
 

APPENDIX 

 

#Company history 

A. Dapatkah ada menceritakan tentang sejarah Kayu Arum?  

1. Kapan berdirinya? 

27 Mei 2007 

2. Mengapa mengambil lokasi di daerah ini? 

Lahan tersebut dimanfaatkan owner untuk dimanfaatkan menjadi sebuah 

hotel. 

3.  Bagaimana dengan konsep nya, mengapa mengambil konsep seperti ini? 

Bangunan Belanda Jawa kuno, mengusung konsep Jawa contemporer, 

tempo dulu. 

4. Bagaimana dengan penataan setiap ruang dan kamar di laras asri? 

Standar bintang 3 dan setiap dekorasi kamar disesuaikan dengan konsep dan 

tetap atmosfernya kembali ke alam. 

5. Ada berapa total ruangan dan kamar di Kayu Arum? 

43 kamar 

6. Termasuk dalam kategori apakah hotel Kayu Arum ini ? 

Bintang 3 dan ada butiknya. 

7.  Apa makna dari nama Kayu Arum ? 



Arum: wangi/ harum, kayu yang harum. 

8.  Bagaimana dengan target pasar dari Kayu Arum? 

Businessman, western tourist, domestic tourist. 

 

# Struktur Organisasi 

1.  Mengingat hotel Kayu Arum adalah hotel yg cukup besar dan memiliki 

target pasar yg cukup diperhitungkan, dapatkah anda menceritakan  atau 

menunjukkan tentang struktur organisasi? (secara global) 
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2. Ada berapakah departemen Kayu Arum? 

9 department 

3.  Bagaimana dengan karyawan, ada berapa karyawan dan staff yg ada di 

Kayu Arum? 

68 karyawan 

4.  Bagaimana dengan sistem kerjanya?  

Bekerja 8 jam sehari dan ada pergantian shift 2 kali , libur 1 kali 

seminggu. 

5.  Bagaimana dengan office hoursnya? 

8 jam sehari 

6.  Adakah perbedaan sistem kerja ketika ada hari special? Seperti natal, 

lebaran dan tahun baru? 

Tidak ada, semuanya tetap masuk kecuali yg pada hari tersebut sedang 

libur atau off. Semakin tingkat hunian tinggi semakin sibuk. Tidak ada 

lembur. 

 



7. Apakah pernah menghadapi kendala dalam  mem berlakukan sebuah 

sistem kerja? 

Tidak pernah karena selalu ada yg covering. Misalnya ketika ada salah 

satu karyawam yang sakit pasti karyawan yang lain langsung back up. 

 

# front office 

1.  Apa tugas pokok dari receptionist? 

Handle chek in dan chek out, pusat informasi pertama. 

2.  Bagaimana standar pelayanan atau standar guest service di Kayu 

Arum? 

Semua karyawan diwajibkan untuk 3S (senyum, sapa, salam) 

3. Adakah perbedaan antara tamu domestik atau wisatawan dari luar 

negeri? 

Tidak ada, semua tamu diperlakukan sama. 

4.  Dari bermacam-macam tipe tamu, pernahkah anda mengalami kesulitan 

dalam menghadapi customer? 

Pernah terjadi kesalahpahaman antara customer dan receptionist, 

misalnya ketika tamu mengiginkan hal-hal yang kurang dimengerti oleh 

tamu. Biasanya tamu dari luar negeri yang tidak bisa berbahasa inggris. 

Memberikan apa yang tamu inginkan,misalnya: ketika menginginkan 

kamar yang sudah penuh.  



Jika ya bagaimana cara anda mengatasinya? memberikan solusi kepada 

tamu, mencoba semaksimal mungkin memenuhi apa yang tamu 

inginkan. 

5.  Adakah kendala lain selama menjadi front office selain handle 

customer? 

Tidak ada 

6.  Bagaimana dengan jenjang karir di dunia perhotelan? 

Tergantung dengan kinerja, jika kinerjanya bagus akan segera naik 

jabatan. Seperti pengalaman dari bapak Cahyo, awal mula bekerja di 

housekeeping department, lalu tahun 2008 naik ke front office 

department dan sekarang menjadi HRD. 

# Peran bahasa inggris 

1. Bagaimana cara front liner berkomunikasi dengan customer? 

terutama dengan customer luar negeri? 

Berkomunikasi menggunakan bahasa inggris. 

2. Apakah karyawan di front liner menggunakan bahasa inggris secara 

aktif? 

Tidak tetapi kebijakan dari manajemen bahwa setia rabu ditetapkan 

sebagai English day. Setiap rabu, semua karyawan wajib 

berkomunikasi menggunakan bahasa inggris. 

 



3.  Apakah penggunanaan bahasa inggris digunakan setiap saat? 

(Misalnya dalam penggunaan istilah-istilah perhotelan, surat 

menyurat) 

Tidak setiap saat namun ya kami menggunakan bahasa inggris 

dalam surat menyurat, email ataupun telepon ketika customer kami 

menggunakan bahasa inggris. 

4. Adakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan bahasa inggris? 

Ada beberapa kosakata yang sulit dimengerti, aksen bahasanya, lalu 

karena western people terbiasa menggunakan bahasa inggris jadi 

terkesan ngomongnya cepat sekali. 

5.  Adakah saran bagi mereka yang ingin bekerja di dunia perhotelan 

bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, baik dengan 

menggunakan bahasa inggris ataupun bahasa Indonesia dengan 

customer? 

Salam,sapa ,senyum adalah 3 hal yang penting dalam dunia jasa 

seperti perhotelan. Kami diharuskan menjadi orang yang ramah dan 

hangat, tidak peduli memiliki masalah di rumah atau sedang bad 

mood. Semuanya harus professional, jangan mencampur adukkan 

masalah pribadi dengan urusan kantor. 

   

 


