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Tentang C-BED 
 
Community-Based Enterprise Development (C-BED) merupakan program pelatihan 

inovatif berbiaya rendah yang didesain oleh International Labour Organization (ILO) 

untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat 

lokal untuk perbaikan kehidupan, produktivitas dan kondisi kerja.  

 

Sebagai pendekatan pelatihan, C-BED itu unik dalam arti programnya dibuat 

dengan metode berbasis aktivitas sesama tanpa peran guru, ahli, atau konsultan 

eksternal yang merupakan spesialis di area keterampilan tersebut. Sebaliknya, 

peserta C-BED bekerja sama melalui serangkaian kegiatan dan diskusi yang 

dipandu hanya dengan instruksi sederhana langkah-demi-langkah di manual 

pelatihan. Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi baru dibangun melalui 

interaksi antara peserta dan berbagi pengetahuan lokal dan pengalaman yang 

ada. Dengan cara ini, program ini adalah pilihan berbiaya rendah yang 

berkelanjutan untuk organisasi atau komunitas apa pun. 

 

Program C-BED disusun dalam dua paket pelatihan inti yang didesain untuk 

membangun kompetensi usaha start-up dan operasional melalui fokus pada 

pemasaran, manajemen keuangan, dan perencanaan tindakan. Keduanya adalah 

C-BED bagi Pengusaha Bersemangat Tinggi dan C-BED untuk Operator Usaha Kecil. 

Selain itu, pengembangan alat-alat untuk memperkuat kompetensi usaha dan 

peningkatan keterampilan untuk sektor spesifik sedang dibangun secara 

berkelanjutan. Paket-paket ini dapat diimplementasikan sebagai pelatihan yang 

berdiri sendiri atau terintegrasi dalam format modular ke dalam program yang 

sudah ada.  

 

Tentang Paket Guesthouse (Wisma): 

 
Paket pelatihan: 

Paket guesthouse (wisma) digunakan untuk membantu manajer dan pemilik 

guesthouse saat ini yang bersemangat tinggi memulai dan memperbaiki usaha 

mereka. Paket ini fokus pada prinsip usaha utama untuk membangun dari apa yang 

sudah diketahui peserta dari mengelola guesthouse mereka dan membantu 

mereka untuk belajar lebih banyak. Paket ini juga bisa sebagai tambahan pada 

alat-alat C-BED lainnya seperti SBO atau AE. Peserta membawa pengalaman untuk 

berbagi dan meninggalkan dengan rencana tindakan prioritas (setidaknya 3 

tindakan untuk memperkenalkan perbaikan usaha mereka). Di akhir pelatihan, 

peserta akan memiliki:  

• Pengetahuan yang lebih meningkat dan maju dari yang ada mengenai 

pengembangan guesthouse  

• Kompetensi kritis yang lebih kuat untuk menganalisis prospek atau kondisi 
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kerja saat ini 

• Menegaskan potensi pengembangan usaha  

• Mengidentifikasikan langkah dan tindakan untuk meningkatkan usaha atau 

memulai ide usaha 

• Memutuskan tindakan ke depannya 

• Memulai perencanaan kolaborasi dan asosiasi yang efektif 

 

Panduan Praktik Baik: 

Selama hari pelatihan, peserta akan diperkenalkan pada dan menjadi akrab 

dengan Panduan Praktik Baik (PPB), yang mereka nanti akan mampu gunakan 

untuk belajar lebih lanjut dan mendukung mereka dalam menyusun atau 

memperbaiki usaha mereka. PPB berisikan praktik terbaik, alat-alat dan aktivitas 

ekstra yang melengkapi apa yang tercakup di dalam pelatihan untuk mendukung 

peserta lebih lanjut dalam menyusun atau memperbaiki usaha mereka. Latihan-

latihannya mungkin bergantung pada PPB, tetapi jika peserta tidak memiliki 

panduan ini tidak akan menghalangi mereka untuk bergerak maju, jika perlu 

lewatkan saja aktivitas tersebut. Carilah ikon ini: 

 

Pesan pada Grup 

 
Di akhir pelatihan C-BED ini, Anda akan memiliki rencana jelas langkah-langkah 

praktis yang Anda bisa ambil untuk memulai atau memperbaiki usaha Anda. 

Pengertian Anda mengenai prinsip dasar melakukan usaha akan jauh lebih kuat 

dan Anda akan memulai hubungan dengan yang lainnya di komunitas Anda yang 

secara potensial dapat mendukung atau bekerja sama dengan Anda untuk saling 

mencapai sukses di masa depan.  

 

Gaya pelatihan ini berbeda dengan pendekatan pendidikan tradisional. Tidak ada 

guru, pelatih atau ahli untuk membantu Anda. Sebaliknya, Anda akan bekerja 

sama sebagai tim untuk mengikuti instruksi sederhana langkah-demi-langkah untuk 

diskusi dan kegiatan dalam panduan pelatihan Anda. Karena tidak ada pemimpin 

grup, semua anggota grup harus mengambil giliran membaca informasi dan 

instruksi secara keras ke grup, dan semua anggota grup berbagi tanggung jawab 

untuk memantau waktu. Dalam gaya baru pelatihan ini, kita akan belajar dari satu 

sama lain dengan berbagi ide, opini, keterampilan, pengetahuan dan 

pengalaman. Agar berhasil, semua anggota grup harus berpartisipasi dalam diskusi.  

 

Sebelum dan sesudah pelatihan, Anda akan diminta untuk melengkapi survei untuk 

memahami dampak pelatihan. Informasi ini akan dijaga kerahasiaannya dan 

digunakan untuk meningkatkan materi pelatihan dan organisasi dari program masa 

Di sini, Anda harus merujuk pada Panduan Praktik Baik untuk informasi 

lebih lanjut. 
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depan. Beberapa peserta juga mungkin dihubungi di masa depan setelah 3, 6 atau 

12 bulan untuk survei lainnya untuk mempelajari rencana usaha Anda. 

 

Instruksi-instruksi di panduan pelatihan ini mudah diikuti dan waktu yang disarankan 

untuk setiap langkah pun disediakan. Carilah tanda-tanda ini: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sebelum Anda memulai pelatihan ini, ikuti langkah-langkah sederhana di bawah ini 

agar terorganisir. 

 

Isi survei pra-pelatihan. Tanya ke penyelenggara jika Anda tidak memiliki salinan 

atau belum melengkapi surveinya. 

Aturlah ke dalam grup kecil berisikan 5-7 anggota. Penyelenggara akan memandu 

Anda bagaimana cara terbaik melakukan ini. 

Identifikasi satu anggota grup untuk secara sukarela memulai pelatihan sebagai 

'Pembaca Grup'. Peran 'Pembaca Grup' adalah membaca informasi dan instruksi 

aktivitas dengan keras kepada grup. Setiap anggota grup dengan keaksaraan 

dasar dapat menjadi 'Pembaca Grup' dan Anda harus bertujuan berbagi peran ini 

di antara anggota grup selama pelatihan.  

 

Semua anggota grup bertanggung jawab untuk memantau waktu tapi satu 

anggota grup harus dinominasikan untuk setiap sesi agar mengingatkan grup ketika 

waktu yang disarankan untuk setiap langkah telah tercapai. Anda tidak perlu 

secara ketat mengikuti waktu yang disarankan tetapi Anda perlu mengatur waktu 

total pelatihan Anda. Jika satu aktivitas berjalan lebih lama dari waktu yang 

disarankan, cobalah menghemat waktu di aktivitas lainnya untuk menjaga 

keseimbangan. 

 

Semua anggota grup akan menerima panduan pelatihan yang sama. Kerja individu 

dapat diselesaikan dalam panduan ini serta kerja kelompok. Grup juga dapat 

menyelesaikan aktivitas bersama-sama dengan sebuah flipchart jika ada. 

Gunakan flipchart seperti yang dijelaskan di Lampiran 1, jika Anda tidak 

memiliki flipchart, gunakan kertas tambahan atau Panduan Pelatihan 

Tanda ini memberikan Anda estimasi waktu untuk sesi ini 

Jika Anda lihat tanda ini, baca dengan keras 

Jika Anda lihat tanda ini, Anda membaca instruksi dan melakukan aktivitas 

Jika Anda lihat tanda ini, berbagilah dengan grup 
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Nikmati Pelatihan! 

 

  

Sesi 1: 

Perkenalan 
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Sesi 1: Perkenalan 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Di sesi ini, Anda akan mengenal satu sama lainnya dan gaya belajar pelatihan ini. 

Kita belajar tanpa guru. Anda saling membantu dengan berbagi pengalaman 

Anda yang berbeda dan mengajukan pertanyaan jika Anda tidak memahami suatu 

aktivitas. Tujuan sesi ini adalah untuk: 

• Mengetahui nama beberapa peserta  

• Memahami gaya belajar kursus ini, termasuk aktivitas dan kerja 

kelompoknya.  

• Mengerti pentingnya memberikan kontribusi ide dan saran 

 
 

Aktivitas 1A: Mengenal Satu Sama Lain 

 
 

 
 

 
 
 

 
1. Setiap orang memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan: 

• Nama lengkap dan nama panggilan yang Anda ingin gunakan selama 

sesi ini. 

• Alamat guesthouse 

• Berapa lama guesthouse Anda telah berdiri (jika ada) 

• Tujuan Anda menghadiri sesi ini dan apa yang Anda harapkan bisa 

membantu usaha Anda 

2. Setiap orang berbagi kartu nama, foto atau gambaran guesthouse mereka 

untuk dilihat peserta lain. Letakkan di dinding atau di tengah meja atau 

izinkan orang lain melihatnya pada ponsel Anda. 

3. Isi lembaran di bawah ini (jika tidak sekarang, maka saat rehat dan makan 

siang) 

20 Menit 

 

Di Aktivitas 1A, Anda akan melakukan perkenalan singkat agar Anda 

bisa mengenal satu sama lain.  

20 Menit 

 

Tinjauan Sesi: 
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.  
 
 
 
 
 
  

Tabel 1A: Informasi Peserta 

Nama Peserta Alamat guesthouse 
Nomor telepon / 

Alamat email 

   

   

   

   

   

   

   

   

Di sesi ini, Anda telah mengenal siapa rekan Anda dan sedikit tentang 

usaha mereka. 
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Sesi 2: 

Membuat 

Sistem 



 

Sesi 2: Membuat Sistem 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Di sesi ini, Anda akan melihat nilai dari penggunaan sistem untuk memastikan 

operasional yang lancar pada guesthouse atau hotel Anda. Anda akan 

menyelesaikan 3 aktivitas. Tujuan sesi ini adalah sebagai berikut: 

• Mengidentifikasi keuntungan pendekatan berbasis sistem kepada 

manajemen 

• Mengidentifikasi kegagalan usaha dalam mematuhi pendekatan berbasis 

sistem 

• Menjadi akrab dengan PPB 

• Mempelajari bahwa PPB akan membantu mereka menciptakan sistem untuk 

meningkatkan bisnis Anda. 

 

Aktivitas 2A: Contoh 

 
Di Aktivitas 2A, Anda akan mendengar cerita dua guesthouse seperti 

yang diceritakan oleh tamu baru-baru ini untuk membantu Anda 

mengerti nilai suatu sistem pada guesthouse dan hotel. Dengarkan 

baik-baik pengalaman mereka untuk membantu Anda menyelesaikan 

aktivitas berikutnya. Siapa yang mau membaca cerita pertama ini 

untuk kita? Kita punya 10 menit untuk aktivitas ini. 

 
 
 
 

Dua tahun yang lalu, Ny. Dewi menjadi manajer Guesthouse Biru, sebuah rumah tua 

yang cantik dengan 10 kamar tamu dekat pusat kota. Ny. Dewi sangat bahagia. 

Dia selalu menikmati jalan-jalan ke Guesthouse Biru, dan dia tak sabar untuk 

bekerja di sana. Namun selama satu minggu pertama,, Ny. Dewi sedih mendengar 

begitu banyak keluhan dari pelanggan. Berikut ini adalah beberapa komentar yang 

dia dengar dari mereka: 

• "Kenapa tidak ada kopi panas pagi ini? Bukankah sarapan pagi termasuk 

kopi?" 

• "Kenapa ada jaring laba-laba di langit-langit kamar saya? Saya takut laba-

laba!" 

80 Menit 1 & 2 1 

Tinjauan Sesi 

[5 menit] Cerita tentang Guesthouse Biru 

 



Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN  

Panduan Pelatihan Guesthouse (Wisma) dan Hotel Kecil 

6

• "Kenapa tidak seorang pun bisa membantu saya menemukan kacamata 

hitam saya?" 

 
Ketika Ny. Dewi bertanya kepada stafnya mengapa tidak ada kopi panas pagi ini, 

mereka tidak tahu kenapa. Tidak ada orang yang ditugaskan untuk membuat kopi, 

padahal siapa saja bisa membuatnya, namun tidak satu pun membuatnya. Lalu, 

dia bertanya kepada stafnya kenapa ada jaring laba-laba di langit-langit kamar 

tamu? Penata grahanya tidak tahu kenapa tapi menjelaskan bahwa karena 

iklimlah makan selalu ada laba-laba. Ketika Ny. Dewi bertanya tentang kacamata 

hitam, karyawannya melapor bahwa kacamata tersebut terlihat di ruang sarapan 

pagi tetapi tidak tahu apa yang terjadi pada kacamata tersebut.  

 

Ny. Dewi penasaran melihat tamu-tamu mengeluh tetapi stafnya terlihat tidak 

terganggu. Resepsionis dan Penata Graha sekadar berkata bahwa pelanggan 

selalu mengeluh.   

 

Sekarang, dua tahun setelah dia menjadi manajer Guesthouse Biru, Ny. Dewi tidak 

terlalu bahagia dengan pekerjaannya. Dia mendengar keluhan yang sama 

sepanjang waktu dan sekarang dia juga berkata yang sama bersikap yang sama 

bahwa pelanggan selalu mengeluh dan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan.  

 

 
 
 

 

Bp. Anto adalah manajer Guesthouse Kuning. Guesthouse Kuning memiliki 10 kamar 

tamu yang berlokasi di lingkungan tenang, beberapa blok dari pusat kota. 

Guesthouse Kuning ini berukuran kecil, dan kamarnya pun kecil, dan ada taman 

bunga yang cantik. Setiap hari, Bp. Anto menaruh bunga segar di semua kamar. 

Seiring dia berjalan melalui guesthouse-nya, dia tersenyum. Dia senang 

mendengarkan komentar tamu-tamunya. 

• "Saya tidak mau pergi. Saya sangat menikmati tinggal di sini." 

• "Stafnya luar biasa! Penata grahanya bahkan memperbaiki sepatu saya." 

• "Kamar kami memang kecil, tapi sangat bersih dan nyaman, saya tidak 

keberatan." 

• "Saya akan merekomendasikan Guesthouse Kuning di Internet." 

 
Setelah menaruh bunga-bunga segar di seluruh Guesthouse, Bp. Anto berjalan 

menuju dapur. Saatnya sarapan pagi, dan banyak tamu yang sedang makan, 

tetapi dapur dalam keadaan bersih dan rapi. Bp. Anto melihat daftar periksa yang 

terpasang di belakang pintu dapur. Dia melihat ke sekelilingnya dan menyadari 

bahwa semua tugas di daftar tersebut telah dilakukan.  

 

Penata graha senior adalah kokinya, dan Bp. Anto mengawasi dengan bangga 

Siapa yang mau membaca cerita kedua ini untuk kita? 

 

[5 menit] Cerita tentang Guesthouse Kuning 
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saat si koki dengan cepat dan efisien menyiapkan makanan. Sebelum layanan 

sarapan mulai, si koki mengatur semua yang dia perlukan. Sekarang, dia bisa 

konsentrasi memasak, dan dia tidak harus mencari apa-apa lagi karena semuanya 

sudah ada di situ. 

Di area makan, sebelum Bp. Anto berbincang-bincang dengan para tamu, dia 

dengan cepat memeriksa area sekelilingnya dan melihat bahwa semuanya ada 

pada tempatnya. Ada banyak kopi dan air panas untuk teh. Bumbu dan tempat 

serbet bersih dan ada di setiap meja. Lantai dan taplak meja bersih dan semuanya 

telah dilakukan.  

 

Bp. Anto telah mengelola Guesthouse Kuning selama sepuluh tahun. Dia masih 

mencintai pekerjaannya. Dia memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, 

dan mereka sangat setia kepadanya. Dia tahu dia bisa mengandalkan setiap 

karyawannya untuk melakukan persis seperti apa yang mereka perlu lakukan. 

Bahkan, Bp. Anto tahu bahwa mereka akan melakukan lebih dari itu. Sebagai 

contoh, mereka telah memperbaiki sepatu seorang tamu, menolong tamu untuk 

mengirim paket dan menemukan susu kedelai di pasar ketika seorang tamu 

membutuhkannya. 

 

Para tamu pun senang yang berarti karyawan senang dan Bp. Anto senang. Bp. 

Anto yakin bahwa rahasia dan akar dari kesuksesannya adalah sistem yang dia 

jalankan.   

 

 
 
 

Aktivitas 2B: Diskusi Grup 

 

 

 
 
 
 
Jika Anda ingin guesthouse Anda berjalan secara efisien dan dengan kualitas yang 

konsisten, salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah membuat sistem. 

Panduan Praktik Baik (PPB) akan membantu Anda melakukannya. PPB memiliki 

banyak saran untuk membuat sistem pada guesthouse dan hotel. Saran-saran 

tersebut akan membantu Anda membuat sistem untuk memperbaiki keterampilan 

Di Aktivitas 2B, Anda akan meninjau istilah sistem, dan mendiskusikan nilai 

dari sistem di guesthouse dan hotel. 

Di Aktivitas 2A, Anda akan mendengar cerita dari dua guesthouse yang 

berbeda dan persepsi tamunya. Anda akan mendengar bagaimana 

suatu sistem membantu memperbaiki pengalaman tamu, karyawan, dan 

manajernya. 

Apa yang dimaksud dengan "sistem"? Mari kita lihat Flipchart 2. Sistem: 

Serangkaian prosedur yang rinci dibuat untuk: 

• Melakukan aktivitas yang spesifik 

• Melakukan suatu tugas  

• Menyelesaikan masalah secara efisien dan dengan kualitas yang 
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manajerial Anda, membantu Anda melatih staf Anda, dan membantu Anda 

mengesankan tamu Anda. Mari kita lihat sekilas sub bagian 1.  

 
Apakah sistem itu harus rumit? Mari kita lihat Flipchart 2. Tidak. Sistem yang baik 

seringkali dimulai dengan daftar periksa tertulis yang jelas dan mudah diikuti. Tidak 

harus rumit. Daftar periksa yang sederhana tentunya akan membuat karyawan tahu 

persis apa yang diharapkan dari mereka dan itulah tanda manajemen yang efektif. 

 
 

 

1. Secara berkelompok, diskusikan nilai dan pentingnya suatu sistem pada 

guesthouse dan hotel 

2. Diskusikan dan jawab pertanyaan di Tabel 2A bersama-sama. Catat 

pendapat Anda dan diskusikan di tempat yang disediakan  

  

25 Menit 
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Tabel 2B: Nilai Sistem 

1. Berikan beberapa 

contoh sistem yang sudah 

dijalankan (jika Anda 

memilikinya) di 

guesthouse atau hotel 

Anda. 

 

2. Apa yang dirasakan 

karyawan tentang sistem 

yang sudah dijalankan? 

 

3. Bagaimana Anda bisa 

memperbaiki usaha Anda 

dengan menciptakan 

lebih banyak sistem (untuk 

harga, anggaran, 

penjualan dan 

pemasaran, keadaan 

darurat, penghijauan 

guesthouse Anda, dll.)? 

 

 
Di Aktivitas 2B, Anda akan meninjau istilah sistem, dan mendiskusikan 

bagaimana sistem dapat membantu Anda. Anda juga melihat PPB, di 

mana Anda bisa menemukan alat-alat yang dapat membantu Anda 

mengimplementasikan sistem di usaha Anda sendiri.  
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Aktivitas 2C: Rencana Tindakan Pribadi 

 
Di aktivitas terakhir sesi ini, Anda akan memutuskan beberapa tindakan 

konkret untuk memperbaiki atau membuat sistem di guesthouse Anda. 

Ingatlah semua hal yang telah dibahas sejauh ini mengenai pembuatan 

sistem, luangkan beberapa menit untuk mencatat pikiran Anda. 
 

 
1. Masing-masing Anda gunakan Tabel 2C: Rencana tindakan pribadi tuliskan 

1-3 perubahan yang Anda ingin lakukan untuk memperbaiki sistem di usaha 

Anda. Apakah ada perbaikan yang Anda ingin lakukan berdasarkan apa 

yang sudah dipelajari dari aktivitas sebelumnya? Jika ya, putuskan sistem 

apa yang akan Anda implementasikan atau perbaiki. 

2. Catat bagaimana Anda akan melakukan perubahannya. 

3. Catat kapan Anda akan melakukan perubahannya. 

4. Akhirnya, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk perubahan 

ini. 

 
Tabel 2C: Rencana Tindakan Pribadi 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

akan 

mengubahnya? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 
Anda telah menyelesaikan aktivitas terakhir sesi 2. Di sesi ini, Anda 

melihat sistem apa yang Anda perlukan di suatu guesthouse dan peran 

penting sistem tersebut terhadap pengalaman tamu. Anda dapat 

merujuk ke Bagian 1 PPB Anda untuk keterangan lebih lanjut mengenai 

sistem. 

 

10 Menit 
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Sesi 3: 

Pemasaran 



 

Sesi 3: Pemasaran 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas 3A: Survei 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

• Apakah Anda tahu berapa tarif kamar di guesthouse lain, di musim yang 

berbeda? Mencakup apa saja? � Ya � Tidak 

• Apakah Anda tahu apa yang membuat pelanggan memilih guesthouse 

Anda dibanding guesthouse lain? Apa yang membuat mereka mau 

membayar lebih untuk guesthouse Anda?  

� Ya � Tidak 

 
Lihat Sub bagian 2 dari PPB dan alat pemasaran 3 untuk pertanyaan survei yang 

dipandu. Ini bisa digunakan untuk menangkap informasi penting, yang akan 

memberikan data untuk rencana usaha Anda. Survei ini sebaiknya dilakukan di 3-4 

lokasi yang berbeda di wilayah Anda, lebih baik untuk menangkap informasi dari 

pelanggan saat ini serta dari basis pelanggan target Anda. Pastikan Anda meminta 

izin dari pihak yang berwenang jika Anda mengoleksi data di area publik. Ikuti 

petunjuk ini: 

40 Menit 2 

Tinjauan Sesi 

Di sesi ini, Anda akan mendapatkan tinjauan aspek kritis pemasaran, 

menentukan harga. Anda akan menyelesaikan 2 aktivitas. Tujuan sesi 

ini adalah sebagai berikut: 

• Mengerti pentingnya penentuan harga 

• Menjadi akrab dengan alat-alat untuk menentukan harga 

seperti analisis pelanggan dan kompetitor saat ini 

Analisis rinci tentang tamu atau pelanggan saat ini merupakan kunci 

usaha Anda. Di aktivitas ini, Anda akan melihat bagaimana 

melakukan survei sebelum Anda merencanakan survei Anda sendiri. 

 
[10 menit] 

 

Untuk memastikan bahwa Anda memberikan pilihan yang tepat pada 

pelanggan Anda, sangat penting untuk melakukan survei pada tamu 

yang ada di area kerja Anda. Data dari survei tersebut juga akan 

membantu Anda menantang asumsi Anda, menyesuaikan ide Anda, 

dan membantu pengembangan usaha. Tanyakan diri Anda 

pertanyaan berikut ini: 
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• Perkenalan diri Anda pada peserta 

• Informasikan peserta bahwa datanya akan anonim 

• Jelaskan alasan pengumpulan data 

• Di akhir survei, selalu ucapkan terima kasih kepada peserta untuk waktunya 

 
Memilih peserta: 

• Identifikasikan 3-4 lokasi di area kerja Anda 

• Pilih 1 periode waktu dalam satu hari dan kumpulkan data pada waktu yang 

sama (misalnya siang hari) 

• Pastikan ada perwakilan yang sama dari pria dan wanita 

• Pastikan bahwa peserta belum pernah mengisi survei ini sebelumnya 

• Pilih jumlah peserta yang sama dari setiap lokasi 

• Pilih penduduk setempat dan pengunjung dan ukur ukuran sampel sesuai 

dengan kelompok target Anda. Jadi jika Anda ingin menargetkan 

pengunjung sebagai basis pelanggan Anda maka pilih 2 orang pengunjung 

dari 3 orang yang disurvei 

• Jumlah peserta survei tidak boleh melebihi 60 orang 

 
 

 
 
 
 

 

1. Di Tabel 3A, desain survei untuk guesthouse Anda. Pilih 3-4 lokasi untuk survei 

2. Catat beberapa pertanyaan utama yang Anda ingin tanyakan. Lihat tabel 

di bawah ini dan di PPB sub bagian 2 untuk beberapa ide 

3. Catat kapan waktu terbaik untuk melakukan survei ini 

 
Tabel 3A: Survei tentang Harga 

Lokasi  

1. 

2. 

3. 

Pertanyaan utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 
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Kapan? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Survei tentang Pesaing 

 

Harga 

Single 

room 

Twin 

room 

Tempat tidur 

ekstra 

Akomodasi serupa <1km dari usaha Anda       

Akomodasi serupa <5km dari usaha Anda       

Akomodasi serupa yang dekat dengan stasiun 

kereta/terminal bis/bandara 
   

Akomodasi yang lebih kecil <5km dari usaha 

Anda 
   

Harga rata-rata dari survei pelanggan    
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Survei Pelanggan 

1 Apa tujuan kunjungan Anda? (Harap pilih satu)  Bisnis Liburan Lainnya 

2 Berapa lama kunjungan Anda? (Hari) 1-2 2-5 >5 

3 Tipe akomodasi apa yang Anda cari? (Harap pilih satu) Hemat Nyaman Mewah 

Selama kunjungan: 

4 Apa tipe kamar Anda? (Harap pilih satu) Single Double Triple 

5 Apakah sarapan sudah termasuk dalam harga kamar?  Ya Tidak 

6 Apakah Anda memesan makanan di hotel? Ya Tidak 

7 Apakah Anda memesan minuman beralkohol? Ya Tidak 

Aktivitas selama kunjungan: 

8 
Bagaimana Anda menghabiskan waktu kunjungan 

Anda? (Harap pilih satu atau lebih) 

Wisata 

petualangan 

Menghadiri 

pertemuan bisnis 

Santai di pantai 

atau kolam renang 

Mengunjungi 

tempat budaya 

dan sejarah  

Lainnya 

9 Apakah Anda mengatur aktivitas Anda sendiri? Ya Tidak 

10 Apakah Anda membeli paket tur? Ya Tidak 

Pembayaran 

11 Apakah Anda memesan hotel sebelum perjalanan? Ya Tidak 

12 
Jika Anda memesan sebelum perjalanan, situs mana 

yang Anda gunakan? (Harap pilih satu atau lebih) 
Situs hotel Hotel.com Booking.com Agoda.com 

Agen 

perjalanan 
Lainnya 

13 
Bagaimana Anda membayar jika memesan lebih 

awal? 
Kartu kredit Kartu debit PayPal Transfer bank Tunai 

14 
Metode pembayaran apa yang Anda pilih? (Harap 

pilih satu) 
Tunai Kartu Bank Lainnya 

Harga 

15 

Berapa banyak yang Anda bersedia bayar untuk 

tipe kamar berikut ini? (Masukkan rentang harga 

seperti yang terlihat di contoh) 

Single room (Harap pilih satu) 10-15 16-25 >25 

Twin room (Harap pilih satu) 15-20 21-30 >30 

Tempat tidur ekstra (Harap pilih 

satu) 
5-10 11-15 >15 

16 
Apa yang menentukan pilihan Anda untuk 

akomodasi? 
Harga 

Peringkat/ulas

an pelanggan 
Peringkat/ulasan ahli 

Ketepatan informasi 

yang diiklankan 

Foto 

akomodasi 

Di Aktivitas 3A, Anda meninjau bagaimana mengumpulkan data untuk membantu Anda menentukan harga. 

PPB memiliki alat-alat yang lebih berharga dan informasi mengenai penentuan harga Anda.  
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Aktivitas 3B: Rencana Tindakan Pribadi 

 
 

 
 

 
 

1. Masing-masing Anda gunakan Tabel 3B: Rencana tindakan pribadi tuliskan 1-

3 perubahan yang Anda ingin lakukan untuk memperbaiki penentuan harga 

di usaha Anda. Apakah ada perbaikan yang Anda ingin lakukan 

berdasarkan apa yang sudah dipelajari dari aktivitas sebelumnya? Jika ya, 

putuskan sistem apa yang akan Anda implementasikan atau perbaiki. 

2. Catat bagaimana Anda akan melakukan perubahannya. 

3. Catat kapan Anda akan melakukan perubahannya. 

4. Akhirnya, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk perubahan 

ini. 

 
Tabel 3B: Rencana Tindakan Pribadi 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

akan 

mengubahnya? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 
 

 
 

Di aktivitas terakhir sesi ini, putuskan beberapa tindakan konkret untuk 

memperbaiki penentuan harga di guesthouse Anda. Ingatlah semua 

hal yang telah dibahas sejauh ini, luangkan beberapa menit untuk 

mencatat pikiran Anda. 

10 Menit 

Anda telah menyelesaikan aktivitas terakhir sesi 3. Di sesi ini, Anda 

melihat tentang penentuan harga dan perannya dalam pemasaran. 

Sangat penting untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan ide 

seberapa banyak pelanggan mau membayar dan berapa harga 

yang ditetapkan pesaing. Lihat ke Sub bagian 2 PPB Anda untuk lebih 

lanjut tentang pemasaran dan penentuan harga. 
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Sesi 4: 

Penentuan Harga 

dan 

Penganggaran 
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Sesi 4: Penentuan Harga dan 

Penganggaran 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
Tujuan dari sesi ini adalah untuk memperkenalkan teknik dasar akuntansi, 

penganggaran, dan inventarisasi produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

guesthouse Anda. Anda akan menyelesaikan 2 aktivitas. Tujuan sesi ini adalah 

sebagai berikut: 

• Mengerti definisi biaya variabel, langsung, tetap dan tenaga kerja, dan 

bahan baku 

• Mengkalkulasi total biaya 

• Menggunakan alat survei pelanggan untuk menentukan rata-rata harga 

pasar oleh pesaing, rasa, penentuan pilihan, dan preferensi pembayaran 

• Mengembangkan layanan nilai tambah berdasarkan tren pasar saat ini 

 

Aktivitas 4A: Penganggaran 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Biaya Variabel:Biaya variabel berubah dengan jumlah barang/jasa yang diproduksi 

dan biasanya jatuh di bawah kolom bahan baku atau tenaga kerja. Menggunakan 

contoh gunting rambut, biaya variabel adalah sampo atau gel rambut dan biaya 

tenaga kerja adalah si pemotong dan pencuci rambut. 

 

70 Menit 3 

Tinjauan Sesi 

Di aktivitas 4A, Anda akan melihat tentang penganggaran atau 

bagaimana melacak berapa banyak uang yang dihasilkan dan 

dikeluarkan oleh guesthouse Anda. Anggaran adalah suatu alat untuk 

melacak (biaya) pengeluaran dan pendapatan Anda. Dalam rangka 

memaksimalkan profit, memaksimalkan investasi dan menurunkan 

biaya, sangat penting untuk menentukan harga yang sesuai. Untuk 

melakukannya, Anda harus memiliki pengetahuan yang tepat 

tentang biaya Anda dan berapa banyak tamu Anda mau membayar 

 

Berikut adalah beberapa definisi utama. 
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Biaya Langsung:Suatu harga yang sepenuhnya dapat dikaitkan dengan produksi 

barang atau jasa tertentu. Biaya langsung mengacu pada bahan, tenaga kerja 

dan pengeluaran yang terkait dengan produksi suatu produk. Biaya lain, seperti 

depresiasi atau biaya administrasi, lebih sulit untuk ditetapkan untuk produk 

tertentu, dan oleh karena itu dianggap sebagai biaya tidak langsung. 

 

Biaya Tetap:Biaya tetap jumlahnya sama terlepas dari jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi.  Untuk contoh tata rambut, biaya sewa, gunting dan kursi semuanya 

adalah biaya tetap. 

 

Bahan Baku:Bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk akhir atau jasa. 

Untuk tata rambut, bahan bakunya adalah sampo atau kondisioner yang 

diperlukan untuk mencuci rambut. Ini adalah biaya variabel karena berubah 

berdasarkan jumlah barang/jasa yang diproduksi. 

 

Biaya Tenaga Kerja: Biaya ini adalah jumlah upah yang Anda bayar kepada 

karyawan Anda, serta jumlah uang yang Anda peroleh dari usaha Anda. Ini adalah 

biaya variabel karena jumlah uang yang Anda bayar kepada karyawan Anda dan 

diri Anda sendiri berubah dengan jumlah barang/jasa yang diproduksi. 

 
 

 

 

1. Tinjau sub bagian 3 PPB Anda (alat 1 sampai 4) 

2. Lengkapi Tabel 4A (1-4) di bawah ini (Anda akan membutuhkan kalkulator ) 

dengan beberapa contoh biaya dari usaha Anda sendiri 

3. Gunakan ruang yang disediakan di bawah ini untuk bekerja, jika diperlukan 

 
Tabel 4A (1): Biaya Bahan Baku 

Bahan baku Biaya bahan  

  

  

  

  

  

  

  

60 Menit 
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Total   

Tabel 4A (2): Biaya Tenaga Kerja 

Biaya Tenaga Kerja per 

hari 

Jumlah 

karyawan 

 

Waktu 

 

Biaya per 

hari 

    

    

    

    

    

Sub-total A  B  

Total biaya tenaga kerja variabel per jam 

(Masukkan gambar B/A) 
 



 

 
Tabel 4A (3): Biaya Tetap 

Biaya Tetap per hari 

 

Harga per bulan 

(Rp) 

 

Hari 

kerja 

  

 

  

  

  

Sub-total A  

Rata-rata jumlah hari kerja per bulan B  

Total (Masukkan gambar B/A)  

 
Tabel 4A (4) Total Biaya 

Langkah 1 Biaya Variabel   

Langkah 2 Biaya Tenaga Kerja   

Langkah 3 Biaya Tetap   

Total Biaya = Langkah 1 + Langkah 2 + Langkah 3   

 

Total Biaya Anda untuk satu unit adalah _________ 

 

 

 
Ruang untuk kerja: 
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Aktivitas 4B: Rencana Tindakan Pribadi 

 

 
 
 

 
 

1. Masing-masing Anda gunakan Tabel 4B: Rencana tindakan pribadi tuliskan 1-

3 perubahan yang Anda ingin lakukan untuk memperbaiki penganggaran 

usaha Anda. Apakah ada perbaikan yang Anda ingin lakukan berdasarkan 

apa yang sudah dipelajari dari aktivitas sebelumnya? Jika ya, putuskan 

sistem apa yang akan Anda implementasikan atau perbaiki. 

2. Catat bagaimana Anda akan melakukan perubahannya. 

3. Catat kapan Anda akan melakukan perubahannya. 

4. Akhirnya, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk perubahan 

ini. 

  

Di Aktivitas 4A, Anda menentukan beberapa biaya utama untuk 

membantu Anda dengan penganggaran.  

Di aktivitas terakhir sesi ini, putuskan beberapa tindakan konkret 

yang akan Anda ambil untuk memperbaiki penganggaran dan 

penentuan harga guesthouse Anda. Ingatlah semua hal yang telah 

dibahas sejauh ini, luangkan beberapa menit untuk mencatat 

pikiran Anda. 

10 Menit 
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Tabel 4B: Rencana Tindakan Pribadi 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

akan 

mengubahnya? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

Anda telah menyelesaikan aktivitas terakhir sesi 4. Di sesi ini, Anda 

melihat bagaimana penganggaran untuk guesthouse dan peran 

pentingnya terhadap pengelolaan alur keuangan atau uang. Sub 

bagian 3 PPB Anda memiliki informasi lebih banyak untuk Anda. 
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Sesi 5: 

Penyelesaian 

Masalah Bersama 

dan Membangun 

Kesetiaan 

Karyawan 

 



 

Sesi 5: Penyelesaian Masalah 

Bersama dan Membangun 

Kesetiaan Karyawan 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tujuan sesi ini adalah mempraktikkan brainstorming dan penyelesaian masalah 

dengan grup, dengan tujuan menyoroti pentingnya keterlibatan karyawan dalam 

menyelesaikan masalah. Anda akan menyelesaikan 5 aktivitas. Tujuan sesi ini 

adalah sebagai berikut: 

• Mencatat prinsip-prinsip brainstorming yang efektif 

• Melakukan sesi brainstorming  

• Memahami nilai keterlibatan staf dalam menyelesaikan masalah terkait 

pekerjaan 

• Menilai sebaik apa Anda memperlakukan karyawan Anda saat ini 

• Memahami nilai pembangunan kesetiaan karyawan 

• Mengidentifikasi tindakan spesifik yang akan diambil untuk memperlakukan 

karyawan dengan baik dan membangun kesetiaan 

 
Jika tersedia, coba gunakan flipchart untuk mencatat kerja kelompok Anda untuk 

aktivitas di sesi ini.  

 

Aktivitas 5A: Brainstorming Untuk Penyelesaian Masalah 

 

 
 
 
 
 

4 90 Menit 

Tinjauan Sesi 

Di Aktivitas 5A, Anda akan melihat brainstorming dan melakukan 

beberapa praktik menggunakan teknik 

Bagian penting dalam penyelesaian masalah bersama adalah 

brainstorming sebagai grup. Ketika mencoba menyelesaikan masalah, 

akan membantu bila semua orang di grup melakukan brainstorm dan 

mengkontribusi ide untuk kemungkinan solusi. Panduan untuk 

brainstorm yang efektif adalah sebagai berikut: 

• Mendorong semua orang untuk menyumbang saran untuk 

menyelesaikan masalah 

• Carilah ide sebanyak mungkin, sekalipun yang tidak umum 

• Buat semua orang merasa aman dan nyaman untuk 

menyumbangkan ide-ide. 
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Tabel 5A: Masalah Terkait Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah daftar masalah yang terkait pekerjaan sebanyak mungkin. 

Cobalah pikirkan beberapa masalah yang tidak biasa jika bisa. 

2. Catat di ruang di bawah ini 

 

10 Menit 

Di aktivitas ini, Anda akan menggunakan brainstorm untuk 

menemukan masalah terkait pekerjaan. 
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Aktivitas 5B: Brainstorm Solusi 

 
 

 
 

 
 

1. Bayangkan Anda adalah rekan kerja di guesthouse dan guesthouse memiliki 

masalah yang ingin Anda pecahkan bersama. 

2. Lihatlah daftar masalah yang Anda buat di Aktivitas 5A. Pilih satu masalah 

untuk dikerjakan 

3. Coba pilih satu masalah yang akan bermanfaat dari masukan seluruh staf, 

karena seluruh staf akan menyelesaikan masalah ini 

4. Setiap anggota grup harus memilih satu dari peran berikut ini: 

• Penata graha  

• Pelayan sarapan  

• Resepsionis  

• Manajer  

5. Anda juga dapat memilih lebih dari satu peran di dalam grup 

6. Brainstorm solusi untuk masalah yang Anda pilih. Coba pikirkan masalah 

tersebut dari perspektif peran yang Anda pilih. Bertindak seperti bagaimana 

orang tersebut akan bertindak di situasi tersebut. Jangan berpikir tentang 

solusi terbaik, pikirkanlah solusi sebanyak mungkin.  

7. Catat semua potensi solusi Anda di ruang di bawah ini 

  

Di aktivitas 5B, Anda akan melanjutkan aktivitas sebelumnya dan 

melihat bagaimana menyelesaikan masalah yang Anda temukan 

20 Menit 
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Tabel 5B: Brainstorm Solusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aktivitas 5C: Solusi 

 
 

 
 

 
 
 

1. Berdasarkan solusi yang Anda dapatkan di Aktivitas 5b, identifikasikan 3 

pilihan yang ingin dicoba oleh grup Anda 

2. Identifikasikan beberapa Pro dan Kontra untuk masing-masing pilihan. 

3. Catat hal ini di Tabel 5C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di aktivitas ini, Anda brainstorm solusi untuk masalah guesthouse. Ini 

menunjukkan Anda bahwa semua anggota staf memiliki sesuatu untuk 

berkontribusi pada pemahaman dan penyelesaian masalah. 

Di aktivitas ini, Anda akan fokus pada pemilihan solusi melalui melihat 

pro dan kontra solusi yang diusulkan. 

10 Menit 
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Tabel 5C: Pro dan Kontra 

Solusi Pro Kontra 

Solusi 1 

 

 

 

 

  

Solusi 2 

 

 

 

 

  

Solusi 3 

 

 

 

 

  

 

 
 

Aktivitas 5D: Lingkungan Kerja yang Positif 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabel 5D (1): Seberapa Positif Lingkungan Kerja Saya? 

Evaluasi diri Ya Tidak 

Apakah semua anggota staf saya mengerti dengan jelas apa yang 

saya harapkan mereka lakukan? 
   

Jika mereka tidak mengerti, apakah saya menjelaskannya dengan 

cara ramah kepada mereka? 
   

Apakah saya memuji mereka setiap hari?    

Di aktivitas ini, Anda melihat pro dan kontra untuk berbagai solusi. PPB 

melakukan satu langkah lebih jauh dan meminta Anda untuk melihat 

apa yang diperlukan untuk menerapkan solusi dan membuat 

beberapa rencana tindakan. 

Di Aktivitas 5D, Anda akan melihat bagaimana mempertahankan 

karyawan.  Salah satu masalah yang dihadapi banyak guesthouse 

dan hotel adalah tingginya jumlah karyawan yang keluar masuk. Hal 

ini adalah masalah karena semakin lama Anda menjaga karyawan 

Anda, semakin baik mereka di pekerjaan mereka, lebih sedikit waktu 

yang Anda habiskan untuk melatih orang baru, dan semakin 

bermotivasi karyawan Anda untuk membantu usaha Anda sukses. 

Memiliki karyawan yang setia merupakan salah satu kunci kesuksesan 

Anda. 

Mari kita tinjau daftar periksa ini 
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Apakah saya marah pada mereka jika mereka melakukan kesalahan?    

Apakah saya mengubah kesalahan menjadi peluang untuk belajar 

dalam cara yang positif? 
   

Apakah saya memperlakukan semua orang dengan adil?  
 

Apakah saya memperlakukan semua orang dengan hormat?  
 

Apakah saya mengundang ide dan saran mereka dan benar-benar 

mendengarkan mereka? 
 

 

Apakah kita mengambil cukup waktu untuk bersantai dan menikmati 

pertemanan satu sama lain? 
 

 

Apakah ada alasan bagi salah satu karyawan untuk tidak bahagia?    

Jika iya, dapatkah saya melakukan sesuatu untuk membantu?     

Apakah saya pernah kejam atau tidak adil pada mereka?   

Apakah saya berteriak pada mereka atau mengolok-olok mereka?   

Apakah saya tahu, mengerti, dan menghormati standar 

ketenagakerjaan nasional, termasuk: 
  

Batas jam kerja karyawan?    

Persyaratan upah minimum?    

Menghindari split shift?   

Apakah guesthouse (atau hotel) saya adalah tempat kerja yang 

bersih, aman dan nyaman? 
  

Apakah saya mengatur acara informal yang menyenangkan agar 

karyawan saya bisa bersosialisasi? 
  

Apakah kita sarapan atau makan siang bersama?   

Apakah kita merayakan ulang tahun karyawan atau liburan bersama-

sama? 
  

Pertanyaan lain   

 

 
 

 
 

1. Brainstorm setidaknya 3 hal lain yang dapat Anda lakukan untuk membuat 

tempat kerja yang positif 

2. Jika Anda dapat memikirkan lebih dari 3, akan lebih baik. 

3. Catat ide Anda di ruang di bawah ini 

 
 
 
 

Jika Anda tidak bisa menjawab ya untuk beberapa pertanyaan ini, 

tanyakan diri Anda apakah menurut Anda, Anda bisa membangun 

kesetiaan karyawan dengan membuat tempat kerja Anda menjadi 

tempat kerja yang positif untuk mereka. 

10 Menit 
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Tabel 5D (2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aktivitas 5E: Rencana Tindakan Pribadi 

 
 

 
 

 

 
 

1. Masing-masing Anda gunakan Tabel 5E: Rencana tindakan pribadi tuliskan 1-

3 perubahan yang Anda ingin lakukan untuk memperbaiki hubungan 

karyawan dan menyelesaikan masalah pada usaha Anda. Apakah ada 

perbaikan yang Anda ingin lakukan berdasarkan apa yang sudah dipelajari 

dari aktivitas sebelumnya? Jika ya, putuskan apa yang akan Anda 

implementasikan atau perbaiki. 

2. Catat bagaimana Anda akan melakukan perubahannya. 

3. Catat kapan Anda akan melakukan perubahannya. 

4. Akhirnya, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk perubahan 

ini. 

  

Di Aktivitas 5D, Anda melihat pada faktor-faktor yang berkontribusi 

untuk membuat tempat kerja yang menyenangkan dan positif. 

Semakin positif tempat kerjanya, semakin besar kemungkinan bahwa 

karyawan Anda akan ingin memberikan yang terbaik dan tetap 

bekerja untuk Anda 

Di aktivitas terakhir sesi ini, putuskan beberapa tindakan konkret untuk 

memperbaiki guesthouse Anda. Ingatlah semua hal yang telah 

dibahas sejauh ini, luangkan beberapa menit untuk mencatat pikiran 

Anda. 

10 Menit 
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Tabel 5E: Rencana Tindakan Pribadi 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

akan 

mengubahnya? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 
 
 

 
 
 
  

Anda telah menyelesaikan aktivitas terakhir sesi 5. Di sesi ini, Anda 

melihat pembuatan tempat kerja yang positif dan penyelesaian 

masalah bersama untuk guesthouse dan peran pentingnya dalam 

mengelola guesthouse dengan sukses. Lihat Sub bagian 4 PPB Anda 

untuk informasi yang lebih banyak. 
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Sesi 6: 

Meningkatkan 

Layanan 
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Sesi 6: Meningkatkan Layanan 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Tujuan sesi ini adalah untuk menunjukkan kenapa dan bagaimana mengadakan 

rapat staf yang efektif. Rapat staf yang rutin penting untuk menjalankan 

guesthouse dengan sukses. Anda akan menyelesaikan 3 aktivitas. Tujuan sesi ini 

adalah sebagai berikut:  

• Memahami nilai rapat staf 

• Mengadakan rapat staf yang efektif 

• Memahami nilai penggunaan Formulir Komentar Tamu untuk meningkatkan 

layanan 

• Memahami bahwa Anda bisa menyesuaikan daftar periksa dan formulir 

pada PPB untuk memenuhi keperluan Anda. 

 
 

 
 
 
 
Penting untuk selalu mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh tamu 

Anda. Apakah beberapa tamu tidak menyukai sesuatu yang hanya karena 

preferensi mereka yang berbeda. Apakah ada pola tamu yang sedang 

berlangsung yang tidak menyukai sesuatu tentang guesthouse Anda, penting bagi 

Anda untuk mengetahuinya, sehingga Anda dapat membuat perubahan. 

 

Bagaimana Anda mengetahui apa yang tamu Anda sukai dan tidak sukai? Anda 

bisa berbicara dengan mereka, tentunya. Tetapi itu akan memakan waktu yang 

lama. Ada dua cara penting lainnya untuk mengetahui apa yang tamu Anda sukai 

dan tidak sukai. 

 
Flipchart 3 menunjukkan Anda bahwa Anda bisa berbicara pada staf Anda dan 

tamu Anda tentang peningkatan layanan. Seringkali tamu senang berbicara 

60 Menit 4 3 

Tinjauan Sesi 

Terus memikirkan cara-cara untuk meningkatkan layanan Anda agar 

usaha Anda menjadi lebih sukses dan selalu kompetitif. Di dunia usaha 

hari ini, pelanggan mengharapkan layanan yang baik, dan jika mereka 

merasa tidak mendapatkannya, mereka bisa memberikan komentar 

negatif tentang usaha Anda melalui berbagai forum. 
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dengan staf. Mereka akan mengatakan pada staf Anda apa yang mereka sukai 

dan tidak sukai. Mendapatkan informasi tersebut dari staf Anda akan membantu 

Anda meningkatkan layanan Anda karena informasi tersebut akan memberitahu 

Anda persis apa yang tamu Anda sukai dan tidak sukai. Sumber informasi lainnya 

adalah tamu itu sendiri. Pertama, mari kita berbicara tentang mendapatkan 

informasi berharga ini dari staf Anda. 

 
 

Aktivitas 6A: Rapat Staf 

 
 

 
 

 
1. Bacalah panduan untuk mengadakan rapat staf di Tabel 6A 

2. Diskusikan tiga pertanyaan yang tertera di Tabel 6A dan catat pendapat 

Anda di ruang yang disediakan 

 
 

Tabel 6A: Rapat Staf yang Sukses 

Panduan untuk mengadakan rapat staf harian atau mingguan:   

• Rapatlah saat orang-orang bisa santai dan fokus (mungkin di sore hari 

ketika sedang tenang). 

• Jagalah agar rapatnya singkat (sekitar 10-15 menit). Agar lebih produktif.  

• Jagalah agar rapat menyenangkan dan informal 

• Atur nada positif yang ramah 

• Setuju bahwa ini adalah cara bagi setiap orang untuk memberikan saran 

perbaikan. 

• Setuju untuk menunjukkan hormat pada ide dan opini masing-masing. 

• Buatlah aman bagi karyawan untuk menawarkan ide, opini, dan saran 

mereka. 

• Doronglah setiap orang untuk berkontribusi dalam diskusi. 

 

Apakah menurut Anda mengadakan rapat staf harian atau mingguan adalah ide 

yang bagus (kenapa atau kenapa tidak)? 

 

 

 

 

Di aktivitas ini, Anda akan membahas bagaimana mengadakan 

rapat staf yang efektif. Rapat merupakan kesempatan berharga bagi 

Anda untuk mendapatkan umpan balik dari anggota staf Anda. 

15 Menit 
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Bagaimana rapat staf membantu Anda memperbaiki layanan Anda? 

 

Bagaimana rapat staf membantu Anda memperbaiki layanan Anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aktivitas 6B: Langkah-langkah untuk Layanan yang Baik 

 
 

 
 
 
 

 
1. Bacalah langkah-langkah berikut ini 

2. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, silakan ajukan untuk 

didiskusikan di dalam grup 

 

Di Aktivitas 6B, Anda melihat langkah-langkah untuk memastikan reception, tata 

graha dan layanan sarapan yang baik. PPB Anda memiliki berbagai alat yang bisa 

Anda gunakan untuk membantu Anda mengikuti langkah-langkah ini.   

 

Staf dan tamu adalah dua sumber informasi yang penting untuk 

membantu Anda memperbaiki layanan Anda. Di aktivitas ini, Anda 

melihat pelaksanaan rapat staf yang sukses dan diskusikan 

bagaimana staf dapat membantu Anda meningkatkan layanan 

Anda. Ada beberapa alat lainnya pada PPB untuk membantu Anda 

mendapatkan informasi lebih banyak seperti Kartu Komentar tamu. 

Di aktivitas ini, Anda akan meninjau beberapa aspek layanan penting 

dalam menjalankan guesthouse. Hal ini termasuk menjalankan 

reception yang baik, tata graha yang baik dan layanan sarapan 

yang baik. Ada informasi lebih banyak tentang topik ini yang 

disediakan PPB, termasuk sejumlah alat praktik baik dan daftar 

periksa. Untuk sekarang, kita hanya akan meninjau langkah-

langkahnya. 

20 Menit 
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Tabel 6B: Sepuluh Langkah Kunci 

Sepuluh langkah untuk menjalankan layanan reception yang baik: 

Menggunakan sistem reception yang baik akan membantu Anda menjaga 

guesthouse Anda ramah dan teratur. Sub bagian ini menjelaskan bagaimana 

menggunakan sistem 10 langkah untuk menjalankan layanan reception yang baik di 

guesthouse Anda. 

 

1. Bersikap ramahlah dan percaya diri ketika berbicara dengan tamu 

• Senyumlah ketika Anda berbicara.  

• Bicaralah dengan cukup keras agar tamu dapat mendengar Anda dengan 

nyaman.  

• Pandanglah tamu Anda ketika berbicara.  

• Berdirilah dengan bahu tegak dalam postur percaya diri.  

 

2. Bersih dan rapi 

• Resepsionis menghabiskan waktu lebih banyak dengan tamu, jadi mereka 

harus selalu bersih dan rapi. 

• Perhatikanlah rambut, kuku, pakaian dan sepatu. 

 

3. Jagalah agar front desk dan reception bersih dan teratur 

• Ini adalah hal pertama yang dilihat tamu ketika mereka tiba dan Anda 

harus memberikan kesan yang baik.  

• Jagalah agar pasokan penting dan nomor telepon tersedia 

 

4. Jawablah telepon dengan sopan 

• Bersikaplah sopan, jelas dan efisien di telepon agar tamu Anda yakin pada 

guesthouse Anda.  

• Beberapa tips untuk etiket telepon yang baik: 

• Jawablah telepon dalam 3 - 5 dering.  

• Jangan biarkan tamu menunggu selama lebih dari 30 detik; jika perlu 

catatlah nomor mereka untuk menelepon kembali.  

• Sediakan pulpen dan kertas di samping telepon untuk mencatat 

pesan.  

• Jawablah telepon dengan sopan: "Halo, Guesthouse ___, bagaimana 

saya bisa membantu Anda?"  

• Akhirilah telepon dengan sopan: "Terima kasih sudah menelepon, kami 

menunggu kedatangan Anda". Jika Anda tidak mengerti ucapan 

penelepon, katakan: "Maaf, bisa Anda berbicara lebih pelan?"  

 

5. Buatlah reservasi lebih awal melalui telepon 

• Kumpulkan informasi dasar (tanggal kedatangan dan keberangkatan, 

jumlah kamar dan orang, tipe tempat tidur). 

• Periksa ketersediaan kamar. 
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• Jika kamar tersedia dan tarif diterima, lanjutan pesanan kamarnya. 

• Kumpulkan informasi lebih lanjut (nama lengkap, detail kontak, waktu 

kedatangan). 

• Perbarui kalender ketersediaan kamar.  

• Kirim email kepada tamu untuk mengonfirmasi pesanan kamar. 

 

6. Buatlah reservasi lebih awal melalui email 

• Mengambil pesanan melalui email atau SMS semakin populer. 

• Gunakan contoh email balasan dan contoh konfirmasi pemesanan yang 

termasuk dalam PPB ini untuk membantu Anda membuat email tanggapan 

Anda sendiri yang disesuaikan. 

 

7. Mengambil pemesanan walk-in 

• Bersikaplah ramah dan percaya diri ketika turis datang bertanya tentang 

kamar. 

• Jelaskan fitur guesthouse, misalnya, 

• Fasilitas kamar 

• Layanan makanan 

− Termasuk makanan  

− Termasuk minuman 

− Lokasi area makan 

− Waktu makan 

• Layanan dan aktivitas lain, misalnya, 

− Makanan ringan, botol air 

− Layanan laundry 

− Penyewaan sepeda 

− Aktivitas budaya 

− Demo masak 

− Memancing 

− Hiking atau pendakian yang dipandu 

− Transportasi 

 

8. Membantu tamu dengan masalah 

Jika terjadi suatu masalah, tamu kemungkinan akan membicarakannya 

dengan Resepsionis. Jika demikian, tetaplah tenang dan ikuti langkah-langkah 

berikut ini: 

• Dengarkan masalah tamu tanpa interupsi. 

• Minta maaf.  

• Diskusikan solusi yang mungkin.  

• Katakan kepada tamu persis apa yang Anda lakukan. 

• Jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin, tetapi cobalah membuat 

tamu senang.  

• Tanya manajer Anda jika Anda butuh bantuan 
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• Tindak-lanjutkan tamu untuk memastikan mereka puas. 

 

9. Beri layanan pelanggan yang baik 

Memberikan layanan pelanggan yang baik merupakan kunci untuk 

menjalankan guesthouse dengan sukses. Resepsionis harus memberikan 

informasi dengan cara yang ramah. Berikut adalah hal-hal yang harus bisa 

dijelaskan dengan baik oleh Resepsionis Anda: 

• Detail layanan makanan, misalnya waktu sarapan 

• Makanan ringan dan minuman (teh, air, dll.) 

• Tempat makan lainnya di area tersebut 

• Penggunaan internet/wifi  

• Lokasi ATM terdekat  

• Barang yang hilang dan ditemukan 

• Masalah pemeliharaan 

• Layanan dan aktivitas tambahan 

• Transportasi lokal (bis, becak, dll.) 

• Tempat wisata regional dan lokal  

 

10. Check-in dan check-out tamu 

• Gunakan daftar kedatangan dan keberangkatan harian untuk membantu 

mengelola check-in dan check-out dengan lancar dan profesional. 

• Pastikan tamu membayar kamar mereka dan pajaknya ketika mereka 

check-in dan berikan tanda terima. 

• Pastikan mereka membayar layanan dan aktivitas tambahan ketika check

out. 

• Berikan kunci pada tamu, jika ada. 

• Check-in: Resepsionis harus menjelaskan hal-hal berikut ini: 

• Layanan makanan 

• Layanan tata graha (untuk tamu yang menginap lebih dari satu 

malam) 

• Layanan dan aktivitas lain 

• Resepsionis harus berjalan dengan tamu menuju kamar mereka 

sebagai tanda layanan pelanggan yang baik. Sambil berjalan, ajaklah 

tamu untuk bertanya. 

• Check-out:  

• Pastikan ada orang yang memeriksa kamar untuk melihat apakah ada 

yang rusak atau hilang. Jika ya, tambahkan biaya perbaikan atau 

penggantian pada tagihan tamu.  

• Mengambil pembayaran untuk biaya yang belum dibayar (laundry, 

kegiatan, dll.). 

• Mengambil kunci kamar dari tamu. 

• Membantu dengan transportasi dan bagasi tamu (jika ada). 
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Menjalankan layanan tata graha yang baik: 

 

Langkah 1: Memasuki kamar tamu 

Gunakan sistem standar setiap Anda memasuki kamar tamu. Ini akan membantu 

Anda:  

• Meningkatkan kenyamanan tamu.  

• Meningkatkan efisiensi Anda. 

 

Langkah 2: Menggunakan prosedur pembersihan yang baik 

Gunakan sistem pembersihan standar untuk menghemat waktu. Untuk melakukan ini, 

Anda harus: 

• Memiliki semua produk pembersih dengan Anda sebelum Anda mulai 

membersihkan. 

• Ikuti panduan keselamatan saat menggunakan produk pembersih.  

 

Langkah 3: Membersihkan kamar tamu 

Selalu bersihkan kamar tamu dari atas (langit-langit, lampu, dinding, jendela) ke 

bawah (mebel, lantai, tempat sampah). Menggunakan sistem pembersihan ini akan 

membantu Anda:  

• Bekerja dengan cepat  

• Menghindari kelupaan sesuatu  

• Menghindari membersihkan sesuatu dua kali 

 

Langkah 4: Membersihkan area publik 

Sekali lagi, gunakan sistem dan bersihkan dari atas (langit-langit, lampu, dinding, 

jendela) ke bawah (mebel, lantai, tempat sampah). Ketika membersihkan area 

publik: 

• Jangan biarkan tamu berjalan di lantai basah (gunakan tanda dan kursi untuk 

memblokir area basah). 

• Sambut tamu dengan ramah Senyum dan katakan "Selamat 

pagi/siang/sore/malam Pak/Bu!" 

 

Langkah 5: Membersihkan kamar mandi 

Ingat: Tamu bisa sangat sensitif tentang kebersihan kamar mandi!  

Beberapa keluhan umum termasuk: 

• Kaca yang kotor 

• Toilet yang kotor 

• Rambut di kamar mandi (bathtub, lantai, pancuran, wastafel) 

• Tisu toilet yang tidak cukup (selalu siapkan dua gulungan di kamar mandi) 

 

Langkah 6: Membersihkan kamar inap 

Kamar inap adalah kamar tamu tempat tamu menginap lebih dari satu malam. 

Penting bahwa kamar ini terlihat segar dan bersih setiap hari, tetapi Anda tidak harus 
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mengganti seprai dan handuk setiap hari. Untuk tamu jangka panjang, tawarkan 

untuk mengganti seprai dan handuk setiap tiga atau empat hari. 

 

Langkah 7: Cara mengelola kunci kamar: 

Penata graha bertanggung jawab atas kunci yang mereka perlukan untuk 

membersihkan kamar tamu serta barang-barang tamu di kamar mereka. Penting 

untuk menggunakan sistem untuk menjaga kunci-kunci tersebut. 

 

Tiga langkah untuk menjalankan layanan makanan yang baik: 

Menggunakan sistem layanan makanan akan membantu Anda menjaga area makan 

Anda bersih dan menarik. Dan akan membantu Anda melayani makanan dengan 

cara yang ramah, efisien. 

 

Langkah 1: Menyiapkan area makan 

• Siapkan area makan sebelum tamu Anda tiba. 

• Pastikan semua staf yang kontak dengan makanan menjaga standar 

kebersihan pribadi yang tinggi. 

 

Langkah 2: Melayani makanan 

• Senyum dan bersikap ramah ketika melayani makanan 

• Perhatikan kebutuhan para tamu. 

• Jelaskan apa yang diikutsertakan.  

• Cobalah mengakomodasi permintaan sederhana jika memungkinkan. 

 

Langkah 3: Membersihkan setelah makan - ketika layanan makan selesai: 

• Membersihkan area makan 

• Siapkan apa pun yang Anda bisa untuk layanan makan berikutnya. 
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Aktivitas 6C: Rencana Tindakan Pribadi 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
1. Masing-masing Anda gunakan Tabel 6C: Rencana tindakan pribadi tuliskan 

1-3 perubahan yang Anda ingin lakukan untuk memperbaiki layanan usaha 

Anda. Apakah ada perbaikan yang Anda ingin lakukan berdasarkan apa 

yang sudah dipelajari dari aktivitas sebelumnya? Jika ya, putuskan perbaikan 

layanan apa yang akan Anda implementasikan. 

2. Catat bagaimana Anda akan melakukan perubahannya. 

3. Catat kapan Anda akan melakukan perubahannya. 

4. Akhirnya, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk perubahan 

ini. 

  

Di aktivitas terakhir sesi ini, putuskan beberapa tindakan konkret 

untuk memperbaiki guesthouse Anda. Ingatlah semua hal yang 

telah dibahas sejauh ini, luangkan beberapa menit untuk 

mencatat pikiran Anda. 

10 Menit 
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Tabel 6C: Rencana Tindakan Pribadi 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

akan 

mengubahnya? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 
 

 
  

Anda telah menyelesaikan aktivitas terakhir sesi 6. Di sesi ini, Anda 

melihat cara mendapatkan informasi untuk memastikan bahwa 

Anda memberikan layanan yang baik dan bagaimana 

memberikan layanan tata graha, reception dan sarapan yang 

baik. Sub bagian 5 PPB Anda memiliki informasi lebih banyak 

tentang perbaikan layanan di guesthouse Anda.  
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Sesi 7: 

Keselamatan dan 

Kesehatan 
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Sesi 7: Keselamatan dan Kesehatan 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tujuan sesi ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana menciptakan lingkungan 

kerja yang aman berdasarkan pencegahan kecelakaan, respons yang tepat 

selama kecelakaan dan menciptakan kepercayaan diri pada para tamu bahwa 

ada sistem yang berjalan. Anda akan menyelesaikan dua aktivitas. Tujuan sesi ini 

adalah sebagai berikut:  

• Menjaga standar keselamatan dan kesehatan yang baik di guesthouse Anda 

• Mengidentifikasi kegagalan sistemik yang menyebabkan kecelakaan 

• Mempromosikan kebersihan dasar di antara staf, petugas kebakaran, dan 

petugas pengendali hama 

• Mengelola pertolongan pertama dan memastikan bahwa staf menyadari 

dan mampu melakukan teknik dasar pertolongan pertama 

• Menanggapi kebakaran dan melatih staf untuk memastikan keselamatan 

semua pelanggan dalam keadaan darurat 

 
 

Aktivitas 7A: Mengidentifikasi Risiko dan Ancaman 

 

 
 

 

1. Di grup Anda, diskusikan hal-hal di bawah ini di dalam Tabel 7A  

2. Alat-alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK) yang disorot mengacu 

pada PPB yang menguraikan beberapa cara untuk mengatasi risiko dan 

ancaman 

3. Mengidentifikasi beberapa masalah yang didiskusikan dan brainstorm secara 

individu langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk mencegahnya. 

Gunakan tabel di bawah ini untuk mencatat. 

60 Menit 6 

Tinjauan Sesi 

 

Hal ini penting bagi manajer dan staf untuk dapat mengidentifikasi 

risiko dan ancaman di tempat kerja. Di Aktivitas 7A, Anda akan 

melihat bagaimana melakukan ini. 

45 Menit 
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4. Berbagi dengan grup Anda berbagai solusi dan diskusikan solusi yang 

mungkin dari brainstorming. 

Tabel 7A: Risiko dan Ancaman 

Pencegahan kecelakaan:  

Banyak kecelakaan yang dapat dicegahdenganperencanaanyang hati-

hati.Menggunakan s i s tem pemeliharaan rutinpadagedungAnda,merapikan 

danmembersihkanareaumumdan menjagakamartamuamandapat 

mencegahcederaataukerusakanpadabarang-barang 

pribadi.Memastikananggotastaf Anda memakai pakaian yang aman, dan bahwa 

mereka semua tahu bagaimana menggunakan peralatan dengan 

amandapatmenurunkan tingkat kecelakaan di tempat 

kerjadanmeningkatkanstandarAnda (lihatalatKKK1dan2).   

 

Kebersihan yang Baik: 

Penting bahwa Anda dan staf Anda mengikuti sistem kebersihanyang 

baikuntuktempat kerja Anda, sepertisecararutinmencucitanganAndadan 

menjagarambutterikatke belakangketikamemasak (lihatalatKKK3). 

 

Keselamatan Kebakaran:  

Andadapatmenurunkanrisikokebakarandenganmengikutisuatu 

sistempencegahankecelakaan yang meliputipemeliharaanperalatan,pemeriksaan gas 

dan sirkuit listrik secara berkala, secara rutin merapikan koridor dan menjaga koridor 

dan pintu bebas dari halangan. Kebakaran seringkali mengejutkan orang-orang. 

Membuat daftar periksakeselamatan kebakarandapatmembatasikerusakan 

(lihatalatKKK4). 

 

Pengendalianhama: 

Mengikuti sistemhigienisdasardan kebersihandiguesthouseAndadapatmembantu 

menjagapengendalianhama(lihatalatKKK5) 

 

Respons Kecelakaan:  

Memiliki sistem respons kecelakaan di tempat dapat membantu membatasi 

kerusakan jika kecelakaan terjadi. 

 

Pertolongan Pertama:  

Apakah Anda memiliki peralatan pertolongan pertama untuk mengobati luka kecil 

dan penyakit? Apakah mudah untuk mengakses, dan apakah semua anggota staf 

Anda tahu di mana itu? Apakah semua barang yang Anda perlukan ada dan 

apakah belum kadaluwarsa? (lihat alat KKK 6) 

 

Respons kebakaran:  

Rencana apa yang Anda miliki dalam kasus kebakaran? Apakah Anda dan staf 

Anda tahu apa yang harus dilakukan? Menjaga daftar periksa respons kebakaran 
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dan menjalankan latihan kebakaran secara teratur dapat membantu Anda 

menyelamatkan nyawa dan membatasi kerusakan pada properti Anda (lihat alat 

KKK 7). 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktivitas 7B: Rencana Tindakan Pribadi 

 

 
 

 
1. Masing-masing Anda gunakan Tabel 7B: Rencana tindakan pribadi tuliskan 1-

3 perubahan yang Anda ingin lakukan untuk keselamatan dan kesehatan. 

Apakah ada perbaikan yang Anda ingin lakukan berdasarkan apa yang 

sudah dipelajari dari aktivitas sebelumnya? Jika ya, putuskan perbaikan 

layanan apa yang akan Anda implementasikan. 

2. Catat bagaimana Anda akan melakukan perubahannya. 

3. Catat kapan Anda akan melakukan perubahannya. 

4. Akhirnya, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk perubahan 

ini. 

Di aktivitas terakhir sesi ini, putuskan beberapa tindakan konkret 

untuk memperbaiki guesthouse Anda. Ingatlah semua hal yang telah 

dibahas sejauh ini, luangkan beberapa menit untuk mencatat pikiran 

Anda. 

10 Menit 
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Tabel 7B: Rencana Tindakan Pribadi 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

akan 

mengubahnya? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 
 
 
  

Anda telah menyelesaikan aktivitas terakhir sesi 7. Di sesi ini, Anda 

melihat pada keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ingatlah 

bahwa keselamatan dan kesehatan dibahas dengan lebih rinci di 

Sub bagian 6 PPB Anda. 
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Sesi 8: 

Rencana Tindakan 

Prioritas 

 



 

Sesi 8: Rencana Tindakan Prioritas 
 
 

 
 

 
Dengan beban kerja yang menyertai pengelolaan usaha kecil, tidaklah selalu 

mudah untuk benar-benar menerapkan perubahan yang Anda inginkan. Di sesi ini, 

Anda akan melihat pekerjaan yang telah Anda selesaikan selama pelatihan dan 

membuat rencana tindakan sederhana untuk memperbaiki usaha Anda. Anda 

menyelesaikan satu aktivitas tunggal 

 
 

Aktivitas 8A: Tindakan yang Diprioritaskan 

 

 

 
 

1. Anda berbicara di dalam grup. Setiap orang mengatakan apa yang dia 

pelajari dari setiap aktivitas. Anda mulai dari aktivitas pertama.  

2. Untuk langkah berikutnya, Anda gunakan Tabel 8A: Rencana tindakan 

prioritas. Secara individu, Anda melihat rencana tindakan yang Anda 

lengkapi di setiap sesi dan pilih perubahan mana yang Anda perkenalkan 

pertama kali dan kapan, dalam waktu seminggu, sebulan, dua bulan? 

Catatlah setidaknya 3 tindakan [15 menit] 

3. Masing-masing Anda menyajikan Rencana Tindakan Prioritas Anda dan 

grupnya berbagi ide apakah prioritas tindakan tersebut harus diubah atau 

sudah bagus apa adanya. Setiap peserta memiliki 5 menit. [25 menit] 

4. Secara berkelompok, Anda dapat menggunakan waktu tambahan untuk 

memutuskan apakah Anda akan bertemu lagi, setelah pelatihan untuk 

praktik beberapa aktivitas, seperti biaya. Anda juga dapat merencanakan 

untuk bertemu secara teratur dan berbicara tentang bagaimana Anda 

melakukan perubahan yang Anda perkenalkan  

 

40 Menit 

Tinjauan Sesi: 

 

Anda akan bekerja langkah demi langkah, sesi demi sesi untuk 

memprioritaskan tindakan yang telah Anda catat di sesi sebelumnya. 

40 Menit 
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Tabel 8A: Rencana Tindakan Prioritas 

Perubahan 

prioritas saya 

Bagaimana saya 

akan 

mengubahnya? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ini adalah akhir dari pelatihan. Anda sekarang dapat melengkapi evaluasinya. 

Dalam beberapa bulan, akan ada evaluasi tindak lanjut juga. 

 
  

Memprioritaskan tindakan, aktivitas yang Anda lengkapi di akhir 

pelatihan, adalah langkah yang sangat penting. Hal ini mendorong 

Anda untuk memutuskan bagaimana menerapkan apa yang sudah 

Anda pelajari di pelatihan ini ke dalam pekerjaan dan kehidupan 

Anda. Anda dapat menggunakannya bersama dengan panduan 

pelatihan dan PPB untuk merevisi dan memotivasi diri Anda untuk 

mengambil tindakan.  
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Lampiran 1: 

Flipchart 
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Lampiran 1: Flipchart 
 
Tulis hal berikut ini di Flipchart sebelum pelatihan dimulai dan mengaculah ke sana 

jika diperlukan: 

 

Flipchart untuk Aktivitas 2B 

 
 
Flipchart 1: Staf dan sistem 

 
 
Sistem = Serangkaian prosedur rinci yang dibuat untuk: 

• Melakukan aktivitas spesifik 

• Melakukan suatu tugas  

• Menyelesaikan masalah secara efisien dan dengan kualitas yang konsisten 

 

 
 
Flipchart 2: Sistem dan daftar periksa 

 
 
Sistem yang baik sering dimulai dengan suatu daftar periksa yang:  

• Jelas 

• Mudah diikuti  

• Tertulis  

 
 

Flipchart untuk Aktivitas 6A 

 
 

Flipchart 3: Umpan balik 

 
 
Tanyakan: 

• Staf Anda; dan 

• Tamu Anda 

 
 


