sheraton Senggigi yang menunjang kepuasan pelangan 

antara lain: 

1. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di setiap kamar: 

a. TV flat 29” dengan 30 saluran dari berbagai negara 

b. Mini bar 

c. 2 Buah Payung 

d. 2 Buah Bathrobe 

e. 2 Pasang Slipper 

f. Gelas,Mug, & Stirer 

g. Pemasak Air (Tefal) 

h. 2 Bungkus Gula Pasir,Creamer,Indocafe,Tea 
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i. Alarm Clock 

j. Hair Dryer 

k. Safe Deposite Box 

l. Internet Access 

2) Laundry 

Laundry buka dari jam 07.00-18.00, adapun pelayanan yang disediakan di 

laundry yaitu sebagai berikut: 

1. Pelayanan hari yang sama/Same Day Servicedari jam 10.00 pagi 

dikenakan biaya normal. 

2. Pelayanan cepat/Express Service: 3 jam tersedia antara pkl. 08.00-16.00 

dikenakan biaya tambahan 50% 

3. Pelayanan untuk hari berikutnya/Next Day Service, penerimaan baju 

terhadap kariawan antara jam 11.00-18.00 akan dikembalikan pada hari 

berikutnya setelah pkl. 17.00 

3) Recreation 

Health Club lokasinya berada dipintu masuk hotel, yang buka mulai dari jam 6 pagi – 

10 malam. 

Fasilitas : 

a. Fitness/Gymnasium 

b. Sauna, Steam, Jaccuzzi 

c. Tennis Court 

d. Swimming Pool 

4) Beauty Spa 

Laguna Beach Spa, buka dari jam 09.00-23.00, lokasi berada di pantai hotel di depan 

Sunset Bar, pelayanan yang diberikan antara lain yaitu : 

a. Massage (Aroma Therapy, Balinese, Ayuslomi, Refeksi, Back & Thai Yoga 

Massage) 

b. Facial 

c. Reflexiology 

d. Manicure & Padicure 

e. Herbal Bath 
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5) Shop 

Shop atau Melati Shop terletak disebelah kiri pintu masuk hotel, yang 

menawarkan berbagai macam barang yang dibutuhkan tamu pada seperti    T-

shirt, Tas, Topi Suncreen, Baju Renang dan berbagai macam kerajinan Lombok. 

6) Pool Counter 

Terletak di sebelah kolam renang dan buka mulai dari jam 07.00-19.00 WITA. 

Counter ini menyediakan handuk untuk dipinjamkan kepada tamu, dan juga 

menyediakan buku bacaan/novel dengan berbagai macam bahasa. 

7) Restaurant  

a. Kebun Anggrek Restaurant 

Restaurant Kebun Anggrek merupakan tempat breakfast yang 

disediakan setiap pagi dengan kapasitas 150 kursi, Kebun Anggrek 

Restaurant menyediakan buffet breakfast yaitu American Breakfast, 

Continental Breakfast, dan Indonesian Breakfast. untuk menu dinner yaitu 

Ala Carte dan menu indonesian &Western.Setiap kamar included 

breakfast untuk dua orang dan anak dibawah 12 tahun mendapatkan 

diskon 50% dari harga breakfast yaitu IDR 181.500 Net/Person. 

b. Bawang Putih Restaurant 

Buka setiap hari dari jam 11.00-22.00. dengan kapasitas 100 kursi. 

Restaurant ini juga menawarkan setiap hari buffet yaitu: 

1. Senin : Sate & Kebab 

2. Selasa : Buffet barbeque 

3. Rabu : balinese & Lombok night 

4. Kamis : Seafood & Steak night 

5. Jum’at : Mongolian niaght 

6. Sabtu : Seafood barbeque 

7. Minggu : Indonesian signature night 

c. Restaurant Senja Lounge And Dine 

Restaurant Senja Lounge and Dine merupakan restaurant untuk makan 

siang dan malam, buka setiap hari dari jam 11.00-23.00, Senja Restaurant 

berkapaitas 35 tempat duduk. Senja Restaurant juga setiap hari 
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menampilkan Live Music kecuali hari rabu yaitu Happy Hours dari jam 

17.30-18.30 dan 21.30-22.30. dimana hari itu senja restaurant akan 

memberikan diskon untuk segala jenis minuman. 

mepunyai menu dari barbagai macam daerah dan juga termasuk dari 

menu-menu dari berbagai macam Negara, adapun program happy our yang 

diadakan yaitu: 

 Child In Happy Our 

Mulai dari jam 17.30-18.30 PM tamu membeli 2 minuman dan hanya 

membayar 1 minuman saja. 

 Child Out Happy Our 

Mulai dari jam 21.30-22.30 PM tamu yang membeli minuman pada 

jam itu akan mendapatkan diskon 50%. 

8) Bar Outlet 

a. Putri Duyung Bar atau Pool Bar 

Bar terletak di depan kolam renang dan dekat dengan Bawang Putih 

Restaurant, buka dari jam 09.00-19.00, Putri Duyung Bar menyediakan 

minuman Cocktail, Mocktail, Soft Drink. Adapun program Happy Our 

yang diadakan dari jam 05.30 pm-07.00 pm tamu yang membeli minuman 

akan mendapat diskon 50%. 

b. Sunset Bar atau Senja Bar and Lounge 

Sunset Baratau juga disebut Senja Bar and Lounge adalah Restaurant 

yang menyediakan berbagai macam makanan dari berbagai Negara, sunset 

bar buka setiap hari mulai dari pukul 11.00-23.00 dengan kapasitas tempat 

duduk 35 kursi. Pada bar ini juga disuguhkan live music dengan 

menampilkan Quartet Fiesta setiap hari kecuali hari rabu, Senja Bar and 

Lounge juga termasuk bar yang menyediakan berbagai macam minuman 

baik minuman beralkohol maupun non alkohol. Adapun program Happy 

Our yang diadakan yaitu:  

a. Child In Happy Our: 

Mulai dari jam 06.00-08.00 pm tamu membeli dua minuman dan hanya 

membayar satu minuman saja. 
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b. Child In Happy Our: 

Mulai dari jam 09.30-10.30 pm tamu yang membeli minuman pada jam 

itu akan mendapatkan diskon 50%. 

9) Fasilitas Meeting 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok memiliki dua buah ruang meeting 

yaitu Mawar Meeting Room dan Alamanda Meeting Room. Sheraton Senggigi 

Beach Resort Lombok memiliki dua paket meeting, Half Day Meeting( One 

Coffee Break and Lunch Ordinar), dan Full Day Meeting ( Two Coffee Break and 

Lunch Ordinar). Termasuk fasilitas standar seperti Mineral Water, Candy, 1 buah 

Projektor, 1 buah Flip Chart, 1 Memo Pad, Pensil dan Board Marker, 2 Wireless 

Mic, 2table Mic, Standard Sound System. 

a. Mawar Meeting Room  

Teater Style menampung 70 seats.Class Room Stylemenampung 64 seats, 

Standingmenampung 100 pax. U-Shape Stylemenampung 50 seats. 

b. Alamanda Meeting Room 

Teater Stylemenampung 300 seats.Class Room Stylemenampung 150 seats, 

Standingmenampung 400 pax. U-Shape Stylemenampung 100 seats. 

10) Express Transfortation 

Dalam hal transportasi Sheraton senggigi bekerjasama dengan “Express 

Group” yang dimana menyediakan sarana transportasi untuk para tamu dari dan 

ke airport dengan tambahan biaya Rp. 110.000 per mobil persekali jalan.Selain 

itu, Express Group juga menawarkan jasa sewa mobil baik dengan sopir maupun 

tidak.Tempat pendaftaran jasa transportasi “Express Group” terletak di lobby 

hotel. 

11) In Room Dinning 

Buka 24 jam: Door Knob Breakfast Menu (digantung di handle  pintu) 

setiap hari 24 jam dengan hanya menekan 2009. 

1. Apabila pesanan tamu di antar lebih dari 30 menit, maka biaya tidak 

dikenakan kepada tamu (gratis) 

2. Discover Lombok with Cathering Program & Paradise Dinner di 

handle oleh Room Service. 
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Adapun fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok antara lain: 

a. Laguna Spa 

b. Scuba Progy 

c. Bisnis Center 

d. Drug Store 

e. Bakery Corner 

f. Swimming Pool 

g. Fitnes Center 

h. Kids Club 

i. Tenis Court 

j. Free Wifi 

12) Bussiness Center 

Bussiness Center akan mengakses kecepatan informasi bagi para tamu 

melalui jaringan internet. Bussiness Center buka setiap hari selama 24 jam dan 

juga menyediakan jasa photo copy, kirim fsx, jasa pengiriman barang, penjilidan 

buku, penjualan prangko, dan konfirmasi tiket. 

13) Money Changer (Front Desk) 

Sheraton Senggigi menyediakan jasa penukaran mata uang asing yang 

terletak pada front desk. 

3.2  Struktur Organisasi Sheraton Senggigi 
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3.3  Job Description 

3.3.1. General Manager 

Adapun Tugas dan Tanggung jawab General Manager adalah : 

a. Mengobservasi dan memonitor karyawan untuk memastikan bahwa 

aturan-aturan dan prosedur hotel telah dilaksanakan. 

b. Bekerjasama dengan manager-manager departemenlain untuk 

mengkoordinasi aktivitas hotel. 

c. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel. 

d. Melakukan interview untuk para calon Manager. 

e. Melakukan komunikasi yang baik dengan Manager-manager 

lainnya. 

f. Memonitor dan mengawasi hotel serta bertanggung jawab atas 

semua kelancaran operasional hotel. 

3.3.2. Personal Assistant General Manager  

Tugas dan tanggung jawab adalah : 

a. Membantu General Hotel dalam mengelola dan mengatur hotel 

managemen 

b. Memberikan laporan kepada General Manager. 

c. Menerima laporan dari masing-masing department heads. 

d. Mengatur dan memonitor operasional pada aktivitas hotel. 

e. Menggantikan General Manager sementara jika General Manager 

sedang tidak berada di tempat. 

3.3.3. Human Resources Department 

Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Bertanggung jawab atas recrutment yang dibutuhkan perusahaan 

dengan mengandalkan seleksi interview. 

b. Mengontrol kebenaran data karyawan. 

c. Mengontrol kebenaran kesehatan serta mengandalkan placement 

sebelum calon karyawan diterima. 

d. Mengandalkan development program bersama General Meneger 
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e. Memiliki management dalam hal memecahkan masalah terutama 

dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). 

f. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu menyelesaikan masalah 

yang timbul. 

g. Orientasi pengenalan hotel kepada karyawan. 

h. Melakukan kontrol saleris Over Time, Transportation,Allowance 

Medical Dan Insurance. 

i. Mengusulkan kepada atasan mengenai sistem pengajian, memberi 

motivasi kepada karyawan mengenai job, evaluasi dan analisa 

mengenai tenaga kerja., 

j. Mengkoordinir dan melaksanakan program seperti : Rekreasi, 

Olahraga, Sembahyang Bersama, Makan dikantin dan sebagainya. 

k. Bekerja sama dengan seluruh staff Department Head dalam 

memecahkan masalah terutama dalam peringatan kerja disiplin. 

l. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengendalian serta 

mengenai ketenaga kerjaan. 

m. Mengontrol kontak-kontak filling data semua karyawan serta 

perubahan yang terjadi agar tetap update. 

n. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah mulai dari tingkat 

bawah sampai atasan. 

o. Mengandalkan Survey. 

p. Industry Relation, Motivation and Morality. 

q. Mengusulkan pada General Manager mengenai Security Police. 

r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan permintaan atasan. 

3.3.4. Financial Controller 

Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Mendirikan dan menata Sistem Control Internal Asset Hotel. 

b. Mengatur waktu, data financial dan laporan manajemen dari 

autoritas lokal serta basis hotel untuk gugusan atau perencanaan 

pertemuan legal maupun reguler. 
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c. Mengontrol biaya pada relasi untuk mencapai keuntungan yang 

maksimum. 

d. Mengembangkan dan menata dana tahunan untuk digunakan 

manajemen hotel, kantor wilayah dan pemilik. 

e. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan bisnis. 

f. Pelayanan konsultasi financial kepada manajemen hotel untuk 

mengembangkan promosi. 

3.3.5. Room Division Manager 

Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Bertanggung jawab untuk pemenuhan tugas department 

b. Menginvestasi ketetapan hasil perkiraan bulanan, tiga bulanan, 

enam bulanan. 

c. Koordinasi antara Housekeeping dan Front Office untuk perbaikan 

maupun biaya perubahan kamar. 

d. Menyiapkan perkembangan rencana jangka pendek dan jangka 

panjang untuk kemajuan hotel. 

3.3.6. Sales& Marketing Manager 

Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Bertanggung jawab atas upaya promosi penjualan dan pemasaran 

guna meningkatkan tingkat hunian. 

b. Menjaga citra baik hotel dalam setiap kesempatan baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

c. Mempersiapkan data untuk pembuatan anggaran penjualan atau 

pemasaran termasuk jadwal promosi maupun jadwal sales. 

d. Mengendalikan jadwal operasional bagiannya. 

e. Memimpin, membimbing, melatih dan memberikan motivasi 

kepada anak buah khususnya Staff Sales & Marketing Department. 

3.3.7. Executive Chef 

Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Mengawasi serta mengecek stock bahan-bahan yang diperlukan di 

Kitchen. 
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b. Mengawasi Food Productionsebelum disajikan ke tamu. 

c. Mengawasi mutu bahan yang akan dipakai. 

d. Menjaga kebersihan mutu makanan. 

e. Menjaga kebersihan serta keselamatan di Kitchen. 

f. Menjaga standar Foods Coast. 

3.3.8. Chief Engineering 

Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Menyiapkan rencana pengontrolan terhadap air, listrik, perbaikan 

serta perawatan gedung beserta peralatan lainnya. 

b. Menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan. 

c. Mengevaluasi serta membuat laporan mengenai anak buahnya. 

d. Mengawasi serta merencanakan proyek renovasi bila ada. 

e. Mengadakan training secara periodik serta pelatihan kebakaran. 

f. Melatih, mengawasi crew, repair dan maintenance agar bekerja 

efektif dalam memelihara seluruh bangunan yang ada. 

3.3.9. Front Office Manager. 

Tugas dan Tanggung jawab. 

a. Menetapkan tugas-tugas, membina atau mengawasi seluruh 

aktivitas karyawan agar tugas dan tanggung jawab mereka dapat 

berjalan dengan baik. 

b. Mengadakan koordinasi dengan Department Head yang lain agar 

proses pelayanan bisa cepat dan efisien. 

c. Memelihara dan mempertahankan serta mengontrol secara rutin 

service, standart, quality dari kamar dan area hotel. 

d. Melaksanakan training secara rutin. 

e. Melaksanakan rapat interen mingguan atau bulanan guna 

membahas masalah-masalah serta penyesuaiannya. 

f. Mengadakan koordinasi dengan personal department dalam hal 

interview kartawan baru, pembinaan, promosi dan sebagainya. 
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3.3.10. Food and Beverage Manager 

Tugas dan Tanggung jawab. 

a. Menetapkan menu, system penyajian, strategi penjualan, dan 

mengarahkan pelaksanaan serta mengonttrol kebersihan 

lingkungan kerja. 

b. Menyusun rencana anggaran-anggaran Kitchen, Food & Beverage 

Service, serta Stewarding. 

c. Memonitor penyelenggaraan pemeliharaan sanitasi. 

d. Menyusun laporan dokumen, melakukan korespondensi, serta 

menyelenggarakan breefing pada bagian Food & Beverage Service 

Department. 

e. Merumuskan kebijakan pengendalian baiya operasional dan 

menilai pelaksanaannya. 

f. Mengusulkan kepada general manager mengenai penyesuaian 

“Policies & Procedure” uraian jabatan di lingkungan Food & 

Beverage Department sesuai dengan ketentuan. 

3.3.11. Chief Security 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Meneruskan dan menjalankan kebijakan management yang 

tercantum dalam tata tertib hotel kepada seluruh security dan 

karyawan hotel agar dapat dilaksanakan. 

b. Merencanakan, memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

opersional kepada Staff Security Section. 

c. Melaksanakan penelitian, pengembangan terpadu terhadap 

pembinaan personel, administrasi dan operasional security. 

d. Meminta pertanggung jawaban dari tiap-tiap pemimpin seksi 

bawahannya atas segala sesuatu yang telah dilaksanakan ataupun 

tidak dilaksanakan. 

e. Mengatasi secepatnya masalah yang terjadi dan dihadapi serta 

menyampaikan kepada General Manager atas masalah yang tidak 

dapat diselesaikan. 
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3.4.Job Spesification 

3.4.1. General Manager 

Job Spesifikasi yang harus dimiliki oleh seorang General Manager 

adalah sebagai berikut : 

a. Menguasai minimal tiga bahasa asing. 

b. Mempunyai pendidikan minimal S1 Pariwisata. 

c. Memiliki pengetahuan luas dalam bidang Pariwisata. 

d. Memahami tentang Management Pariwisata. 

e. Mampu berdiplomasi terhadap semua pihak hotel. 

3.4.2. Executive Secretary 

Memiliki Job Spesifikasi sebagai berikut : 

a. Berpenampilan menarik. 

b. Memiliki ijazah perhotelan atau secretary. 

c. Mampu berbahasa asing. 

3.4.3. Human Resources Department 

Memiliki Job Spesifikasi sebagai berikut : 

a. Pendidikan Diploma Personal atau Training Industri Relation. 

b. Pengalaman tiga tahun dengan kualifikasi profesional. 

c. Pengalaman lima tahun pada Komputerized Personal dan Payroll. 

3.4.4. Financial Controller 

Memiliki Job Spesifikasi sebagai berikut : 

a. Lulusan Universitas atau Akademi jurusan Akutansi. 

b. Pengalaman 5 tahun dengan kualifikasi professional. 

c. Mengetahui pengetahuan komputer dan pajak. 

3.4.5. Sales & Marketing 

Memiliki Job Spesifikasi sebagai berikut : 

a. Lulusan Universitas atau Akademi Perhotelan jurusan Sales & 

Marketing dalam hotel management. 

b. Pengalaman dua tahun dengan kualifikasi professional. 

c. Mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa asing. 
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3.4.6. Executive Chef 

Memiliki Job Spesifikasi sebagai berikut : 

a. Lulusan Universitas Pariwisata dan pernah training di hotel 

berbintang. 

b. Pengalaman kerja minimal lima tahun di hotel berbintang. 

c. Pengalaman minimal 3-5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang dalam bidang Food & Beverage. 

d. Memiliki keterampilan dalam mengelola dan menyusun menu 

sesuai standar. 

3.4.7. Chief Engineering 

Memiliki Job Spesifikasi sebagai berikut : 

a. Memiliki background pendidikan dalam bidang teknis. 

b. Pengalaman empat tahun di hotel berbintang. 

c. Dapat mengoperasikan peralatan-peralatan mekanik. 

d. Dapat memotivasi bawahan dengan baik. 

3.4.8. Executive Hoesekeeper 

Memiliki Job Spesifikasi sebagai berikut : 

a. Memiliki sertifikasi perhotelan dan pernah training dalam perusahan 

atau hotel. 

b. Pengalaman kerja minimal enam tahun di hotel berbintang. 

c. Pengalaman 3-5 tahun sebagai managerial hotel berbintang. 

3.4.9. Food And Beverage Manager 

Memiliki job spesifikasi sebagai berikut : 

a. Minimal lulusan S1 Pariwisata. 

b. Dapat berkomunikasi menggunakan bahasa asing. 

c. Memiliki pengalaman bekerja minimal lima tahun di hotel 

berbintang. 

d. Memiliki skill tambahan dengan profesional selaku Food & 

Beverage Manager. 

e. Memiliki rasa tanggung jawab penuh pada bawahannya atau staff. 

f. Berjiwa disiplin, ramah dan sabar. 
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3.5 Hubungan Antar Bagian 

Dalam dunia perhotelan hubungan kerjasama antara setiap department 

yang ada di hotel sangatlah memegang peran penting.Dengan adanya 

kerjasama yang baik, dapat melancarkan operasional hotel. Hubungan 

berlandaskan saling menghargai dan menghormati akan tugas dan tanggung 

jawab yang mengarah pada loyalitas dan kedisiplinan. 

Hubungan kerjasama di hotel  bertujuan untuk mencapai jalannya 

operasional dengan baik, sedangkan manfaat dari kerjasama tersebut adalah 

sebagai pemberian informasi dan pandangan, dengan kejelasan informasi 

tersebut karyawan akan siap menangani tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan. 

1. Hubungan Front Office dengan Housekeeping 

 Mengetahui tingkat hunian kamar. 

 Mengetahui daftar tamu yang akan tiba dan berangkat. 

 Mengetahui tamu yang telah tiba dan berangkat. 

 Mengetahui tamu VIP. 

 Mengetahui tamu pindah kamar. 

 Mengetahui tamu yang tinggal di hotel. 

 Mengetahui informasi tamu rombongan. 

 Mengetahui kelengkapan tamu VIP. 

 Tata graha mengirim informasi kepada kantor depan hotel antara lain 

sebagai berikut: 

 Laporan status kamar. 

 Penyiapan kelengkapan kamar. 

 Laporan tata graha. 

 Rencana perbaikan kamar. 

2. Hubungan Front Office dengan Food & Beverage Service  

Front Office Department akan menginformasikan kepada Food & 

Beverage Service dengan laporan seperti : 

 Menginformasikan Food & Beverage Service tentang tingkat hunian 

kamar. 
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 Menginformasikan Food & Beverage Service mengenai tamu VIP 

yang akan check-in untuk mempersiapkan Fruit Basket ataupun Cake. 

 Memposting bill tamu baik itu Room Chargeatau penjualan makanan 

dan minuman lainnya dengan pembayaran Cast Atau Credit Card. 

3. Hubungan Kerjasama Front Office Dengan Sales & Marketing 

Department 

Kerjasama Front Office Department dengan Sales & Marketing 

Department adalah untuk mengetahui tingkat hunian kamar serta group 

yang akan datang. Receptionist bertugas dalam melayani tamu check-in 

atau check-out sedangkan Sales & Marketing Department bertugas 

memberikan informasi kepada receptionist mengenai pembayaran tamu 

sampai dengan fasilitas apa saja yang di dapat oleh tamu group atau tamu 

Personal Account. 

4. Hubungan Kerjasama Front Office Dengan Acounting Department 

 Tingkat kamar. 

 Daftar tamu yang akan tiba dan berangkat. 

 Menginformasikan rekening tamu. 

 Laporan penjualan kamar. 

 Accounting Department akan menyiapkan rincian laporan kepada 

Front Office Department seperti : 

 Pemeriksaan rincian penjualan kamar. 

 Department Lost dan Profil Report. 

 Gaji dan insentif karyawan Front Office Department. 

5. Hubungan Kerjasama Front Office Dengan Personalia 

 Tingkat hunian kamar. 

 Tamu yang tinggal di hotel. 

 Jadwal karyawan Front Office Department. 

 Keperluan tenaga Front Office Department. 

 Personali akan membantu Front Office Department pada saat 

diperlukan. 

 Menyusun rencana pelatihan. 
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 Merekrut pegawai baru jika diperlukan. 

 Mutasi/tindakan/sanksi bagi karyawan Front Office jika terjadi 

pelanggaran. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah dan Perkembangan Sheraton 

Hotel Sheraton didirikan pertama kali pada tahun 1937 oleh Ernest 

Henderson dan Robert Moore di Stonehaven, Springfield, Massachusetts America. 

Pada tahun 1947, Sheraton adalah hotel pertama yang masuk bursa saham New 

York. Tahun 1949 Sheraton memiliki Dunia International dengan pembelian 2 

jaringan hotel utama di Canada. Tahun 1958 hotel yang pertama kali meluncurkan 

Sistem Reservasi Elektronik. 

Pada tahun 1961 Ekspansi International ke Timur Tengah dimulai dengan 

pembukaan Sheraton Tel Aviv di Israel dan kini Sheraton merupakan jaringan 

hotel terkemuka di Israel. 

Tahun 1963 Ekspansi International ke Amerika Latin dengan pembukaan 

Hotel Sheraton Macuto di Venezuela.1999 Business Traveller International 

memberikan penghargaan pada Sheraton sebagai “Jaringan hotel terbaik di 

Amerika Latin”.Tahun 1965 jaringan Sheraton merayakan hotel keseratusnya 

dengan pembukaan Sheraton Boston. 

Tahun 1970 jaringan  hotel pertama yang mengembangkan nomor bebas 

pulsa. Sheraton menjadi jaringan hotel pertama yang mendirikan jaringan Toll 

Free 800 (bebas pulsa) untuk akses pelanggan langsung.Perluasan ke Eropa dan 

Guatemala dengan Hotel Sheraton Stocholm sebagai proyek hotel pertama di 

Eropadan Sheraton Conquis Tador di Kota Guatemala sebagai hotel pertama di 

Amerika Utara. 

Pada tahun 1985 Hotel International di Republik Rakyat Cina.Tahun 1986 

Sheraton memberikan penghargaan kepada tamunya dengan meluncurkan 

Sheraton Club International (SCI) yaitu program kesetiaan yang paling mendunia. 

SCI menjadi dasar Starwood Preferred Guest (SPG). 

Tahun 1987 ulang tahun Sheraton yang ke lima puluh Sheraton merayakan 

ulang tahunnya di Negara bagian ke-50 dengan konferensi Manajemen 
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International di Hawai. Di saat yang sama Sheraton meluncurkan Guest 

Saticfation System (GSI) untuk meyakinkan komitmen kepada tamunya. Tahun 

1998 Starwood Hotel and Resort mengakuisisi Sheraton, Sedangkan di akhir 

tahun 2015 Starwood telah resmi di akuisisi oleh Marriott International dan 

menjadi jaringan hotel terbasar di Dunia. 

Tahun 2002 Sheraton Service Promise diterapkan di Amerika Utara, tahun 

2004 Sheraton memperkenalkan “Sweet Sleeper Bed” dan bahkan pada tahun 

2006 Sheraton memiliki portfolio 400 hotel di lebih dari 70 Negara. 

Sekarang Starwood-Marriot Hotel and Resort mempunyai 30 Brand Hotels 

yang berada pada naungannya yaitu : 

1. The Ritz-Carlton 

2. ST Regis 

3. JW Marriott 

4. The Luxury Collection 

5. Bvlgari 

6. W Hotel 

7. Edition 

8. Marriott Hotels 

9. Sheraton 

10. Marriott Vacation Club 

11. Delta Hotels 

12. Le Meridien 

13. Westin 

14. Renaissance Hotels 

15. Gaylord Hotel 

16. Courtyard Hotels 

17. Four Points 

18. Springhill Suites 

19. Protea Hotels 

20. Fairfield Inn & Suites 

21. AC Hotels 
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22. Aloft Hotels 

23. Moxy Hotels 

24. Marriott Executive Apartments 

25. Residence Inn 

26. Townplace Suites 

27. Element 

28. Autograph Collection Hotels 

29. Design Hotels 

30. Tribute Portfolio 

Perusahaan baru ini kemudian mengoperasikan dan menjalankan lisensi lebih 

dari 5.700 properti dan 1,1 juta kamar serta mewakili 30 merek terkemuka mulai 

dari segmen menengah hingga mewah bertempatkan lebih dari 110 Negara di 

Dunia. 

Hotel Sheraton Senggigi didirikan pada bulan Desember tahun 1991 yang 

merupakan Hotel Chain. Hotel Sheraton Senggigi adalah hotel berbintang lima 

yang terletak dihampiran Pantai Senggigi dengan luas 4 hektar yang dikelilingi 

oleh taman yang ditata rapi. Hotel Sheraton Senggigi hanya berjarak 60 km dari 

Bandara International Lombok dengan waktu sekitar 1,5 jam. 

Hotel Sheraton Senggigi dimiliki oleh bapak Peter Sondakh di bawah 

perusahaan PT. Rajawali Adi Mandalika. 
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4.2. Struktur Organisasi Front Office Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari Struktur Organisasi Front Office Department berikut ini 

adalah nama-nama yang menduduki jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi: 

 Room Devision Manager   : Eric Prima Gozal 

 Assistant Front Office Manager  : Taufik Erata 

 Night Audit    : Samsul Bahri 

 Vip Guest Service Manager  : Ketut Yuniati 

 Starwood Preferred 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    : Kamal 

 Bell Boy / Driver    : Syukri, Farhan, Kris, Riang,  

  Sukmono 

4.3. Job Description 

Dalam menjalan Praktek Kerja Lapangan selama tiga bulan penuh, 

banyak hal yang ditemui selama berada di lapangan antara lain mengerti apa 

artinya tanggung jawab di Front Office Department. Dalam hal ini penulis 

Room Division Manager 

(Eric Prima Gozal) 

Asst Front Office 

Manager 

(Taufik Erata) 

VIP/Guest Service 

Manager 

Guest Relation Officer 

SPG Coord/Duty 

Manager 

Nigh/Duty 

Manager 

Bell Captain 

Bell Boy/Driver 

Front Office Leader 

Guest Service 

Agent 

Guest Service 

Center 
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akan menjabarkan tugas dan tanggung jawab yang ada di Front Office 

Department diantaranya sebagai berikut: 

1) Room Division Manager 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengawasi staff Front 

Office. 

2. Memastikan bahwa semua staff Front Office menguasai sistem 

komputer hotel dengan baik. 

3. Menjaga kedisiplinan staff Front Office dengan memberikan 

peringatan dan sanksi bagi yang melanggar. 

4. Meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan Front Office 

departement dan memberikan reward khusus bagi yang 

berprestasi. 

5. Menjaga keharmonisan kerja dengan Sales & Marketing 

Department tentang upselling dan penanganan tamu secara khusus. 

6. Menyambut tamu rombongan dan VIP. 

7. Menangani komplain tamu yang tidak dapat diselesaikan oleh staff 

Front Office. 

8. Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian, 

maupun untung/rugi kantor depan hotel. 

9. Membuat budget tahunan, menganalisis opersional dan 

pendapatan hotel secara harian dari sisi kamar, dan meningkatkan 

atau mempertahankan kemampuan laba. 

2) Assistantt. Front Office Manager 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Membantu tugas dari Front Office Meneger. 

b. Menggantikan Front Office Manager jika tidak ada ditempat. 

c. Mengontrol tugas dari masing-masing bagian yang ada di Front 

Office, GSA, GSC, GRO dan Bellboy. 

d. Membantu tugas Front Office Manager dalam membuat laporan 

inventory. 



43 
 

e. Melaksanakan tugas-tugas dan instruksi langsung dari atasan. 

f. Memotivasi bawahan dan memberikan masukan dalam hal penilaian 

ke pegawaian. 

3) VIP/Guest Service Manager 

a. Menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh 

GRO. 

b. Membuat report mengenai permasalahan yang terjadi. 

4) Night Audit 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Memposting biaya kamar dan pajak. 

b. Memproses semua voucher dan kartu kredit. 

c. Memosting semua transaksi pembelian tamu yang lupa diposting. 

d. Mentransfer pembayaran dan deposit kedalam master account. 

e. Memeriksa dan membenarkan semua account yang sudah diposting 

dan membalance-kannya. 

f. Memonitor kondisi paling akhir kupon-kupon, diskon, dan program 

promosi lainnya. 

g. Mengecek keuntungan kamar, presentasi tingkat hunian kamar. 

h. Mempersiapkan ringkasan yang diperoleh dalam bentuk cash dan 

kredit. 

i. Membuat ringkasan laporan operasional terhadap management. 

j. Mengerti dan mengetahui dengan benar prinsip-prinsip auditing, 

balancing dan penutupan transaksi. 

5) SPG Koordinator 

Tugas dan Tanggung jawab: 

a. Melaksanakan program SPG (Starwood Prefered Guest), serta 

mengkoordinator pendapatan point SPG.  

b. Memberikan budget enrolled kepada staff Front Office untuk setiap 

bulan. 

c. Mengadakan training mengenai benefit yang didapat jika tergabung 

dengan SPG baik untuk Platinum member maupun Gold member. 
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d. Membuat laporan SPG point ke Starwood. 

6) Front Office Leader 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Mengarahkan tugas operasional penerimaan tamu di Front Office. 

b. Menangani keluhan tamu yang tidak bisa diatasi oleh Guest Sevice 

Agent. 

c. Mengarahkan persiapan penerimaan group. 

d. Mengatur jadwal setiap staff di Front Desk. 

7) GSA (Guest Service Agent) 

a. Bekerja sama dengan Housekeeping dalam meng-update status 

kamar serta menanyakan atau meminta kamar yang belum siap untuk 

dijual kepada Housekeeping. 

b. Bertanggung jawab terhadap penjualan kamar, serta proses penerima 

tamu dengan efision, sopan dan profesional serta menjalankan 

standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

c. Memahami kebijakan hotel tentang sistem-sistem pembayaran 

seperti: Cash, City Leadger, Visa, Master Card, Guarantee Latter. 

d. Melaksanakan registrasi kamar dan memblock kamar sesuai dengan 

reservasi tamu. 

e. Menyiapkan registrasi card dan memblok kamar yang memiliki 

permintaan khusus seperti Connecting Room, HSK yaitu kamar yang 

disediakan untuk tamu yang membutuhkan perhatian khusus. 

f. Mampu memenuhi permintaan-permintaan tamu selama menginap di 

hotel oleh Travel Agent. 

g. Memenuhi pembayaran tamu termasuk dengan billing tamu, mana 

yang harus di bayarkan Personal Account dan mana yang harus 

dibayar oleh Travel Agent. 

h. Memastikan bahwa semua tamu telah melaksanakan registrasi dan 

dilayani dengan efesien dan ramah. 

i. Menjual kamar-kamar Executive, Grand Suite dan Villa atau meng-

up sell kamar yang kategori lebih tinggi jika tersedia. 
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j. Mampu menjelaskan fasilitas yang ada dihotel pada saat tamu check-

in. 

8) GRO ( Guest Relation Officer) 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Mengantarkan tamu dan memberikan layanan informasi selama tamu 

tinggal di hotel. 

b. Memantau tamu VIP yang menginap, datang dan berangkat. 

c. Memberikan informasi tentang hotel kepada tamu dan pengunjunga 

lainnya. 

d. Beramah tamah dengan tamu langganan, atau yang menginapdi 

lantai Executive dan VIP pada saat kedatangan. 

e. Beramah-tamah dengan tamu yang baru pertama kali datang dan 

tamu yang menginap untuk jangka waktu yang lama (Long Stay 

Guest). 

f. Membuaat kartu ucapan selamat datang (Welcome Card) untuk 

tamu. 

g. Menyambut tamu VIP di lobby.  

h. Mengantar tamu VIP dan menjelaskan kamar yang akan ditempati 

tamu sambil membawakan kunci kamar. 

9) GSC (Guest Service Center) 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Mengetahui lay out dan fasilitas yang dimiliki oleh hotel. 

b. Menjawab telephone yang masuk baik dari internal maupun dari 

external. Mentrasfer langsung telephone yang masuk ke setiap 

extention yang dituju. 

c. Menerima dan mendistribusikan pesanan untuk tamu ataupun 

department lain. 

d. Menangani pelayanan “Incoming dan Out Going” faximile. 

e. Melaksanakan pengelolaan pelayanan telephone faximile dengan 

berpedoman kepada kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh 

manajemen. 
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f. Selalu tanggap dan cepat memperbaiki keluhan-keluhan atas layanan 

telephone. 

g. Menjga kebersihan lingkungan kerja. 

h. Selalu menjaga standar ”Telephone Courtesy”. 

i. Menjaga hubungan baik dengan tamu, rekan kerja dan department 

lain. 

j. Menangani permintaan kamar atau untuk memblokir line teleponnya 

(Incognito). 

k. Mencocokkan print out rekening telephone tamu dengan FO Cashier 

pada setiap akhir shift. 

l. Menjaga privasi kamar tamu dalam hal memberikan informasi 

terhadap tamu luar. 

m. Mengerti cara pengoperasian PABX. 

n. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Event Activitiesdan 

fasilitas hotel. 

10) Reservation 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Menerima pesanan kamar dari dalam maupun luar negeri, dan 

selanjutnya membukukan pesanan tamu tersebut serta menuliskannya 

pada reservation board. 

2. Mempersiapkan daftar tamu yang diharapkan tiba pada hari 

berikutnya. 

3. Mempersiapkan laporan reservasi mingguan, laporan tamu grup 

mingguan dan laporan tamu VIP. 

4. Mencatat semua informasi dan pesan khusus berupa permintaan tamu 

pada formulir pemesanan kamar, dan menginputnya ke dalam 

komputer. 

5. Mencatat pesanan kamar ke dalam daftar tamu yang akan tiba pada 

hari yang sama. 

6. Menangani daftar tamu yang membatalkan pesanan kamar. 
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11) Bell captain 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Memeriksa apakah peralatan seperti trolly digunakan dengan baik 

dan memastikan kalau situasi penyimpanan barang tamu dilakukan 

dengan baik dan benar. 

2. Memeriksa jumlah tamu yang telah melakukan reservasi di bagian  

pemesanan kamar dan tamu yang akan meninggalkan hotel pada 

bagian front desk sehingga dapat mengantisipasi dengan 

mempersiapkan staff bellboy yang akan bertugas. 

3. Mencatat dan membukukan setiap barang tamu yang di simpan di 

Luggage Store. 

4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

hotel. 

12) Bellboy 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Menurunkan barang tamu dari mobil. 

b. Membawakan barang tamu yang akan Check-In. 

c. Membantu tamu dalam hal menangani barang bawaan mereka 

seperti Luggage Delivery dan Luggage Down. 

d. Mengantarkan barang tamu kekamar sesuai nomor kamarnya. 

e. Menyimpan barang tamu dengan tanda khusus (Luggage Tag) untuk 

tamu yang belum mendapatkan kamar atau tamu yang menitipkan 

barangnya ke belldesk. 

f. Membantu membawakan barang tamu pada saat Check Out dari 

kekamar ke lobby hotel untuk selanjutnya dibawa menuju ke mobil 

tamu. 

13) Driver 

Tugas dan Tanggungjawab: 

1. Menyediakan layanan antar jemput dan tepat waktu seperti yang 

ditugaskan oleh hotel dengan biaya yang ditertentu. 
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2. Mematuhi semua aturan dalam mengemudi dan peraturan 

keselamatan di semua waktu. 

3. Menjaga kebersihan mobil hotel. 

4. Mempertahankan sistem yang solid untuk memastikan kepedulian 

yang tepat terhadap mobil hotel yang sering ganti oli mesin, 

mengganti bagian-bagian yang rentan, inspeksi roda, dan semua 

persyaratan lainnya yang mengarah pada operasional mobil secara 

berkala. 

5. Mengecek mesin harian mobil setiap pagi sebelum melaksanakan 

tugas dari hotel. 

6. Mencatatsemua perjalanan ke dalam buku log driver. 

7. Melakukan komunikasi ke hotel dengan menggunakan radio sistem 

paging WhileOutSideproperti. 

8. Membantu dan melakukan tugas bell-staf sementara di hotel ketika 

diperlukan. 

9. Melaksanakan tugas sesuai yangn ditetapkan oleh manajemen. 

4.4. Hubungan Antar Bagian 

Hubungan kerja sama antar section juga sangat penting dalam proses kerja 

pada masing-masing section, hal ini dilakukan untuk kelancaran kerja antara 

Front Office Department dengan department lainnya. Adapun hubungan itu 

antara lain: 

1. Reservasi Dengan Guest Service Agent 

GSA memiliki hubungan yang sangat erat dengan Reservation, 

karena kedua bagian ini adalah salah satu bagian yang saling 

membutuhkan.Reservation membuat pemasaran kamar, setelah 

membuat pemasaran maka pihak reservation harus menginformasikan 

kepada GSA agar kamar yang sudah ada reservasi bisa di block terlebih 

dahulu sebelum tamu di hotel, serta GSA dapat mempersiapkan 

Regestrasi Card. 
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2. Guest Service Agent dengan Telephone Operator 

GSA harus menjalin hubungan yang baik dengan Telephone 

Operator karena kedua bagian ini sangat erat hubungannya, saat kamar 

yang sudah di block sebelum siap untuk dijual sedangkan tamu sudah 

berada di lobby maka GSA akan mengiformasikan kepada Operator 

untuk meminta kamar untuk dipersiapkan. Apabila tamu sudah Check-

Out maka GSA akan menginformasikan kepada Operator selanjutnya 

Operator akan mengiformasikan kepada Housekeeping Department. 

3. GSA dengan Bellboy 

Bellboy bertugas dalam menangani barang bawaan tamu. Setelah 

tamu selesai melakukan registrasi maka Bellboy akan membantu tamu 

menuju ke kamar serta Bellboy akan menangani barang bawaan tamu. 

4. GSA (Guest Service Agent) Dengan Front Office Manager 

GSA memberikan laporan mengenai jumlah kamar yang terjual 

kepada Front Office Manager dan bertanggung jawab penuh terhadap 

transaksi baik itu tamu Check-Out maupun tamu Check-In yang ingin 

membayar deposit kamar. Laporan tersebut nantinya akan dijadikan 

sebagai laporan revenue oleh Front Office Manager dan akan 

dipersentasikan kepada General Manager saat Morning Breefing. 

5. Bell Captain dengan Bellboy 

Bell captain memberikan tugas kepada Bellboy untuk mengantar 

barang bawaan tamu, serta melaksanakan tugas wajib setiap pagi seperti 

mengecek kelengkapan Welcome Drink, Face Towel, Luggage Tag, dan 

sebagainya. 

6. Driver dengan Bellboy 

Driver membantu Bellboy dalam menangani barang bawaan tamu 

kedalam mobil dan Bellboy membantu untuk menurunkan barang 

bawaan ketika tamu datang di lobby. 
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4.5. Ruang Lingkup Bellboy di Hotel Sheraton Senggigi 

Bellboy adalah  petugas pelayanan barang di kantor depan yang mengurus 

barang bawaan tamuserta tugas lainnya pada saat tamu check-in, check-out, atau 

room change. 

Dari definisi diatas penulis berpendapat bahwa Bellboy merupakan bagian 

yang erat kaitannya dengan proses pendaftaran tamu, penanganan barang bawaan 

tamu, dari mulai check in sampai check out, penyampaian pesan, dan pelayanan 

transportasi untuk tamu. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya Bellboy di 

Hotel Sheraton Senggigi setiap hari mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut:  

a. Menangani barang bawaan tamu baik yang check in dan check out 

maupun pindah kamar. Disini petugas bagian Bellboy membawakan 

barang-barang dari depan ketika tamu check in atau datang ke hotel, 

kemudian membawa barang dari kamar ke depan ketika check out ataupun 

yang pindah kamar.  

b. Menangani transportasi tamu, selain membawa barang tamu, bagian 

Bellboy juga mengurus transportasi untuk tamu ketika check in maupun 

check out seperti mencarikan taxi atau mobil untuk keperluan tamu.   

c. Menangani surat dan kunci kamar Sebagai petugas dibagian depan seorang 

Bellboy juga diberi kewenangan menangani surat-surat dan kunci-kunci 

untuk kamar di hotel. 

d. Menangani pemesanan dan pemasangan koran Tugas Bellboy juga 

memesankan koran-koran yang selalu diperlukan untuk bacaan tamu hotel 

selain juga meletakkan koran-koran di lobby hotel untuk tamu hotel.  

e. Memberikan informasi kepada tamu ketika tamu hotel mencari informasi 

tentang sesuatu di hotel atau diluar hotel, peran Bellboy juga besar karena 

tamu hotel akan selalu bertanya kepada bagian ini.  

f. Menangani suruhan-suruhan tamu, karena selalu berhadapan tamu 

tentunya bagian Bellboy sering diminta membantu tamu-tamu yang 

mempunyai keperluan pribadi agar dibantu bagian tersebut. 
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4.6. Uraian Kerja Bellboy di Hotel Sheraton Senggigi 

Bellboy memiliki peranan yang sangat penting karena berada didalam 

departemen kantor depan, dimana yang berhubungan langsung dengan tamu hotel. 

Departemen kantor depan berperan penting bagi hotel karena memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Sebagai sumber informasi. 

2. Menjual akomodasi hotel. 

3. Menyambut dan mendaftar tamu-tamu yang akan check-in. 

4. Melayani pemesanan kamar. 

5. Memantau perkembangan situasi kamar (room status) 

6. Menyiapkan berkas-berkas pembayaran tamu (guest bill). 

7. Menangani semua surat yang masuk dan keluar hotel. 

8. Pelayanan lainnya. 

9. Melayani, menampung, menyelesaikan keluhan tamu (handling complain). 

10. Melayani penitipan barang-barang berharga. 

11. Melakukan kerja sama (koordinasi & kooperasi) dengan departemen lain. 

Berikut uraian kerja Bellboy yang biasa penulis lakukan di Hotel Sheraton 

Senggigi selama On The Job Training: 

1. Menangani barang bawaan tamu check-in, check-out, pindah kamar, dan 

penyimpanan barang tamu. 

2. Mengantar tamu check-in ke kamar. 

3. Mengantar surat pemberitahuan, undangan, dan sejenisnya ke kamar 

tamu. 

4. Menyiapkan peace towel dan welcome drink untuk tamu check-in. 

5. Membantu receptionist mengecek bill tamu. 

6. Mengecek kamar tamu yang baru check-out dan kamar tamu yang akan 

check-in. 

7. Membaca dan mengisi log book pada saat akan mulai dan mengakhiri 

pekerjaan. 
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4.7. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan 

Barang Bawaan Tamu di Hotel Sheraton Senggigi. 

4.7.1. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan 

Barang Bawaan Tamu Check-In. 

1. Bellboy menyambut tamu dengan salam mengucapkan selamat 

datang kepada tamu sambil membukakan pintu mobil. 

2. Bellboy menurunkan barang-barang bawaan tamu dengan hati-hati 

dan ditempatkan ditempat yang aman sekitar pintu utama lobby. 

3. Bellboy menghitung jumlah barang-barang tersebut dan memeriksa 

jika ada kerusakan untuk kemudian diinformasikan kepada tamu. 

4. Mempersilahkan tamu menuju meja pendaftaran sambil membawa 

barang-barang tamu. 

5. Memberikan welcome drink dan peace towel kepada tamu yang 

sedang mendaftar di Receptionist. 

6. Selama menunggu tamu mendaftar, gantungkan luggage tag pada 

barang tamu untuk mencegah terjadinya kesalahan saat 

pengambilan barang tamu. 

7. Setelah tamu mendaftar, Bellboy menerima kunci kamar tamu dan 

kartu dari petugas penerima tamu. Segera tulis nama dan nomor 

kamar tamu pada luggage tag. 

8. Bila tamu telah siap ke kamar, persilahkan tamu berjalan lebih dulu 

dan tunjukkan jalan serta arah yang harus dilalui. 

9. Ketuk kamar sebelum membuka pintu. 

10. Membuka pintu kamar dengan hati-hati, menyalakan lampu dan 

minta dengan sopan kepada tamu untuk menunggu sementara 

bellboy memeriksa keadaan kamar. 

11. Persilahkan tamu memasuki kamar. 

12. Barang-barang tamu diletakkan pada rak barang. 

13. Mintalah izin dari tamu untuk menerangkan fasilitas kamar tentang 

letak dan cara penggunaannya, tawarkan bantuan tambahan. 

14. Menyerahkan kunci dan kartu tamu dengan sopan. 
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15. Mengucapkan selamat beristirahat dengan baik sebelum 

meninggalkan tamu. 

16. Bellboy kembali ke lobby dan melapor kepada supervisor. 

4.7.2. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan 

Barang Bawaan Tamu Check-Out. 

1. Tamu menghubungi petugas penerima tamu, receptionist atau 

Bellboy. 

2. Bellboy mengetuk pintu kamar tamu dan menanyakan jika tamu 

sudah siap berangkat. 

3. Bellboy memeriksa keadaan kamar untuk melihat kemungkinan jika 

ada barang-barang tamu ketinggalan atau jika ada barang-barang 

hotel yang hilang atau rusak. 

4. Bellboy membawa barang-barang bawaan tamu ke lobby dan 

meletakkanya disekitar bellman counter. 

5. Bellman memeriksa pebayaran rekening tamu di kasir kantor depan. 

6. Receptionist memberi cap paid atau charge jika tamu sudah 

menyelesaikan rekening pembayaran dan tamu mengembalikan 

kunci kamar kepada Receptionist. 

7. Bellboy menggantungkan luggage tag yang telah diisi nama dan 

nomor kamar tamu pada barang-barang miliknya. 

8. Jika tamu sudah siap, Bellboy membawakan barang-barang ke 

mobil. 

9. Bellboy memastikan kepada tamu untuk mengecek ulang barangnya 

agar tidak ada yang tertinggal dan mengucapkan terima kasih telah 

menginap di Hotel Sheraton Senggigi. 

4.7.3. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan 

Barang Bawaan Tamu Pindah Kamar. 

1. Tamu mengajukan pindah kamar kepada petugas penerima tamu. 

Setelah disetujui, petugas penerima tamu akan 

menginformasikannya kepada Bell Captain dengan menyerahkan 

formulir pindah kamar. 
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2. Bellboy menuju kamar tamu yang sebelumnya dengan membawa 

kereta barang jika perlu dan kunci kamar tamu yang telah 

dilengkapi dengan nama dan nomor kamar tamu. 

3. Sebelum memasuki kamar, bellboy memberitahukannya pada 

petugas pembersih kamar sebagai saksi dalam perpindahan kamar 

ini. 

4. Bellboy memperhatikan tempat dan keadaan barang-barang tamu 

sebelum dipindahkan ke kamar yang baru. 

5. Bellboy memeriksa keadaan kamar jika ada barang-barang tamu 

yang tertinggal atau jika ada barang-barang tamu yang rusak. 

6. Bellboy memindahkan barang-barang tersebut dengan hati-hati. 

7. Di kamar yang baru, barang-barang tamu diletakkan pada tempat 

dan keadaan yang sama seperti pada kamar yang lama. 

8. Bellboy kembali ke Lobby dan melapor ke Receptionist dan Bell 

Captain sambil mengembalikan kunci kamar tamu yang 

sebelumnya. 

Berdasarkan uraian data yang telah disajikan, dapat dikemukakan bahwa 

Implementasi Standar Operasional Prosedur Dalam Menangani Barang Bawaan 

Tamu di Hotel Sheraton Senggigi telah diterapkan dengan baik, hal ini dapat 

dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada staf Bellman di Hotel 

Sheraton Senggigi dan dari perbandingan antara aktivitas Bellboy pada saat 

menangani barang bawaan tamu dengan standar  operasional prosedur penanganan 

barang secara teori dan standar operasional prosedur penanganan barang di Hotel 

Sheraton Senggigi. Penulis mendapat kesimpulan bahwa implementasi atau 

pelaksanaan standar operasional prosedur yang berlaku sudah diterapkan dengan 

benar, baik dari segi teori maupun standar operasional prosedur  yang sudah 

ditetapkan di Sheraton Senggigi. 
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4.8. Faktor Pendukung Bellboy Sheraton Senggigi Dalam Mengimplemen- 

tasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Barang 

1. Peralatan kerja yang memadai, seperti trolly, luggage store, alat 

timbangan barang, telepon, dan alat-alat pendukung lainnya. 

2. Adanya trainee yang membantu dalam operasional. 

3. Ketepatan waktu Bellboy dalam bekerja. 

4.9. Faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Efektivitas Bellboy Sheraton 

Senggigi Dalam Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur 

Penanganan Barang : 

1. Kurangnya pengawasan dari Room Devision Manager (RDM) atau 

orang yang membawahi departemen Housekeeping dan Front Office. 

2. Kurang memperhatikan hal-hal kecil yang bisa berdampak negatif bagi 

tamu dan hotel itu sendiri seperti menghitung dan mencatat jumlah 

barang tamu tiba dan tamu berangkat yang dimana hal ini sangat penting 

dilakukan untuk mengantisipasi kehilangan barang tamu. 

3. Bellman Captain jarang melakukan pembagian kerja harian kepada staf 

Bellman sebelum memulai pekerjaan 

4. Bellboy Captain  dan Bellboy  jarang melaksanakan breafing sebelum 

dan setelah menyelesaikan pekerjaan. 

5. Sebagian dari staf tidak menyelesaikan pekerjaan mereka dan kadang 

tidak membantu para trainee dalam melakukan pengawasan dan 

membawa barang tamu. 

6. Tidak adanya kartu Bellboy Errand Card yaitu kartu yang digunakan 

oleh Bellboy untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan 

penanganan barang bawaan tamu, sehingga tidak ada pengawasan 

langsung dari Bell Captain. 

7. Tidak adanya Bellboy Control Sheet yaitu lembar pengawasan yang 

digunakan oleh Bell Captain untuk mencatat kegiatan Bellboy selama 

penanganan barang bawaan tamu. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan tentang Implementasi Standar 

Operasional Prosedur Penanganan Barang Bawaan Tamu di Hotel Sheraton 

Senggigi, maka dapat disimpulkan: 

1. Implementasi Standar Operasional Prosedur Bellboy dalam menangani 

barang bawaan tamu di Hotel Sheraton Senggigi berjalan dengan baik, 

baik dari segi standar operasional prosedur Bellboy dalam menangani 

barang bawaan tamu secara teori maupun secara standar opeasional 

prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh Hotel Sheraton Senggigi 

sendiri. 

2. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor bagi Bellboy Sheraton 

Senggigi yang mengurangi efektifitas kerja bagi mereka yaitu antaranya :  

 Kurangnya pengawasan dari atasan, dalam hal ini Room Devision 

Manager (RDM), sehingga terjadinya kelalaian dalam bekerja yang 

sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.  

 Kurang terlaksananya breafing atau evaluasi antara Bellman Captain 

dengan Bellman Staff sehingga mereka kurang mengetahui dimana 

letak kekurangan dan kelebihan mereka dalam bekerja yang 

sebenarnya,  

Hal ini penting dilakukan sekaligus untuk pembagian job desk harian, 

namun, hal ini jarang dilakukan oleh mereka. 

4. Kurang memperhatikan hal-hal kecil yang bisa berdampak negative bagi 

tamu dan hotel itu sendiri. 
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5.2. Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan tugas dan 

tanggung jawab staf Bellboy di Hotel Sheraton Seggigi ada beberapa hal yang 

penulis sarankan untuk staf Bellboy dan pihak menejemen di Front Office 

Department yaitu : 

1. Mengevaluasi kembali rincian tugas bellboy untuk melihat beban tugas 

yang seharusnya dilakukan oleh seorang Bellboy sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang berlaku. 

2. Memberikan training kepada Bellboy Staff, Trainee, dan Daily Worker 

tentang penanganan barang yang disesuaikan dengan pengalaman yang 

sudah lewat, dengan tujuan menghindari hal yang bisa menimbulkan 

komplain dari tamu juga untuk meningkatkan hal-hal positif yang pernah 

dilakukan untuk kepuasan tamu. 

3. Memberikan keluasan kesempatan kepada Trainee untuk belajar tentang 

bagaimana penggunaan sistem yang digunakan. 

4. Selalu konsisten dalam bekerja dengan berpegang teguh terhadap standar 

operasional yang telah dibuat dan disepakati bersama. 

5. Tetap semangat dan menutup rapat-rapat kesempatan timbulnya komplain 

dari tamu dengan melakukan yang terbaik. 
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DAFTAR PETA 

 

Peta Lombok 
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Peta Senggigi 

 

Peta Hotel Sheraton 
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DAFTAR GAMBAR 

 

Kebun Anggrek Restaurant 

 

Bawang Putih Restaurant 
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Senja Lounge And Dine 

 

 

Putri Duyung Bar 
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Laguna Beach Spa 

 

 

Swimming Pool 
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Lobby workstation 

 

 

Bill Docket 
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Trolly 

 

 

Luggage Tag 

 


