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Pendahuluan 
 

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.  

 

Guesthouse 

Guesthouse merupakan jenis penginapan dan akomodasi bagi wisatawan, baik 

lokal maupun internasional di berbagai destinasi mereka. Manajemen guesthouse 

yang baik memastikan adanya akomodasi yang bersih, aman dan nyaman yang 

memuaskan kebutuhan tamu mereka. Guesthouse dan penginapan yang baik 

adalah bagian penting dari destinasi wisata.  

 

Paket Manajemen Guesthouse 
 

Pelatihan: 

Paket manajemen guesthouse (wisma) digunakan untuk membantu manajer dan 

pemilik guesthouse saat ini dan yang bersemangat tinggi memperbaiki manajemen 
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guesthouse mereka. Paket ini fokus pada prinsip manajemen 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 

manajemen guesthouse  

• Kompetensi kritis yang lebih kuat untuk menganalisis aspek manajemen 

guesthouse 

• Menegaskan potensi pengembangan usaha  

• Mengidentifikasi langkah dan tindakan untuk memperbaiki guesthouse 

mereka 

• Memutuskan tindakan ke depannya 

• Jika memungkinkan, memulai perencanaan kolaborasi dan asosiasi yang 

efektif 

 

Panduan Praktik Baik (PPB): 

PPB ini didesain untuk membantu semua manajer guesthouse memperbaiki usaha 

mereka. Peserta yang hadir di hari pelatihan akan diperkenalkan dan menjadi 

akrab dengan PPB di hari itu. Namun, bagi yang tidak hadir di hari pelatihan juga 

dapat menggunakan PPB. PPB berisi sejumlah alat-alat praktis, tips dan latihan 

untuk membantu manajer dan pemilik guesthouse.  

 

Bagaimana Menggunakan Panduan Praktik Baik 
 

 
 Alat-alat praktik baik 

Latihan 

Studi kasus 

Definisi 

Tips 

Informasi ekstra untuk Anda catat 
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1. Manajemen dan Sistem yang 

Baik  
 

 

 

 

 

Apa yang akan terjadi di guesthouse Anda jika Anda mengambil cuti? Menjalankan 

sistem manajemen yang baikdapat membantu guesthouse Anda berjalan lancar 

dan melihat praktik apa yang bekerja terbaik. Melibatkan staf Anda dalam 

membuat dan menjalankan sistem akan mendorong mereka untuk memahami 

metode tersebut dan membantu mereka bekerja lebih efektif. Bagian ini 

memberikan Anda templat untuk melakukan brainstorming sistem-sistem di setiap 

area guesthouse Anda. Sisa Panduan Praktik Baik menjelaskan detail lebih lanjut 

tentang sistem untuk bidang fungsional guesthouse Anda. 

 

1.1. Sistem 

 
Sistem manajemen adalah serangkaian langkah-demi-langkah proses dan prosedur 

untuk usaha Anda. Hal ini digunakan untuk membantu Anda menjalankan kegiatan 

sehari-hari dengan lancar dan memenuhi tujuan usaha Anda. Manfaat 

menggunakan sistem meliputi: 

• Menggunakan sumber daya Anda secara lebih efisien; 

• Tamu yang lebih bahagia karena Anda secara konsisten memiliki standar 

dan kualitas yang sama; 

• Staf memahami dengan jelas apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh 

mereka; 

• Staf hanya perlu pengawasan sedikit dan meningkatkan keterampilan 

mereka. 

  

TUJUAN: 

Memberikan tinjauan manajemen dan sistem yang baik di sebuah guesthouse 

Termasuk sejumlah alat dan daftar periksa 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

Bagian ini dibahas di sesi 2 
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1.2. Panduan Bagaimana 

Gunakan daftar periksa sistem manajemen untuk melacak sistem apa yang Anda 

miliki, sistem apa yang Anda butuhkan dan area perbaikannya. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Untuk mengisi daftar periksa: 

• Buat daftar sistem-sistem di setiap area guesthouse Anda. 

• Identifikasi sistem yang Anda miliki, tidak miliki atau yang perlu 

perbaikan. 

• Identifikasi siapa yang akan mengerjakan sistemnya dan 

pastikan mereka memahami peran mereka. 

• Buat peringkat untuk sistem yang Anda identifikasikan penting. 

• Tetapkan tindakan dengan tenggat waktu untuk membuat 

atau memperbaiki sistem Anda. 
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Tabel 1.2: Daftar periksa sistem 

Area guesthouse Sistem 
Ya/Tidak/Perlu 

perbaikan 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab 

Tindakan 

(tanggal) 

Kesehatan dan 

keselamatan 
   

 

 

 

 

 

Tata graha dan 

pemeliharaan 
   

 

 

 

 

 

Akuntansi dan 

keuangan 
   

 

 

 

 

 

Penyelesaian 

masalah 
   

 

 

 

 

 

Meningkatkan 

layanan 
   

 

 

 

 

 

Hubungan staf    

 

 

 

 

 

 

Area lain 

(reservasi, front 

office, makanan 

dan minuman) 
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1.3. Menjaga Penampilan 
 

Menjaga dan memperbaiki penampilan guesthouse Anda akan menciptakan kesan 

pertama yang baik bagi tamu Anda dan berkontribusi untuk kesenangan mereka 

selama mereka tinggal. Bagian ini memberikan informasi tentang sistem yang dapat 

Anda gunakan untuk menjaga penampilan eksterior dan interior guesthouse Anda 

 
Sistem apa? 

• Sistem pemeliharaan untuk menjaga guesthouse Anda dalam keadaan 

perbaikan yang baik 

• Sistem tata graha untuk memastikan semua daerah di luar dan di dalam 

dibersihkan secara teratur 

 
Sistem konsistensi standar 

Untuk memberikan tamu Anda kesan pertama yang baik dari guesthouse Anda, 

penting untuk menjaga dengan baik area luar dan pintu masuk secara konsisten. 

Kamar tamu dan area umum juga perlu memiliki standar yang baik sehingga tamu 

Anda merasa nyaman dan di rumah. 

 

Anda dapat menjaga tingkat konsistensi kualitas, gaya dan kebersihan dengan 

menciptakan sistem untuk kegiatan pemeliharaan dan tata graha yang berbeda. 

Melibatkan staf dalam pengembangan dan penggunaan sistem Anda akan 

mendorong mereka untuk mengikuti rencana Anda dan meningkatkan standar 

Anda. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS 

Menjaga buku catatan permintaan pemeliharaan yang meliputi: 

• Rincian permintaan pemeliharaan  

• Tanggal permintaan tersebut dibuat  

• Tanggal pemeliharaan selesai dilakukan 

 
Sistem perbaikan 

• Untuk membantu guesthouse Anda tumbuh dan menarik 

pelanggan baru, penting untuk terus meningkatkan standar 

kualitas dan layanan Anda 

• Lihatlah kualitas dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing 

Anda dan dengarkan tanggapan tamu Anda untuk 

menargetkan area perbaikan 

• Menjaga daftar kemungkinan perbaikan yang Anda bisa buat 

dan kapan Anda ingin membuatnya 
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Tabel 1.3.1: Daftar periksa pemeliharaan dan tata graha ���� 

Taman depan: tanaman rapi dan disiram  

Tangga depan bersih dan disapu  

Bola lampu di pintu masuk dan lorong semua bisa menyala  

Periksa kebersihan serbet dan taplak  

 

Tabel 1.3.2: Daftar periksa Ide-ide perbaikan Tanggal 

Tambahkan safe deposit box di kamar  

Tambahkan pengering rambut di kamar  

Cermin di kamar mandi  

Taruh jubah mandi di tempat tidur  

Sediakan sabun di kamar  

KONSISTENSI STANDAR DAN PERBAIKAN 

 

• Pemilik atau staf berjalan di sekitar guesthouse seminggu 

sekali dan memeriksa apakah ada yang perlu diperbaiki atau 

dapat ditingkatkan  

• Pemilik atau staf memeriksa kamar tamu ketika tamu check-

out untuk melihat apakah ada yang pecah atau rusak  

• Putuskan tindakan, pertimbangan apa yang perlu segera 

dilakukan, atau tidak ada tindakan  

• Buatlah daftar hal-hal yang perlu diperiksa secara teratur 



 

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN  

Guesthouse: Panduan Praktik Baik 
8  



 

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN  

Guesthouse: Panduan Praktik Baik 
9

  

Pemasaran 
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2. Pemasaran 

 

Menetapkan harga yang tepat akan memungkinkan Anda untuk menarik tamu, 

dan guesthouse Anda akan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penetapan 

harga merupakan bagian penting dari pemasaran. Untuk menetapkan harga, Anda 

perlu tahu biaya Anda dan tahu berapa banyak tamu bersedia membayar. 

Penganggaran berjalan seiring dengan proses ini dan akan dibahas di bagian 

berikutnya.  

 

Bagian ini memberikan beberapa alat praktik yang baik tentang bagaimana 

menetapkan harga kamar.  

 

 
 

Tabel 2.1: Bagaimana menetapkan harga 

Alat 1 

1. Ketahui biaya kamar Anda 

Tipe biaya Contoh Tindakan 

Langsung 

Pembersihan, 

pemeliharaan, 

persediaan, tenaga kerja 

Hitung total biaya langsung setiap bulan 

Overhead/t

etap 

Sewa, utilitas, penjualan 

dan pemasaran, 

asuransi, pembayaran 

utang 

Hitung total biaya overhead setiap bulan 

Mengalokasikan % dari biaya overhead untuk 

kamar yang sebanding dengan ukuran 

pendapatan kamar Anda dibandingkan dengan 

makanan dan minuman dan layanan lainnya 

Total 
Biaya langsung ditambah 

biaya overhead 

Jumlahkan biaya total per bulan/hari (biaya 

dibagi dengan jumlah bulan/hari) 

Jumlahkan biaya total untuk setiap kamar (biaya 

total per bulan/hari dibagi dengan jumlah kamar) 

TUJUAN: 

• Memberikan tinjauan tentang bagaimana menetapkan harga 

• Termasuk sejumlah alat survei dan daftar periksa 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

Bagian ini dibahas di sesi 3 

MENETAPKAN HARGA 

 



 

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN  

Guesthouse: Panduan Praktik Baik 
11

2. Tahu berapa banyak tamu akan membayar 

Tanyakan 

tamu Anda 

Tanyakan para tamu apa yang mereka bersedia membayar 

Berikan penawaran harga untuk tamu potensial, jika mereka bertahan 

dengan harga mereka temukan harga yang dapat diterima 

Periksa 

kompetisiny

a 

Panggil pesaing Anda untuk mencari tahu tentang tarif kamar mereka 

Periksa iklan pesaing Anda dan posting online mereka 

3. Membuat harga Anda menarik: Gunakan strategi manajemen harga untuk menarik lebih 

banyak tamu 

Tawarkan harga yang sama di semua 

saluran penjualan Anda 

Berikan penawaran khusus misalnya membeli dua 

malam dapat gratis malam ketiga 

Tawarkan harga yang lebih rendah di 

musim sepi 

Tawarkan harga paket, misalnya bed and 

breakfast 

Tawarkan diskon kelompok 
Tawarkan pengaya fasilitas misalnya upgrade, 

diskon untuk sewa sepeda 

 
 

 

 

Tabel 2.2: Hasil survei pasar 

Alat 2 

 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    

SURVEI PASAR 



 

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN  

Guesthouse: Panduan Praktik Baik 
12 

 
 

 

Tabel 2.3: Pertanyaan survei pelanggan 

Alat 3 

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 

SURVEI PELANGGAN 



 

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN  

Guesthouse: Panduan Praktik Baik 
13

 
 

Tabel 2.4: Bagan Penetapan Harga 

Alat 4 

Musim sepi       

Kisaran harga 
Single 

room 

Twin 

room 

Tempat tidur 

ekstra 

Harga publik       

Walk-in        

Situs sendiri        

Pembelian lebih awal        

Tamu menginap lama        

Paket 1        

Paket 2        

Paket 3        

Paket 4       

Tarif rahasia       

Agen perjalanan online 

Agen perjalanan       

Grup operator tur       

Diskon khusus pelanggan rutin       

Suplemen musim dingin:       

Suplemen musim ramai       

Suplemen musim puncak dan libur 

khusus 
      

 
 

 

 

  

HARGA 
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Penganggaran 
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3. Penganggaran 

 

Anggaran adalah alat untuk melacak pengeluaran Anda (biaya) dan pendapatan, 

sehingga Anda tahu berapa banyak uang yang dihasilkan guesthouse Anda. Ada 

sejumlah jenis biaya yang berbeda yang berkaitan dengan menjalankan 

guesthouse. Mengetahui berapa biaya untuk menjadi tuan rumah juga merupakan 

bagian penting dari penetapan harga kamar Anda seperti yang dibahas di atas.  

 

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

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

contoh, menggunakan contoh gunting rambut, biaya variabel adalah sampo atau 

gel rambut dan biaya tenaga kerja adalah si pemotong dan pencuci rambut. 

 

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. Untuk beberapa biaya tetap, Anda juga perlu memikirkan 

tentang lama umur sebuah barang untuk menghitung biaya bulanannya. Anda 

perlu menghitung harga mebel seperti tempat tidur, wastafel, pancuran, dan 

tentukan berapa lama barang-barang tersebut akan bertahan. Barang-barang 

tersebut akan perlu diganti di waktu tertentu. Jika diperkirakan bisa bertahan 5 

tahun, bagilah nilainya dengan jumlah bulan untuk mendapatkan nilai yang akan 

dimasukkan dalam tabel. Sebagai contoh jika tempat tidur, tirai, meja nakas, dan 

lampu dengan total biaya USD 6000 berada di ruangan dan akan bertahan selama 

5 tahun. Maka, biaya bulanan adalah 6000 dibagi dengan 5 (lama umur), lalu 

dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun) = 100 USD/bulan. 

TUJUAN: 

• Memberikan tinjauan tentang bagaimana menyimpan catatan 

pengeluaran dan pendapatan guesthouse 

• Termasuk sejumlah alat dan daftar periksa 

 

BUKU LATIHAN: 

Bagian ini dibahas di sesi 4 

DEFINISI 
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Bahan baku:Bahan baku adalah 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 tenagakerja: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 sesuai dengan jumlah barang/jasa yang diproduksi. 
 

Penetapan harga dan Penganggaran mencakup: 

1. Menetapkan biaya operasional Anda 

a. Biaya operasional: biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan & 

pemasaran 

2. Menetapkan harga kamar Anda 

3. Mengawasi pendapatan Anda dari berbagai layanan guesthouse (kamar, 

makanan dan minuman, lainnya) 

4. Bandingkanlah pendapatan dan pengeluaran Anda. Apakah Anda 

menghasilkan keuntungan yang cukup? Rencanakan untuk menurunkan 

biaya dan meningkatkan pendapatan. 

 

 
Tabel 3.1: Total biaya untuk sebuah aktivitas 

Lembar biaya variabel 

Daftar biaya bahan yang diperlukan untuk satu kamar mandi guesthouse 

Item Biaya bahan ($) 

Cairan pembersih 1,50 

Alat pembersih 1,50 

Tambahan  

Sampo 

 

0,50 

Kondisioner 0,50 

Sabun mandi cair 0,50 

Handuk 3,00 

Total biaya variabel 7,50 
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Tabel 3.2: Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja satu hari 8 jam 

Aktivitas yang diperlukan 

untuk satu kamar mandi 
Pekerja Waktu (jam) Upah per hari ($) 

Pembersihan, baskom, 

toilet, dan area pancuran  
Asisten 8 16 

Inspeksi & kontrol kualitas Saya 

1 32  

Pro rata (32/8) 4 

Total A 9 B 20 

Biaya tenaga kerja per jam (B/A (48/16)) 2,22  

Tabel 3.3: Biaya tetap 

Biaya tetap (per bulan) Harga per bulan ($) Hari 

Sewa 40 

20 
Listrik 30 

Mebel 100 

Air 20 

Total A 190 B 20 

Biaya Tetap Per Hari (A/B (190/20)) 9,5 
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Tabel 3.4: Lembar Biaya Variabel 

Alat 1 

Bahan baku Biaya bahan baku per kamar per malam  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BIAYA VARIABEL 
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Tabel 3.5: Biaya tenaga kerja 

Alat 2 

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 3.6: Biaya tetap 

Alat 3 

Biaya Tetap per hari 

 

Harga per bulan 

($) 

 

Hari 

kerja 

  

 

  

  

  

Sub-total A  

Rata-rata jumlah hari kerja per bulan B  

Total (masukkan gambar B/A)  

BIAYA TENAGA KERJA 

BIAYA TETAP 
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Tabel 3.8: Lembar anggaran 

Alat 5 

Penjualan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 

Hunian (%)       

Room nights (Jumlah malam kamar disewa)       

Rata-rata tarif kamar       

Total pendapatan kamar       

Pendapatan makanan dan minuman       

Pendapatan lain       

Total pendapatan       

Pengeluaran       

Biaya variabel       

Biaya kamar langsung       

Biaya makanan dan minuman langsung       

Biaya tetap       

Pengeluaran lain       

Keuntungan/(kerugian)       

 

Tabel 3.7: Total biaya 

Alat 4 

Langkah 1: Biaya variabel (alat 1)  

Langkah 2: Biaya tenaga kerja (alat 2)  

Langkah 3: Biaya tetap (alat 3)  

Total Biaya = Langkah 1 + Langkah 2 + Langkah 3   

 

Total Biaya Anda untuk satu unit adalah _________ 

 

TOTAL BIAYA 

LEMBAR ANGGARAN 
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Penyelesaian Masalah 

dan Membangun 

Karyawan yang Setia 
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4. Penyelesaian Masalah dan 

Membangun Karyawan yang Setia 
 

 

4.1. Penyelesaian Masalah 
 

Semua usaha memiliki masalah. Mengembangkan dan menggunakan sistem 

pemecahan masalah dapat membantu Anda mengatasi dan memecahkan 

masalah dengan cepat dan efisien. Membantu guesthouse Anda berjalan lancar. 

Jika Anda memiliki karyawan di guesthouse Anda, penting untuk melibatkan 

mereka dalam memecahkan masalah sehingga mereka dapat meningkatkan 

keterampilan, kemandirian mereka dan mengurangi kebutuhan untuk pengawasan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1.1: Penyelesaian Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN: 

• Memecahkan masalah lebih baik dengan melibatkan karyawan 

• Mempertahankan bakat dan keterampilan staf yang berharga dengan 

mengembangkan karyawan yang setia melalui lingkungan kerja yang 

positif 

 

BUKU LATIHAN: 

Kita membahas ini di sesi 5 

1. Identifikasi masalah guesthouse dan hotel melalui 

brainstorming 

2. Berlatih tiga pedoman ini untuk brainstorming yang efektif 

3. Mendorong semua orang untuk menyumbang saran untuk 

menyelesaikan masalah 

4. Mencari ide sebanyak mungkin, sekalipun yang tidak umum 

5. Membuat semua orang merasa aman dan nyaman untuk 

menyumbangkan ide-ide 

6. Gunakan ruang di bawah ini untuk mencatat masalahnya 
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Tabel 4.1.2: Penyelesaian Masalah 2: 

Peran Saya: Penata graha/Penyaji sarapan/Resepsionis/Manajer 

Masalah: 

Latar Belakang: 

Ide dari  

brainstorming: 

Solusi yang dihasilkan 

 Pro Kontra 

Apa yang akan 

dibutuhkan? (misalnya 

biaya, waktu, bahan, dll.) 

Pilihan 1    

Pilihan 2   
 

 

Pilihan 3    

Solusi yang dipilih: 

1. Praktik bersama-sama untuk memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan pekerjaan dengan anggota staf 

2. Mintalah mereka untuk brainstorm solusi 

 



 

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN  

Guesthouse: Panduan Praktik Baik 
26

Rencana tindakan dan lini waktu: 

 

 
 

Tabel 4.1.3: Penyelesaian Masalah 3 

Problem 

diidentifikasikan oleh 
 

Peran  

Deskripsi masalah  

Brainstorm ide  

Solusi Pro Kontra Input solusi (biaya, waktu, dll.) 

Solusi 1       

TEMPLAT UNTUK PENYELESAIAN MASALAH 
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Solusi 2       

Solusi 3       

Rencana tindakan dan lini waktu: 

 

4.2. Membangun Karyawan yang Setia 
 

Memiliki karyawan yang setia merupakan salah satu kunci kesuksesan Anda. Banyak 

guesthouse yang menderita karena pergantian staf yang tinggi. Membangun 

karyawan yang setia berarti mereka akan tinggal bersama Anda lebih lama, lebih 

baik di pekerjaan mereka dan membantu guesthouse Anda sukses. Salah satu cara 

untuk membangun karyawan yang loyal adalah memastikan Anda memiliki 

lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya, bagian ini melihat pada cara 

menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membangun karyawan yang loyal. 

 

Komunikasi adalah pusat pencapaian lingkungan kerja yang baik. Semua orang 

memiliki gaya komunikasi yang berbeda, yang berarti mudah untuk salah paham 

satu sama lain. Sebelum lanjut ke bagian evaluasi diri, pikirkan tentang lingkungan 

kerja Anda secara umum: 

• Apakah staf saya menikmati datang untuk bekerja? 

• Apakah ada friksi antara staf saya dan saya? 

• Apakah ada friksi antara anggota staf? 

• Apakah saya merasa frustrasi karena karyawan tidak setia? 

• Apakah kenegatifan memengaruhi keberhasilan usaha saya? 
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Tabel 4.2.1: Sebuah guesthouse yang sukses adalah guesthouse yang bahagia 

Evaluasi diri 
Ya Tida

k 

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?    

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 ya, 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. Lakukan evaluasi diri ini dengan bertanya pada diri sendiri 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini  

2. Taruh X di kolom Ya atau Tidak 
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Meningkatkan 

Layanan 
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5. Meningkatkan Layanan 
 

5.1. Perbaikan yang Terus-menerus 
 

Kualitas layanan di guesthouse Anda akan berkontribusi pada kesenangan dan 

kepuasan tamu Anda selama mereka tinggal. Anda memiliki dua sumber daya 

utama untuk meningkatkan layanan Anda. Yang pertama adalah orang-orang 

yang bekerja di guesthouse Anda: diri Anda sendiri dan karyawan Anda. Yang 

kedua adalah tamu Anda. Bagian ini memberikan tinjauan untuk membantu Anda 

memaksimalkan sumber daya Anda untuk meningkatkan layanan di guesthouse 

Anda. 

 

Ingat: memiliki tamu yang merekomendasikan guesthouse Anda kepada orang lain 

adalah cara terbaik untuk mendapatkan pelanggan baru. 

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

• Tanyakan staf Anda 

• Tanyakan tamu Anda 

 
Belajar dari staf Anda: 

Karyawan Anda mungkin memiliki kontak langsung lebih banyak dengan tamu 

Anda dibanding Anda. Para tamu akan berbicara dengan karyawan dan pada 

saat yang sama, karyawan dapat melihat rasa senang atau frustrasi tamu. Anda 

bisa mendapatkan akses ke informasi yang berharga ini dengan mengadakan 

rapat mingguan atau harian dengan staf Anda. Rapat akan membantu guesthouse 

Anda dalam beberapa cara: 

• Anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pendapat tamu 

• Anda akan dapat terus meningkatkan layanan Anda 

• Anda akan meningkatkan perasaan yang baik dan suasana yang positif 

antara pekerja Anda 

• Kepercayaan diri karyawan Anda akan meningkat 

• Karyawan Anda akan memiliki ruang untuk berbagi informasi; mereka 

TUJUAN: 

• Membantu Anda melayani kebutuhan tamu Anda dengan lebih baik 

• Memberikan Anda alat-alat untuk memastikan standar layanan yang 

konsisten 

 

BUKU LATIHAN: 

Kita membahas ini di sesi 6 
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mungkin tidak merasa nyaman berbagi sebaliknya. Selalu berterima kasih 

kepada staf Anda untuk kejujurannya dan memberitahu Anda tidak hanya 

apa yang tamu Anda sukai, tetapi juga apa yang mereka tidak sukai. 

 

Belajar dari tamu Anda: 

Mendorong tamu Anda untuk memberikan pendapat mereka tentang apa yang 

mereka sukai dan tidak sukai tentang guesthouse Anda bisa sangat bermanfaat 

bagi usaha Anda. 

 

Dalam industri pariwisata, keluhan adalah hadiah. Ketika tamu mengeluh: 

• Anda bisa minta maaf 

• Tunjukkan Anda peduli dengan menjelaskan bagaimana Anda akan 

memperbaiki masalah tersebut untuk tamu ke depannya 

 
Bantu tamu Anda untuk pergi dengan perasaan positif, yang berarti mereka lebih 

cenderung untuk mengulang tinggal mereka dan merekomendasikan kepada 

teman-teman mereka. 

 

 
 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

Tabel 5.1.1: Rapat Staf yang Sukses 

Apakah menurut Anda mengadakan rapat staf harian atau mingguan adalah ide 

yang bagus (kenapa atau kenapa tidak)? 

 

 

TIPS 

1. Lengkapi tabel di bawah ini dan jawab pertanyaannya 
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Bagaimana rapat staf membantu Anda memperbaiki layanan Anda? 

 

 

 

Bagaimana rapat staf membantu Anda memperbaiki layanan Anda? 

 

 

 

 

 
 

Tabel 5.1.2: Daftar periksa rapat staf yang sukses 

Tinjauan 

Poin tindakan dari 

rapat terakhir 

Diskusikan kemajuan poin tindakan dari rapat staf terakhir 

Anda 

Sukses Apa yang telah berjalan dengan baik? 

Tantangan Apakah ada masalah? 

Area perbaikan 
Apa yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih baik? 

Bagaimana? 

Keberhasilan staf 

Apakah salah satu staf Anda telah melakukan sesuatu 

yang istimewa sejak rapat terakhir? Misalnya bantuan 

khusus untuk tamu, telah disebutkan di bentuk umpan 

balik tamu atau review online? Ucapkan terima kasih dan 

puji karyawan tersebut pada rapat tersebut 

Rencana 

Poin tindakan untuk 

bergerak maju 

Diskusikan apa yang ingin Anda telah lakukan saat rapat 

berikutnya 

Perbaikan Diskusikan dan Undang ide-ide untuk perbaikan 

Tantangan Diskusikan pertanyaan atau masalah apa pun 

Pemberitahuan khusus 

Apakah ada kejadian luar biasa atau khusus yang akan 

datang? (misalnya liburan besar, proyek pemeliharaan 

atau perubahan harga/promosi baru) 

Usaha lainnya 

Tanyakan apakah ada hal lain untuk didiskusikan, seperti 

masalah kesehatan dan keselamatan 

Undang karyawan untuk tetap tinggal jika mereka perlu 

berbicara secara pribadi 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PERIKSA 

TIPS 
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Mendorong umpan balik tamu: 

• Ingatkan karyawan untuk menanyakan tamu tentang pengalaman mereka 

• Dorong karyawan untuk menerima keluhan dengan tenang dan riang 

• Berikan tamu kartu komentar untuk dilengkapi sebelum mereka pergi 

• Kirim email tindak lanjut untuk berterima kasih kepada tamu karena sudah 

tinggal dan termasuk kartu komentar 

 

 

 
 

 
 

Banyak bisnis yang menggunakan lembar komentar tamu, untuk mengundang para 

tamu memberi tahu Anda apa yang mereka sukai dan memberikan saran untuk 

perbaikan. Jika Anda memilih untuk menggunakannya, tinggalkan satu dalam 

kamar setiap kali Anda memiliki tamu.  

 

Berikut ini contohnya: 

 

Zâxáà{Éâáx n`táâ~~tÇ atÅtp 
^tÅ| {tÜzt| ÑxÇwtÑtà TÇwt4  

`É{ÉÇ ÄâtÇz~tÇ áxw|~|à ãt~àâ TÇwt âÇàâ~ ÅxÅuxÜ|~tÇ ~ÉÅxÇàtÜ wtÇ utÇàâ 
~tÅ| âÇàâ~ ÅxÅÑxÜut|~| Zâxáà{Éâáx nÅtáâ~~tÇ ÇtÅtpA 

 

Nama: 

Nomor kamar: Tanggal tiba: 

Front desk dan layanan tamu Layanan sarapan 

Apa yang bekerja dengan baik: 

 

 

Apa yang bekerja dengan baik: 

 

 

Apa yang perlu diperbaiki: 

 

Apa yang perlu diperbaiki: 

 

Tata graha Apakah ada anggota staf yang Anda 

ingin puji? 

Apa yang bekerja dengan baik: 

 

 

Nama: 

Apa yang perlu diperbaiki: 

 

 

Alasan 

LEMBAR KOMENTAR TAMU 
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5.2. Sistem: Layanan Reception yang Baik 
 

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 

a. Senyumlah ketika Anda berbicara 

b. Bicaralah dengan cukup keras agar tamu dapat mendengar Anda 

dengan nyaman  

c. Pandanglah tamu Anda ketika berbicara 

d. Berdirilah dengan bahu tegak dalam postur percaya diri  

 

2. Bersih dan rapi 

a. Resepsionis menghabiskan waktu lebih banyak dengan tamu, jadi 

mereka harus selalu bersih dan rapi 

b. Perhatikanlah rambut, kuku, pakaian dan sepatu 

c. Lihat Sub bagian 6 Alat 2: Daftar periksa kebersihan pribadi 

 

3. Jagalah agar front desk dan reception bersih dan teratur 

a. Ini adalah hal pertama yang dilihat tamu ketika mereka tiba dan 

Anda harus memberikan kesan yang baik  

b. Jagalah agar pasokan penting dan nomor telepon tersedia 

c. Lihat Menjalankan reception Anda alat 1, 2, dan 3  

 

4. Jawablah telepon dengan sopan 

a. Bersikaplah sopan, jelas dan efisien di telepon agar tamu Anda yakin 

pada guesthouse Anda  

b. Beberapa tips untuk etiket telepon yang baik: 

i. Jawablah telepon dalam 3 - 5 dering.  

ii. Jangan biarkan tamu menunggu lebih dari 30 detik. Jika 

perlu, catat nomor telepon mereka untuk menelepon mereka 

kembali.  

iii. Sediakan pulpen dan kertas di samping telepon untuk 

mencatat pesan 

iv. Jawablah telepon dengan sopan: "Halo, Guesthouse ___, 

bagaimana saya bisa membantu Anda?"  

v. Akhirilah telepon dengan sopan: "Terima kasih sudah 

menelepon, kami menunggu kedatangan Anda". Jika Anda 
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tidak mengerti ucapan penelepon, katakan: "Maaf, bisa 

Anda berbicara lebih pelan?"  

c. Lihat Menjalankan reception Anda alat 4 

 

5. Buatlah reservasi lebih awal melalui telepon 

a. Kumpulkan informasi dasar (tanggal kedatangan dan keberangkatan, 

jumlah kamar dan orang, tipe tempat tidur) 

b. Periksa ketersediaan kamar 

c. Jika kamar tersedia dan tarif diterima, lanjutan pesanan kamarnya  

d. Kumpulkan informasi lebih lanjut (nama lengkap, detail kontak, waktu 

kedatangan) 

e. Perbarui kalender ketersediaan kamar 

f. Kirim email kepada tamu untuk mengonfirmasi pesanan kamar 

g. Lihat Menjalankan reception Anda alat 6  

 

6. Buatlah reservasi lebih awal melalui email 

a. Mengambil pesanan melalui email atau SMS semakin populer 

b. Gunakan contoh email balasan dan contoh konfirmasi pemesanan 

yang termasuk dalam PPB ini untuk membantu Anda membuat email 

tanggapan Anda sendiri yang disesuaikan 

c. Lihat Menjalankan reception Anda alat 5, 6, 7 

 

7. Mengambil pemesanan walk-in 

a. Bersikaplah ramah dan percaya diri ketika turis datang bertanya 

tentang kamar 

b. Jelaskan fitur guesthouse, misalnya: 

i. Fasilitas kamar 

ii. Layanan makanan 

1. Termasuk makanan  

2. Termasuk minuman 

3. Lokasi area makan 

4. Waktu makan 

iii. Layanan dan aktivitas lain, misalnya, 

1. Makanan ringan, botol air 

2. Layanan binatu 

3. Penyewaan sepeda 

4. Aktivitas budaya 

5. Demo masak 

6. Memancing 

7. Hiking atau pendakian yang dipandu 

8. Transportasi 

c. Lihat Menjalankan reception Anda alat 5 dan 6 

 

8. Membantu tamu dengan masalah 
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Jika terjadi suatu masalah, tamu kemungkinan akan membicarakannya 

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

langkah berikut ini: 

a. Dengarkan masalah tamu tanpa interupsi 

b. Minta maaf 

c. Diskusikan solusi yang mungkin 

d. Katakan kepada tamu persis apa yang Anda lakukan 

e. Jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin, tetapi cobalah 

membuat tamu senang 

f. Tanya manajer Anda jika Anda butuh bantuan 

g. Tindak-lanjutkan tamu untuk memastikan mereka puas 

 

 
 

Dalam pariwisata, kami mengatakan bahwa keluhan adalah hadiah, karena bisa 

memberikan Anda kesempatan untuk menunjukkan tamu Anda bahwa Anda cukup peduli 

untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika Anda menyelesaikan masalah, biasanya tamu 

akan lebih bahagia tinggal di guesthouse Anda. 

 

1. 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: 

a. Detail layanan makanan, misalnya waktu sarapan 

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

c. Tempat makan lainnya di area tersebut 

d. Penggunaan internet/wifi  

e. Lokasi ATM terdekat  

f. Barang yang hilang dan ditemukan 

g. Masalah pemeliharaan 

h. Layanan dan aktivitas tambahan 

i. Transportasi lokal (bis, becak, dll.) 

j. Tempat wisata regional dan lokal 

 
2. Check-in dan check-out tamu 

a. Gunakan daftar kedatangan dan keberangkatan harian untuk 

membantu mengelola check-in dan check-out dengan lancar dan 

profesional 

b. Pastikan tamu membayar kamar mereka dan pajaknya ketika mereka 

check-in dan berikan tanda terima 

c. Pastikan mereka membayar layanan dan aktivitas tambahan ketika 

check-out 

CATATAN 
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d. Berikan kunci pada tamu, jika ada 

e. Pada saat check-in: Resepsionis harus menjelaskan hal-hal berikut ini: 

i. Layanan makanan 

ii. Layanan tata graha (untuk tamu yang menginap lebih dari 

satu malam) 

iii. Layanan dan aktivitas lain 

iv. Resepsionis harus berjalan dengan tamu menuju kamar 

mereka sebagai tanda layanan pelanggan yang baik. Sambil 

berjalan, ajaklah tamu untuk bertanya. 

f. Check-out:  

i. Pastikan ada orang yang memeriksa kamar untuk melihat 

apakah ada yang rusak atau hilang. Jika ya, tambahkan biaya 

perbaikan atau penggantian pada tagihan tamu.  

ii. Mengambil pembayaran untuk biaya yang belum dibayar 

(binatu, kegiatan, dll.). 

iii. Mengambil kunci kamar dari tamu. 

iv. Membantu dengan transportasi dan bagasi tamu (jika ada). 

g. Lihat Menjalankan reception Anda alat 8 dan 9 
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Tabel 5.2.1: Front desk dan reception yang bersih 

Alat 1 

Front desk yang rapi  

Dokumen dan file rapi dan teratur 
 

Komputer, faks, printer bersih 
 

Dinding dan langit-langit bersih 
 

Kipas angin bersih 
  

Semua area umum bersih 
  

Lukisan dan karya seni bersih 
  

Kain dan karpet bersih tanpa robekan 
  

Jendela dan kosen bersih 
  

Lantai disapu dan dipel 
  

Lantai bersih tanpa hambatan 
  

Mebel dibersihkan dari debu dan bersih 
  

Tanaman disiram dan dipangkas 
  

Lampu dan pencahayaan bersih dan semua lampu bisa nyala 
  

Tempat sampah bersih dan kosong 
  

Lainnya 
  

Lainnya 
  

MENJALANKAN ALAT RECEPTION ANDA 
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- 

  

Tabel 5.2.2: Daftar suplai 

Alat 2 

Item yang perlu diisi sehingga Anda tidak 

kehabisan 

Tanggal 

diperiks

a 

Perlu 

menggant

i stok? 

Tangga

l stok 

ulang 

Lembar check-in dan check-out     

Lembar kartu kredit (jika diperlukan)     

Peralatan pertolongan pertama     

Lembar komentar tamu    

Log book    

Kertas untuk printer (jika diperlukan)    

Kerja untuk pesan    

Pulpen dan pensil    

Buku kuitansi    

Informasi wisatawan untuk tamu (brosur, peta)    

Lainnya    

Lainnya    

Lainnya    

Lainnya    

Lainnya    
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- 

 
  

Tabel 5.2.3: Nomor telepon 

Alat 3 

Nomor penting yang setiap saat tersedia untuk Resepsionis 

Pemilik:  

Staf:  

Polisi:  

Pemadam 

kebakaran: 
 

Dokter:  

Ambulans:  

Rumah sakit:  

Farmasi:  

Perusahaan listrik:  

Pemasok gas:  

Perusahaan air:  

Penyedia internet:  

Sewa mobil:  

Taksi/Becak:  

Perusahaan tur:  

Lainnya:  

Lainnya:  

Lainnya:  

Lainnya:  
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Tabel 5.2.4: Lembar pesan telepon 

Alat 4 

Resepsionis (atau staf lain) harus menggunakan lembar ini saat menulis pesan 

telepon 

Tanggal: Waktu:  

Untuk siapa pesan ini (nama):  

Nama pemanggil:  

Nomor telepon pemanggil:  

Alamat email pemanggil:  

Pesan: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

• Ulangi pesan untuk klarifikasi pemanggil 

• Sampaikan pesan tersebut secepat mungkin 

TIPS 
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Alat reception di bawah ini (alat 5, 6, 8, dan 9) harus tersedia dalam bahasa lokal 

dan bahasa negara-negara dengan jumlah tamu tertinggi, misalnya Cina, Inggris, 

Prancis, Bahasa, Korea, dan Jepang. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alat 5 

Tanggapan email untuk permintaan pesanan 

 

Dear Bapak dan Ibu Li, 

Terima kasih atas minat Anda untuk tinggal bersama kami.  

 

Seperti yang Anda minta, kami memiliki [masukkan jumlah dan jenis kamar] 

tersedia dari [masukkan tanggal yang diminta]. 

 

Kamar tersebut seharga [masukkan tarif kamar] per malam dan termasuk 

[tambahkan kondisi paket misalnya sarapan].  

 

Semua kamar kami dilengkapi dengan [masukkan layanan pendingin udara, 

kipas angin, televisi, internet, transportasi]. 

 

Anda dapat melihat gambar semua kamar kami di situs kami [masukkan alamat 

situs]. Harap diperhatikan bahwa harga kamar kami termasuk/tidak termasuk 

pajak. Anda ingin saya memesan kamar untuk Anda?  

 

Hormat Kami, 

Bp./Ibu ________  

[Masukkan jabatan] _________  

Telepon Guesthouse: 

Situs 

 

 

CATATAN 
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Alat 6: 

Email konfirmasi pesanan 

 

Dear Bapak dan Ibu Li,  

 

Terima kasih telah memilih untuk tinggal di Guesthouse ________ . Rincian 

pemesanan Anda telah dikonfirmasi sebagai berikut: 

Tanggal reservasi: [masukkan tanggal reservasi] 

 

Nama tamu    

• Tanggal check-in : 

• Tanggal check-out : 

Jumlah malam  

• Jumlah kamar : 

• Jumlah tamu : 

• Jenis kamar : 

• Jumlah total yang harus dibayar : 

• Metode pembayaran : 

Jumlah total yang harus dibayar   

• Perkiraan waktu kedatangan : 

• Perkiraan waktu keberangkatan : 

Waktu check-in adalah dari pukul 2pm dan check-out pukul 12pm 

Instruksi khusus (jika ada): 

 

Kami menantikan untuk menyambut Anda di Guesthouse __________ .  

Untuk informasi lebih lanjut atau membuat perubahan pesanan Anda, jangan 

ragu untuk menghubungi kami. 

 

Silakan mengacu ke situs kami untuk rincian tentang kebijakan pemesanan dan 

pembatalan kami.  

 

Hormat Kami, 

Bp./Ibu ________ 

[Masukkan jabatan] _________  

Telepon Guesthouse:  
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Tabel 5.2.5: Daftar kedatangan dan keberangkatan setiap hari 

Alat 7 

Tanggal [masukkan tanggal hari ini] 

Kam

ar 

Keberangkat

an (nama) 

Waktu 

keberangkat

an 

Catata

n 

Kedatang

an (nama) 

Waktu 

kedatang

an 

Catata

n 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Tabel 5.2.6: Kuitansi kamar tamu 

Alat 8 

Tanggal [masukkan tanggal hari ini]: 

 

Nama tamu:  

 

Tanggal 

check-in: 

Tanggal check-

out: 

Jumlah malam

 : 

 

 

Tarif kamar:  Pajak:  Total (termasuk 

pajak) tertagih: 

Jumlah yang 

dibayar: 

 

 

Tanda-tangan tamu 

 

 

Guesthouse [Masukkan Nama] 

Alamat: 

Email: 

Telepon: 

Situs: 
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Tabel 5.2.7: Kuitansi tamu saat keberangkatan 

Alat 9 

Tanggal [masukkan tanggal hari ini] 

Nama tamu: 
Tanggal 

check-in: 
Tanggal check-out: Nomor kamar: 

Deskripsi pembelian Harga 

 

 

 

 

Jumlah total yang harus dibayar Jumlah yang dibayar 

 

 

 

 

Tanda-tangan tamu 

 

 

Tanda-tangan resepsionis 

 

 

Guesthouse [Masukkan Nama] 

Alamat: 

Email: 

Telepon: 

Situs: 

 

5.3. Tata Graha yang Baik: 
 

Memiliki guesthouse yang bersih dan rapi memiliki banyak keuntungan: 

• Lebih banyak bisnis yang walk-in  

• Anda dapat menetapkan harga kamar yang lebih tinggi  

• Tamu akan merawat properti Anda dengan lebih baik 

• Tamu akan tinggal lebih lama, bersantai dan membeli lebih banyak barang-

barang  

• Lebih banyak tamu yang akan kembali  

• Lebih banyak tamu yang akan merekomendasi guesthouse Anda 

• Staf akan memiliki rasa kebanggaan yang kuat 

• Lebih sedikit masalah kesehatan dan keselamatan (hama, kecelakaan, 

jamur, dll.) 

 
Tujuh langkah untuk tata graha yang baik 

Menggunakan sistem tata graha yang baik akan membantu menjaga guesthouse 

Anda bersih dan rapi. Sub bagian ini menjelaskan bagaimana menggunakan sistem 
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7 langkah untuk menjalankan layanan tata graha yang baik untuk semua tamu 

Anda. 

 

Langkah 1: Memasuki kamar tamu 

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

Anda:  

• Meningkatkan kenyamanan tamu.  

• Meningkatkan efisiensi Anda. 

o Lihat Tata graha yang Baik alat 1 

 

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.  

o Lihat Tata graha yang Baik alat 2 dan 3 

 
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 

o Lihat Tata graha yang Baik alat 4 

 
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/atau 

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)  

o Lihat Tata graha yang Baik alat 5 
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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 mengganti seprai dan handuk setiap hari. Untuk tamu jangka panjang, 

tawarkan untuk mengganti seprai dan handuk setiap tiga atau empat hari. 

• Lihat Tata graha yang Baik alat 6 

 

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. 

 

 
 

 

Tabel 5.3.1: Memasuki kamar tamu 

Alat 1 

A: Memasuki kamar tamu 

1. Ketuk pintu dengan sopan. 

2. Ucapkan "Housekeeping" dengan lantang (dalam bahasa Inggris) agar orang 

yang di dalam bisa mendengar Anda 

3. Jika tidak ada jawaban, masuk ke dalam kamar.  

4. Biarkan pintu terbuka saat membersihkan. 

B. Jika tamu ada di dalam kamar 

1. Ketuk pintu dengan sopan.  

2. Ucapkan "Housekeeping" dengan lantang (dalam bahasa Inggris) agar orang 

yang di dalam bisa mendengar Anda. 

2. Jika tamu sedang di kamar dan menjawab, katakan (dengan lantang) "Maaf, 

saya akan kembali lagi nanti." 

3. Bersihkan area lain atau lakukan tugas lain. 

4. Kembali lagi nanti, ketuk pintu dan ucapkan "Housekeeping." 

5. Jika tidak ada jawaban, masuk ke dalam kamar. 

6. Biarkan pintu terbuka saat membersihkan. 

C: Ketika ada tanda "jangan diganggu" di pintu 

1. Jangan ketuk pintunya 

2. Kembali lagi nanti ketika tanda tersebut sudah dipindah 

3. Ikuti langkah-langkah memasuki kamar tamu 

ALAT TATA GRAHA 
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D: Ketika ada tanda "tolong bersihkan kamar" di pintu 

1. Jangan memasuki kamar tanpa mengetuk 

2. Ikuti langkah-langkah memasuki kamar tamu 
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Tabel 5.3.2: Daftar periksa produk pembersih 

Alat 2 

Masker wajah dan sarung tangan   

Kontainer untuk membawa produk pembersih  

• Pemutih 

• Pembersih segala 

• Pembersih kaca 

• Pembersih toilet 

 

Ember  

Sapu dan pengki  

Kain bersih  

Semprotan serangga  

Tas atau kontainer untuk cucian kotor  

Tas atau kontainer untuk suplai: 

• Air botol 

• Sabun 

• Tisu toilet 

 

Tas sampah besar untuk membuang sampah  

Kain pel  

Sikat  

Sikat WC  

Tas atau wadah berisi seprai dan handuk bersih  
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Tabel 5.3.3: Yang bisa dilakukan (DO) dan tidak bisa dilakukan (DON'T) dalam 

menggunakan produk pembersih 

Alat 3 

DO 

� Ikuti petunjuk produsen 

� Buka jendela  

� Gunakan masker wajah dan 

sarung tangan 

� Encerkan sesuai dengan instruksi 

produsen 

� Tutup wadah erat-erat 

DON'T 

� Taruh produk pembersih di botol 

yang tidak bertanda 

� Mencampur bahan kimia 

� Menyimpan dekat makanan 

� Merokok, makan atau minum saat 

menggunakan produk 

Tabel 5.3.4: Daftar periksa pembersihan kamar tamu 

Alat 4 

Pembersihan dari atas ke bawah. Lakukan setiap tindakan dalam urutan ini, 

membersihkan secara sistematis dari atas ke bawah, dan secara konsisten setiap 

kali 

Lap dan bersihkan langit-langit (jaring laba-laba, jamur, kotoran) 
 

Lap dan bersihkan dinding dan kayu (jaring laba-laba, jamur, debu dan 

kotoran) 

 

Bersihkan jendela dan kosen jendela 
 

Bersihkan dari debu dan lap dengan lap basah yang lain-lainnya (TV, mebel, 

dekorasi, gagang pintu, kipas angin) 

 

Sapu dan pel lantai 
 

Kosongkan dan bersihkan tempat sampah 
 

Ganti atau rapikan tempat tidur 
 

Rapikan dan atur semuanya dengan baik 
 

Bersihkan kamar mandi 
 

Bila pembersihan selesai: 

• Tutup jendela, jika dibuka 

• Matikan kipas angin/AC 

• Matikan lampu 

• Tutup dan kunci pintu 
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Tabel 5.3.5: Daftar periksa pembersihan kamar mandi 

Alat 5 
�  

Gunakan masker wajah dan sarung tangan  

Bersihkan langit-langit  

Bersihkan dinding (gunakan pemutih dan sikat gosok untuk 

menghilangkan jamur) 
 

Bersihkan tirai atau pintu pancuran dengan sikat gosok  

Bersihkan toilet  

Bersihkan cermin menggunakan pembersih kaca dan kain kering  

Bersihkan semua rak dan perlengkapan lainnya menggunakan lap basah   

Bilas dan bersihkan wastafel  

Isi kembali persediaan kamar mandi (tisu toilet, sabun)  

Bersihkan lantai (sapu, lalu pel)  

Pastikan tidak ada rambut di mana saja (wastafel, pancuran, toilet, 

dinding, lantai) 
 

Kosongkan dan bersihkan tempat sampah  

 
 

 

 

 
 

 

5.4. Layanan Makanan 

 

Tabel 5.3.6: Daftar periksa pembersihan kamar tamu inap 

Alat 6 
�  

Bersihkan kamar tamu seperti biasa 
 

Jika tempat tidur masih segar, rapikan saja tempat tidurnya - jika tidak, 

ganti seprainya 

 

Pindahkan barang tamu hanya untuk membersihkan ruang di bawahnya 
 

Kosongkan dan bersihkan tempat sampah 
 

Bersihkan dan isi kembali persediaan kamar mandi seperti biasa 
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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 

 
 

Tabel 5.4.1: Daftar periksa mempersiapkan ruang makan 

Alat 1 

Bersihkan ruang makan dari atas ke bawah (langit-langit, dinding, mebel. 

lantai) 
 

Atur taplak meja, serbet, sumpit, pisau, garpu, sendok, gelas, cangkir, dll.  

Letakkan bumbu bersih di atas meja yang diperlukan (garam, merica, bumbu, 

saus, dll.) 
 

Siapkan layanan minuman (kopi, teh celup, air panas, susu, gula dll.)  

 
Tabel 5.4.2: Daftar periksa layanan makanan 

Alat 2 

Sambut tamu saat mereka tiba   

Bantu tamu memilih tempat duduk  

Ketika tamu telah duduk, jelaskan apa pilihan makanan dan minuman yang 

mereka miliki 
 

Jika Anda menggunakan menu dan ada yang tidak tersedia, informasikan 

tamu dengan segera 
 

Tawarkan minuman kepada tamu (air putih, kopi, teh)  

Tanyakan pilihan sarapan mereka  

Ambil pesanannya untuk dimasak  
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Lanjutkan menyambut tamu, antarkan ke kursi mereka dan ambil 

pesanannya 
 

Sajikan makanan kepada tamu, saat siap. Letakkan pesanan setiap orang di 

depan mereka 
 

Tanyakan apakah ada hal lain yang mereka butuhkan  

Setelah beberapa saat tanyakan kepada tamu apakah mereka menikmati 

makanan mereka 
 

Saat tamu sedang makan, ambil piring-piring yang sudah kosong  

Tetap memeriksa apakah area swa-layanan terisi dengan baik  

Saat tamu pergi, senyum dan ucapkan "terima kasih, semoga hari Anda 

menyenangkan" (atau malam) 
 

Bersihkan meja dan area makan setelah tamu pergi  

 
 

 

Tabel 5.4.3: Daftar periksa membersihkan setelah makan 

Alat 3 

Bersihkan meja dan kursi (atau bangku) – lap semua tumpahan dan remah-

remah 
 

Bersihkan menu (jika Anda menggunakannya)  

Bersihkan dan isi kembali bumbu-bumbu (garam, merica, bumbu, dll.)  

Bersihkan dan isi kembali aksesori (serbet, tusuk gigi, dll.)  

Atur bumbu dan alat makan baik secara rapi di atas meja atau disimpan  

Masukkan taplak meja, kain serbet kotor dll, di binatu  

Sapu dan pel lantai  

Cuci dan keringkan cangkir, gelas, piring, garpu, sendok, pisau, sumpit, dll.  

Lihat persediaan dan isi kembali sesuai kebutuhan  
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Keselamatan dan 

Kesehatan 
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6. Keselamatan dan Kesehatan 

 
Menjaga standar keselamatan dan kesehatan yang baik di guesthouse Anda akan 

membantu Anda untuk menarik dan mempertahankan para tamu. Sebagai pemilik 

atau manajer guesthouse Anda, Anda bertanggung jawab untuk keselamatan dan 

kesehatan tamu dan karyawan Anda. 

 

Bagian ini memberikan tinjauan tentang berbagai bidang keselamatan dan 

kesehatan yang terkait dengan guesthouse Anda. Contoh daftar periksa disertakan 

di sini, yang Anda dapat ubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Berbagi informasi 

dengan staf Anda agar mereka dapat mengikuti tips dan saran dan menjaga 

standar guesthouse Anda tinggi. 

 
 
 
 
 
Anda dapat menjaga standar keselamatan dan kesehatan yang tinggi di 

guesthouse Anda dengan biaya sedikit. 

• Gagal menjaga standar yang tinggi akan mengurangi jumlah tamu yang 

akan menginap di guesthouse Anda. 

• Anda dapat mencegah beberapa kecelakaan dan masalah dengan 

mengikuti sistem keselamatan dan kesehatan dasar. 

• Tidak semua kecelakaan dan masalah dapat dicegah, tetapi mengetahui 

terlebih dahulu bagaimana menanggapinya dapat membatasi kerusakan 

dan kerugian. 

 
 

6.1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KKK): 

 
Pencegahan kecelakaan:  

Banyak kecelakaan yang dapat dicegah dengan perencanaan yang hati-hati. 

Menggunakan s i s tem pemeliharaan rutin pada gedung Anda, merapikan dan 

membersihkan area umum dan menjaga kamar tam uaman dapat mencegah 

TUJUAN: 

• Meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi mereka yang bekerja di 

guesthouse dan untuk tamu 

• Memberikan Anda alat dan daftar periksa untuk memastikan standar 

keamanan dan kesehatan yang baik di guesthouse Anda 

 

BUKU LATIHAN: 

Kita membahas ini di sesi 7 

CATATAN: 
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cedera atau kerusakan pada barang-barang pribadi. Memastikan anggota staf 

Anda memakai pakaian yang aman, dan bahwa mereka semua tahu bagaimana 

menggunakan peralatan dengan aman,dapa tmenurunkan tingkat kecelakaan di 

tempat kerja dan meningkatkan standar Anda. (Liha KKK alat 1 dan 2)   

 

Kebersihan yang Baik: 

Penting bahwa Anda dan staf Anda mengikuti sistem kebersihan yang baik untuk 

tempat kerja Anda, seperti secara rutin mencuci tangan mereka dan menjaga 

rambut terikat ke belakang ketika memasak. (Lihat KKK alat 3) 

 
Keselamatan Kebakaran:  

Anda dapat menurunkan risiko kebakaran dengan mengikuti suatu sistem 

pencegahan kecelakaan yang meliputi pemeliharaan peralatan, pemeriksaan gas 

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

koridor dan pintu bebas dari halangan. Kebakaran seringkali mengagetkan orang-

orang, jadi menciptakan daftar periksa keselamatan kebakaran dapat membatasi 

kerusakan. (Lihat KKK alat 4) 

 
Pengendalian hama: 

Mengikuti sistem higienis dasar dan kebersihan di guesthouse Anda dapat 

membantu menjaga pengendalian hama. (Lihat KKK alat 5) 

 
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 KKK alat 6) 

 
Respons kebakaran:  

Rencana apa yang Anda miliki jika ada kasus kebakaran? Apakah Anda dan staf 

Anda tahu apa yang harus dilakukan? Menjaga daftar periksa respons kebakaran 

dan melakukan latihan kebakaran secara teratur dapat membantu Anda 

menyelamatkan nyawa dan membatasi kerusakan pada properti Anda. (Lihat KKK 

alat 7) 
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Tabel 6.1.1: Yang bisa dilakukan (DO) dan tidak bisa dilakukan (DON'T) dalam 

Keselamatan dan Keamanan Guesthouse untuk Manajer 

Alat1 

Untuk manajer: 

 

DO: 

� Jaga koridor dan area umum 

tetap terang 

� Pasang pegangan tangan di 

semua tangga 

� Pasang kunci pada jendela dan 

pintu 

� Jaga agar anak tangga dan 

tangga dalam keadaan baik 

� Pastikan outlet listrik di bawah 

(dibumikan) 

� Jaga alat pemadam kebakaran 

� Jaga agar peralatan 

pertolongan pertama Anda diisi 

dengan baik 

� Praktik kebakaran dan latihan 

kecelakaan dengan staf Anda 

DON'T: 

� Tinggalkan penghalang di area 

publik atau pintu keluar 

kebakaran 

� Pasang kait di setinggi tingkat 

pandangan mata 

� Biarkan hewan domestik di dapur 

atau ruang makan 

� Biarkan penggunaan pisau yang 

tidak aman 

� Mengunci pintu keluar 

kebakaran 

� Meninggalkan barang-barang 

berharga tanpa dijaga 

� Menggunakan peralatan yang 

rusak 

� Mempekerjakan staf Anda 

secara berlebihan 

Untuk karyawan: 

� Mengeblok lantai basah saat 

membersihkan untuk mencegah 

orang tergelincir 

� Memperbaiki peralatan yang 

rusak 

� Membiarkan staf (termasuk 

Anda) beristirahat bila sakit 

� Memakai sepatu yang kuat, 

mendukung 

� Memakai masker dan sarung 

tangan ketika bekerja dengan 

bahan kimia beracun 

� Membawa barang-barang lebih 

tinggi dari tingkat pandangan 

mata 

� Membiarkan pintu kamar tamu 

tidak terkunci 

� Memindahkan atau mengangkat 

barang-barang berat sendirian 

� Meregangkan terlalu jauh saat di 

tangga 

� Menyentuh soket listrik dengan 

tangan yang basah 

� Mencoba memperbaiki sesuatu 

sendiri jika tidak aman - minta 

seseorang untuk membantu 

DAFTAR PERIKSA KKK 
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Tabel 6.1.2: Daftar periksa kebersihan pribadi untuk staf yang berinteraksi dengan tamu 

Alat2 

Sudahkah saya: 

• Mandi hari ini? 

• Menggunakan deodoran? 

• Menyikat gigi saya hari ini? 

• Membersihkan dan memotong 

kuku saya? 

• Mencuci tangan saya setelah 

setiap kali saya menggunakan 

toilet? 

• Mencuci tangan saya sebelum 

dan sesudah makan? 

• Mengikat rambut saya ke 

belakang saat dekat makanan? 

• Memakai pakaian yang bersih 

dan rapi? 

• Memakai sepatu dan pakaian 

yang aman untuk bekerja? 

• Menggunakan Band-Aid untuk 

menutup luka yang terbuka? 

• Menutup mulut saya jika saya 

batuk atau bersin? 

• Membuang tisu kotor dengan 

segera? 

• Istirahat jika saya sakit? 

 

  

Tabel 6.1.3: Daftar periksa keselamatan kebakaran 

Alat 3 
�  

• Pasang alarm asap di setiap kamar tamu (jika memungkinkan) 

• Pasang prosedur evakuasi di belakang setiap pintu kamar tamu 

• Praktik prosedur evakuasi dengan staf Anda secara rutin 

• Pilih tempat yang aman untuk evakuasi 

• Jaga alat pemadam kebakaran di setiap lantai 

• Pastikan ada jalan keluar yang mudah dari setiap kamar tamu 

(direkomendasikan dua arah: sebagai contoh, melalui pintu dan 

melalui jendela) 

• Miliki sarana yang aman untuk semua penghuni untuk mencapai 

lantai dasar 

• Pastikan semua jendela dan pintu dapat dibuka jika terjadi 

kebakaran 

• Tahu dan mematuhi semua kode kebakaran lokal dan nasional 
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Tabel 6.1.4: Daftar periksa pengendalian hama 

Alat4 
�  

• Periksa tanda-tanda hama pada persediaan makan yang disimpan 

• Simpan semua makanan dalam wadah tertutup 

• Bersihkan tumpahan dan remah-remah dengan cepat 

• Jangan biarkan sisa makanan terkena 

• Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat 

• Segel lubang dan celah-celah di lantai dan dinding 

• Segel area terbuka di sekitar pipa 

• Jaga area penyimpanan bersih dan kering 

• Jaga penutup semua tempat sampah 

• Sering bersihkan dan desinfeksi tempat sampah 

• Jaga semua peralatan bersih 

• Potong tanaman secara rutin 

• Bersikeras untuk tingkat kebersihan yang tinggi 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 6.1.5: Daftar periksa kecelakaan atau keadaan darurat 

Alat5 
�  

• Membawa semua orang yang terlibat ke tempat yang aman 

• Panggil bantuan jika perlu (gunakan nomor telepon darurat 

resepsionis) 

• Bantu yang terluka jika memungkinkan (gunakan peralatan 

pertolongan pertama Anda yang diisi dengan baik) 

• Cari tahu apa penyebab kecelakaan atau keadaan daruratnya 

dan coba untuk membatasi kerusakannya 

• Kemudian, diskusikan bagaimana Anda bisa mencegah 

kecelakaan atau keadaan darurat tersebut agar tidak terjadi lagi 
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Tabel 6.1.6: Daftar periksa peralatan pertolongan pertama (barang-

barang yang disarankan) 

Alat 6 

�  

• Krim antiseptik 

• Perban dalam berbagai ukuran dan bentuk 

• Bantalan steril 

• Kapas yang terbungkus 

• Pita bedah 

• Peniti keselamatan 

• Termometer klinis 

• Penghilang rasa sakit (aspirin) 

• Pinset 

• Losion nyamuk (calamine) 

• Gunting 

• Lainnya? 

 

 

 

Tabel 6.1.7: Daftarperiksaapayangharusdilakukanjikaterjadi kebakaran 

Alat7 
�  

• Peringatkan orang yang berada di area agar mereka dapat pindah 

ke area yang aman 

• Nyalakan alarm kebakaran 

• Panggil pemadam kebakaran dengan segera 

• Jika ragu, evakuasi gedung tersebut 

• Arahkan tamu dan staf dengan cepat tapi tenang menuju ke 

tempat aman 

• Pindahkan semua uang tunai, jika memungkinkan 

• Ambil Kalender Kedatangan dan Keberangkatan Bulanan, jika 

memungkinkan 

• Tutup pintu dan jendela, jika memungkinkan 

• Matikan bahan bakar atau sumber panas (gas atau listrik), jika 

memungkinkan 

• Jaga saluran telepon terbuka 

• Waspada pada kasus pencurian 

• Gunakan alat pemadam kebakaran, jika aman 

• Jangan gunakan air di atas api yang melibatkan lemak, minyak, 

atau peralatan listrik 

• Bungkus selimut di sekitar seseorang yang pakaiannya terbakar 

untuk memadamkan apinya 

• Panggil ambulans atau bantuan medis, jika diperlukan 
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