
KANTOR DEPAN HOTEL
I Wayan Lanang Nala

Politeknik Negeri Samarinda

D3 Pariwisata



INTRODUCTION

TUJUAN MATA 
KULIAH : 

Menguasai pengatahuan 
prinsip-prinsip dan pengetahuan 
prosedural pengelolaan kantor 

depan (pemesanan kamar, 
penerimaan dan keberangkatan 

tamu)

Mampu mengimplementasikan 
operasional kantor depan 

sesuai dengan standar hotel 
bintang lima dan memenuhi 

batas kepatutan survei 
kepuasan pelanggan di dalam 
suatu simulasi kerja meliputi 

kemampuan: 

pemesanan kamar, penerimaan 
dan keberangkatan tamu 

berbasis teknologi informasi; 

penyediaan, penggunaan, 
perawatan, penyimpanan alat 

dan bahan penunjang 
operasional kantor depan.



BAHAN KAJIAN

MODUL RESERVATION

MODUL RECEPTION

MODUL PENANGANAN KELUHAN 
PELANGGAN

MODUL PENANGANAN BARANG BAWAAN 
TAMU

MODUL LAPORAN KANTOR DEPAN



KONTEN MODUL

Materi 
presentasi

Soal 
latihan

e-Book



RESERVATION

Slide 
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MEMAHAMI SISTEM RESERVASI 

HOTEL

Kemampuan untuk 
melihat ketersediaan 
kamar melalui chart, 
sistem komputer, dan 
buku harian reservasi.

Kemampuan untuk 
menawarkan alternatif ketika 

kamar yang dipesan tidak 
sedang tersedia. 

Kemampuan untuk 
menyediakan informasi 

mengenai harga  
kamar dan fitur 
layanan yang 
disediakan.
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Pencatatan 
terhadap rincian 
pemesanan dan 
rincian informasi 
mengenai pihak 

pemesan.

Menyediakan 
informasi mengenai 

tata cara 
pembayaran.

Menyediakan 
konfirmasi dari 

rincian pemesanan.
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7

MEMAHAMI SISTEM RESERVASI HOTEL



JENIS SISTEM RESERVASI DALAM 

OPERASIONAL HOTEL
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• Digunakan oleh hotel 

yang berskala kecil

• Sudah jarang 

ditemukan saat ini

• Biaya murah dalam 

operasional

Slide 
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SISTEM RESERVASI MANUAL



SISTEM RESERVASI MANUAL

• Membutuhkan banyak 

penggandaan dalam 

pengarsipan.

• Merupakan dasar dari 

pengembangan sistem 

yang berbasis 

komputer.

• Bersifat labour 

intensive (cenderung 

mebutuhkan banyak 

karyawan)
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• Informasi bersifat real 

time dan up to date

• Laporan bersifat lebih 

lengkap dan mutakhir–

marketing and profit

• Membutuhkan lebih 

sedikit karyawan

• Sistem yang 

bagaimana yang lebih 

bagus? 

Slide 
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SISTEM RESERVASI KOMPUTERISASI



Telephone

Secara langsung – face to 
face

Surat

Email
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MEDIA RESERVASI



Facsimile (fax)

Internet – on-line bookings

Central reservation service (CRS)

Same chain referrals
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MEDIA RESERVASI



JENIS TAMU YANG UMUMNYA 

MEMESAN KAMAR HOTEL

• Pelanggan Bisnis • Pelanggan Leisure
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LANGKAH-LANGKAH MENERIMA 

PERMINTAAN RESERVASI 

Menanyakan jumlah dan tipe kamar yang diperlukan, tanggal
pemakaian kamar dan nama tamu yang akan menginap

Mengucapkan salam sesuai dengan waktu dan standar yang 
ditetapkan oleh hotel

Menjawab telepon dengan segera (maks 3 kali dering)
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LANGKAH-LANGKAH MENERIMA 

PERMINTAAN RESERVASI 

Apabila permintaan kamar dapat dipenuhi, berikan informasi
mengenai tipe kamar, harga dan ketentuan mengenai deposit.

Memberikan alternatif apabila keadaan kamar sedang penuh
untuk tanggal yang diminta

Melihat keadaan kamar pada reservation chart untuk
mengetahui apakah kamar tersedia untuk tanggal yang 

diminta
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LANGKAH-LANGKAH MENERIMA 

PERMINTAAN RESERVASI 

Ucapkan terimakasih atas pemesanan yang sudah
dilakukan dan berikan ucapan pengharapan

Apabila semua sudah lengkap, ulangi permintaan
tamu untuk mengantisipasi kesalahan pencatatan

Catat ke dalam formulir reservation secara lengkap
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Menawarkan produk, 
layanan dan fasilitas 
yang tersedia. 

Menerapkan 
teknik 
melakukan 
penjualan

Mengetahui 
pasar (Jenis 
tamu yang 
memesan 
kamar)
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MENERAPKAN TEKNIK PENJUALAN 

DALAM PENERIMAAN RESERVASI
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MENERAPKAN TEKNIK PENJUALAN 

DALAM PENERIMAAN RESERVASI
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MENERAPKAN TEKNIK PENJUALAN 

DALAM PENERIMAAN RESERVASI



MENCATAT PEMESANAN KAMAR
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MENCATAT PEMESANAN KAMAR
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MENCATAT PEMESANAN KAMAR
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MENCATAT PEMESANAN KAMAR
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MENGKONFIRMASI PEMESANAN KAMAR



Credit card

Cash

Company charge

Vouchers

Cheques/checks

Deposits
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METODE PEMBAYARAN 



MENGARSIPKAN PEMESANAN KAMAR
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• Numerical atau

alphabetical

• Campuran 
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PENGARSIPAN MANUAL



PENGARSIPAN 

ELEKTRONIK/KOMPUTERISASI

• Unlimited search 

functions - Nama, 

tanggal, jenis segmen 

tamu

• Sistem dan laporan 

terdokumentasi 

secara elektronik
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• Receipt/Kuitansi

• Invoice

• Voucher

• Surat konfirmasi

• Information packs and brosur
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DOKUMEN PENDAMPING YANG 

DIARSIPKAN



PERUBAHAN RESERVASI

Perubahan tanggal tiba atau tanggal
berangkat

Perubahan jenis kamar atau jumlah tamu
yang menginap

Perubahan tanggal tiba atau tanggal
berangkat

Perubahan jenis kamar atau jumlah tamu
yang menginap

Perubahan status pemesanan kamar dari
non guaranteed menjadi guaranteed.
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LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN

PERUBAHAN RESERVASI
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MERUBAH STATUS RESERVASI

Meminta informasi
mengenai identitas/ 

nama tamu yang 
tercantum dalam

reservation 
sebelumnya untuk

dapat mengambil arsip
reservation dengan

benar.

Meminta jaminan tamu
(advance deposit, 
credit card) dan

memastikan validitas
jaminan (memastikan
uang sudah masuk

dalam rekening hotel 
atau meminta identitas

credit card.

Mencatat dan
merubah

pemesanan
kamar menjadi

guaranteed

Mengarsip
catatan

reservation 
sesuai dengan

status yang baru
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LAPORAN RESERVATION

Langkah terakhir
dalam penerimaan
reservation adalah
membuat laporan
reservation

Laporan reservation 
diperlukan dalam
rangka
memaksimalisasi
tingkat penjualan
kamar dengan
pengawasan yang 
ketat terhadap room 
availability dan
ramalan tentang
penjualan kamar
(potential room 
sales forecast)

Accounting 
department juga
memerlukan
laporan ini dalam
rangka membantu
perencanaan
budget dan
forecast
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JENIS LAPORAN RESERVATION
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JENIS LAPORAN RESERVATION

Group information 
=> laporan

tentang tamu
rombongan yang 
akan tiba pada
saat tertentu.

Special arrival list 
=> laporan

tentang tamu yang 
dianggap penting

yang akan tiba
pada saat tertentu
atau tamu dengan

permintaan
khusus.

Turn away report 
=> laporan

tentang jumlah
reservasi yang 
ditolak karena
kamar sedang

penuh pada saat
tamu melakukan

reservasi
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JENIS LAPORAN RESERVATION

Revenue forecast 
report => laporan
tentang proyeksi

pendapatan penjualan
kamar di masa

mendatang.

Reservation histories 
=> merupakan statistik

dari seluruh proses
reservasi meliputi

jumlah kamar terisi, 
sumber pemesanan, 
no-shows, walk in, 

overstays, understays.
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EXPECTED ARRIVAL LIST

DATE : NOVEMBER 1ST 2017

No Guest’s name Persons Expected 

time of 

arrival

Departur

e date

remarks

1. Bowie, David/Mr. 2 11.00 Nov 5th Non

smoking

2. Ducovnie, 

David/Mr

1 11.15 Nov 4th

3. Berger, 

Joseph/Mr

1 12.05 Nov 6th Balcony 

4. Elliot, Missy/Mrs. 2 12.40 Nov 6th
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Terimalah Reservasi berikut, catat, berikan 

konfirmasi serta arsipkan pemesanan kamarnya !

Mr. dan Mrs. Smith akan menginap di hotel selama 4

malam dari tanggal 23 Desember 2017. Mereka akan

datang bersama 2 (dua) orang anaknya yang berumur

2 dan 5 tahun. Pada saat menelepon, Mr. Smith

menyampaikan bahwa tanggal 24 adalah ulang tahun

istrinya dan ingin diatur perayaan ulang tahunnya di

hotel. Keluarga ini memesan kamar tipe Executive

Suite dimana harga kamar yang harus dibayar sudah

termasuk breakfast setiap hari di Lotus Flower

restaurant. Mereka juga minta untuk disediakan mobil

untuk disewa selama mereka menginap di hotel.

Slide 

39

CONTOH SIMULASI



QUIZ 1Quiz

Click the Quiz button to edit this object



RECEPTION



PENGERTIAN RECEPTIONIST

Berasal dari kata Receive yang berarti menerima

Receptionist dapat diartikan sebagai salah satu
fungsi yang ada pada departemen front office yang 
tugas utamanya adalah melakukan penerimaan
terhadap tamu yang datang ke hotel.

Tugas dan fungsi utama reception adalah melakukan
pendaftaran terhadap tamu yang ingin menginap, 
melayani tamu selama berada di hotel dan
menangani check out tamu beserta pembayarannya.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

RECEPTIONIST

Melakukan pendaftaran terhadap tamu, menentukan kamar, dan
memenuhi permintaan khusus tamu apabila memungkinkan.

Menyelenggarakan pra registrasi dan memblok kamar

Mengerti prosedur dasar akunting terutama berkaitan dengan
deposit.

Mengerti status kamar

Mengetahui informasi tentang keadaan kamar dengan jelas

Mampu menggunakan teknik penjualan yang bagus dan mampu
mempromosikan pelayanan lain yang disediakan hotel



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

RECEPTIONIST

Bersama-sama dengan housekeeping menjaga agar 
status kamar tetap akurat

Paham terhadap prosedur pemesanan kamar

Menjaga dan mengatur kunci kamar

Menerima tamu yang check out

Mengelola penggunaan safe deposit box

Menerima dan mengelola telepon dengan etiket yang baik

Managing  Front Office Operations, AHMA, 1997



ATRIBUT RECEPTIONIST
Memiliki kebiasaan

necis dan rapi, 
rambut, pakaian
seragam, kuku, 
farfum, kuku, 
aksesori yang 

pantas. Memiliki kebiasaan
yang baik untuk
perawatan diri; 

mandi dan
olahraga teratur.

Percaya diri

Memiliki
kemampuan

komunikasi yang 
baik

Memiliki
kemampuan

berdiplomasi yang 
baik

Mampu
memecahkan

masalah secara
psikologis

Tenang

Kemampuan
mengingat nama

dan wajah

Mampu
menerapkan tata
cara etika yang 

baik

Wajah ceria dan
murah senyum

Mampu membuat
keputusan secara

cermat



SAMPLE JOB SPECIFICATION OF FRONT 

OFFICE PERSONNEL

Professional 
demeanor

Reports to work on time

Has positive attitude towards the guest 
and the hotel

Recognizes positive and negative 
aspects of the job

Posseses maturity in judgement

Appears bussineslike

Maintain control and composure in 
difficult situations

Congenial nature

Smiles readily

Exhibits cordial and pleasant 
behaviour

Is a people person



SAMPLE JOB SPECIFICATION OF FRONT 

OFFICE PERSONNEL

Helpful 
attitude

Is sensitive to guest’s 
needs

Posseses a sense of 
humor

Responds and speaks 
intellegently

Demonstrates creativity

Practices good listening 
skills

Flexibility

Willing and able to accept 
a different workshift if 

necessary 

Understands others point 
of view

Willing to try  new ways of 
doing things; innovative

Works well with guests 
and hotel staff; a team 

player

Well-groomed 
appearance

Dresses appropriately ; 
meets hotel’ standards for 
wear and care of uniform 

, jewelry, and personal 
grooming



PENERIMAAN TAMU

• Check-in

• Check out



CHECK-IN

• Walk-in Guest

• Guest with Reservation

• Group Check-in



WALK-IN GUEST

Greeting

Tawarkan bantuan.

Tanyakan jumlah kamar yang 
diperlukan dan lamanya tinggal.

Tawarkan kamar dan 
fasilitasnya secara lengkap.



WALK-IN GUEST

Mintalah tamu untuk registrasi.

Tentukan kamar sesuai dengan
kesepakatan jenis dan harga diatas.

Alokasikan kamar.

Siapkan kunci dan kartu tamu.



WALK-IN GUEST

Periksa apakah informasi (lengkap, mudah 
dibaca)

Lengkapi pengisian kartu registrasi

Beritahukan kepada tamu nomor
kamarnya beserta harganya.

Berikan informasi singkat tentang fasilitas
dan layanan lainnya yang tersedia dihotel.



WALK-IN GUEST

Panggil bellboy untuk menghantar 
tamu ke kamarnya.

Ucapkan kalimat beristirahaat.

Buatkan rekening tamu sesuai 
informasi pada kartu registrasi.

Sampaikan rekening tamu kepada
kasir kantor depan.      



GUEST WITH RESERVATION

Sambut kedatangan tamu sesuai
dengan prosedur hotel

Tawarkan bantuan

Tanyakan namanya serta nomor
konfirmasinya kalau ada. 

Ambil arsip pemesanan kamarnya
dan tanyakan apakah ada perubahan.



GUEST WITH RESERVATION

Persilahkan tamu untuk registrasi.

Tandai expected arrival list 
bahwa tamu telah tiba.

Alokasikan kamar.

Siapkan kunci kamar dan kartu
tamu



GUEST WITH RESERVATION

Periksa informasi pada kartu registrasi 
(lengkap, mudah dibaca.)

Lengkapi kartu registrasi

Informasikan nomor serta harganya.

Promosikan secara singkat fasilitas dan
layanan lainnya yang tersedia dihotel.



GUEST WITH RESERVATION

Panggil bellboy untuk menghantar
tamu ke kamarnya.

Ucapkan kalimat beristirahaat.

Buatkan rekening tamu sesuai 
kartu registrasi.

Sampaikan rekening tamu
kepada kasir kantor depan.      



GROUP CHECK-IN

Sambut rombongan, dipersilahkan menuju ke
loby.

Hidangkan  welcome drink (berkordinasi 
dengan bagian  FB Service)

Berkordinasi dengan ketua rombongan
(jumlah dan jenis kamar, jumlah peserta, 
layanan dan fasilitas, special arrangement, 
tour, waktu keberangkatan, payment)



GROUP CHECK-IN

Ketua rombongan mengisi kartu
registrasi.

Peserta rombongan menanda
tangani rooming list.

Sampaikan (rooming list) concierge 
untuk penanganan barang.

Sampaikan informasi kepada 
rombongan (fasilitas dan layanan )



GROUP CHECK-IN

Bellboy mengantarkan dan menunjukkan kamar-
kamar mereka.

Menandai expected arrival list.

Membuat rekening tamu rombongan.

Menyampaikan rekening tamu rombongan
kepada kasir kantor depan (dilengkapi kartu
registrasi, rooming list)



CHECK-OUT

Tamu menghubungi receptionist untuk check-out.

Receptionist mencatat nomor kamar

Receptionist memeriksa sistem komputer atau
mengambil arsip tentang tamu dimaksud. 

Receptionist memberitahu bellboy untuk
persiapan pengangkutan barang.



CHECK-OUT

Cashier untuk mempersiapkan tagihan tamu.

Housekeeping, room service, dan telepon operator 
untuk mengirimkan tagihan atas transaksi yang 
dilakukan tamu agar tidak ada yang terlewatkan.

Bellboy menuju ke kamar untuk menjemput tamu.

Pada saat tamu tiba di front desk, cashier 
mengucapkan greeting dan memastikan dengan
menyebut nomor kamar dan nama tamu.



CHECK-OUT

Front office cashier membuat tagihan yang 
lengkap untuk kemudian ditawarkan kepada
tamu untuk melakukan pengecekan.

Setelah tamu memastikan kesesuaian tagihan, 
maka tamu akan melunasi tagihannya. 

Setelah tamu menyelesaikan pembayaran, tamu
akan menuju ke reception untuk menyerahkan
kunci kamar.

Receptionist mengucapkan terima kasih dan
menyampaikan harapan serta mengucapkan
selamat jalan.



IMPLIKASI CHECK-OUT TAMU

Menyelesaikan
tagihan yang dimiliki

oleh tamu

Membuat
perubahan

terhadap status 
kamar

Memberikan
kesan yang baik

kepada tamu
sehingga

berminat untuk
datang kembali

ke hotel



Quiz

Click the Quiz button to edit this object



KELUHAN TAMU

• Tipe keluhan tamu

• Penyebab Keluhan Tamu

• Penanganan keluhan tamu



TIPE KELUHAN TAMU

• WALKER• TALKER

• PATRON• PRAISE

Sumber : Adi soenarno, Front Office Manajemen, 2006



PRAISE

Jika seorang tamu yang

mempunyai sifat terbuka (open)

merasa puas (senang) dengan

layanan yang diberikan oleh

hotel, maka dia cenderung akan

bersikap praise, yaitu memuji

yang diekspresikan secara

langsung dan terbuka kepada

petugas hotel.



PATRON

• Jika seorang tamu yang

tertutup (hidden) merasa

senang atas pelayanan

yang didapatkannya, maka

ia cenderung menjadi

patron.

• Orang patron tidak terbuka

mengungkapkan

perasaannya

• Menyimpan kesan yang baik

• Akan datang kembali



TALKER

• Tipe tamu yang secara terang-

terangan memberikan celaan

atas ketidakpuasannya atau

sesuatu yang dianggapnya

tidak benar. 



WALKER

• Tamu seperti ini tidak

banyak bicara dan jarang

mengungkapkan isi

hatinya secara terbuka.

• Dia menyimpan

pengalaman yang

didapatkannya

• Dapat menginformasikan

kesan yang diterimanya

kepada kerabat



PENYEBAB KELUHAN TAMU

• Mechanical related complaints

• Attitudinal related complaints

• Service related complaints

• Unusual complaints.



MECHANICAL RELATED COMPLAINTS

Keluhan tamu hotel 
disebabkan oleh

karena tidak
berfungsinya peralatan

yang berhubungan
dengan fasilitas dalam
hotel yang menunjang

pelayanan kepada
tamu.

Listrik yang 
padam

Air conditioner 
yang 

mengeluarkan
bunyi ribut

Macetnya kran air

Tersumbatnya
saluran air dalam

kamar mandi

Televisi yang 
tidak berfungsi
dengan baik

Permasalahan
dengan elevator 

tamu.



ATTITUDINAL RELATED COMPLAINTS

Keluhan yang 
timbul karena
perilaku dari

karyawan hotel 
yang tidak

sepantasnya
diterima atau

disimak oleh tamu. 

Petugas hotel 
berdebat dengan

rekan sekerja

Permasalahan
petugas atau

karyawan hotel 
tidak sepantasnya
sampai didengar

oleh tamu. 

Permasalahan
karyawan hotel 
hanya perlu
didengar oleh
atasan mereka dan
tidak oleh tamu. 



SERVICE RELATED COMPLAINTS

Keluhan yang 
diungkapkan oleh tamu

karena mereka
mendapatkan

pengalaman yang tidak
bagus yang berkaitan

dengan pelayanan yang 
seharusnya mereka

terima. 

Kamar yang 
tidak bersih,

tidak
tertanganinya

pelayanan
terhadap barang
bawaan tamu, 

makanan yang 
tersajikan dalam
keadaan dingin

permintaan
tamu yang 
terabaikan



UNUSUAL COMPLAINTS.

• Kadangkala tamu juga

bisa menyampaikan

keluhan yang tidak

berhubungan secara

langsung dengan

layanan hotel, yang 

disebut dengan unusual 

complaints seperti, 

jeleknya pelayanan

transportasi umum di

daerah sekitar hotel, 

cuaca yang tidak bagus

dan sebagainya. 



PENANGANAN KELUHAN TAMU

Listen and empathy
Hindarkan dari tamu 

lainnya.
Tetap tenang

Hindari melakukan
respon perlawanan

Jangan berdebat
dengan tamu.

Tunjukkan perhatian
terhadap tamu. 

Sebut nama tamu
setiap kali 
diperlukan.

Pusatkan perhatian
pada akar

permasalahan

Ambil catatan.

Tawarkan pilihan-
pilihan terhadap

pemecahan
masalah

Jangan menjanjikan
sesuatu yang tidak

dapat dipenuhi

Jangan
memutuskan

sesuatu yang diluar
wewenang anda.

Sampaikan jangka 
waktu perkiraan

penyelesaian
masalah.

Lakukan monitor 
terhadap

penyelesaian
masalah.

Tindak lanjuti. 



TIPS DALAM MENANGANI KELUHAN 

TAMU

Dalam mengutarakan keluhannya tamu mungkin saja sedikit marah. 
Petugas hendaknya tidak sendirian dalam menghadapi tamu, karena

potensial menimbulkan masalah baru.

Petugas front office hendaknya tidak menjanjikan cara penyelesaian yang 
berada di luar kemampuannya untuk memenuhi.

Jika permasalahan yang diungkapkan tamu memang tidak dapat diatasi, 
petugas front office harus mengakuinya secara terbuka dan segera. 

Kejujuran adalah cara terbaik yang dapat ditempuh untuk mengurangi
kekesalan tamu

Petugas front office harus menyadari bahwa untuk sebagian tamu, 
mengungkapkan keluhan adalah bagian dari sifat alamiah mereka sebagai

tamu. Petugas front office harus mengembangkan kemampuan dalam
menangani tipe tamu seperti ini.



Quiz

Click the Quiz button to edit this object



PENANGANAN BARANG 

BAWAAN TAMU
• Macam-macam jenis barang bawaan tamu

• Teknik menangani barang-barang bawaan tamu

• Prosedur penanganan barang bawaan tamu pada

saat check in.

• Prosedur pelayanan barang tamu rombongan

• Prosedur penanganan barang bawaan tamu pada

saat check out

• Prosedur penanganan barang bawaan tamu check 

out untuk tamu rombongan.



MACAM-MACAM JENIS BARANG

BAWAAN TAMU

• Trunk 

• Suitcase



MACAM-MACAM JENIS BARANG

BAWAAN TAMU

• Briefcase

• handbag



MACAM-MACAM JENIS BARANG

BAWAAN TAMU

• Backpack

• Beauty case 



TEKNIK MENANGANI BARANG-BARANG

BAWAAN TAMU

• Mengangkat (lifting)

• Pada saat mengangkat barang tas

yang berat, bellboy harus

memegang handle tas dengan

erat untuk kemudian mengangkat

dengan posisi badan yang benar. 

Disamping itu bellboy harus

mengecek apakah pada tas

tersebut tercantum tanda-tanda

khusus (special sign) yang perlu

diperhatikan dalam penanganan

barang/tas tersebut.



TEKNIK MENANGANI BARANG-BARANG

BAWAAN TAMU

• Menumpuk (stacking)

• Metode menumpuk yang benar

adalah menempatkan tas yang 

lebih keras (hard) dibawah tas

yang agak lunak (soft) secara

berurutan

• Menempatkan tas yang lebih

padat isinya dibawah tas yang 

isinya agak kurang secara

berurutan

• Menempatkan tas yang lebih

besar dibawah tas yang lebih kecil

secara berurutan.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK IN

Doorman

Menyambut
tamu dengan
salam khas
dari hotel

Membukakan
dan menutup

pintu
kendaraan

tamu. 

Bantu tamu
keluar dari
kendaraan
.tahan pintu
agar tetap

dalam
keadaan
terbuka.

Setelah tamu
keluar dari
kendaraan
tutup pintu

dengan
lembut tapi

pasti.

Membukakan
dan menahan
pintu masuk
hotel sampai
dengan tamu
benar-benar
memasuki

hotel.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK IN

Bellboy

Menurunkan
barang bawaan

tamu dari
kendaraan

dengan hati-
hati.

Menempatkan
barang bawaan

tamu pada
tempat yang 

aman.

Meminta tamu
mengecek

apakah ada
kerusakan pada

barang
bawaannya.

Memastikan
bahwa tidak

ada lagi barang
yang tertinggal

dalam
kendaraan.

Mengangkut
barang ke loby
dengan hati-

hati.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK IN
Pada saat proses check in

• Bellboy memandu tamu menuju meja reception untuk mendaftar.

• Sementara tamu mendaftarkan diri, bellboy meletakkan barang

bawaan tamu pada tempat yang aman.

• Bell captain mengkordinir bellboy menempelkan luggage tag 

sementara tamu mendaftarkan diri.

• Letakkan barang bawaan pada tempat yang aman dan terlihat

oleh receptionist agar mudah mengambil kebijakan apakah perlu

down payment.

• Setelah proses registrasi selesai, receptionist akan

menyerahkan guest card dan rooming slip.

• Meminta kunci kamar dan mengecek apakah kunci kamar sudah

sesuai dengan nomor kamar yang diberikan kepada tamu.

• Menerima bellboy errand card yang digunakan untuk

mengidentifikasi semua barang bawaan tamu.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK IN

• Pada saat mengantarkan tamu ke kamar

– Antarkan tamu dengan kecepatan normal 

menuju kamar sambil menunjukkan jalan

menuju ke kamar.

– Setelah tiba di kamar, bellboy mengetuk pintu

kamar untuk memastikan bahwa tidak ada

orang di dalam kamar.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK IN
• Di kamar tamu

• Setelah pasti tidak ada orang yang berada di dalam

kamar, bellboy masuk terlebih dahulu ke kamar

untuk menyalakan lampu.

• Persilahkan tamu masuk kemudian baru diambil

barang bawaannya untuk diletakkan di tempat yang 

diinginkan tamu.

• Kalau tamu menginginkan bellboy membantu

meletakkan barang bawaannya pada tempat

masing-masing, misalnya ; lemari, meja rias dan

sebagainya, maka bellboy menyelesaikan

pekerjaan membantu tamu meletakkan barang

bawaannya.

• Bellboy menjelaskan fasilitas yang ada di kamar

berikut cara pengoperasiannya seperti ; televisi, 

telepon, AC, dan sebagainya. 

• Bellboy menyerahkan kunci kamar dan guest card.

• Bellboy menandatangani bellboy errand card dan

melaporkannya kepada bell captain.

• Bellcaptain melengkapi errand control sheet dan

bellboy control sheet.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK-

OUT

Bellboy menuju kamar tamu, setibanya di pintu kamar tamu, mengetuk
pintu sambil mengucapkan “bellboy please…”

Bellboy melapor kepada roomboy/maid bahwa tamu dengan nomor
kamar …. akan check out.

Bellboy menerima “bellboy errand card”  yang telah dicap oleh bell  
captain sebagai tanda untuk melaksanakan tugas penjemputan

barang bawaan tamu.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK-

OUT

Bellboy melengkapi bellboy errand card.

Bellboy membawa barang tamu ke loby.

Setelah memastikan tidak ada barang tamu yang tertinggal di kamar dan tamu sudah
meninggalkan kamar, memadamkan semua lampu serta alat elektronik lainnya.

Bellboy mengambil barang bawaan tamu serta mengecek apakah ada barang bawaan
tamu masih tertinggal di kamar.



PROSEDUR PENANGANAN BARANG

BAWAAN TAMU PADA SAAT CHECK-

OUT

Selanjutnya bell captain melengkapi errand control sheet dan bellboy 
control sheet.

Setelah proses check out selesai dan tamu siap meninggalkan hotel, 
bellboy mengangkut barang bawaan tamu ke dalam mobil.

Bellboy memastikan kunci kamar dan dikembalikan ke front desk serta
mengembalikan bellboy errand card kepada bell captain.

Bellboy mengecek kunci kamar, apabila kunci kamar, apabila ada bellboy 
menulis “Key OK” pada lembar bagian bawah bellboy errand card.
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LAPORAN RECEPTION



LAPORAN RECEPTION



Expected Departure List

Room No Name Transport Departure time Remarks

104

108

111

113

114

218

219

222

224

201/02/03

204/05/06

207/08/09

212/13/14

Mrs. Jenny Arc

Mr. Walter Brown & Fam

Miss Ratanart

Mr/s Abdullah Fatah

Mr/s John Smith

Mr/s John Wyn

Miss Stewart

Mrs.Lestari & Fam

Miss Lyn Honey

Marcopolo Group

GA 683

GA 683

GA 424

TG 424

GA 874

GA 874

GA 732

GA 877

GA 877

TG 424

11.15

11.15

15.25

21.45

06.00

06.00

11.30

17.25

17.25

15.25

POLNES INN

EXPECTED DEPARTURE LIST

Date : Nov, 20th 2008



LAPORAN RECEPTION



Guest in the House

Daftar tamu tinggal di hotel

Guest in the house

Date :

Room 

no
Name Persons

Expected 

departure
Remarks



LAPORAN RECEPTION



Room Count Sheet

ROOM COUNT SHEET

HOTEL Polnes Tanggal : 8-Jan

ROOM PERS RATE CODE ROOM PERS RATE CODE ROOM PERS RATE CODE 

101 v 201 v 301 v 

102 2 Rp          450.000 202 v 302 2 Rp            625.000 

103 2 Rp          475.000 203 2 Rp         525.000 303 2 Rp            525.000 

104 2 Rp          450.000 204 1 Rp         575.000 304 2 Rp            525.000 

105 2 Rp          450.000 205 v 305 1 Rp            200.000 

106 v 206 1 Rp         300.000 306 1 Rp            265.000 

107 2 Rp          550.000 207 1 Rp         300.000 307 v 

108 2 Rp          445.000 208 1 Rp         265.000 308 v 

109 2 Rp          550.000 209 1 Rp         200.000 309 1 Rp            200.000 

110 2 Rp          375.000 210 1 Rp         275.000 310 1 Rp            455.000 

111 v 211 1 Rp         300.000 311 1 Rp            455.000 

112 2 Rp          425.000 212 1 Rp         300.000 312 2 Rp            200.000 

113 2 Rp          475.000 213 1 Rp         300.000 313 2 Rp            375.000 

114 1 Rp          250.000 214 2 Rp         200.000 314 2 Rp            375.000 

115 1 Rp          275.000 215 v 315 v 

116 2 Rp          475.000 216 1 Rp         200.000 316 1 Rp            425.000 

117 1 Rp          265.000 217 2 Rp         200.000 317 1 Rp            200.000 

118 1 Rp          265.000 218 2 Rp         325.000 318 1 Rp            525.000 

119 1 Rp          265.000 219 2 Rp         325.000 319 1 Rp            525.000 

120 1 Rp          275.000 220 2 Rp         325.000 320 v 

121 v 221 2 Rp         325.000 321 v 

122 v 222 2 Rp         325.000 322 2 Rp            525.000 

123 2 Rp          475.000 223 2 Rp         325.000 323 1 Rp            455.000 

124 2 Rp          475.000 224 2 Rp         325.000 324 2 Rp            200.000 

125 2 Rp          475.000 225 2 Rp         325.000 325 1 Rp            550.000 

126 1 Rp          550.000 226 2 Rp         325.000 326 1 Rp            455.000 

127 2 Rp          435.000 227 1 Rp         200.000 327 1 Rp            455.000 

128 2 Rp          435.000 228 v 328 1 Rp            455.000 

129 1 Rp          300.000 229 1 Rp         525.000 329 1 Rp            200.000 

130 1 comp. mr tokugawa 230 1 Rp         525.000 330 v 

41 Rp       9.860.000 37 Rp      8.115.000 31 Rp         9.170.000 



LAPORAN RECEPTION



Room Sales Recapitulation

POLNES  EDUCATIONAL INN

ROOM SALES RECAPITULATION
Date :

NUMBER OF ROOM

INCOME

NUMBER OF GUEST SUMMARY ROOMS GUEST

Floor Sold D.U Comp. Vacant O.O

House 

use TOTAL Trans D.U Comp TOTAL Occupied yesrerday 64 96

Office Emp Departure 4 6

1 24 1 5 30 Rp      9.860.000,00 40 1 41 Arrivals 12 18

2 25 5 30 Rp      8.115.000,00 37 37 Total payable room 72 108

3 23 7 30 Rp      9.170.000,00 31 31 Complimentary 1 1

Total 72 1 17 90 Rp    27.145.000,00 108 109 Vacant 17

Out of Order 0

Total Available 90

COMPLIMENTARY ROOMS STATISTIK TODAY TO DATE Office 0

Room Pers Name Total Rooms Sold 72 80,00 72 80,00 Employee 0

Complimentary 1 1,11 1 1,11 Total 90

Vacant 17 18,89 17 18,89

Out of Order 0 0,00 0 0,00 ANALYSIS OF ROOM ARRIVAL

Total Available 90 100,00 90 100,00 Today To date

Double occupancy 36 50,00 36 50,00 Total Arrival

Total Sales Rp  27.145.000,00 Rp    27.145.000,00 With Reservation

Payable Guest 109 109 Walk in

Rate per room trans Rp       377.013,89 Rp                     - Cancellation

Rate per room per man Rp       251.342,59 Rp                     - No show

CC. General Manager

Accounting Manager

House keeper

F&B Manager

F.O Manager

File



Rumus dalam perhitungan room sales recapitulation

Prosentase (%) total rooms occupied today adalah :

Total rooms occ x 100 %

Total rooms available

Prosentase (%) total rooms occupied todate adalah :

Total rooms occ to date         x 100 %

Total rooms available to date

Prosentase (%) double occupancy adalah :

Number of guest           x 100 %

Number of rooms occupied

Average room rate adalah :

Total sales                         

Number of payable rooms

Average Rate per Guest adalah :

Total sales      

Number of payable guests
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