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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi
dari universitas yang bertujuan memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi
mahasiswa untuk lebih memahami penerapan ilmu selama perkuliahan untuk
diterapakan pada perusahaan.Maka dari itu mahasiswa wajib menjalani PKL.
Sebagai trainee selama 2 bulan di berbagai industri, salah satunya industry
perhotelan termasuk restoran. Umumnya magang di hotel berbintang satu hingga
lima atau restoran terkemuka di berbagai departemen yang ada di industry
perhotelan sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang ada.Selama PKL dari 10
April sampai dengan 3 Juni 2017, penulis di tempatkan di bagianFront Office
yang menangani tamu secara langsung,
Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan PKL di Hotel Anugerah
Express :Receptionist (greeting/salam, memperkenalkan diri kepada tamu,
mendata tamu ke bagian front office, mengatasi guest complaint.) Kasir (Meminta
deposit cash maupun kartu kredit dan juga debit, membuat key card,
menginputkan data tamu dan semua invoice bill, pengarsipan invoice bill,
menjelaskan seluruh biaya.) Operator (menerima booking lewat telepon,
menerima telepon dari luar dan dalam). Sealain itu penulis juga membantu di
department lainnya yaitu : FB Service, Housekeeping, Akunting.
Selama PKL penulis mengalami kendala seperti Menghadapi guesst
complaint, Saat shift malam tidak ada lagi petugas akunting yang bertugas untuk
membuka akses admin untuk update info booking guest online yaitu tamu
yang pemesanannya melalui online.Penulis mengatasi Masalah dengan cara :
Standard Operasional Procedure penanganan guesst complaint, dan Melakukan
akses pasword dan login untuk masuk ke layanan dari akun email yang ada di
komputer kasir dan telah di daftarkan terlebih dahulu ke situs admin booking
online. Dengan demikian Penulis selama dua bulan bisa melakukan operasional
kerja khususnya di departement front office dan memberikan kontibusi untuk
menyelesaikan tugas tugas kerja khususnya di jam kerja malam.

Kata Kunci: PKL, Front Office, Receptionist, Greeting, Guesst Complaint, Key
Card, Invoice Bill, Booking Online, Standard Operational Procedure, Akses
Pasword, Login, email.

ix

1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi
dari universitas yang bertujuan memberikan pengalaman dan pembelajaran
bagi mahasiswa untuk lebih memahami penerapan ilmu selama perkuliahan
untuk diterapakan pada perusahaan. Harapan utama dari PKL yaitu adanya
kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga industri
tersebut dapat dikenal oleh kalangan akademis. Selain itu, perusahaan juga
mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/i yang melaksanakan PKL.
Untuk menyiapkan kualitas mahasiswa yang handal dan berkemampuan
tinggi, Universitas Teknokrat Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas
belajar, mengajar baik dari sarana maupun prasarana. Pembelajaran dari
pengalaman langsung dapat diimplementasikan dengan adanya PKL.
Maka dari itu mahasiswa wajib menjalani PKL. sebagai trainee selama 2
bulan di berbagai industri,salah satunya industri perhotelan termasuk restoran.
Umumnya magang di hotel berbintang satu hingga lima atau restoran
terkemuka di berbagai departemen yang ada di industri perhotelan sesuai
dengan kebutuhan dan peluang yang ada, seperti departemen Food &
Beverage, Front Office, Room Devision & House- keeping, Sales & Marketing
atau Accounting. Dengan demikian dapat menerapkan apa yang sudah
dipelajari di bangku kuliah untuk dipraktekkan secara nyata sehingga
diharapkan nantinya mereka menjadi tenaga yang siap pakai setelah lulus
kuliah.
Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian
atau seluruhnya jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil.
( anonim 2014, pengetahuan housekeeping dan ruang lingkupnya,
www.sandywarman.com, di akses tanggal 2017/09 )
Alasan penulis memilih di Hotel Anugerah Express, sudah berstatus
pekerja pada instansi tersebut, untuk dapat berkontribusi & menerapkan
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pengetahuan yang didapat pada bangku kuliah pada perusahaan yang akan
sangat membantu performansi penulis baik di tempat PKL maupun dalam
penulis pembutan laporan

1.2 Maksud dan Tujan Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut.
Maksud PKL :
1. Berkontribusi dan menerapakn ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku
kuliah pada perusahaan
2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau
bidang keahlian
3. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu
dikembangkan dan dipertahankan.

Tujuan PKL :
1. Mendapatkan

pengetahuan bisnis jasa perhotelan saat ini pada Hotel

Anugerah Express.
2. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
3. Mendapatkan informasi kegiatan kerja department front office pada Hotel
Anugerah Express.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
AdapunmanfaatyangpenulisdapatsaatmelaksanakanPraktikKerjaLapangananta
ra lain:

UntukPenulis:
1. Penulis

mendapatkan

pengetahuan

tentang

alur

kerja

yang

terdapatpadabagian Department Front Office yang adadidalam Hotel
Anugerah Express.
2. Penulisdapatmeningkatkanketerampilansertakeahliandibidangpraktik kerja.
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UntukInstansi:
1. Diharapkan perusahaan dapat menjalin kerja sama dengan Universitas
Teknokrat Indonesia.
2. Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu
sumber informasi mengenai situasi umum perusahaan tempat praktik
tersebut.

Untuk FTIK Teknokrat:
1. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antar pihak
Universitas dengan pihak tempat PKL.
2. Sebagai alat ukur terhadap mahasiswa dalam menerapkan materi-materi
kuliah.
3. Untuk menambah wawasan baru sebagai pembanding pembelajaran
terhadap pihak tempat PKL berlangsung.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan
Pemilihan tempat PKL adalah Hotel Anugerah Express,ber-alamat di Jl.
Ahmad

Yani

No1,

Bandar

Lampung.

Telp+6271251000

(Hunting),

Email:reservation@hotelanugerahexpress.com,Web:www.hotelanugerah.com

Gambar 1.1 Hotel Anugerah Express
Sumber : Google web
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Pada gambar 1.1 adalah tampak depan Hotel Anugerah Express,
beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 1, Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung,
Palapa, Lampung 35213. Telp. (0721)251000

Gambar 1.2
Denah lokasi Hotel Anugerah Express
Sumber: Google maps
Pada gambar 1.2, mulai dari pintu keluar utama Universitas Teknokrat
Indonesia yang beralamat jalan Zainal Abidin Pagar Alam no. 9-11, dapat
ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. melalui rute
jalan protokol, ke arah barat laut di jalan Zainal Pagar Alam mengambil jalan
memutar di depan restaurant KFC menuju jalan sultan agung. karena adanya
pembangunan fly over, akan ada perputaran arus jalan menuju gedung Mall
Boemi Kedataon, terus menyusuri jalan Teuku Umar sampai ditemui Rambu
Lampu lalu lintas terus lurus masih di jalan Teuku Umar sampai di jalan
Raden Intan ditandai adanya Gedung pusat perbelanjaan Ramayana
Department Store, Di jalan raden intan terus mengambil rute lurus sepanjang
jalan Raden Intan akan menemukan perempatan Gotong Royong Tanjung
Karang pusat Kota Bandar Lampung, Ditandai adanya Tugu Adipura yang
dikenal masyarakat Kota Bandar Lampung dengan nama Tugu Gajah.
Mengambil lajur jalan sebelah kiri menuju ke jalan Ahmad Yani jarak kurang
lebih 400m sampai di tujuan Hotel Anugerah Express.
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Hotel Anugerah Express, Merupakan Badan Usaha Milik Perorangan yang
berpusat di Kota Palembang provinsi sumatera selatan Jl Jend.Sudirman
No.149.
Memiliki beberapa anak perusahaan yang salah satunya ada di jalan
Ahmad Yani No. 1 Bandar Lampung yaitu Hotel Anugerah Express.
Hotel ANUGERAH memiliki tiga lokasi yaitu:
1. Lampung :
1. Jl A Yani No.1 Bandar Lampung Telp : +6271 251000 Fax
+6271 249373
2. Jl Raden Intan No 132 Bandar Lampung Telp : +6271 266099
Fax +6271 265300
2. Palembang :
1) Jl Jend Sudirman No. 149 Palembang Telp : +6271 312828
Fax 6271 351183
Hotel anugerah express memiliki motto“Disover The Friendlist Hotel”
memiliki 27 kamar tidur( ROOM ) yang terdiri dari :

Jenis Kamar
Tipe Kamar

Jumlah
Kamar

Satu

Dua

Ranjang

Ranjang

Harga

Standard

8

8

-

Rp 299.000

Superior

13

11

2

Rp 320.000

Deluxe

6

4

2

Rp 335.000

Tabel 1.1 Daftar dan tipe kamar Hotel Anugerah Express

Dengan kelengkapan :
1. Compliment
mineralwater

5. Tea & Coffe Maker
6. Tea & Coffe Compliment

2. Safe depozit box

7. Bathroom Amenities

3. Tv Cable

8. Air Conditioner

4. Free Wi-Fi (all room &

9. Alat tulis

new town coffe)

10. Almari dan meja tulis
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11. Lampu
12. Emergency rescue map
Dengan Layanan dan Fasilitas Lainnya :
13. Parking Area

18. Receptionist 24 hour

14. New Town Coffe

19. Pick up & Drop Airport

15. Music Lounge

20. Stand Office on Airport

16. Area Merokok

21. Breakfast Free Two Pax

17. Massage

22. Housekeeping Staff

Sumber: www.hotelanugerah.com

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Jadwal pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan selama 57 hari,
tepatnya terhitung sejak tanggal 10 april 2017 sampai dengan 03 juni 2017.
praktik kerja lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan industri jasa
penginapan hotel anugerah express.
Jadwal waktu kerja PKL adalah sebagai berikut:
1. Hari

: Senin s.d Minggu (libur 1 hari dalam 1 minggu)

2. Waktu

: 23:00 s.d 07:00 (NIGHT SHIFT)

3. Jadwal kerja
543216No.
7

Sabtu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jum'at
Minggu
Hari

OFF
23:00
23:00
Jam
Masuk
Kerja

07:00
07:00
Selesai

Tabel 1.2 Jadwal jam kerja
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Singkat Hotel Anugerah Express

Menurut Dewi Anggraini (2016) sebagai personalia atau HRD,
mengatakan Hotel Anugerah Group pertama kali berdiri di kota Palembang
lalu melakukan expansi dengan membeli hotel nusa indah di kota Bandar
Lampung Pada Tahun 2009 dengan merubah nama hotel menjadi Grand
Anugerah Hotel, tidak sampai di situ pimpinan kembali melakukan
pembelian area lokasi taman kanak kanak Trisula di Jalan Ahmad Yani
tahun 2012 dan menjadikannya sebuah bangunan hotel bernama Hotel
Anugerah Express yang merupakan cabang dari Hotel Grand Anugerah di
Jalan Radin Intan no.132, pada awal berdiri masih dengan Grade kelas
melati namun pada tahun 2015 dengan ditunjuknya SUCOFINDO sebagai
team pelaksana penilai kegiatan operasional hotel dan penilaian fasilitas
pendukung serta juga penilaian pengolahan limbah maka dikeluarkan surat
edaran dari dinas pendapatan daerah provinsi lampung dan di resmikan oleh
gubernur provinsi lampung Bapak Ridho Ficardho dengan keputusa up –
grade kelas bintang satu.
kegiatan manajemen sudah terpisah Dengan Grand Anugerah sebagai hotel
pusat namun ada beberapa kegiatan operasional yang masih ada di hotel
Grand Anugerah,
Sebagai hotel yang letaknya di tengah kota, maka jarak lokasi hotel ke
tempat tempat strategis merupakan salah satu pertimbangan selain harga dan
layanan lainnya yang ditawarkan, salah satunya jarak tempuh dari dan ke
bandara Radin Inten Bandarlampung yaitu 27 km dengan waktu tempuh +/45 menit, hotel Anugerah Express berada di pusat kota dengan lokasi
terdekatnya :
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1. Central plaza ± 0,40 Km
2. Kartini Mall ± 0,55 Km
3. Stasiun kereta api ± 1,52 Km
4. Rumah sakit bumi waras ± 700,0 m
5. Pasar traditional bambu kuning ± 1,6 km
6. Tempat oleh-oleh yen yen ± 4,7 km
7. Gedung pertemuan wanita ± 200,0 m
8. Gereja katedral ± 2,0 km
9. Kampus teknokrat ± 5,0 km

Sumber : Google Maps
https://www.google.com> maps

2.2 Logo

Gambar 2.1
Logo Hotel Anugerah Express

Pada gambar 2.1 menggambarkan tempat kerja department front office.
Terletak logo hotel anugerah express pada dinding yang langsung terlihat saat
tamu melalui pintu masuk ruang lobby hotel menuju front desk
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1. Tulisan ANUGERAH

Menunjukkan group Anugerah Hotel yang sudah di kenal masyarakat
kota Bandar Lampung dan seluruh pelanggan yang tersebar di seluruh
indonesia.

2. Garis lengkung di bawah tulisan ANUGERAH

Mengartikan sebagai bentuk keramahan meyambut tamu yang datang
sesuai dengan motto Anugerah Hotel “Disover The Friendlist Hotel”

3. WARNA CHROME (STAINLES STEEL) PADA LOGO

Menampilkan hotel yang bertindak praktis dalam menangani
pelayanan akomodasi yang ada di hotel Anugerah Express

2.3Visi Misi dan Nilai Inti
2.3.1 VISI
Memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pengunjung dan
menjadikan hotel idaman.

2.3.2 MISI
Senantiasa berusaha untuk memberikan keramahan, kehangatan dan
keperdulian khas budaya indonesia.

2.3.3 Makna
Menemukan pelayanan yang efisien dan efektif serta di layani dengan
petugas hotel yang penuh keramahan membuat tamu betah dan selalu
ingin kembali.
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2.3.4 Nili-nilai inti
Nilai-nilai Inti (Core values) Hotel Anugearh Express merupakan
pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku
setiap insan Hotel Anugerah Express dalam melaksanakan tugas.
Nilai-nilai Inti Hotel Anugerah Express terdiri dari:
1. Visioner
Kami berusaha untuk menjadi perusahaan manajemen perhotelan
yang membuat kesan dan memberikan kenyamanan dengan semua
kalangan.
2. Integritas
Harus Selalu Berpegang teguh pada nilai-nilai, pandanagn dan
etika kerja yang diterapakan karywan, hal ini harus terlihat dari
sikap bangga dan sukacita saat kita melayani para tamu.
3. Innovative
Dengan menambahkan servis atau fasilitas sesuai dengan
kebutuhan

pasar akan membantu untuk menaikkan pendapatan

hotel, salah satunya booking engine.
4. Profesional
Harus memiliki dan keterampilan serta performance yang tinggi
dalam melakukan pekerjaan di profesinya.
5. Sadar Budaya dan Lingkungan
mampu untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar
dan

menjadi

bagian

masyarakat

yang

proaktif

serta

bertanggungjawab bagi lingkungan dimana kita berada

2.4 Struktur Organisasi
Suatu organisasi akan selalu bergantung pada luas tujuannya, tahap
pemulaan, perkembangan dan kemampuan sumber-sumbernya.
Luas tujuan menunjukkan bidang-bidang pekerjaan dan dalam organisasi
akan terlihat jelas apabila digambarkan dalam bagan organisasi yang
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memuat kedudukan dan satuan fungsional, Begitu pula dengan

Hotel

Anugerah Express yang mempunyai struktur organisasi, Sebagai berikut :
OWNER
Irwan Kesuma & Henkie Kesuma

GENERAL MANAGER
Alexander Siregar

PERSONALIA
Chris Damaiyanti

AREA MANAGER
Amozt Kurniawan
ACCOUNTING
Fang Fang

F.O Dept
Stevan
Novi
Meilani
Gunadi
Gersom

H.K Dept
Dicky
Yogi
Absor
Rokib

F&B Dept
Handoko
Ricky
Serly
Meysika

Kitchen
Andre
Pujo
Dono
Joko
Seno
Saring
Radi

Satpam
Amirudin
Kusnadi
Fajar
Nardi

Eng Dept
Suryadi

New Town Coffe Shop
Erick
Okta
Indra

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Hotel Anugerah Express
Sumber: Hotel Anugerah Express

Uraian Tugas :

A. General Manager
Tugas General Manager yaitu :
1. Memastikan

setiap

department

perusahaan dengan efektif dan optimal

melakukan

strategi
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2. Membuat standar dan prosedur perusahaan
3. Merencanakan dan mengontrol kebijaan perusahaan agar
dapat berjalan dengan maksimal
4. Memimpin

perusahaan

dan

menjadi

motivator

bagi

karyawannya

B. Manager area cabang on duty
Tugas Manager area cabang on duty yaitu :
1. Memonitor kerja karyawan
2. Menjamin kelengkapan kerja karywan
3. Mengelola operasional harian perusahaan
4. Mengkoordinasi dan mengawasi
5. Menyetujui absensi yang dibuat tiap departmen
6. Menghadiri pertemuan, seminar, konfrensi maupun pelatihan

C. Personalia
Tugas Personalia:
1. Bertanggung jawab dalam proses rekrutmen karyawan
2. Membuat kontrak kerja karyawan
3. Melakukan tindak disipliner pada karyawan
4. Membuat sistem human resources yang efektif dan efisien
5. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber
daya

D.Akunting
Tugas Akunting :
1. General Cahier
2. Menyetujui permintaan barang masuk dan keluar
3. Pengadministrasian piutang dan hutang
4. Pembuatan laporan keuangan
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5. Administrasi karyawan hotel
6. Administrasi pemasaran hotel

E. Receptionis
Tugas Receptionis :
1. Pelayanan pada bagian depan hotel
2. Administrasi kamar
3. Membuat keycard
4. Operator
5. Memfotocopy data tamu dan menginputkan ke computer
6. Menjelaskan fasilitas hotel
7. Membuat daftar breakfast per room
8. Input/output invoice bill
9. Bertanggungjawab pada housebank
10. Menerima permintaan tamu dari tamu untuk di sampaikan ke
dept lain
11. Taking order makanan dan minuman dari kamar(room)
12. Membuat jadwal bulanan

F. Kepala dapur
Tugas kepala dapur :
1. Mengatur dan mengendalikan barang masuk dan keluar
2. Mengatur penggunaan stock barang
3. Mengatur jadwal dan pembagian operasi group.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas personil
5. Quality dan Quantity checker
6. Membuat jadwal bulanan
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G.Tatagraha
Tugas Tatagraha :
1. Memastikan kelengkapan amenities pada setiap troli per
lantai
2. Order barang ke gudang
3. Ikut membantu kerja personil
4. Membuat laporan barang yang tertinggal di kamar tamu dan
menyerahkan ke bagian front officedepartment untuk di
laporkan ke tamu
5. Ambil laundry dr kamar
6. Membuat laporan sheet
7. Membuat jadwal

H. Enginering
Tugas Enginering :
1. Bertindak apabila ada kerusakan alat dan material
2. Monitoring fungsi mesin pompa, genset, dll
3. Maintanance
4. Membuat jadwal bulanan

I. Satpam
Tugas Satpam :
1. Mengatur parking area
2. Mengawasi keamanan area hotel
3. Cek body karyawan
4. Membuat jadwal bulanan

J. F&B servive department
Tugas :
1. Membuat checking order
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2. Memisahkan checking order bar dan kitchen
3. Meyampaikan checking order ke cashier di front office
4. Ambil orderan dari kitchen dan bar
5. Mengantar pesanan ke meja pesanan dan room
6. Ambil payment dari meja pesanan dan room ke cashier di front
office
7. Bertanggung jawab kebersihan area restoran
8. Membuat jadwal bulanan

K. BAR
Tugas:
1. Menerima slip order dari FB servis
2. Menyiapkan pesanan tamu
3. Bertangung jawab pada alat coffe maker
4. Menjaga kebersihan area bar
5. Menjaga stock barang keperluan bar
6. Buat jadwal bulanan

Sumber : www.jobdesc.com

2.5 Kegiatan Umum hotel anugerah express
Secara umum, ruang lingkup kegiatan sektor industri hotel meliputi
penyedian jasa di bidang perhotelan dengan segala fasilitas dan sarana
penunjangnya
1. Menyediakan Akomodasi kamar hunian dan coffee shop bagi
wisatawan lokal maupun luar negeri.
2. Tempat lapangan kerja.
3. Tempat akomodasi untuk menjelajahi indahnya pariwisata kota
bandarlampung.
4. Sarana rekreasi dan hiburan
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
STEVAN CORRY POLANCO, NPM 14311300

3.1.1 Bidang Kerja
Selama PKL dari 10 April sampai dengan 3 Juni 2017, penulis di
tempatkan di bagian Front Office yang menangani tamu secara
langsung, adapun kegiatan yang dilakukan di bagian Front Office antara
lain :
1. Receptionist
2. Kasir
3. Operator

3.1.2 Pelaksanaan kerja
Kegiatan yang dilakukanselamamelaksanakanPKLdi Hotel
Anugerah Express adalah

.1

Receptionist
Pada bagian receptionist, penulis di tugaskan untuk kegiatan
seperti berikut :
a. Greeting atau Salam
Kata sambutan kepada tamu yang datang dan menginap,
saat tamu mulai memasuki hotel dilakukan dengan disertai
senyum kepada tamu sehingga memberikan kesan hangat
dan seolah – olah kedatangannya sudah ditunggu – tunggu
oleh pihak hotel.
b. Memperkenalkan diri kepada tamu
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Perkenalan diri dengan menyebutkan nama kepada tamu
merupakan tahapan setelah greeting.
c. Mendata tamu ke bagian Front Office
Tamu yang datang untuk melakukan proses check – in ada
dua tipe yaitu Walk-In guest dimana tamu belum melakukan
proses booking sebelumnya dan petugas receptionist akan
menjelaskan daftar harga dan type kamar berikut fasilitas
yang di dapat, dan Booking Guest yang terbagi menjadi dua,
ada lewat telepon di mana tamu sudah melakukan proses
pemesanan melalui telepon di mana tamu sudah menegetahui
harga dan type kamar berikut fasilitas dan juga request yang
sudah di sampaikan pada tahap booking, dan bookng online
dimana tamu akan memberikan voucher maupun kode
registrasi online dimana semua sudah diproses dalam aplikasi
yang tersedia, dan ada satu tipe tamu lagi yang di sebut tamu
perusahaan yang sebelumnya sudah dilakukan proses
pemesananan lewat telepon maupun email yang akan disertai
guarantee lettetr sesuai kesepakatan antar perusahaan yang
sudah bekerjasama dengan pihak hotel, setelah petugas tahu
type tamu maka petugas berhak meminta tamu untuk
meminjam KTP untuk di fotokopy yang akan di ketik untuk
di masukkan kedalam history sistem operasi komputer,
namun apabila ada tamu yang sudah ada di dalam data
history maka tamu itu sudah dikategorikan sebagai pelanggan
dan tidak perlu lagi dilkakukan proses fotokopy KTP.
d. Mengatasi keluhan tamu
Sesuai standard operasional prosedure yang di terapkan yaitu
menghadapi dengan senyuman, mendengarkan keluhan tamu,
mencatat, dan menyampaikan ke pihak departement yang
terkait.
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2

Kasir
Pada bagian kasir, penulis bertanggung jawab untuk kegiatan
dengan beberapa kegiatan seperti berikut :
a.

Meminta deposit cash maupun kartu kredit dan juga debit
untuk jaminan selama tamu menginap, bisa diminta untuk

malam pertama atau sesuai permintaan tamu untuk di hitung
beberapa hari, namun untuk tamu yang sudah memiliki voucher
baik itu yang sudah di print ataupun dalam bentuk kode registarsi
online tidak perlu lagi dimintakan deposit, dan juga ada tamu
yang

membawa

Guarantee

Letter

yaitu

tamu

yang

pembayarannya di lakukan setelah tamu menginap dan akan di
tagihkan ke perusahaan yang menanggung sesuai syarat dan
kondisi yang berlaku. Lalu sebagai petugas cashier maka wajib
membuat tanda bukti pembayaran yang di sertakan tanda tangan
dari tamu dan juga petugas cashier pada saat itu, di masukkan
kedalam amplop yang beriiskan rangkap ke tiga yaitu warna
kuning.
b.

Membuat Key Card
Setelah tahap administrasi selesai maka petugas melakukan

prses pembuatan kunci yang sudah

memanfaatkan proses

komputerisasi yaitu kartu yang menyimpan data nomer kamar
yang tersimpan pada lembar pita di sisi belakang kartu.

Gambar 3.1Key card proces
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Pada gambar 3.1 adalah tampilan di mana semua tahap
registrasi dan pembayaran selesai maka petugas front office di
front desk akan melakukan proses pembuatan key card, sesuai
nomer dan tipe kamar yang sudah di registrasi. Dan akan
menampilakn nomor kamar, hari dan jam masuk serta hari dan
jam keluar.
c.

Menginputkan data tamu dan semua invoice bill
Dari awal tamu menginap maka data yang pertama di

inputkan ke sistem operasi VHP yaitu data pribadi tamu, dan
selama tamu menginap akan ada transaksi tambahan seperti
order makanan dan minuman dan juga laundry serta deposit
tambahan. semua itu harus di charge ke dalam sistem sehingga
pada

saat tamu

melakukan proses check - out

akan

terhitung dan terposting dalam bentuk print out bill.
d

Pengarsipan invoice bill
Setelah input transaksi ke dalam sistem komputer maka

cashier akan mengarsipakan seluruh invoice bill ke masing –
masing tempat yang sudah disediakan.

Gambar 3.2Invoice bill front office department
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Gambar 3.2 menampilkan invoice bill yang di gunakan
department Front Officeuntuk proses pencatatan data dan proses
input pada sistem komputerisasi VHP ( Visual Hotel Program )
e.

menjelaskan seluruh biaya
Setelah print out bill maka tamu berhak mengetahui seluruh

biaya yang akan di bayarkan.

3.

Operator

Pada bagian operator penulis di tugaskan untuk bertanggung
jawab dengan beberapa kegiatan seperti berikut :
a.

Menerima booking tamu lewat telepon
Menyampaikan salam pada saat menjawab telepon masuk

menjadi hal yang pertama di lakukan dan setelah itu menyebut
nama hotel lalu memperkenalkan nama dan status jabatan untuk
memastikan bahwa penelpon

benar

kepada

siapa

(tamu)

menelpon, dan petugas operator akan mempersilahkan penelpon
untuk menyampaikan seluruh maksud dan tujuannya, setelah itu
petugas operator akan menjelaskan

dan memastikan isi

pembicaraan untuk di catat dan di tindak lanjuti sesuai yang
diinginkan, seperti type kamar, harga kamar, request jemput
dari bandara, dan

permintaan seperti

extra bed pada saat

menginap, maupun yang lainnya. Lalu jangan bosan untuk
mengulangi permintaan agar tidak ada yang terlewatkan.
b.

Menerima telepon dari luar dan dalam.
Menerima telepon dari dalam contohnya tamu yang berada

di dalam kamar akan melakukan order makanan, petugas akan
menjawab telepon untuk pencatatan dan juga penjelasan menu
makanan akan dilakukan oleh operator , dan juga untuk di
sambungkan telepon dari tamu ke nomer telepon yang di tuju,
maupun tamu akan menanyakan request permintaan seperti

21

laundry yang telah selesai pengerjaannya, dan juga permintaan
perlengkapan kamar.
Menerima telepon dari luar Selain menjawab telepon yang
bersifat booking kamar ada juga petugas operator sebagai
penerima telepon dari hotel pusat untuk di sambungkan ke
depertement yang dituju untuk keperluan internal perusahaan, ini
biasanya dilakukan oleh pihak akunting.
Selain itu penulis juga melakukan kegiatan di bidang lain, diantaranya :
a. Dept F&B service :
1. Membantu terima order makanan dan minuman dari tamu
coffeshop.
2. Menginput data sesuai nomer meja pesanan.

Gambar3.3
Tampilan Meja New Town Coffe Shop

Gambar diatas merupakan tampilan pada menu coffe shop yang terdiri
dari meja-meja di susun menggunakan nomor di urut berdsarkan urutan
meja sesuai pada gambar untuk memudahkan pelayan untuk
menentukan tamu yang mana memesan sesuai meja tempat tamu duduk
dan di catat pada checking order slip yang akan di berikan ke kasir, bar
dan dapur sesuai kopy checking order slip.
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NB:
Warna meja pada tampilan
1. Hijau Dibawah 1 Jam
2. Kuning Di Atas 1 Jam
3. Merah Di Atas 2 Jam
4. Ungu Di Atas 3 Jam
b. Dept housekeeping :
1. Membantu pelayanan tamu untuk kelengkapan kamar
c. Dept akunting :
1. Proses night audit
Langkah langkah kerja yang dilakukan oleh audit malam:
1. Memastikan semua invoice bill sudah di posting
2. Mencocokkan nomer invoice bill
3. Back up laporan
4. Copy data base local anugerah
5. Cek Room revenue
6. Cek harga kamar
7. Memposting harga kamar kamar
8. Cek summary report
9. Mempersiapakan laporan harian
10. Cek master bill
11. Melihat local region (karena ini menjadi primary key
database )
12. Cek day use ( kalau ada di laporkan)
13. Proses running
14. Save as dokumen
15. Print out
2. Night audit report
Tahapannya :
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1. BACK UP
1. Tekan Enter System C
2. Tekan Enter VHP db 10
Copy db Local Anugerah
3. Tekan Enter ke dokumen
4. Tekan Enter Night Audit <NA REPORT>
5. Tekan Enter Back up
6. Tekan Enter Masuk ke folder nama bulan sesuai
periode
7. Tekan Enter Paste <PROCES>
8. Tekan Enter di ACCOUNTING
9. Tekan

Enter

NIGHT

AUDIT

Ganti<RENAME>Tanggal periode sekarang pada
night shift, lalu exit ke desktop.

2. CEK ROOM REVENUE BREAKDOWN
1. Tekan EnterVHP10
2.

Tekan EnterAdd program

3.

Tekan Enterrunning user program

4.

Tekan EnterNIGHT AUDIT

5.

Tekan EnterREVENUE BREAKDOWN
Lihat harga<cek harga>
Exit
Tekan EnterCheck summary
Tulis laporan

exp 22-05-17
CS : Rp 8.326.960
RS: Rp 256.000
TT :Rp 8.582.960
OCC :24
DU :00
AVG:283.376,42
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Gambar 3.4 Format Laporan Untuk Owner
Format Pada Gamabar 3.4 merupakan Bentuk Laporan
yang di tulis dan di kertas selemabr dan akan di Capture
atau di poto dan di kirim ke Akunting pusat di Hotel
Grand Anugerah yang di teruskan ke Owner berupa
laporan BBM(Black Berry Mesengger)
Tekan EnterCek master bill
Tekan EnterCek COUNTRY & NATION
6. CEK day use di ACCOUNTING
1. Tekan Enter Today C/O gust list<SHOW ONLY>
7. RUNNING PROGRAM
START
YES
PROCESS
PASTIKAN TANGGAL BERUBAH
OUTPUT FILE
DONE
9. TAHAP TERAKHIR
EXIT DARI VHP
1.

Tekan Enter Output file di desktop<save as>

2.

Tekan Enter Dokumen

RENAME

NAMA

BULAN

&

TANGGAL

PERIODEDONE
3.1.3 Kendala Yang Dihadapi

Selama PKL penulis ditugaskan di shift malam dimana jam
operasional mulai pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, ada
beberapa kendala di shift malam yaitu :
1.

Menghadapi guesst complaint seperti :
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a.Kekurangan kelengkapan / fasilitas kamar.
b.Masalah ac bocor dan tidak dingin serta kendala lampu kamar
mati
c.Terjadinya kesalahan dalam menulis tanggal kedatangan dan
keberangkatan sehingga saat tamu datang di shift malam
kamar yang dipesan tidak ada atau salah type kamar
d.Pembatalan pemesanan kamar
e.Kesalahan pencatatan request tamu ( early check out.
Morning call, early breakfast, dll )

2. Saat shift malam tidak ada lagi petugas akunting yang bertugas
untuk membuka akses admin untuk update info booking guest
online yaitu tamu yang pemesanannya melalui online seperti :
traveloka, booking.com, agoda, dll. dan komputer yang bisa
koneksi internet hanya komputer yang berada di ruangan
akunting. Maka seringkali terjadi tamu yang sudah melakukan
pemesanan kamar melalui online tidak dapat di backup datanya
oleh

petugas

department

front

office

shift

malam

ini

mengakibatkan overbooking atau kamar yang sudah dipesan tidak
lagi tersedia

sedangkan tamu sudah melakukan pemesanan

kamar.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
1. Standard Operasional Procedure penanganan guesst complaint
a. Ambil kertas dan pena.
b. Dengarkan keluhan tamu.
c. Di catat apa keluhan tamu tersebut.
d. Tetap sopan, dan janagn lupa mengucapkan minta maaf.
e. Tindak lanjuti segera keluhan tamu tersebut ke bagian terkait.
f. Pastikan keluhan tersebut terselesaikan.
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Untuk memastikan informasi yang diperoleh dari tamu adalah benar
ataupun ingin melihat catatan dari shift sebelumnya, maka sangatlah
penting untuk terus mencatatat di buku besar atau yang disebut log
book, agar bisa dibaca ke shift berikutnya, seperti pada gambar :

Gambar 3.5
Contoh pesan yang ada di buku besar / log book

Gambar di atas merupakan informasi yang bisa di tanyakan
langsung ke rekan kerja melalui aplikasi telepon genggam
berbasis android yaitu whatsapp grup yang bertujuan untuk
membagikan

informasi

ke

tim

kerja

department

front

office,sehingga bila ada solusi ataupun ada yang mengetahui
permasalahan dengan tamu yang bersangkutan bisa langsung di
ambil tindak lanjut kepada petugas yang sedang bertugas di jam
kerja tersebut, seperti pada gambar :
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Gambar 3.6
tampilan depan aplikasi whatsapp grup Anugerah Express
Crew

2. Melakukan akses pasword dan login untuk masuk ke layanan
dari akun email yang ada di komputer kasir dan telah di
daftarkan terlebih dahulu ke situs admin booking online. Sesuai
peran pada department front office, dimana manajer area sebagai
user dan memilki pasword yang akan terkoneksi ke admin
sesuai situs masing masing booking online, ini dimaksudkan
ketika petugas akunting sudah tidak lagi bertugas pada jam kerja
shift sore atau malam, petugas front office bisa tetap update data
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informasi tamu mana saja yang sudah melakukan booking
online. Petugas front office bisa melakukan koneksi internet
dengan modem, dengan ini petugas front office hanya melihat
data melalui yang di tampilkan melalui PC dan atau Mobile
Phone sesuai pengawasan manajer area sebagai tindak
pengawasan, tapi tetap yang melakukan print out voucher
reservation ada di wewenang akunting selaku general cashier
untuk pengiriman penagihan dan dokumen lainnya ke admin
sesuai kontrak dan kerjasama yang berlaku,
Menurut (Somantri, 2012) ada sisi resepsionist ini memiliki kewenangan
antara lain adalah:
1. Pencarian data tamu melalui nomor voucher dan nomor registrasi serta tanggal
pemesanan
2. Pembaruan status pembayaran
3. Check in dan check out tamu booking online
4. Pada sistem informasi reservasi ini, juga dapat digunakan untuk mendapatkan
berbagai macam informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia pada waktu
tertentu sesuai dengan keinginan pengguna (tamu).

Berikut tahapan proses sampai tampilan cetak voucher, contoh pada situs
traveloka :
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Gambar 3.7
Tampilan pencarian berdsarkan nomer voucher yang sudah melakukan
pemesanan kamar

Pada gambar 3.7 tampilan pencarian yaitu berupa waktu pemesanan dan nomer
identitas voucher yang dipastikan telah melakukan pembayaran non tunai baik
itu transfer ataupun memasukkan nomer kartu kredit dan debit pada layanan.
Dan nomer id dijadikan salah satu kecocokan data saat tamu datang untuk
melakukan proses check-in.

Gambar 3.8
Tampilan pemilihan satu nomer id voucher untuk di uduh dan keluaran
berupa tampilan voucher yang akan di print

Gambar 3.8 merupakan tampilan pada monitor komputer kasir dimana nomer
identitas atau itenary id dipilih satu yang sesuai dengan tamu yang terkait
melakukan pemesanan. Maka selanjutnya akan tampil seperti pada gambar 3.8
dan petugas akan megunduh file tersebut atau pada layar tampil “download this
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file”, dan akan tampil keluaran berupa voucher yang akan di print sesuai nama
dan nomer voucher serta tipe kamar pesanan.

Gambar 3.9
Tampilan Voucher setelah di print

Gambar 3.9 merupakan tampilan voucher yang dimiliki tamu sesuai pesanan dan
akan di berikan ke petugas kasir di front desk, dan selanjutnya akan diproses
untuk registarsi identitas setelah itu tamu akan menerima kunci kamar sesuai
pesanan.
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Simpulan
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kegiatan PKL di Hotel
Anugerah Express, sangat bermanfaat bagi penulis. di sini saya sebagai
mahasiswa untuk mengetahui struktur organisasi yang nyata di dunia
usaha khususnya perhotelan. Penulis selama dua bulan bisa melakukan
operasional kerja khususnya di departement front office dan memberikan
kontibusi untuk menyelesaikan tugas tugas kerja khususnya di jam kerja
malam.

4.2

Saran
Pada Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di hotel anugerah express ,
maka saran penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang disebutkan di
atas adalah :
1. Perlunya koordinasi dalam bekerja baik di dalam departmen sendiri
maupun personil di departmen lainnya
2. Untuk mengatasi kehilangan data atau informasi yang tidak
tersampaikan ke shift berikutnya, maka perlu banyak backup data
yang kiranya bila terjadi human error maka data atau informasi akan
tetap dapat di tampilkan demi kelancaran kegiatan operasional
3. Perlunya di adakan training pegawai
4. Pengadaan perlengkapan peralatan yang menunjang kerja karyawan
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LAMPIRAN
Lampiran 1.Daftar Nilai
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Lampiran 2. Daftar Nilai (Lanjutan)
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Lampiran 3.Daftar Nilai (Lanjutan)
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Lampiran 4.Daftar Hadir
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Lampiran 5.Catatan Kegiatan Harian
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Lampiran 6.Catatan Kegiatan Harian PKL (Lanjutan)
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Lampiran 7.Catatan Kegiatan Harian PKL (Lanjutan)
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Lampiran 8.Surat Tugas Magang PKL
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Lampiran 9.Jadwal Kerja Hotel Anugerah Express

Lampiran 10.Absen Fingerprint
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Lampiran 11.Form Reservation

Lampiran 12.Form Check-In
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Lampiran 13.Form Cash Receipt

Lampiran 14 Daily Cashier Report
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Lampiran 15.Lemari Pengarsipan

