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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
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PRAKATA

Dengan terbitnya modul ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa IPBI dan SPB

memahami tentang operasional restoran, khususnya teori maupun praktik dalam pelayanan

makanan dan minuman, baik di restoran, room service dan banquet.

Dalam penulisan modul ini, penulis sangat memahami banyaknya ketidaksempurnaan

dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih atas masukan serta ide-ide

yang bersifat membangun dari semua pihak, terutama mahasiswa dan dosen serta instruktur di

lingkungan IPBI dan SPB.

Denpasar. 1 Maret 2021

I Nyoman Sudiarta

Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya modul

dengan judul “Operasional Tata Hidangan” dapat diterbitkan. Buku ini disusun untuk bahan

referensi atau panduan teori maupun praktik bagi mahasiswa-mahasiswi Institut Pariwisata dan

Bisnis (IPB) Internasional, dan SPB (Sekolah Perhotelan Bali) yang akan mendalami tentang

operasional restoran. Modul ini diambil dari berbagai sumber serta pengembangan dari

pengalaman penulis yang berbasis kepada kompetensi bertaraf nasional dan internasional.
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BAB I
PENGETAHUAN RESTORAN

A. Pengertian Restoran

1. Restaurant is an establishment where meals are served to customers (sebuah

tempat bangunan yang manyajikan makanan kepada pelanggan), menurut kamus

bahasa Inggris online http://dictionary.reference.com

2. Restoran berasal dari kata ”Restaurer” bahasa Prancis yang berarti restore atau

restorasi yang dalam bahasa Indonesia berarti ”memperbaiki atau memulihkan

kembali, yakni memulihkan kondisi seseorang dari suatu kondisi yang kurang

baik ke kondisi yang lebih baik.

Jadi restoran adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan minuman

untuk dikonsumsi tamu sebagai kebutuhan dalam rangka

memperbaiki/memulihkan kembali kondisi yang telah berkurang setelah

melakukan suatu kegiatan.

B. Jenis-jenis Restoran

Berdasarkan pengelolaan dan sistem penyajian restoran dapat digolongkan menjadi:

1. Restoran formal

Restoran yang dikelola secara professional, komersial dan pelayanan eksklusif.

Contoh : Super Club, Main Dining Room

2. Restoran informal

Restoran yang lebih mengutamakan kecepatan pelayanan.

Contoh : Coffe Shop, Tavern, Bistro, Canteen, Café, Fast Food Restaurant

dan Family Restaurant

3. Speciality Restaurant

Restoran yang menyediakan makanan khas suatu negara atau daerah beserta

sistemnya. Contoh : Italian Food Restaurant, French Food Restaurant dan

Indonesian Food Restaurant.

Penataan ruang dan rancang bangun restoran harus disiapkan sejak awal

restoran itu dibangun karena ruangan-ruangan yang ada merupakan tempat untuk

mengolah dan melayani makan dan minum sehingga siklus kegiatan operasionaL

restoran dapat berjalan dengan mutu yang baik, dapat memuaskan tamu.
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Area ruangan yang diperlukan di restoran adalah :

1. Restoran 6. Tempat parkir

2. Dapur 7. Ruangan karyawan

3. Steward 8. Toilet

4. Bar 9. Bak sampah

5. Gudang 10.Tempat ibadah

C. Organisasi Restoran, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Organisasi Restoran

Struktur suatu oraganisasi adlaah suatu kerangka dasar pelaksanaan pada setiap

bentuk usaha yang pada umumnya digambarkan dengan kotak-kotak yang

menjelaskan tentang jabatan/tugas dan garis horisontal/vertical yang

menjelaskan wewenang dan tanggung jawab.

Restoran sebagai suatu bentuk usaha harus mempunyai struktur organisasi agar

setiap karyawan mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi suatu Perusahaan tergantung pada :

a. Besar kecilnya restoran, artinya struktur organisasi bar yang kecil / daya

tampung kecil akan mempunyai struktur yang sederhana jika dibandingkan

dengan restoran yang besar.

b. Aktivitas restoran, walaupun suatu restoran yang mempunyai daya

tampung yang kecil tapi tamu yang datang melebihi daya tampung, struktur

organisasinya akan lebih

lengkap dibandingkan dengan restoran dengan aktivitas yang

rendah/sepi.

c. Banyaknya restoran pada suatu perusahaan / hotel, struktur irganisasi bar

seperti ini akan berbeda dengan perusahaan / hotel yang hanya mempunyai

satu restoran.

d. Kebijaksanaan manajemen, setipa  perusahaan  / hotel mempunyai

kebijaksanaan yang berbeda dengan perusahaan / hotel yang lain dalam

menentukan struktur organisasi. Setiap perusahaan / hotel mempunyai cirri

khas sendiri-sendiri dalam mengelola perusahaan / hotel satu dengan yang

lainnya belum tentu sama.
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1). Contoh Struktur Organisasi Restoran Kecil

Supervisor

Waiter/ss

2). Contoh Struktur Organisasi Restoran Sedang

Head Waiter

Captain

Waiter/ss

3). Contoh Struktur Organisasi Restoran Besar

Restaurant
Manager

Head Waiter

Wine
Butler

Asst. Head
Waiter

Captain

Asst. Captain

Waiter/ss

Bush boy

Hostess
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2.Tugas dan tanggung jawab

Restoran Manager

a. Bertanggung jawab atas keseluruhan operaasional restoran

b. Bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan restoran

c. Bertanggung jawab atas pengendalian biaya operasional

d. Bertanggung jawab kepada F&B Manager

Bar Supervisor

a. Bertanggung jawab operasional restoran pada shift tertentu

b. Bertanggung jawab kepada Restaurant Manage

c. Menggantikan tugas Restaurant Manager apabila absen

d. Membatu tugas Captain apabila sibuk

Captain

a. Bertanggung jawab operasional restoran pada section tertentu

b. Bertanggung jawab kepada Restaurant Supervisor

c. Menggantikan tigas Restaurant Supervisor apabila absen

d. Membantu tugas Waiter/ss apabila sibuk

Waiter/ss

a. Membersihkan, menata, melengkapi, menyiapkan dan menyimpan bahan dan

peralatan

b. Menghidangkan makanan dan minuman ke tamu

c. Bertanggung jawab kepada Captain

Bush Boy

Bertugas membantu tugas/ pekerjaan Waiter/ss dalam membersihkan, menata,

melengkapi, menyiapkan dan menyimpan bahan / peralatan
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D. Persyaratan FB Service Staff

Petugas Restoran baik Waiter/ss maupun Bushboys harus memiliki persyaratan tertentu

agar dapat bekerja dengan baik, menarik banyak tamu dan mampu menjaga nama baik serta

reputasi perusahaan/hotel.

Oleh karena itu untuk menjadi petugas Restoran yang baik harus memenuhi persyaratan

pokok :

1.Pengetahuan restoran

Setiap karyawan restoran harus mempunyai pengetahuan mengenai peralatan,

tekhnik juga pengetahuan penunjang lainnya yang berkaitan dengan usaha restoran.

2.Keterampilan

Sebagai seseorang yang berhubungan langsung dengan tamu maka setiap petugas

restoran harus terampil melaksanakan pekerjaannya, terutama terampil dalam

melayani tamu makan dan minu

3. Sikap dan Penampilan

Sikap dan penampilan pribadi petugas restoran sangat besar peranannya dalam

menunjang keberhasilan tugasnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- Kebersihan dan kesehatan tubuh

- Kebersihan, kerapian dan keserasian pakaian yang dipakai

- Penampilan pribadi yang sopan-santun, senang bergaul, kebiasaan-

kebiasaan yang baik, tepat waktu dan jujur.

E. Hubungan Dengan Bagian Lain di Hotel

Suatu usaha akan berhasil lebih baik apabila tercipta suatu hubungan kerja yang

harmonis antar karyawan pada masing-masing bagian sehingga keberhasilan dan

keuntungan yang diharapkan dapat tercapai yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin

agar tamu menjadi puas, meningkatkan reputasi dan keuntungan yang wajar.

Sumber keuntungan utama bagi  hotel  adalah dari  hasil penjualan makanan,
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minuman, kamar dan produk-produk lain. Kepuasan tamu dimulai dari tamu

menginjakkan kakinya di hotel sampai meninggalkan hotel. Tamu sering diumpankan

sebagai peredaran darah dalam tubuh manusia, bila salah satu anggota badan sakit maka

seluruh badan akan ikut merasakannya. Begitu juga tamu yang tinggal dan menginap di

hotel bila salah satu bagian tidak dapat memberikan pelayanan yang baik akan dapat

merusak citra pelayanan hotel secara keseluruhan. Karena itu dengan kerjasama nyang

baik pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik, misal

1. Pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien

2. Pemberian pelayanan kepada tamu akan lebih memuaskan

3. Memperkecil kesalahan dan kehilangan di hotel

4. Secara keseluruhan akan membantu menigkatkan keberhasilan usaha itu sendiri.

Bagian-bagian hotel yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewajiban F&B

Departement adalah :

1. Front Office Departement

Pemberian keterangan tentang kedatangan, kepulangan, status dan jumlah tamu.

2. Housekeeping Departement

Tanggung jawab tentang kebersihan dan kelengkapan peralatan dari kain/linen.

3. Accounting Departement

Menangani dan pembuatan laporan penjualan malanan dan minuman juga penyediaan

barang

4. Engineering Departement

Pemeliharaan, pengadaan dan pengawasan peralatan listrik dan peralatan.
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BAB II
PERALATAN RESTORAN

Peralatan yang ada pada sebuah restoran memiliki ragam yang begitu banyak. Namun

dari sekian banyak ragam peralatan yang ada dapat dikelompokan menjadi beberapa

kelompok. Berikut dibawah ini adalah diagram yang menggambarkan bagian-bagian dari

peralatan restoran/restaurant equipment

A. Penggolongan Peralatan Restoran

RESTAURANT EQUIPMENT

REST UTENSIL REST FURNITURE

SIDE STAND CHAIR TABLE
- Round
- Oval
- Square
- RectangularSILVERWARE

- Cutleries
- Hollow ware

CHINAWARE
- Plate
- Cup & Saucer
- Bowl

GLASSWARE
-Stem glass
-Un-Stem Glass

B. Restoran Furniture

Perabot dari bahan kayu dan lainnya yang dipakai untuk fasilitas penunjang
pelayanan.
1. Meja

Bentuk dan ukuran meja
- Meja bulat : Diameter 1 m untuk 4 - 6 orang

Diameter 1,52 m untuk 8 – 10 orang
- Bujur sangkar : 76 x 76 cm untuk 2 orang

1 x 1 m untuk 4 orang
- Persegi panjang : 76 x 137 cm untuk 4 orang

HP
Pencil
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2. Kursi

Bentuk dan bahan kursi bermaca-macam, ukuran kursi sama tinggi
tempat duduk dengan lantai 46 cm, tinggi sandaran 1 m dan kedalaman
tempat duduk 46 cm.

3. Side Stand/Side Board
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Disebut juga service table terdiri dari :

a. Rak / Shelves

b. Laci / Drawer

c. Permukaan atas / Top surface

Fungsi side board/stand :

a. Untuk meletakkan alat yang akan dipakai dalam operasional restoran.

b. Membantu kelancaran operasional waiter

c. Sebagai tempat untuk menaruh sementara makanan yang diambil dari dapur

sebelum dihidangkan ke meja tamu.

d.Sebagai tempat untuk menaruh sementara peralatan-peralatan kotor yang sudah

habis dapakai makan oleh tamu sebelum dibawa ke bagian steward.

Faktor-faktor dalam pemilihan side board:

1).Tipe Pelayanan

2).Jumlah Pelayan

3).Jumlah meja yang dilayani

4).Jumlah alat yang disimpan

Alat-alat yang disiapkan di side board/stand antara lain: :

1).Glass ware

2).Menu, Wine & Beverage list

3).Chinaware

4).Cutleries

5).Water pitcher, tray, ashtray, cruet.

6).Paper napkin

C. Restoran Utensil

a.China ware

Yaitu peralatan pecah belah yang terbuat dari keramik, porselin atau tembikar untuk

keperluan operasional.
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Nama-nama china ware diatas jika diurut dari kiri ke kanan adalah:
- Dinner plate
- Dessert plate
- B&B plate
- Soup cup dan soup saucer
- Coffee cup dan saucer
- Demittasse cup dan saucer.

Nama-nama china ware diatas jika diurut dari kiri ke kanan adalah:
- Spaghetty bowl
- Cereal bowl
- Sugar bowl
- Ramekin
- Cream/milk jug
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- Nama-nama china ware diatas jika diurut dari kiri ke kanan adalah: Escargot dish, Oval plate

Jenis-jenis China Ware :
 Plates

- Dinner :  25 – 28 cm
- Dessert :  18 cm
- B & B :  15 cm
- Soup :  20 cm

 Cups
- Soup cup :  0,25 ltr ( ala carte )

0,2 ltr ( table d’hotel )
- Tea/coffee cup :  4 - 5 oz
- Demitasse cup :  2 oz
- Egg cup/stand

 Saucers
Soup, tea / coffee, demitasse saucers.

 Pots
- Tea Pot : 0,3 ltr; 0,55 ltr; 1,25 ltr
- Coffee Pot : 0,6 ltr; 0,6 ltr; 1,5 ltr

 Jugs
- Milk / cream jug
- Water jug / pitcher

 Bowl: Sugar bowl, salad bowl, finger bowl, compote bowl, cereal bowl, dll

 Platter: Oval platter dengan size S, M, L.

 Ashtray

Fungsi Chinaware :

- Sebagai table ware : ashtray, sugar bowl, milk jug, dll.

- Sebagai alat ‘service’  :  plates, cups, saucer, dll.
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b. Glassware

Glass ware dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

 Un-steammed glass
- Old Fashioned
- Tumbler : 6-8 oz for juice
- Highball : 8 – 10 oz
- Zombie glass : 13 oz
- Collin glass : 11 oz
- Beer mug : 200 ml
- Parfait glass : ice cream + buah

 Stemmed glass
- Cocktail glass (2 – 3 oz)
- Wine glass (5 – 8 oz)
- Champagne tulip (8 oz)
- Champagne saucer (6 oz)
- Brandy balloon/snifter (8 – 10 oz)
- Port & Sherry glass
- Cordial glass
- Water goblet
- Sour glass
- Irish coffee glass

 Jenis glassware lainnya :
- Carafe
- Decanter
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c. Silverware
Merupakan restoran utensil yang terbuat dari silver, tembaga, kuningan, baja dan steinless
steel. Bagian-bagian dari silverware adalah:

 Cutleries.
Cutleries adalah semua silverware yang berfungsi untuk memotong makanan. Dalam hal
ini adalah semua kelompok pisau kecuali B&B knife yang berfungsi bukan untuk
memotong roti melainkan hanya untuk mengoleskan butter.

 Flatware
Merupakan kelompok silverware yang berbentuk sendok dan garpu.

Dinner knife 10. Salad fork
2. Dinner fork 11. Oyster fork
3. Dinner spoon 12. Cake fork
4. Dessert knife 13. Butter spreader
5. Dessert fork 14. Ice Cream spoon
6. Dessert spoon 15. Boulion spoon
7. Soup spoon 16. Ice tea spoon
8. Tea spoon 17. Fish knife
9. Coffee spoon 18. Fish fork

 Holloware
Merupakan kelompok silverware yang tidak termasuk dalam kelompok cutleries dan
flatware yang umumnya memiliki rongga.
Alat yang berhubungan dengan pisau atau alat untuk memotong yang tergolong dalam
cutleries adalah:
Knife : dinner, dessert, fish, cake, steak, cheese
Alat alat yang tergolong dalam flat ware adalah:
Fork :  dinner, dessert, fish, cake, snail, oyster, steak.
Spoon : soup, tea/coffee, ice cream spoon, parfait spoon, demitasse.
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HOLLOW WARE
Silver Tray

Coffee Pot

Wine Stand

Sauce Boat

Water Pitcher

Tea Pot

Wine Cooler

Jenisnya :
Platter, Vegetable dish, Casserole, Coffee & Tea pot, Milk/Cream/Water jug, Sugar/
Finger / Salad / Supreme bowl, ashtray.

d. Linen
Adalah barang yang terbuat dari kain untuk operasional restoran.
Jenis linen :
- Moulton/Silent cloth
- Table cloth
- Guest napkin
- Service cloth/arm towel

e. Large Equipment:
- Warming Racks
- Gueridon Trolley
- Flambe Trolly
- Chafing dish

f. Menage:
- Ash tray
- Table number
- Vas flower
- Tent Card
- Salt and pepper

Other Equipment:
- Rectangular tray
- Round tray
- Oval tray
- Bill tray
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BAB III
PENGETAHUAN MENU

A.Sejarah Menu
Menu berasal dari bahasa Prancis “Le Menu” yang bebarti daftar makanan yang

disajikan kepada tamu di ruang makan. Dalam lingkungan rumah tangga, menu diartikan
sebagai susunan makanan/hidangan tertentu. Oleh orang Inggris menu disebut juga “Bill of
Fare”. Menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan/hidangan, bahkan merupakan
penuntun bagi mereka yang menikmatinya karena akan tergambar tentang apa dan bagaimana
makanan tersebut dibuat. Menurut Pellapart seorang ahli gastronomi yang sangat terkenal,
perkataan menu dikenal untuk pertama kalinya pada tahun 1541, ketika Dukeof Brunsick
menuliskan segala sesuatunya yang akan dihidangkan dalam sebuah pesta yang
dilaksanakannya.
Menu di dalam pemakaiannya mengalami perkembangan, terutama setelah revolusi Prancis,
sehingga menu merupakan suatu mode yang harus dan pasti ada pada setiap jamuan makan.
Pada saat ini perkembangan dan bentuk-bentuk menu sangat menarik sehingga salah satu alat
promosi dan sering diambil oleh para tamu sebagai kenang-kenangan. Sehingga didalam
pembuatan menu/daftar makanan ini memerlukan biaya yang cukup besar sehingga
mempengaruhi terhadap harga hidangan. Didalam praktek, menu berperan juga sebagai alat
promosi yang efektif bagi restaurant tersebut. Oleh karena itu susunan menu memegang
susunan yang cukup penting dalam menunjang keberhasilan usaha, maka harus dibuat secara
menarik dan tepat. Untuk itu diperlukan pengetahuan dasar sebagai bahan penunjang dalam
rangka menyusun menu, seperti pengetahuan tentang tipe, struktur/kerangka, karakter,
komposisi, design dan penulisan menu.

B. Fungsi Menu
Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa fungsi menu itu sangat

tergantung pada yang menggunakan menu tersebut, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Fungsi menu bagi perusahaan adalah :

a. Sebagai media komunikasi antara pihak tamu dengan pihak perusahaan dengan
mencantumkan nama makanan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti oleh tamu.

b. Sebagai media promosi dengan mencantumkan :
- Fasilitas yang ada di hotel, adalah semua fasilitas yang ada seperti : restaurant,

tempat olah raga, tempat berenang dan rekreasi bisa dipromosikan baik berupa
gambar maupun tulisan.

- Makanan daerah dan favorit dan special
- Mempromosikan perusahaan luar seperti : bir bintang, rokok, dan lain-lain.

2. Fungsi menu sebagai pedoman kerja bagi :
a. Dapur yaitu:

- Menentuksn bahan makanan yang diperlukan
-Menentukan jumlah alat
-Menentukan jumlah personalia
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b. Restaurant yaitu:
- Menentukan table set-up
- Menentukan jumlah dan jenis alat makan (cutleries)
- Menentukan jumlah personalia

c. Steward yaitu:
- Menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti : cutleries, chapping, dish, platter dan

lain-lain
d. Tamu yaitu:

-Sebagai alat atau media penuntun dalam menentukan pilihan
-Sebagai pedoman dalam kemampuan untuk membeli makanan

C. Struktur Menu
Tiap negara memiliki cara-cara tersendiri dalam menyusun menu, tetapi pada dasarnya

adalah sama. Mereka mengenal makanan ringan yang dinikmati sebagai hidangan
pembuka/penarik selera, dan juga terdapat makanan yang digolongkan ke dalam sop, makanan
pokok, manisan yang digolongkan sebagai makanan penutup.
Bentuk dan susunannya berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perubahan tingkat hidup
suatu bangsa sehingga dikenal dengan adanya menu klasik dan menu modern.
Pada bentuk menu klasik, susunan hidangan terdiri dari tidak kurang dari tiga belas jenis
hidangan, sehingga memerlukan persiapan dan pengerjaan yang teliti dan sukar. Pada dewasa
ini bentuk menu klasik masih dipergunakan, tetapi jenis hidangannya lebih terbatas, terdiri
dari tujuh sampai delapan jenis hidangan terutama di dalam pesta perjamuan kenegaraan (state
lunheon/dinner).Sedangkan bentuk yang kedua berkembang di Amerika Serikat, dan dikebal
sebagai menu modern yang banyak dipakai di hotel-hotel besar pada “chain” yang besar
seperti Holiday Inn, Inter Continental, Hilton, Sheraton dan lain-lain. Sesuai dengan
kesibukan dan keterbatasan waktu yang dimiliki orang-orang jaman sekarang, maka jenis
hidangan yang dinikmati terdiri dari empat sampai lima macam hidangan.

1. Kerangka menu Klasik
- Hors D’Ouvre - Appetizer
- Potage - Soup
- Poisson - Fish
- Ocufs / Fsrineux - Eggs/Farinaceous
- Entrée - Entree
- Releve - Main course
- Sorbot - Sherbet
- Roti - Roast
- Logume - Vegetable
- Entrement - Sweet
- Savoureux - Sauries
- Cheese - Cheese
- Dessert - Dessert
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2. Kerangka Menu Modern
Susunan menu modern terdiri dari tiga sampai dengan lima courses. Menu modern
dewasa ini umumnya menyajikan empat courses menu. Berikut ini adalah contoh dari
susunan menu modern:

1. Tiga Courses Menu
- Soup - appetizer
- Italian Course or - main course
- Dessert - dessert

2. Empat Courses Menu
- appetizer (cold) - soup (cold)
- soup (hot) - appetizer (hot)
- main course - main course
- dessert - dessert

3. Lima Courses menu
- Appetizer (cold)
- Soup (cold)
- Appetizer (hot)
- Main course
- Dessert

D. Jenis Menu
Menu adalah merupakan jenis hidangan yang ditawarkan kepada tamu, yang datang, baik
yang datang perorangan maupun yang datang secara rombongan (bergroup). Kita mengenal
beberapa jenis menu berdasarkan:
1. Pilihan dan harga,

yaitu dilihat dari sisi bagaimana menu itu disusun dan ditawarkan kepada tamu yang
menyangkut harga.
Berdasarkan bentuk penawaran ini, maka menu dapat diklasifikasikan menjadi :
a. A la carte menu :

Adalah suatu daftar makanan yang mencantumkan berbagai jenis makanan dari
appetizer atau makanan pembuka sampai dengan makanan penutup dimana masing-
masing makanan tersebut memiliki harga tersendiri.
Ini berarti tamu memiliki kesempatan untuk memilih makanan sesuai dengan
seleranya dan kemampuan untuk membayar.

b. Table D’hote Menu
Adalah daftar makanan yang membentuk atau tersusun dalam satu set makanan
dengan satu harga yang pasti.
Table d’hote menu ini dapat terdiri dari 2 coursis, 3 coursis maupun 4 coursis.
Ini berarti dalam table d’hote menu ini tidak adanya banyak pilihan bagi tamu dan
biasanya menu semacam ini akan banyak dihidangkan dalam melayani tamu group,
karena akan lebih mudah mempersiapkan dan melayaninya.

- Appetizer (cold)
- Soup (hot)
- Entrée/farineux/fish/eggs
- Main course
- dessert

atau
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Contoh :
Lumpia Asem Manis

*
Soto Ayam Madura

*
Ayam Kalasan

Nasi Putih
Sayur Kacang

*
Buah Segar

Rp. 8.500,00

c. Special Party Menu
Menu untuk banquet dan perayaan sejenis biasanya dibuat setelah diadakan

persetujuan antara si pemesan dan pihak hotel. Setelah melalui pembicaraan dengan
banquet manager atau lain yang ditunjuk untuk itu, dibuatlah susunan menu.
Di sini bisa diberikan adanya dua kemungkinan, pertama harganya ditetapkan oleh
pemesan dan menu disusun pihak hotel atau kemungkinan kedua susunan menu
diberikan si pemesan dan harga ditentukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini
adalah pihak hotel. Dengan sendirinya tidak tiap pesanan dapat dilayani oleh pihak
hotel, meskipun harganya telah disepakati oleh kedua belah pihak karena si
penyelenggara harus mempertimbangkan juga beberapa hal demu lancarnya perayaan
tersebut, seperti kemampuan dari staff restoran dan dapur serta daya tampung restoran.

Ada beberapa jenis “Special Party Menu”, sebagai berikut :
1). Jamuan Cocktail (Cocktail Party)

Perayaan ini biasanya mengambil waktu antara makan siang dan makan malam,
dimana undangan dibuat untuk beberapa alasan seperti pembukaan gedung baru,
pembukaan kantor-kantor cabang, konferensi pers, olah raga, politik, pameran dan
lain-lain.
Makanan yang dihidangkan harus sesuai dengan bentuk perayaan itu sendiri, yaitu
makanan/minuman yang ringan, seperti kue-kue kecil, emping, kacang canapé,
sandwich, relish, currypuffe, chips, fritters dan lain-lain.
Makanan yang kecil dingin maupun yang panas.

2). Jamuan Promosi (Business Lunch)
Susunan menu harus dibuat dari makanan yang ringan dan mudah dicerna, sehingga
tidak menyebabkan kelelahan. Yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai nutritive,
kualitas dan rasa makanan yang dihidangkan.
Contoh :

Smoked Salmon
Clear oxtail soup

Veal steak mushroom sauce
Buttered noodles
Assorted salad a

Fresh fruits
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3). Rombongan Tourist
Menu disusun berdasarkan group yang bagaimana yang akan datang, apakah

tourist itu datang dari daerah lain ataupun negeri lain atau rombongan tersebut terdiri
dari wanita/pria atau anak-anak muda/orang-orang umur.
Memang betul, bahwa orang-orang tersebut ingin melihat kebudayaan dan mencicipi
makanan setempat, tetapi harus pula dihindari adanya makanan yang terlampau banyak
bumbu-bumbu yang asing, makanan yang kurang baik bentuk maupun warnanya dan
tentunya juga kebiasaan bersantap.Untuk menghindari hal tersebut biasanya untuk
rombongan tourist menunya disusun berdasarkan kombinasi dari makanan daerah dan
makanan aslinya.

4). Jamuan Kenegaraan (State Banquet)
Menu disini dapat berupa menu yang sederhana sampai yang paling mewah,

karena ini merupakan jamuan kehormatan sehingga segala sesuatunya harus disusun
dan dikerjakan dengn teliti.
Tamu dihidangkan apa yang paling baik dan merupakan suatu yang khusus dari negeri
kita. Di bawah ini dua contoh menu diperoleh dari istana negara untuk beberapa tamu-
tamu negara.
Contoh 1:

MENU
Galantine of Ducking

*
Soto Madura

*
Tourneded of beef “Apphitrion”

*
Corn Fritters

Roasst new Lembang Potatoes
Buttered Baby Corrosst
Sauted Champagnous

*
Tossed Bandung Greens

*
Sari Sirsak

*
Mocca

*
Little Pompadours

2. Jenis menu berdasarkan waktu penghidangan (Bentuk hidangan) maka akan dikenal :
a. Hidangan makan pagi (Breakfast)
b. Hidangan makan siang (Lunch)
c. Hidangan makan malam (Dinner)
d. Hidangan makan tengah malam (Supper)
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a. Hidangan Makan Pagi (Breakfast)
Hidangan ini biasanya disajikan antara jam 06.00 sampai 10.00 pagi, dengan susunan
beraneka ragam dari yang paling sederhana sampai yang lengkap.
Oleh karena itu ada beberapa macam hidangan makan pagi yaitu:

1) Continental Breakfast, yang terdiri dari tiga macam makanan yaitu :
- Bermacam-macam jus (sari buah) atau buah-buahan
- Bermacam-macam roti
(Toast, Croisants, Danish postry) dengan dihidangkan mentega, sele dan marmalade

2). American Breakfast, yang terdiri dari :
- Bermacam-macam buah dan jus
- Roti (Toast, Croissants, Danish, Pastry) dihidangkan dengan jam, butter, dan marmalade
- Bermacam-macam telor seperti :
Poached, Fried, Boiled, Scramble, dan Omelet dengan dihidangkan Sausage, Ham, Bacon

- Kopi, Teh, Susu

3). English Breakfast, yang terdiri dari :
- Bermacam-macam jus dan buah
- Cereal seperti : oat meal, Corn flake, Rice Crispiest, yang disajikan dengan susu
- Roti (Toast, Croissant, Danish, Pastry) dihidangkan dengan butter, jam dan marmalade
- Kopi, Teh, Susu

4). Indonesia Braekfast yang terdiri dari :
- Bermacam-macam jus dan buah
- Nasi goreng, Bubur Ayam, Soto, dan sebagainya
- Kopi, tea, susu

b. Hidangan Makanan Siang (Lunch)
Hidangan ini biasanya disajikan dari jam 11.00 sampai jam 15.00 siang. Susunan hidangan
ini terdiri dari :

- Makanan Pembuka/appetizer
- Soup
- Makanan Utama (Main Course)
- Makanan Penutup (Dessert)

Makanan Pembuka (Appetizer)
Adalah hidangan dengan rasa dominan kecut dan disajikan dalam porsi kecil. Hidangan

appetizer ini biasanya dapat menggunakan atau menimbulkan selera makan.
Adapun bahan yang digunakan dalam membuat appetizer ini adalah :

- Jenis-jenis buah, seperti : nanas, apel dan sebagainya
- Jenis-jenis sayur, seperti : buncis, kentang, wortel, daun selada, onion, tomat,dll.
- Jenis-jenis daging seperti : chiken, fish/ikan
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Bahan-bahan di atas itu akan dicampur atau dihidangkan dengan saus seperti :
- Cocktail sauce
- Mayonnaise sauce
- Tartar sauce
- Thousand island sauce
- American sauce
- Blue chesses sauce
- Vinaigrette sauce dan sebagainya

Contoh :
- Sea food cocktail
- Chicken salad Hawaiian
- Lumpia Asem manis
- Egg mayonnaise Russian salad

Soup
Adalah hidangan yang lebih banyak mengandung air atau hidangan yang encer.
Hidangan ini bahan dasarnya adalah kaldu seperti : kaldu ayam, ikan, sapi dan sebagainya dan
dicampur dengan bahan yang lain.
Jenis-jenis soup, yaitu :

1) Soup kental (thick soup)
2) Soup encer / bening (clear soup)
3) Soup yang terdapat dalam daerah (National soup)

1) Soup Kental (Thick Soup)
Adalah soup dimanan teksturnya agak kental dan dapat dibagi menjadi :
 Soup yang dikentalkan oleh bahannya sendiri (puree soup). Contoh: Puree of chicken

soup dan Puree of permentiere
 Soup yang dikentalkan oleh cream dan tepung. Contoh: Cream of chicken soup, dan

Cream of tomato soup

2) Soup Encer atau Bening (Clear Soup)
Adalah suatu soup yang dihidangkan dimana di dalamnya tidak terdapat zat pengental.
Contoh: Consomme soup, dan Soup ikan laut

3) National Soup
Adalah soup yang terdapat dalam suatu daerah atau negara. Contoh :
- Soup buntut dari Indonesia
- Soto ayam Madura
- Laksa soup dari Malaysia
- Honggarian Goulas soup

Hidangan Makanan Utama (Main Course)
Adalah makanan yang dihidangkan sebagai makanan pokok pada tamu. Makanan pokok ini
terdiri dari :
- Vegetarian (sayuran)
- Nasi atau kentang
- Daging seperti beef, ikan, ayam, dan sebagainya
- Saus
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Disamping itu juga makanan pokok ini bisa berupa jenis-jenis pasta seperti : Spaghetti, Pizza,
Macaroni, dan sebagainya. Contoh :
- Fillet Steak Mitered’ hotel
- Spaghetti Bolognaise
- Pizza Napolitaine
- Chicken Sauted Chasseur
- Fillet Fish Mineure

Makanan Penutup (Dessert)
Adalah berbagai jenis makanan yang dihidangkan pada akhir acara makan atau makanan yang
dihidangkan terakhir. Makanan ini digunakan sebagai makanan penutup dan dapat berupa
Buah-buahan, Roti atau cake, Es krim (Ice Cream), sehingga rasanya makanan penutup ini
dominan rasa manis. Contoh :
- Sliced Fresh Fruit
- Fruit Cocktail
- Vanilla Ice Cream
- Banana split
- Cendol, dan lain-lain

c. Hidangan Makan Malam ( Dinner)
Adalah susunan menu yang dihidangkan pada malam hari. Pada dasarnya sama dengan
hidangan siang hari. Yaitu terdapatnya appetizer, soup, main course, dan dessert.
Yang membedakan adalah komposisi berat dimana untuk lunch menu lebih berat
dibandingkan dengan Dinner menu. Karena siang hari kita akan lebih banyak melakukan
aktifitas/bekerja. Sedangkan malam hari kita akan beristirahat/tidur. Dan malam hari
biasanya di tambah dengan beberapa makanan yang dibakar (flambee)

d. Hidangan Makan Tengah Malam
Adalah hidangan yang disajikan pada waktu tengah malam yaitu antara jam 23.00 sampai
dengan jam 02.00 pagi. Menu ini dihidangkan kepada tamu yang datang ke restaurant pada
waktu tengah malam, baik bagi tamu yang tidak bisa tidur maupun yang ingin menikmati
suasana malam. Menu yang ditawarkan jumlahnya sangat terbatas, dalam arti tidak
selengkap menu lunch dan dinner. Ini disebabkan karena secara umum tamu yang makan
tengah malam (supper) tidaklah banyak dan juga jumlah staff yang ada sedikit baik untuk di
restaurant maupun untuk di dapur. Sehingga menu itu bersifat sederhana dan dilengkapi
dengan bermacam-macam minuman. Sehingga tidak sakit bagi waiter dan cook yang
bertugas malam hari untuk melayani tamu yang datang. Contoh: cake (jajan), kopi, teh,
sandwich, dan sebagainya.

Disamping keempat hidangan tersebut, dikenal juga hidangan:
- Brunch menu, terdiri dari hidangan makan pagi dan siang
- Gala dinner menu

Adalah perjamuan yang disajikan selama peristiwa tertentu seperti tahun baru, perjamuan
khusus

- Vegetarian Meal
Adalah hidangan ini tidak mengandung daging atau ikan, tapi terdiri dari keju, telor ayam,
sayur-sayuran, buah-buahan dan bubur-buburan.
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E. Pengetahuan Memasak
Memasak adalah suatu proses penerapan panas pada bahan makanan dengan tujuan

untuk  membuat makanan menjadi lebih enak, mudah dicerna, membunuh bibit penyakit
yang ada didalamnya dan merubah bentuk bahan dasarnya.
Panas dari sumber panas akan merambat kedalam makanan melalui tiga cara, yaitu :
1.Konduksi: Perambatan panas melalui suatu benda padat dengan cara bersentuhan
2.Konveksi: Perambatan panas melalui sirkulasi gas yang panas
3.Radiasi: Perambatan panas melalui pancar

F. Metode Memasak
1. Memasak dengan panas basah

- Boiling: Memasak dalam cairan yang sedang mendidih
- Simmering: Memasak dalam cairan dengan api kecil
- Poaching (telur, ikan, buah-buahan): Memasak dalam cairan dengan api kecil
- Stewing: Merebus makanan dalam air yang jumlahnya hampir sama dengan

jumlah barang yang direbus
- Braising: Memasak dengan cairan yang jumlahnya lebih sedikit daripada bahan

yang dimasak
- Steaming: Memasak dengan uap air
- Blanching: Memasak dengan mencelupkan bahan makanan pada air / minyak

yang mendidih beberapa saat tidak sampai matang kemnudian diangkat
kembali.

2. Memask panas kering
- Griling (Memanggang): Memasak dengan api terbuka dan berasal dari bawah

makanan yang dimasak
- Roasting: Memasak dengan api yang berasal dari segala arah, biasanya di oven
- Baking: Memasak makan didalam oven
- Frying (Menggoreng): Memasak dengan menggunakan minyak panas yang dapat

dibedakan menjadi:
 Sauteing/Pan Frying/Shallow Frying
 Menggoreng dengan minyak sedikit
 Deep Frying
 Menggoreng dengan minyak banyak

- Blanching: Memasak dengan mencelupkan bahan makanan pada air/minyak
yang mendidih beberpaa saat tidak sampai matang kemudian diangkat kembali.

3. Memasak dengan cara kombinasi
- Pot Roasting

Metode gabungan memasak yaitu braising dan roasting
- Microwave Cooking

Memasak didalam oven yang menggunakan listrik menghasilkan getaran panas
yang tinggi
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G. Potongan Sayuran

Juliene Brunoise Macedoinne   Jardiniere Paysanne

H. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Menu

Di dalam menyusun menu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk
mendapatkan hasil yang baik, yaitu :
1. Kemampuan juru masak

Kemampuan juru masak sangat mempengaruhi hasil makanan yang dimasak, apakah rasa,
penampilan atau variasi menunya.

2. Bangsa dan jenis tamu
Dalam menyusun menu harus diketahui lebih dahulu untuk siapa makanan ini dibuat
karena selera suatu bangsa dan jenis tamu mempunyai selera sendiri-sendiri.

3. Kepercayaan/agama
Ada kepercayaan/agama yang melarang penganutnya makan sesuatu misalnya babi, sapi
atau makanan yang bernyawa.

4. Musim
Makanan yang dihidangkan harus disesuaikan dengan musim pada saat itu terutama pada
negara-negara mempunyai 4 musim. Begitu juga hidangan makanan pada waktu lebaran,
natal atau tahun baru.
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BAB IV
PERSIAPAN RESTORAN

A. Pengantar Persiapan Restaurant/Mise-en-place
1. Arti “Mise-en-place”

Mise en place adalah kata terminology Perancis yang digunakan secara internasional
dalam bisnis perhotelan dan “catering” (jenis usaha produksi dan penghidangan
makanan/minuman). Mise-en-place berarti menempatkan dan mengatur segala sesuatu
pada tempatnya untuk suatu proses pekerjaan.

2. Prinsip-prinsip “Mise-en-place”
a. Bersih
b. Teratur dan rapi
c. Indah/mempunyai daya tarik
d. Sesuai dengan kebutuhan (baik dalam jumlah dan macamnya)
e. Disiapkan sebelumnya

3. Tujuan “Mise-en-place”
Tujuan “Mise-en-place” adalah untuk menunjang proses pekerjaan agar dapat
terselenggara:
a. Lancar dan teratur
b. Tepat pada waktunya
c. Mudah dan menyenangkan

Di restaurant dan bar proses pekerjaan harus dapat menyenangkan baik bagi si
karyawan, maupun tamu. Di restaurant dan bar “Mise-en-place” ditujukan juga
sebagai sarana/pelengkap atmosper serta dekorasi ruangan.

B. Mengatur Persiapan di Restoran
Jenis tugas yang dipersiapkan pada saat “Mise-en-place”:
1. Membersihkan restoran

Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah:
a. Membersihkan dan menyapu lantai.
b. Membersihkan dan menggosok pintu, jendela, dll.
c. Membersihkan debu dari meja ataupun kursi.
d. Membersihkan side board (tempat menyimpan alat-alat seperti: cangkir, piring,

pisau, garpu, sendok yang berada di restaurant).
e. Meluruskan/menempatkan meja dan kursi pada tempat yang serasi.

Tetapi pada beberapa restaurant, pekerjaan semacam ini akan dilaksanakan khusus
oleh seseorang yang mendapat pengawasan langsung dari housekeeping
department.
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2. Mempersiapkan linen.
a. Semua jenis linen yang akan dipergunakan dicek kebersihannya dan diambil dari

tempat penyimpanannya. Untuk menyimpan linen semestinya ada linen loker yang
memang khusus dipakai untuk menyimpan linen. Kalau tidak, bisa disimpan di side
stand.

b. Mengatur linen:
Meliputi: moulton, guest napkin, table cloth sesuai dengan ukuran meja yang ada,
Linen yang tidak dipergunakan agar disimpan kembali pada tempatnya . Dalam
menyimpan linen ini, tumpuklah linen tersebut dengan rapi, dimana lipatannya
menghadap keluar, sehingga mudah untuk menghitungnya.

3.   Mempersiapkan side board/side stand.
Kadang-kadang side board disebut juga side stand atau waiters points yang merupakan
tempat dimana semua alat-alat yang diperlukan pada saat operation disimpan.
Berikut ini disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan yang berhubungan dengan
penyiapan side stand / side stand preparation.
a. Side stand dilengkapi dengan side stand cloth
b. Saucer dipakai untuk underliner water pitcher
c. B&B plate + doily paper untuk underliner butter
d. Dessert plate + doily paper + soup saucer untuk underliner soup
e. Dessert plate untuk crumbing down
f. Rectangular tray dan round tray.
g. Perlengkapan lainnya disiapkan menurut kebutuhan, seperti: condiment (tomato

ketchup, chilly sauce, Tabasco, dll), extra water goblet.

4. Melipat Lap Makan / Napkin folding
Untuk menciptakan suasana yang semarak di ruang makan khususnya pada meja yang
di set-up, maka bermacam-macam bentuk napkin harus dilengkapi dan diganti pada
masa/periode tertentu.
Ada beberapa bentuk napkin yang terdapat di restoran, yang bersifat sederhana dan
yang bervariasi. Bentuk yang sederhana biasanya dipergunakan sehari-hari, tetapi yang
bervariasi biasanya digunakan pada saat-saat tertentu umpamanya pada pesta jamuan
besar (banquet). Pada dewasa ini orang lebih menyukai bentuk napkin yang sederhana
daripada yang bervariasi.
Hal ini disebabkan oleh pertimbangan seperti:

a. Kesehatan, karena yang lebih sederhana lebih sedikit dipegang pada saat
melipatnya dan juga tidak terjadi banyak lipatan

b. Lipatan yang bervariasi memerlukan lebih banyak waktu jika dibandingkan
dengan yang berbentuk sederhana.



Halaman 27

Walaupun demikian, kedua bentuk napkin ini mempunyai fungsi yang sama yaitu
secara umum menyemarakkan ruang makan tersebut. Untuk itu guest napkin akan
dilipat dalam berbagai bentuk di antaranya adalah:

1. Bishop Maitre 2. Simple Triple Wave

3. Simple Triple Wave with Belt 4. The Envelope

5. Simple Fan 6. The Oriental Fan
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7. The Viking Hat 8. The Banana

9. The Card Holder 10. The Arum Lily

11. The Cardinal Hat 12. The Norwegian Glacier
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13. The Candle light 14. The Candle

15. Elf Shoe 16. Cock’s Comb

17. Japanese Kimono 18. The Rabbit
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19. The Rose                                                                   20. The Boat

21. The buffet 22. Norwegian Glacier

5. Memasang Taplak Meja/Laying The Table Cloth
Jenis dan ukuran meja yang terdapat di ruang makan adalah:

a. Square table (meja persegi empat)
Ukuran : 76 cm persegi untuk 2 orang

: 1 m persegi untuk 4 orang
b. Round table (meja yang bulat)

Ukuran : 1 m untuk 4 orang
: 1,5 m untuk 8 orang

c. Rectangular table (meja persegi panjang)
Ukuran : 137cm x 76cm untuk 4 orang
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Jenis-jenis meja ini dilengkapi dengan molleton (taplak meja yang tebal) dan table cloth
(taplak meja) yang cocok seperti:

a. Table cloth ukuran : 137cm x 137cm untuk meja 76cm persegi atau meja bulat 1 m
b. Table cloth ukuran : 183cm x 183cm untuk meja 1m persegi atau meja bulat 1,52m
c. Table cloth ukuran : 183cm x 137cm untuk meja persegi empat panjang 137cm x 76cm

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang taplak meja (laying a table cloth)
a. Meja serta kursinya harus diatur pada tempatnya.
b. Atas meja harus dibersihkan.
c. Meja harus dipasang pada tempat yang rata agar tidak bergoyang.
d. Pasanglah molleton di atasnya sebelum memasang taplak meja/table cloth

Laying the table cloth (memasang taplak meja) untuk meja bundar/round:
a. Letakkan taplak meja yang terbuka (unfolded table cloth) secara memanjang.
b. Ambilah lipatan paling atas yang terbalik (inverted) diantara ibu jari dan telunjuk serta

lipatan yang menyendiri antara telunjuk dan jari tengah. Lipatan paling bawah yang
menyendiri dibiarkan.

c. Angkatlah table cloth tersebut dan lemparkan lipatan paling bawah yang menyendiri itu
sampai ke ujung meja.

d. Lepaskan lipatan paling atas yang terbalik (inverted) yang terletak antara ibu jari dan
telunjuk dan tariklah lipatan yang menyendiri yang terletak diantara telunjuk dan jari
tengah secara perlahan-lahan ke arah kita (yang memasang taplak tersebut).

e. Goyangkan taplak meja tersebut secara pasti pada saat menariknya dan hal tersebut akan
lebih mudah membuka lipatan table cloth tersebut.

Tetapi pada meja yang panjang cara ini berbeda dimana harus dilakukan oleh dua orang:
a. Letakkan table cloth itu pada salah satu dari ujung meja dan tepi dari cloth menghadap

ke bawah
b. Bukalah taplak tersebut, dan secara pasti berada pada tengah meja dan akhirnya

buanglah pada kedua ujungnya.
c. Tarik taplak tersebut kencang dan mempergunakan kedua tangan. Angkatlah taplak

secara jelas pegang kuat-kuat dan bukalah lipatan tengah itu. Letakkan cloth di atas meja
dengan lipatan tengah berada di tengah-tengah meja.

d. Jika harus dilakukan sendiri dapat dilakukan dengan membuka lipatan table cloth
sampai kedua ujung jatuh diujung meja.

e. Berpindahlah keujung meja yang satu dan bukalah lipatan table cloth dengan menarik
kedua ujung secara berlawanan. Buka hanya setengah lipatan saja.

f. Selanjutnya berpindahlah ke ujung meja yang lain dan membuka sisa lipatan yang belum
terbuka dengan cara yang sama.
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6. Polishing
Polishing adalah kegiatan waiter dalam mengelap dan membersihkan cutleries, china
ware dan glass ware yang akan di tata atau di set up diatas meja makan. Sebelum
melakukan polishing waiter menyiapkan air panas di dalam water pitcher yang sudah
disiapkan dibagian steward oleh kelompok steward. Adapun kegiatan yang dilakukan
dalam polishing adalah:
a. Siapkan semua peralatan yang akan di set up diatas meja yang disesuaikan dengan

menu yang akan disajikan.
b. Polishing dilakukan dengan  menggunakan glass cloth dan air panas  (bisa ditambah

cuka/lime)
c. Cutleries dan china ware dipolish setelah glass ware
d. Polishing glass ware menggunakan uap air panas

7. Table Set Up/Laying a Cover/Pemasangan Alat-alat Makan
Cover mempunyai dua arti :
a. Berarti tamu, atau sejumlah tamu yang dapat ditampung dalam suatu restoran.
b. Berarti semua cutlery, crockery, glassware dan linen yang diperlukan untuk

dipersiapkan di atas meja sebagai alat untuk makan bagi seorang tamu.

Jadi yang dimaksud dengan table set up/laying a cover dalam hal ini adalah
mempersiapkan/ memasang cutlery, glassware, dan linen di meja, umtuk keperluan
seorang tamu, sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan.
Pada dasarnya ada dua macam jenis cover yaitu:
a. A la carte cover
b. Table d’hote cover

Dalam melakukan table set up perlu memperhatikan apakah menu yang disajikan table
d’hote atau a’la carte. Adapun tahapan-tahapan di dalam melakukan table set up dengan
menu Table D’hote adalah:

a. Laying table cloth untuk round table dilakukan dengan berdiri di antara kaki meja
b. Laying table cloth untuk rectangular table dilakukan dengan berdiri di salah satu

ujung meja
c. Laying table cloth untuk rectangular table dilakukan dengan berdiri di salah satu

ujung meja
d. Ujung-ujung table cloth harus menutupi kaki meja
e. Sebelum melakukan table set up kursi-kursi harus ditata
f. Table set up dilakukan dari belakang kursi, kursi bisa didorong kedepan untuk

mempermudah table set up.
g. Napkin diset up pertama. Posisinya lurus di depan posisi kursi
h. Dinner knife + Dinner fork diset up di kiri dan kanan napkin dengan jarak 30 cm

(sedikit lebih lebar dari ukuran dinner plate), dan 2 cm dari pinggir meja
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i. Cutleries yang lain mengikuti sejajar di kiri dan kanannya. Cutleries untuk dessert
di set-up melintang di atasnya (dessert spoon diatas dessert fork atau tea spoon
melintang dengan tangkai di kanan)

j. Water goblet diset up 2 cm di atas dinner knife
k. Flower vase di set-up ditengah-tengah meja, ashtray dan salt & pepper shaker di

kiri dan kanannya.
l. Semua perlengkapan table set up di set-up menggunakan round tray kecuali

napkin
m. Berikut disajikan contoh table set up dengan table d’hote menu sebagai berikut:

Sping Roll / Appetizer
Cream of Tomato / Soup

Chicken Gordon Bleu / Main Course
Devil Pan Cake / Dessert

American Soft Roll / Bread

n. Dari table d’hote atau set menu tersebut diatas jika dilakukan table set up maka
akan nampak seperti gambar berikut ini.

o. Setelah meja di set-up lengkap, kursi dirapikan kembali dengan posisi ujung
depan kursi persis berada di jatuhnya table cloth
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BAB V
MEMBUKA DAN MENUTUP RESTORAN

A. Jenis-jenis Restoran Service
Setelah selesai melakukan mise en place maka tahapan selanjutnya dalam operasional

restoran adalah restoran siap untuk dibuka. Pada saat restoran dibuka waiter/waitress akan
memberikan service/pelayanan kepada tamu. Ada beberapa bentuk dan tehnik pelayanan
makanan dan minuman yang bisa dipergunakan di restoran di mana setiap restoran belum tentu
sama, masing-masing mempunyai cara yang berbeda.
Jenis-jenis pelayanan makanan di restoran dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Table service

Suatu sistem pelayanan di restoran dimana makanan disajikan kepada tamu oleh pramusaji
a. American service

Adalah cara penyajian dimana makan yang akan dihidangkan sudah disiapkan dan
diatur di piring di dapur kemudian langsung disuguhkan ke tamu. Cara ini umumnya
digunakan di restoran yang menggunakan penghidangan cepat, seperti coffee shop, family
restaurant, café.
Pelaksanaan pelayanan ini sebagai berikut:
- Makanan yang diambil dari dapu harus menggunakan baki, diletakkan di meja Bantu

(site board). Kemudian makanan dihidangkan ke tamu tanpa baki kecuali minuman.
- Semua makanan / minuman dihidangkan dari sebelah kanan tamu dengan

menggunakan tangan kanan, begitu juga pada waktu mengambil barang kotor, kecuali
makanan/minuman yang letaknya di sebelah kiri menghidangkan  dan mengambil
barang kotor dari sebelah kiri amu dengan tangan kanan, seperti dinner roll/french
bread, salad sebagai lalapan (side dish).

Keuntungan pelayanan ini adalah mudah, cepat, praktis, tidak memerlukan banyak
peralatan, tidak memerlukan keterampilan yang tinggi seseorang pramusaji dan pelayanan
ini sederhana.

b. Russian service
Pelayanan  cara ini juga  disebut Platter Service  atau Silver Service adalah  cara
pelayanan dimana makanan yang akan dihidangkan telah disiapkan atau di porsi di
dapur kemudiaan di atur di atas sebuah pinggan. Pinggan berisi makanan ini dibawa dan
disajikan kepada tamu oleh seorang pramusaji dengan menggunakan service spoon &
service fork memindahkan makanan ke piring tamu dari sebelah kiri tamu dengan tangan
kanan, berlawanan arah jam.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan ini sebagai berikut:
1. Piring kosong diletakkan dari sebelah kanan tamu dengan tangan kanan searah jarum jam
2. Minta ijin kepada tuan rumah dengan memperlihatkan makanan sebelum disajikan
3. Sisa makanan dikembalikan ke dapur
4. Service spoon & fork hanya dugunakan untuk 1 macam makanan  begitu juga

penggunaannya untuk bentuk, irisan, lunak dan tempat makanan yang dalam.
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Keuntungan menggunakan cara pelayanan ini adalah:
- Tergolong pelayanan yang baik dan bermutu
- Tamu mendapat perlakuan yang khusus

c. French service
Pelayanan ini disebut juga Gueridon Service yaitu pelayanan mewah dengan menggunakan
peralatan khusus dimana makanan dimasak dihadapan tamu. Makanan dan minuman
disajikan dari kanan tamu dengan tangan kanan begitu juga mengambil barang kotor kecuali
roti, lalapan dan mentega dari kiri.
Cara ini memerlukan 2 orang pekerja, yaitu Chef de Rang dan Commis de Rang.
1. Chef de Rang

- Menerima tamu dan mencarikan tempat duduk
- Mengambil pesanan makan dan minum
- Menyajikan minuman
- Memasak makanan
- Menyuguhkan bill

2. Commis de Rang
- Menerima pesanan dari Chef de Rang, menyerahkannya ke dapur
- Mengambil makanan dan mengatur di gueridon
- Menghidangkan makanan ke tamu.

d. English service
English Service atau Familiy Service adlah pelayanan dimana makanan datang dari dapur,
ditaruh diatas platter, tuan rumah melayani, membagi, memotong hidangan dari pembuka
sampai makanan penutup atau tamu mengambil sendiri makanan yang diletakkan di tengah
meja.

2. Counter service
Suatu sistem pelayanan di restoran dimana makanan disajikan kepda tamu oleh pramusaji
atau cook. Pada sistem ini tamu duduk di counter tidak dimeja seperti siste table service.

3. Self/buffet service
Suatu sistem pelayanan di restoran dimana makanan mulai dari makanan pembuka sampai
makanan penutup beserta peralatan yang diperlukan disajikan di atas meja dan tamu
mengambil sendiri.

4. Carry out service
Suatu sistem pelayanan di restoran dimana makanan dipesan oleh tamu dengan datang
sendiri atau melalui telepon dan makanan tidak dimakan di dalam restoran tapi dibawa
pulang atau diantar ke rumah oleh petugas.



Halaman 36

B.Sequence of Service

Sequence of service adalah tahapan-tahapan di dalam melayani tamu dari tamu memasuki
restoran sampai tamu tersebut meninggalkan restoran. Tahapan service untuk menu table d’hote
berbeda dengan tahapan service untuk menu a’la carte. Adapun tahapan-tahapan tersebut untuk
menu yang table dhote dimulai dari:

1. Greeting and Welcoming the Guest

Greeting/menyapa tamu dengan mengucapkan “Good morning/afternoon/evening Mr/Mrs/Ms….
Welcome to ….restaurant.” dilakukan di pintu masuk restoran. Pada umumnya di restoran yang
ada di hotel waiter/waitress akan stand by d isamping meja atau side stand dan tamu akan diantar
ke meja oleh seorang hostes atau restoran supervisor.  Selalu tersenyum dan menatap tamu. Jika
nama tamu sudah diketahui sapa tamu dengan menyebutkan nama tamu.
Contoh:
“Good afternoon Mr Smith, welcome to Janger Restaurant. How are you this afternoon? Do you
have any reservation?”

2. Escorting The Guest

Antarkan tamu ke meja yang sudah ditentukan. Waiter/waitrees berjalan didepan tamu dengan
mengucapkan: “Could you follow me please?”
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2. Seating The Guest

Seating the guest/mempersilakan tamu duduk. Tarik kursi kemudian dorong secukupnya
(ladies first). Ketika posisi kursi sudah siap untuk diduduki ucapkan: “Have a seat please”

3. Unfolding Napkin

Unfolding napkin/membuka napkin. Buka napkin dari sebelah kanan tamu, tangan dan kaki
kanan ke depan. Napkin dilipat 5 cm ke dalam. Unfolding napkin untuk tamu berikutnya
dilakukan searah dengan arah putaran jarum jam/clock wise. Ketika menaruh napkin diatas
paha tamu ucapkan: “Your napkin sir, madam…”

4. Pouring Ice Water
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Pouring/menuang ice water dari sebelah kanan tamu. Air yang menetes dari water pitcher
dilap dengan service cloth yang ada di tangan kiri waiter. Ice water selalu ditambah jika
air berkurang tanpa diminta oleh tamu. Tambahkan ice water ke gelas tamu setiap kali ice
water yang ada didalam gelas tamu kurang dari ½. Pouring ice water untuk tamu
berikutnya dilakukan searah jarum jam/clock wise.

5. Introducing And Explaining The Menu

Berdirilah pada posisi yang mudah dilihat oleh tamu, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu
jauh dengan tamu. Posisi berdiri tidak membungkuk tapi tegak. Untuk meja rectanguler
berdirilah di ujung meja di tengah-tengah  dan untuk meja yang round berdirilah di antara
tamu. Pada saat memperkenalkan diri dan menjelaskan menu dilakukan dengan suara
yang jelas dan tidak terlalu cepat.
Contoh:
“Good evening ladies and gentleman, welcome to Janger Restaurant. My name is Abie,
and I will be your waiter during your dinner. For your dinner we have … for the
appetizer,... for the soup, for main course we have…… and for dessert we have…. Please
wait for a minute, I will be right back with your bread.”

6. Serving Bread and Butter

Bread dan butter selalu dihidangkan pertama (untuk continental food), bread dan butter
dibawa ke meja sekaligus dengan tangan kiri. Kemudian dihidangkan dengan tangan
kanan. Bread dan butter diletakkan di atas meja dengan posisi di tengah-tengah atau
posisi yang mudah dijangkau oleh tamu.
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7. Serving Food And Clearing Up Dirty Dishes

Setelah bread dan butter disajikan maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan makanan
sesuai dengan urutan menu atau struktur menu yang sudah ditentukan. Makanan selalu
diambil dari kitchen dengan mempergunakan oval tray atau rectangular tray dengan
ketentuan:
- Tray selalu dibawa dengan tangan kiri
- Makanan di bawa dengan oval dan rectangular tray.
- Posisi tray di atas (gambar kiri) jika waiter berada di luar restaurant. Sedangkan pada

saat memasuki restaurant posisi tray di bawah (gambar kanan)
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- Minuman (botol/gelas) dibawa dengan round tray

- Semua makanan yang diambil di kitchen diambil dengan rectangular tray. Posisi tray
berada di depan/ sejajar dengan pinggang pada saat memasuki restaurant.

- Serving appetizer/menghidangkan appetizer dari sebelah kanan (ladies first). Kaki
kanan di depan. Kemudian, tamu berikutnya dilayani searah dengan arah putaran
jarum jam/clock wise

- mArahkan garnish di posisi jam dua belas, seperti gambar berikut,

- Posisi tangan dan piring pada saat menghidangkan adalah sebagai berikut,
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- Setelah semua appetizer dihidangkan (dalam satu meja), waiter mempersilahkan tamu
untuk menikmati hidangan dengan mengucapkan : “Ladies and gentleman please
enjoy your ……….( nama appetizer yang dihidangkan)”

- Ketika tamu menikmati makanan selalu mengawasi situasi di meja tamu dari side
stand untuk mengantisipasi permintaan tamu atau menambahkan ice water.

- Sikap dan posisi waiter berdiri di restaurant sambil mengawasi tamu makan:
- Berdiri tegak dengan service cloth di tangan kiri, tangan kiri ke belakang. Tangan

kanan ke bawah
- Tidak bersandar di tembok, side stand, tiang dan tempat lainnya
- Service cloth di lipat empat dengan garis melintang horizontal
- Tidak berkumpul dengan waiter yang lain dan melakukan percakapan-percakapan

yang tidak perlu.
- Jika semua tamu dalam satu meja sudah selesai menikmati appetizernya, waiter minta

ijin untuk melakukan clear up dengan mengucapkan: Have you finished with your...?
May I clear up?

- Clear up appetizer dari sebelah kanan dimulai dari makanan yang pertama
dihidangkan. Kemudian, clear up tamu berikutnya searah dengan arah putaran jarum
jam/clock wise

- Posisi tangan, piring dan cutleries pada saat clear up adalah sebagai berikut,

- Piring kotor dibawa ke steward menggunakan rectangular tray
- Serving soup/menghidangkan soup dari sebelah kanan (ladies first). Kaki kanan di

depan. Kemudian, tamu berikutnya dilayani searah dengan arah putaran jarum
jam/clock wise

- Setelah semua soup dihidangkan (dalam satu meja), waiter mempersilahkan tamu
untuk menikmati hidangan dengan mengucapkan: ”Please enjoy your .... (nama soup
yang dihidangkan)”

- Jika semua tamu dalam satu meja sudah selesai menikmati soupnya, waiter minta ijin
untuk melakukan clear up dengan mengucapkan : ”Have you finish with your soup?
May I clear up?”

- Clear up soup dari sebelah kanan dimulai dari makanan yang pertama dihidangkan.
Kemudian, clear up tamu berikutnya searah dengan arah putaran jarum jam/clock
wise

- Posisi tangan dan soup cup serta underlinernya pada saat clear up adalah sebagai
berikut,
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- Soup cup, soup saucer dan soup spoon kotor dibawa ke steward menggunakan
rectangular tray. Underliner soup (dessert plate dan doily paper) ditaruh di side stand
untuk underliner dessert (jika diperlukan)

- Serving main course/menghidangkan main course dari sebelah kanan (ladies first).
Kaki kanan di depan. Kemudian, tamu berikutnya dilayani searah dengan arah
putaran jarum jam/clock wise

- Setelah semua Main course dihidangkan (dalam satu meja), waiter mempersilahkan
tamu untuk menikmati hidangan dengan mengucapkan: “Ladies and gentlemen
please enjoy your …….(nama main course yang dihidangkan)”

- Jika semua tamu dalam satu meja sudah selesai menikmati Main Coursenya, waiter
minta ijin untuk melakukan clear up dengan mengucapkan : “Have you fininsh with
your main course? May I clear up?”

- Clear up main course dari sebelah kanan dimulai dari makanan yang pertama
dihidangkan. Kemudian, clear up tamu berikutnya searah dengan arah putaran jarum
jam/clock wise

- Clear up B&B plate dan B&B knife langsung dilakukan tanpa harus minta ijin kepada
tamu

- Clear up B&B plate dan B&B knife dari sebelah kiri, kaki kiri di depan. Hal ini
dilakukan bersamaan dengan clear up salt & pepper shaker dan bread basket serta
butter (S & P shaker diletakkan di atas/dlm bread basket). Clear up ini dilakukan
berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam/ counter clock wise

- Crumbing down (dengan dessert plate dan service cloth yang digulung) dari sebelah
kiri, diikuti dengan memindahkan cutleries untuk dessert ke bawah.  Hal ini dilakukan
berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam/ counter clock wise.

- Cutleries dan piring kotor (dinner plate dan B&B plate) serta bread basket  dibawa ke
steward menggunakan rectangular tray. Salt & pepper shaker diletakan di side stand

- Serving dessert/menghidangkan desssert dari sebelah kanan (ladies first). Kaki kanan
ke depan dan berputar searah dengan arah putaran jarum jam/clock wise

- Setelah semua dessert dihidangkan (dalam satu meja), waiter mempersilahkan tamu
untuk menikmati hidangan dengan mengucapkan: “Ladies and gentlemen please
enjoy your ……..( nama dessert yang disajikan )”

- Jika semua tamu dalam satu meja sudah selesai menikmati dessertnya, waiter minta
ijin untuk melakukan clear up dengan mengucapkan : “Have you finished with your
dessert? May I clear up?”
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- Clear up dessert dari sebelah kanan dimulai dari makanan yang pertama dihidangkan.
Hal ini dilakukan searah dengan arah putaran jarum jam/clock wise

- Piring dan cutleries kotor dibawa ke steward menggunakan rectangular tray
- Flower vase, ashtray dan water goblet tidak diclear up jika tamu masih duduk di meja

8. Farwelling The Guest
Ketika tamu sudah selesai makan dan akan meninggalkan restoran waiter/watress mengucapkan
salam perpisahan kepada tamu.
Contoh:
“Ladies and gentlemen, thank you for coming to our restaurant. I hope that you have enjoyed
your dinner. Have a nice evening and good night (malam hari). Have a nice day (siang
hari/lunch)”

Jika menu yang ditawarkan kepada tamu adalah menu a’la carte maka service sequence/
urutan pelayanannya akan berbeda. Termasuk table set up nya pun akan berbeda.Adapun
table set up untuk a’la carte menu adalah seperti gambar berikut:

Sedangkan sequence of service untuk menu a’la carte walaupun berbeda namun
perbedaannya tidak begitu banyak. Perbedaannya terletak pada:
1. Setelah pouring ice water, waiter tidak perlu menyebutkan nama-nama makanan

(explaining menu). Urutan service setelah pouring ice water adalah presenting menu (a’la
carte). Menu dibawa dari side stand dengan tangan kiri. Presenting menu/memberikan
menu dilakukan dari sebelah kanan tamu dengan tangan kanan dan menu dalam keadaan
terbuka. Tamu wanita selalu dilayani pertama dan tamu berikutnya dilayani searah
dengan putaran jarum jam.

2. Taking the order/mencatat pesanan tamu dilakukan dari sebelah kanan tamu
menggunakan captain’s order/block order.

3. Distributing captain’s order/membawa captain’s order ke kitchen/bar/cashier sesuai
dengan pesanan tamu.

4. Adjusting cover/melengkapi atau menyesuaikan perlengkapan makan tamu (cutleries)
sesuai dengan pesanannya. Cutleries dibawa dengan round tray kemudian di set up di atas
meja sesuai dengan makanan pesanan tamu
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Urutan pelayanan berikutnya sama dengan pelayanan table d’hote menu. Makanan yang
dihidangkan sesuai dengan pesanan tamu. Setelah waiter melakukan clear up main course,
waiter harus menawarkan dessert kepada tamu (presenting dessert menu). Kemudian taking
order untuk dessert dilakukan dan diikuti dengan crumbing down dan adjusting cover.

A. Taking the Order
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada saat taking order adalah:

 Seluruh staff restaurant sudah mempunyai kesepakatan tentang kode tamu/penomoran
kursi. Nomor kursi ini akan sekaligus menjadi nomor/kode tamu. Seperti gambar
dibawah ini, kursi yang di sebelah utara disepakati sebagai kursi nomor satu dan nomor
dua sebelah timur, tiga di sebelah selatan dan empat di sebelah barat.

 Gambar dibawah ini memperlihatkan tiga orang tamu yang duduk di satu meja. Di kursi
sebelah utara duduk tamu pria (tamu nomor satu), di kursi sebelah timur ada seorang
tamu tamu wanita (tamu nomor dua), dan disebelah selatan ada satu lagi tamu pria (tamu
nomor tiga)

 Setelah presenting menu. Beri kesempatan kepada tamu untuk membaca menu dan memikirkan
makanan/minuman yang akan dipesan.
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 Sambil menunggu tamu yang sedang membaca menu, waiter bisa mengisi kolom-kolom yang ada
di captain’s order. Seperti: Date (tanggal hari ini), Waiter (initial waiter), Table # (nomor meja),
Person (jumlah tamu), Time (waktu pada saat taking order).

 Pastikan tamu sudah siap untuk memesan (tanyakan: “May I have your order
sir/madam?”)

 Taking the guest’s order/mencatat pesanan tamu dari sebelah kanan tamu. Tamu wanita
selalu dilayani pertama (dalam gambar terlihat tamu wanita adalah tamu nomor dua)

 Pertama, tulis nama makanan/minuman yang dipesan (dikolom Items) kemudian diikuti
kode/nomor tamu. Beri jarak beberapa garis antara appetizer, soup dan main course
(sesuaikan dengan jumlah tamu)
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 Menulis nama makanan boleh disingkat agar menghemat waktu dan tempat. Misalnya
Caesar salad disingkat menjadi Caesar sld, Chicken broth disingkat menjadi Chick brt,
dan Fillet of Fish Meuniere menjadi Fillet of Fish. Semua pesanan tamu diikuti dengan
kode/nomor tamu. Hindari menyingkat nama makanan dengan sangat singkat. Misalnya
Caesar salad disingkat menjadi C S, hal ini bisa membuat cook atau kasir bingung

 Setelah mencatat pesanan tamu nomor dua jangan lupa untuk repeating the
order/mengulang pesanan tamu.

 Pelayanan tamu berikutnya searah dengan arah jarum jam. Waiter berpindah ke tamu
berikutnya (tamu nomor tiga).

 Tamu nomor tiga memesan appetizer yang sama dengan tamu sebelumnya yaitu Caesar
salad, jadi waiter cukup menambahkan nomor tamu dibelakang nomor tamu sebelumnya
tanpa harus menulis Caesar salad lagi. Kemudian Onion soup disingkat Onion sp dan
Chicken Gordon Bleu disingkat Chick G. Bl. Semua makanan pesanan tamu diikuti
nomor tamu.

 Setelah mencatat pesanan tamu nomor tiga jangan lupa untuk repeating the
order/mengulang pesanan tamu



Halaman 47

 Karena kursi nomor empat kosong maka waiter berpindah searah dengan jarum jam ke
tamu nomor satu. Kemudian mencatat pesanan tamu.

 Pesanan tamu nomor satu adalah Shrimp cocktail yang disingkat Shrimp ck, soup yang
sama dengan tamu nonor tiga, dan Spaghetti Bolognese yang disingkat menjadi Spg
Bolognese sebagai main course.

 Setelah mencatat pesanan tamu nomor satu jangan lupa untuk repeating the
order/mengulang pesanan tamu

 Jika semua pesanan tamu dalam satu meja sudah dicatat, kemudian tulis jumlah total
pesanan tamu di kolom Quantity.
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 Tanyakan dan tulis nama tamu (host) dan nomor kamarnya di kolom yang telah tersedia.

C. Menutup Restoran

Setelah restoran ditutup masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh petugas
restoran. Setelah semua tamu meninggalkan restoran maka pekerjaan-pekerjaan yang masih
harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bersihkan semua jenis peralatan yang dipakai dan letakkan pada tempatnya
2. Hitung semua peralatan yang telah dipergunakan sesuai jenis dan stock
3. Mengisi log book
4. Buanglah sampah yang ada di semua area restoran ke tempatnya
5. Matikan semua listrik yang tidak digunakan
6. Tutup pintu dan jendela dengan baik.
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BAB VI
MENGHIDANGKAN BREAKFAST

A. Jenis-Jenis Breakfast

Sebelum menyajikan breakfast atau makan pagi mahasiswa perlu memiliki pengetahuan
mengenai breakfast menu. Hampir semua Negara memiliki jenis breakfastnya sendiri.
Namun jenis breakfast yang paling sering dihidangkan di restoran adalah jenis
Continental Breakfast dan American Breakfast. Masing-masing breakfast tersebut
memiliki cirinya sendiri.

Continental breakfast terdiri dari:

Any kind of juice
Any kind of fresh fruit
Any kind of bread / bakeries

served with butter, jam, marmalade, honey or peanut butter
Hot Beverages

American Breakfast terdiri dari:

Any kind of juice
Any kind of fresh fruit
Any kind of bread / bakeries

served with butter, jam, marmalade, honey or peanut butter
Any kind of cereals
Any kind of egg dishes
Any kind of hot cakes from the griddle
Meat for breakfast
Hot beverages

Berikut ini disajikan dan dijelaskan jenis-jenis makanan yang disajikan untuk American Breakfast

No Name of Dish Description Cutleries Crockery

Breakfast
1. Juices Juice Made From Tomato,

Clam, Carrot, Vegetables,
Orange, Lemon, Banana,
Grape, Grapefruit, Guava,
Blueberry, Cranberry,
Water Melon, Cantaloupe,
Honey dew  Melon

non Juice glass

2. Fresh Fruits Orange, Kiwi, Banana,
Grapefruit, Guava,
Blueberry, Apple,
Watermelon, Papaya,
Cranberry, Cantaloupe,
Honey Dew Melon,
Mango, Pear, Peach, Palm.

Dessert
knife/fork

Dessert plate



Halaman 50

No Name of Dish Description Cutleries Crockery
3. Compotes Prune, Pear, Leachy,

Papaya, Mango ect stew in
sugar syrup

Compote
spoon

Compote bowl,
dessert plate, paper
doily as under liner

4. Cold Cereals
Corn Flakes, Rice
Crispiest, Shredded
Wheat, Special K, All
Brand And
Bichermuesly

Made from corn, rice and
wheat and bichermuesly
made from yoghurt, milk,
and mixed fruit.

Cereal
spoon

Cereal bowl,
dessert plate, paper
doily as under liner

5. Hot Cereals
Rice Porridge, Oat
Meal, Grits, Cream of
Wheat

Porridge made from rice,
milk and wheat

Cereal
spoon

Cereal bowl,
dessert plate, paper
doily as under liner

6. Bakeries

.

Bakeries
Toast, Croissant,
Danish, Muffin, Soft &
Hard Roll, Doughnut,
Bagel, Pumpernickel,
Rye Bread

Made from flour, egg, milk
and butter

Dessert
knife/fork

Dessert plate

7. EggDishes

7.1 Boiled

2 pcs whole egg cooked in
boiling water( could be

prepared soft, medium or
hard)

Tea spoon

Egg stand, sugar,
paper, doily,

dessert plate as
under liner

7.2 Scrambled

Mixed 2 pcs of egg white,
egg yolk and milk, fried in
a pan and stir it constantly

while frying

Dinner
knife/fork

Dinner plate

7.3
Fried (Sunny Side up /
Turn Over)

Fried on one side only,
fried on both side ( over
easy, med, well done,

Dinner
knife/fork

Dinner plate

7.4 Poached
Skinless eggs cooked in
simmering water with
liquid/vinegar and salt

Dinner
knife/fork

Dinner plate

7.5 Omelet

Regarding the order, mixed
white and egg yolk,

cheese, onion, mushroom,
bacon ham, kidney.

Dinner
knife/fork

Dinner plate

7.6 Egg Benedictine

Poached egg on toast cover
with ox tongue,

hollandaise sauce and
truffles

Dinner
knife/fork

Dinner plate

7.7 Egg Florentine

Poached egg serve on bed
of Crisp Cooked Fresh

spinach, Covered
W/Morney Sauce

Dinner
knife/fork

Dinner plate
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Catatan:

- V8 Juice is juice made from 8 different kinds of vegetables such as tomato, carrot,

cauliflower, broccoli, spinach, cabbage, leek and celery

- When your guest order boiled egg ask your guest : Excuse me madam/sir, how would

you like your eggs to be cooked/done?

- Soft boiled egg: Egg cooked in boiling water for 3 – 4 minutes

- Medium boiled egg: Egg cooked in boiling water for 5 – 7 minutes

- Hard / well-done boiled egg: Egg cooked in boiling water for 8 – 10 minutes

- When the guest order omelet ask your guest: Excuse me madam/sir, What kind of

omelet would you like to have?

- Types of omelet: ham omelet, cheese omelet, bacon omelet, vegetables omelet, ham

and cheese omelet etc.

B. Table Set Up Breakfast

Pada saat melakukan table set up untuk breakfast yang menyajikan Table D’hote

menu yang perlu diperhatikan adalah susunan menu yang akan disajikan. Dari

susunan menu itu akan dapat dilakukan table set up.

Contoh Table D’hote breakfast menu:

Table D’hote Breakfast Menu
Any kind of  juices

Any kind of  fresh fruit
Any kind of bakeries

Any kind of egg dishes
Hot coffee or tea

Dari susunan menu tersebut diatas dapat dilakukan table set up sebagai berikut:
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Keterangan:
1. B & B knife
2. B & B  knife
3. Dessert fork
4. Dinner fork
5. Guest napkin
6. Dinner knife

7. Cereal spoon
8. Dessert knife
9. Coffee cup
10. Tea spoon
11. Coffee saucer
12. Water goblet

Catatan:

Untuk semua jenis egg dishes cutleries yang diset-up adalah dinner knife dan dinner fork

kecuali untuk boileg egg cutleries yang dipakai adalah tea spoon saja.

C. Sequence of Service A’la Carte Breakfast

Untuk menghidangkan breakfast dengan menu a’la carte urutannya adalah sebagai berikut:

1. Greeting and welcoming the guest.

2. Escorting the guest

3. Seating the guest

4. Unfolding napkin

5.Presenting menu

6. Pouring ice water

7. Serving coffee or tea

8. Taking order

9. Adjusting cover

10. Serving the food starting from juice or fresh fruit until egg

dishes or hot cakes and clearing up.

11. Fare welling the guest.
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BAB VII
PENGETAHUAN BAR

A. Sejarah Bar

Pada mulanya sejarah perkembangan bar ini berasal dari Amerika Utara, dimana bar

mula-mula dikenal oleh masyarakat pada beberapa abad yang silam, kemudian

dikenal dan disukai mengingat sifat-sifat serta suasananya yang lain dari pada yang

lain. Pada umumnya orang-orang sangat senang bertemu di Bar, berkumpul,

membicarakan sesuatu sambil minum khususnya minuman keras. Sesuai dengan

perkembangan Bar sekarang ini, Bar bukan saja sebagai tempat berkumpul atau

sekedar untuk minum-minum, tetapi juga merupakan tenpat hiburan, tempat santai

setelah seharian kerja, melepaskan dan menghilangkan ketegangan sambil

mendengarkan musik baik secara tidak langsung (melalui tape, compact disc, piringan

hitam) maupun secara langsung dari penyanyi, bahkan kita dapat berdansa di Bar

tersebut.

B. Definisi Bar

Pada mulanya Bar dikenal dengan nama atau sebutan Tavern. Bar berasal dari kata

“Banier” yang berarti sesuatu yang menghalangi, yaitu kayu pemisah antara pekerja

Bar (Bartender) dengan tamu. Kayu pemisah atau penghalang tersebut dinamakan

“Counter” counter tersebut mempunyai fungsi lain yang dilengkapi dengan kursi

tinggi yang disebut “Bar Stools”. Bars Stools dibuat sesuai dengan keinginan dan

selera yang punya bar (Owner). Di Bar tersebut tamu dapat duduk santai memesan

makanan dan minuman yang diinginkannya. Sebagai pemisah antara Bartender

dengan tamu, counter juga bertujuan untuk menghindari tamu yang mabuk masuk ke

dalam Bar dan mengambil minuman yang ada di Bar. Dengan memperhatikan dan

mengikuti perkembangan yang terjadi hingga saat ini, pengertian kata tentang Bar

adalah sebagai berikut “Bar ialah suatu tempat atau counter, dimana seseorang bisa

mendapatkan pelayanan makanan dan minuman, baik yang mengandung alkohol

maupun yang tidak mengandung alkohol.”
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C. Lay Out Bar

1. Bar Counter

Yaitu suatu penghalang bagian depan yang fungsinya sebagai pemisah antara

tamu dengan pekerja bar dan biasanya dilengkapi dengan Bar Stools (kursi tinggi)

didepannya untuk para tamu yang duduk. Tinggi Bar Counter yang ideal sekitar

110 cm.

2. Space

Banyak bar yang mempunyai Space (jarak) terlalu kecil. Yang ideal adalah antara

Bar Counter dengan Back Cupboard / Back Wall adalah 100 125 cm ini

memudahkan jangkauan Bartender untuk mengambil sesuatu untuk keperluan

operation seefisien mungkin.

3. Flooring (lantai)

Bahan yang terbaik untuk lantai adalah yang mudah dibersihkan dan dikeringkan

serta tidak licin, untuk menghindari kecelakaan kerja pada saat operation.

4. Back Wall / Bar Display

Yaitu bagian yang berada di belakang counter yang berfungsi sebagai tempat

menaruh dan memajang minuman (bottle display) serta gelas-gelas dengan

pengaturan yang menarik dan atraktif.

5. Glass Display / Hanger

Letaknya biasanya diatas counter, yang mana fungsinya untuk memajang

(mendisplay) gelas. Biasanya hanya untuk gelas yang berkaki (stem glass),

dimana gelas-gelas berkaki tersebut di gantung di hanger.

6. Cocktail Station / Speed Rack

Yaitu tempat untuk menyimpan jenis minuman yang akan dijual. Pada umumnya

adalah jenis Pouring Brand, serta dilengkapi dengan te,pat untuk menaruk juice,

ice cube, garnish and sink untuk mencuci gelas, peralatan bar dan untuk mencuci

tangan.

7. Sink / Plumbing

Yaitu tempat untuk mencuci gelas serta perlatan bar yang kotor. Penempatannya

biasanya disudut bar agar tidak terlihat oleh tamu yang duduk di counter.



Halaman 55

8. Drawer / Kabinet.

Yaitu tempat menyimpan stock minuman, barang-barang groceries dan keperluan
lainnya setelah bar tutup.

9. Chiller / Refrigeration
Yaitu tempat menyimpan minuman yang perlu didinginkan seperti : Beer, Wine,
Champagne, milk serta buah-buahan.

10. Cashier Desk
Yaitu ruangan dimana cashier membuat check atau bill, menerima pembayaran,
dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Cashier Desk biasanya di dalam Bar
Counter ataupun berada di Hall area.

D. Jenis-Jenis Bar

Menurut bentuknya, Bar dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu:

1. Memanjang berbentuk huruf I
2. Berbentuk setengah lingkaran
3. Gabungan setengah lingkaran
4. Berbentuk lingkaran penuh
5. Gabungan setengah lingkaran dan memanjang
6. Berbentuk huruf L
7. Berbentuk huruf U

Menurut lokasinya, Bar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bar yang berdiri sendiri.
Di dalamnya termasuk pengusaha yang bergabung dengan Nite Club,
Discotheque, Café dan sebagainya yang berada di luar hotel.

2. Bar yang merupakan fasilitas hotel.
Bar ini berada di dalam hotel dan segala gerak, kegiatan, atau tindakan Bar
tersebut dibawah naungan hotel, tetapi mempunyai fungsi yang sama.

Macam-macam bar menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Publik Bar
Bar yang melayani penjualan minuman untuk umum, dimana Bartendernya dapat
langsung berhubungan dengan tamu sambil membuat minuman.

2. Service Bar
Bar yang letaknya berada dibelakang berdekatan dengan dapur/kitchen, serta

room service suatu hotel, bartendernya tidak berhubungan langsung dengan tamu

dan bar jenis ini tidak dilengkapi dengan bar stools.
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3. Snack Bar

Bar hanya menjual makanan besar dan

4. Mini Bar

Bar yang berada di dalam kamar hotel dimana minuman alkoholnya dalambentuk

botol kecil, yang ditata di atas meja yang dilengkapi freezer kecil untuk

menyimpan minuman lainnya seperti beer, softdrink sehingga tamu dapat

mengambil sendiri. Bar ini berada dibawah tanggung jawab Housekeeping

Department.

5. Pool Bar

Bar yang di area kolam renang disuatu Hotel (swimming pool). Penjualan

minumannya tidak lengkap, terbatas pada beer, softdrink, juice, cocktail, juga

disediakan beberapa macam snack. Untuk pelayanannya bartender dibantu oleh

satu atau dua orang waiter / waitress. Gelas yang digunakannya biasanya gelas

plastik.

6. Portable Bar

Bar yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang sesuai dengan

kebutuhan. Biasanya bar tersebut berupa counter yang diberi roda atau berupa

gabungan dari beberapa meja yang digabung dan diatur sehingga membentuk

suatu counter. Portable bar ini biasanya digunakan untuk party seperti : cocktail

party, garden party dan lain-lain. Dan juga biasanya hanya melayani seperti soft

drink, juice, beer atau jenis high ball saja.

7. Sanken bar / Garden bar

Bar yang letaknya diluar atau diruangan terbuka (open air) seperti : di Garden

(kebun).

8. Expresso Bar

Bar yang terdapat di pelabuhan-pelabuhan laut dan udara. Berasal dari Italia dan

menjual beberapa minuman disini justru diletakkan pada penjualan café atau ice

cream.

9. Private Bar

Bar yang berada /. Terdapat di rumah-rumah orang “The Have” atau orang-orang

berada. Minumannya tidak selengkap di bar. Biasanya terbatas pada koleksi yang
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punya bar. Pelayanannya langsung ditangani oleh tuan rumah atau tamunya

sendiri.

10. Lounge Bar

Bar yang biasanya terdapat di dalam hotel tempatnya luas dan memanjang.

Ruangannya tertutup dan dilayani oleh bartender dan beberapa waiter. Sangat

cocok untuk tamu yang ingin relax, mendengarkan musik sambil menikmati

minumannya.

11. Bar dan Restaurant

Biasanya terdapat di kota-kota bentuk dan tampilannya seperti restaurant. Barnya

terletak disudut restaurant dilengkapi dengan hiburan seperti band untuk

mengiringi tamu-tamu yang sedang makan dan minum.

E. Fasilitas Bar

Fasilitas untuk tamu yang biasanya ada di bar :

a.Toilet

b.Public telephone

c.Ashray, paper napkin, snack

d.Parking area dan vallet parking

e.Car call

f. Air conditioner

g.Music dan hiburan lainnya.

F. Pengetahuan Minuman/Beverage knowledge

Jenis-jenis minuman:

1. Non Alcoholic Beverage

Adalah minuman

. yang tidak mengandung alcohol terdiri dari :

a. Natural Mineral Water

Adalah air yang mengandung mineral dan berasal dari dalam tanah atau sumber

mata air, yang diolah, dibersihkan, dan disterilkan sebelum diperdagangkan. Ada
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beberapa macam diantaranya ditambah CO2 di dalamnya yang berguna untuk

mengawetkan dan menyegarkan. Beberapa merk mineral water antara lain:

-Perrier dan Evian (Perancis)

-Aqua, Ades, Oasis, Vit, Sosro (Indonesia)

b. Artificial Mineral Water

Adalah minuman yang dibuat mirip meniru sifat-sifat mineral water dan biasanya

diberi bahan aroma-aroma tertentu, serta diawetkan dengan CO2. Minuman jenis

ini lebih dikenal dengan nama soft drink.

Beberapa jenis artificial mineral water antara lain :

1) Soda water

Minuman ini merupakan yang berbada macam yang lainnya.

Bahannya air mineral dan CO2.

2) Cola (Pepsi, Coca Cola dan RC Cola)

Bahannya air gula, chocolate caramel diawetkan dengan CO2

3) Ginger Ale

4) Tonic / quinine water

5) Bitter lemon

6) Lemonade

7) Strawberry

Jenis artificial mineral water ini selain diminum biasa berfungsi sebagai minuman

campuran atau mixing drink.

c. Aromatic / Stimulating Water

Adalah minuman yang mempunyai aroma merangsang yang dapat mempengaruhi

organ-organ ditubuh kita. Beberapa jenis aromatic / stimulating water :

1) Coffee mengandung kafein misalnya black coffee atau regular coffee,
Expresso, Ice coffee dll.

2) Tea mengandung misalnya Hot tea, hot lemon tea, Chinese tea, Ice lemon
tea dll.

3) Chocolate misalnya : Hot chocolate, Ice chocolate.
4) Milk, misalnya Hot milk, Ice milk.
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d. Juices

Adalah sari buah-buahan atau cairan yang diperoleh dengan memeras buah-

buahan, juice yang biasanya disediakan di bar antara lain :

1) Orange juice

2) Pineapple juice

3) Lemon/Lime juice

4) Grape fruit juice

5) Guava juice

6) Manggo juice

7) Tomato juice

8) Apple juice, dll.

Juice biasanya terbagi dalam dua golongan yaitu : fresh juice dan non fresh

juic.

e. Squash dan Cruzz

Jenis minuman ini adalah campuran dari soda water, juice dan kadang-kadang

ditambah dengan gula yang dibuat di pabrik dan dibotolkan disebut Cruzz,

sedangkan yang dibuat di bar biasanya disebut squash. Biasanya beberapa

squash yang ada di bar :

1) Orange squash

2) Lemon squash

3) Lime squash

f. Syrup

Adalah cairan kental / pekat berkadar gula yang sangat tinggi. Disediakan di

bar untuk bahan membuat minuman campuran (mixing drink). Syrup yang biasa

disediakan di bar antara lain :

1) Simple syrup

2) Vanila syrup

3) Grenadine syrup

4) Melon syrup

5) Strawberry syrup
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2. Alcoholic Beverage

Adalah semua minuman yang mengandung alcohol yang dapat diminum dengan

batas kadar alcohol %-751/2 % yang dinamakan dengan ethyl alcohol. Sedangkan

yang tidak dapat diminum dinamakan etanol alcohol. Alcohol adalah cairan yang

berwarna bening dan berbau ether yang diperoleh melalui proses fermentasi ada

yang berbentuk cari dan ada pula yang dicairkan.

Minuman dapat diperoleh dengan dua proses diantaranya :

a. Fermentasi

Peragian yaitu proses pemecahan gula dalam bentuk cair menjadi alcohol dan

CO2 dengan bantuan ragi.

b. Distilasi

Penyulingan yaitu proses pemanasan dan pendinginan kembah dengan maksud

untuk memperoleh kadar alcohol yang lebih tinggi.

Alcoholic beverage pada dasarnya terbagi dalam tiga jenis klasifikasi, berdasarkan

kelompok jenis alcohol yang terkandung di dalam minuman terbagi antara lain :

a.Beer

Adalah minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi malt, cereal

dan hops. Bahan dasar beer :

1) Malt : seperas grant (gandum) yang sudah ditambahkan dan dikeringkan.

2) Cereal: yang digunakan adalah beras atau jagung.

3) Hops: yang diperlukan untuk beer adalah bunganya yang berwarna hijau

muda dari suatu tanaman yang merambat. Bunga ini panjangnya 21/22 cm

dan terdiri dari daun-daun bunga yang mengelilingi suatu spindel. Pada

spindel terdapat batu lupulane yang mana memberikan pada beer rasa pahit

hops dan aroma hops yang karakteristik.

4) Yeast (ragi):adalah mikro organisme tunggal yang dapat merubah larutan

gula menjadi alcohol dan zat asam barang.

5) Water (air): 89-90 % dari pada beer adalah air yang harus bersih dari mineral

dan garam. Air yang baik berasal dari pilsan, bohamma.
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Komposisi dalam beer :
- Air : 89 – 90 %
- Alkohol : 4 – 7 %
- Gula : 3 – 4 %
- Protein : 0,4 – 0,5 %
- Mineral : 2 %
- CO2 : 0,4 – 0,5 %

Merk – merk beer yang terkenal :
 Indonesia : Anker, Bintang, Bintang Gold.
 Singapore : Tiger, Anchot
 Australia : Foster, Swan VB, Classic.
 Denmark : Carlsberg, Tuborg.
 Philipine : Sanniquel Bahham
 America : Budwerser, Miller, Bahanumes, Michelob
 Mexico : Corona, Carta Blaaca, Terat Karveza.
 Irlandia : Guinneess.
 Checoslovakia : Pilsner, Urguell.
 Belanda : Heeineken, Amstel.
 Francis : Kronenberg.
 China : Suntau
 Jepang : Kurn, Asaht, Suntory.

Beer dihidangkan dalam keadaan dingin, begitu juga gelas yang digunakan harus
dingin. Temperature beer berkisar antara 4-6 Csuhu yang terbaik / enak diminum
adalah 8 derajat celcius. Ada tiga cara pengepakan / penyimpanan kemasan beer,
yaitu Barrel, Bottle, Can.

b. Spirit

Adalah minuman beralkohol hasil distilasi. Spirit terbagi dalam dua golongan :

- Liquor : Gin, Vodka, Rum Whisky, Brandy, Tequila,
- Liqueur

Jenis-jenis liquor:

1). GIN

Adalah minuman alcohol yang diperoleh dari hasil fermentasi dan distulasi ulang
dari grain, herb, junifferberry. Berbeda dengan minuman-minuman lainnya yang
tercipta karena adanya tradisi local dan keagamaan. Gin diketahui siapa
penciptanya yaitu seorang dokter yang bernama Dr. Fransiscus de la boe atau
yang lebih dikenal dengan nama Dr. Sylvius pada tahun 1650. Pada mulanya ia
tidak bermaksud membuat suatu minuman beralkohol, tetapi ingin membuat obat
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yang mana pada saat itu belum diketemukan obat untuk mengobati penyakit
ginjal. Berdasarkan pengetahuannya minyak dari juniferberry dapat digunakan
untuk mengobati pengobatan, kemudian dia mencoba mencampur pure alcohol
dengan junniferberry ternyata cukup ampuh untuk mengobati penyakit tersebut.
Hasil ciptaannya ini disebut Genievre. Selanjutnya orang Belanda menyebutnya
Genever dan lama kelamaan menjadi popular di Inggris pada tahun 1700 M dan
orang menyebutnya Gin.

Bahan utama Gin :

a). Grain :Barley, Ray, Corn.

b). Herbs (bumbu-bumbuan): Orange / lemon pel, Cardamen, Conander, Bitter,
Almond, angelic orns roots, carawy, seed, fennel, licorise, cassia bark,
calamus root.

c). Junniferberries: Pohon / tumbuhan yang diambil minyaknya.

Keterangan :
Peel (kulit buah), Root (akar-akaran), Seeds (Biji-biijian), Bark (kulit kayu),
Berries (minyak)

Ada beberapa tipe Gin :
a). Dutch gin / Holland gin
Ciri-cirinya :

- Rasanya lebih manis
- Mempunyai aroma yang keras
- Biasanya dihidangkan dingindan straight up.
- Orang Belanda sering kali menyebutnya dengan nama beer.

Berdasarkan umurnya ada dua macam Genever :
- Jonge (Young) Genever
- Oude (Old) Genever
Merk-merk Genever :
- Bokma
- Hoppe
- Hultskamp
- Meder
- Bols
- Claryn
- Coeberg
- Henkes
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b). English gin / American gin

Ciri-cirinya :

- Rasa lebih dry
- Mempunyai aroma yang lunak / Laght bodred.
- Bisa diminum straight up on the rocks atau dengan campuran, juga untuk

minuman campuran.
Merk-merknya:

- Beefeater
- Gordan dry gin
- Tangueray
- Gilbeys
- Seeagrams Extra Dry Gin
- London Satin gin
- Bombay sapph

2).VODKA

Pada mulanya Negara yang menghasilkan vodka adalah Rusia dan dibuatnya

dengan bahan dasar kentang. Sekarang banyak Negara lain terutama Amerika membuat

bahan dasar grain, dicampur dengan kentang. Kentang menghasilkan vodka yang lebih

baik, tetapi grain dapat menghasilkan lebih banyak vodka dibandingkan dengan kentang

walaupun jumlah yang dipakai sama banyaknya.

Beberapa merk Vodka :

- Stohchnaya
- Meskovkaya
- Kropkaya
- Zyma
- Pertsovka
- Belshoi

- Berzoi
- Smirnof (red, blue, silver, jahe)
- Wolfschmiddt
- Samavar
- Absolut Vodka

Karena pada saat pembuatan vodka disaring dengan “charcoal” (arang kayu) dan tanpa
dicampur dengan flavor apapun maka vodka mempunyai sifat-sifat :
- Colorless (tidak berwarna)
- Tasteless (tidak berasa)
- Ordorless (tidak berbau)

Vodka dapat diminum straight up, on the rocks, ataupun dengan mixer (soft drink &
juice) juga cocok untuk dibuat minuman campuran (cocktail).



3). RUM

Rum dibuat dari tebu (sugar cane). Tebu sebelumnya diproses menjadi gula sisa

pembuatan gula tersebut adalah (kurang lebih 5% masih mengandung gula). Molases

tersebutlah yang dibuat dengan jalan fermantasi dan distilasi.

Ada 4 macam gabungan rum :

- Light rum : very dry, light bodied rum.
- Gold rum : medium bodied rum.
- Dark rum : rich, full bodied rum
- Aromatic rum : pungently aromatic

Negara-negara penghasil rum yang terkenal kebanyakan berada di daerah  Caribia hingga

Amerika latin. Rum sangat luwes untuk dibuat mixed drink atau flavoring makanan,

terutama pastries (kue-kue)

Merk-merk rum :

- Bacardi
- Captain morgan
- Negrita
- Don-Q
- Lemon hart
- Carioca
- Myers
- Ron rico
- Gold Coaster

4).WHISKY

Ejaan Amerika : Whiskey
Ejaan British : Whisky

Asal kata whisky adalah bahasa Irish Gache, dari bahasa Scot Gache (Visge), kedua-
duanya berarti “water of life”. Pada dasarnya proses pembuatan whisky melalui beberapa
tahap seperti :
- Malting : Barkey dikecambahkan kemudian dikeringkan
- Mashing : Malt dihancurkan / dibuat tepung
- Fenneating : Tepung barley (malt) diberi ragi (proses fermentasi)
- Distiling : Hasil fermentasi di distilasi menghasilkan cairan

beralkohol yang bening.
- Maturing blending : Pemberian warna dan bumbu-bumbu lainnya.
- Aging : Penyimpanan dipotong kayu oak untuk jangka waktu tertentu.
- Boltling : Pembotolan.
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Negara – Negara penghasil Whisky yang terkenal:

a). Scotlandia (Scotch Whisky)
Merk-merk nya :

- Johnie Walker (red, black, gold, blue
label)

- Chivas regal 12 years
- Chivas royal statue 21 years
- Glenfiddich
- Glenlives
- Ballantines
- J & B (Justerin & Brook)
- Cutty sark
- Black & white
- Dewars White label

- Vat 69
- Passport
- Long Jhon
- King George
- White Horse
- Bell’s
- Grant’s
- Teacher’s Campbell
- High land
- Dimple

Scotch whisky ada yang regular dan ada yang premium, yang premium kualitasnya lebih
bagus. Contoh premium whisky :
- Dample
- Chivas regal
- Jhonny Walker Black Label
- Jhonny Walker swing

Kalau dilihat dari bahannya scotch whisky terbagi menjadi dua macam yaitu :

- Matl whisky

Dibuat dengan cara “The old fashioned pot” dari malted barley (jawawut) rasanya

kurang begitu enak, penuh aroma dan harganya mahal.

- Grain whisky

Dibuat dengan cara Caffey patent method dengan bahan-bahan : Maiza, Ots, rye, dan

malted barley. Mempunyai sedikit aroma sifatnya lebih koersia dan proses

pembuatanya lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Grain whisky ini

umumnya dicampur dengan malt whiskey yaitu yang disebut Blended scotch itu di

pasaran kita sering menjumpai scotch whiskey yang disebut “Blended scotch whisky).

b). America (American Whisky/bourbon whisky)

Disebut juga bourbon whiskey karena pertama kalinya di buat di distrik, di Bourbon,

di Kentucky America dari tepung jagung (maizena).

Halaman 65



Merk-merknya :

- Jim Beam
- Antique
- I. W Harper
- Old Grand Dad
- Jack Daniels

- Wild turkey
- Old crow
- Old Forester
- Henry Mc Kenna
- Font Rosca

c). Canada (Canadian whisky)

Sering disebut rye whiskey karena bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah rye

(gandum). Merk-merk nya :

- Canadian Club
- Black velvet
- Schenley Old
- Seagram VO
- Seagram Crown Royal

d). Ireland (Irish Whiskey)
Merk-merknya :

- John Jameson
- Old Bushmills
- John Power
- Tullamordew

e). Jepang (Japanese whisky)&  Australia (Australian whisky)
Jepang merk-merknya :
- Suntory
- Nikka

f). Australia
merek-merknya :
- Four seasons
- Glencor
- Corlo

Halaman 66



5). BRANDY, COGNAC & ARMANAC

 Brandy adalah minuman beralkohol yang dibuat melalui proses hasil buah anggur

(grape)

 Cognac adalah nama dagang yang dimonopoli untuk Brandy yang dihasilkan di

daerah cognac dekat sungai Charentes, Perancis.

 Armanac adalah Brandy yang dihasilkan di daerah Armanac di Perancis.

Jadi brandy, cognac dan Armanac pada dasarnya adalah sama yaitu sama-sama brandy

Cuma dalam hal ini selain kedua daerah itu (Cognac dan Armanac) jadi semua cognac

dan Armanac adalah brandy tetapi Brandy belum tentu Cognac dan Armanac.

Kata brandy berasal dari kata “BRANDEWIJN” dari bahasa Belanda yang berarti

BURNED WINE (wine yang dibakar). Kadar alcohol berkisar 40-50 %. Yang membuat

Cognac terbaik diantara semua Brandy karena tanah, keadaan cuaca, sedangkan Armanac

lebih keras aroma bahan dan tanahnya (Earther flavor). Cara menghidangkan Brandy

yang terbaik adalah dengan cara memanaskan gelasnya terlebih dahulu. Gelas yang

digunakan adalah Brandy snifter.

Pada label Brandy / Cognac biasanya tertulis tanda-tanda atau kata-kata yang menyatakan

umur dari Brandy di botol itu :

* one star (3 tahun)

** two star (4 tahun)

*** three star (5 tahun)

VS very superior (7-12 tahun)

VSO very superior (12-17 tahun)

VSOP very superior pale (25-40 tahun)

XO extra old (40-60 tahun)

Merk-merk Brandy :

- Beehive
- Terry Brandy
- Osborn
- Seguin Napoleon
- Lejon

- Operto (Portugal)
- Pico (Peru)
- Stock (Italy)
- St. Thomas (Aussie)
- Asbach Uralt (German)
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Merk-merk Cognac :
- Baron Otard
- Martell (VS, 3 *, VSOP Madathon,

Cordon Blue, XO Superior)
- Hennessy (XO, VS, VSOP)
- Remy Martin (VSOP)

- Camus (XO, Grand VSOP)
- Courvoisier
- Bisquit du Bouche
- Hine

Merk-merk Armanac :
- Tipane
- St. Vivant Armanac

Fruit Brandy

Brandy yang dihasilkan dari selain buah anggur. Ada tiga golongan fruit brandy :

1).Yang dibuat dari buah berdaging (Apple & Pear)

2).Yang dibuat dari buah yang berbiji (Cherry, Plums & Apricot)

3).Yang dibuat dari buah kecil-kecil yang bergerombol (Berries) misalnya: Raspberries,

Strawberries, Blackberries, Elderberries.

Merk-merknya :
- Dari buah Apple : Apple brandy, Apple Jack, Calvadas.
- Dari buah apricot : Apricot brandy.
- Dari buah cherry : Kusch, Kurschwasser.
- Dari buah Pear : Pear brandy, Potte Williams.
- Dari buah strawberry : Frase, dll.

6) TEQUILA

Sebelum orang-orang Spanyol datang ke Amerika pada awal abad ke 16, bangsa

Aztec telah membuat minuman seperti wine yang disebut Pulque yang dibuat dari agave

(sejenis kaktus) jenis maquey. Tanaman ini jika sudah cukup besar dipotong daun-

daunnya tinggallah bonggol (pangkal batangnya) yang menyerap nasan yang besar.

Batang agave ini diperas dan diambol getahnya. Getah itulah yang difermentasikan

hingga menghasilkan minuman yang disebut pulque. Pulque ini kemudian di distilasi

hadilnya disebut maquey brandy atau Vino miscal. Vino miscal yang terbaik berasal dari

kota Tequila di Negara Mexico. Selanjutnya minuman tersebut sekrang dikenal dengan

nama Tequila. Biasanya meminum Tequila disertai garam dan lime untuk menghilangkan

rasa getir dari getah agave tersebut.



Menurut warnanya Tequila terbagi menjadi 2 (dua) :

a. Tequila Gold

b. Tequila Light

Merk-merk Tequila :

- Marachi
- Jose Queryo
- Conguistador
- Anejo
- Olmecca

- Loz Ruiz
- Ole
- Pancho
- Camino

LIQUEUR

Adalah minuman beralkohol yang rasanya manis dibuat dengan cara penggabungan spirit

gula dan flavouring.

Spirit yang digunakan : bisa brandy, Gin, whisky, Rum dan lain-lain.

Gula yang digunakan : minuman 21/2 % dari jumlah beratnya yang digunakan

antara lain ; beer, maple, sugar cane, honey dan lain-lain.

Flavouring: fruits (buah) flowers (bunga), barks (kulit kayu), Roots (akar), seeds (biji-

bijian), peels (kulit buah-buahan) dan lain-lain.

Liqueur adalah sebutan untuk yang diproduksi di Eropa sedangkan produksi America

biasanya disebut Cordial. Liqueur biasanya diminum sesudah makan untuk mengiringi

dessert atau coffee (after dinner drinks). Liqueur bisa dihidangkan straight up, on the

rocks, ataupun dicampur dengan drink atau juice juga sebagai cocktail. Liqueur sering

juga digunakan untuk flavouring makanan, biasanya dessert, cake.

Pabrik-pabrik yang terkenal antara lain :

- Marrie Brizard
- Bols
- DC Kuyper

- Dolfi
- Cusinier
- Regneir, dan lain-lain.

Karena banyaknya pabrik dan banyaknya jenis/macam liqueur, maka sering dijumpai

suatu liqueur yang sama macamnya atau flavournya tetapi memiliki nama yang berbeda.
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Merk-merk liqueur :

- Coffee liqueur

Kahloa (Mexico), white coffee flavour Tia Maria (Jamaica) white coffee flavour

- Curacao

Liqueur dengan flavour orange yang tumbuh di pulao Curocao, kepulauan Antillen,

West Indies yaitu orange curacao, blue curacao, green curacao.

- Grand marmer

Flavour orange dari basic champagne cognac yang bagus kwalitetnya buatan Prancis.

- Contrean

Flavour orange dibuat oleh contreau sart angers, France.

- Triple Sec

Flavour orange tiruan dari cointreau

- Crème de Cacao

Dibuat dengan flavour cognac dengan vanilla, brown and white.

- Crème de menthe

Flavour bermacam-macam mint (pepper mint, freezomint, (green dan white)

- Bailyes

Irish whisky + irish cream.

- Dom Benedictine

Flavour herbs, dibuat oleh para biarawan gereja orde benedite oleh seorang padri M.

Alexander le brand di fecamp, Normandy Francis.DOM : Den Optimo Maximo

artinya To God, Most Good, Most Great.

- Drambuie

Scotch whisky ditambah flavour honey dibuat di Scotlandia.

- Peter Heering

Cherry liqueur buatan flavour Heering dari Compenhagen Denmark. Merupakan

cherry liqueur terbaik.

- Cherry Brandy

Dibuat dari brandy ditambah flavour cherry.
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- Galliano

Liqueur dari Italy dengan flavour herb, vanilla, roots, dan flower, nama Galliano

diambil dari nama pahlawan di Italy.

- Sambuca

Liqueur dengan flavour liqorice, anise.

- Irish mist

Irish whisky + flavour herbs and honey.

- Anisette

Flavour star anisse

- Advocat

Brandy + flavour + egg + sugar

- Amareto

Flavour almond

- Southern Comfort

Bourborn whisky + flavour peach

- Peach brandy

Brandy + flavour peach

- Apricot brandy

Flour apricot

- Crème de eassis

Flavour black currant

- Crème de banana

Flavour banana

- Maraschino

Flavour black maraca cherries

- Kirsch Liqueur

Flavour kirsch (cherry)

- Crème de fraise

Flavour strawberry

- Midori

Flavour melon
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- Sloe gin

Gin + flavour sloeberries

- Frangelico

Flavours cashew nut

c. Wines

Adalah minuman beralkohol hasil dari fermentasi sari buah anggur (grape) yang masak

dan dibuat sesuai dengan tradisi dan cara-cara local dimana wina tersebut dihasilkan.

Penggolongan wine :

1).Natural Wine / Table Wine

Wine yang merupakan hasil fermentasi langsung dari sari buah anggur (grape juice).

Kadar alcohol 10-12 %. Ada tiga natural wine / table wine menurut warnanya:

a). White wine

Dibuat dari white grape ataupun black grape, asalkan grape juicenya saja yang

difermentasikan tidak berikut kulitnya. Dihidangkan dalam keadaan dingin (7-10

derajat celcius) begitupun gelas yang digunakan.

b). Red wine

Berwarna merah kecoklatan dibuat dari red grape dan difermentasi bersama-sama

kulitnya sekaligus sehingga warna gelap dari kulit grape tersebut terserap olehnya.

Dihidangkan pada room temperature yaitu sekitar 18 derajat C.

c). Rose wine

Berwarna pink (merah muda) warna ini diperolah dengan cara mengikut sertakan kulit

red grape pada waktu fermentasi berlangsung tapi hanya beberapa jam saja. Kemudian

setelah mendapat warna merah seperti yang digunakan maka kulit red grape tersebut

diangkat dan fermentasi berlangsung tanpa grape itu. Dihidangkan dalam keadaan

dingin (7-10 derajat C) begitupun gelas yang digunakan.

2).Aromatized Wine

Adalah wine yang dicampur dengan atau diberi aroma / flavour akar-akaran, jamu-

jamuan, daun-daunan, atau bumbu-bumbuan (herb) lainnya. Jenis ini sering disebut
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dengan Vermouth. Merk-merk : Martini (dry, rosso, bianco), moilly prat, einzano, dan

lain-lain.

3).Fortified Wine

Adalah wine yang kadaar alkoholnya dimainkan atau ditambah dengan proses kimia yaitu

ditambah dengan brandy. Kadar alkoholnya 16-21 %

Jenis-jenis fortified wine :

- Sherry : Spanyol
- Port : Portugal
- Madeira : Portugal
- Malaga : Spanyol
- Marsala : Italia

4). Sparkling wine / champagne

Adalah wine hadil fermentasi berganda (2x) refermentasi, dari white wine. Dikatakan

demikian karena hamper semua sparkling wine dibuat dari white wine, tapi ingat ada juga

yang bukan dari white wine. Kadar alkoholnya sekitar 14 % mengandung Co2. Di

perancis ada suatu daerah yang bernama “champagne” daerah ini menghasilkan grape

yang sangat bagus untuk membuat sparkling wine yang dihasilkannya diberi label (nama

dagang) champagne dan sparkling wine dari daerah lain tidak boleh disebut champagne,

meskipun kini banyak daerah dan Negara lain yang menuliskan label champagne untuk

hasil produksi.

Sparkling wine ditemukan secara tidak sengaja /kebetulan oleh seorang monk (pendeta)

yang bernama Dom Prignon. Dengan tidak sengaja ia meragikan untuk kedua kalinya

wine yang sudah jadi. Selanjutnya proses tersebut diselidiki dan disempurnakannya.

Hingga sekarang sparkling wine yang terbagus adalah champagne dan champagne yang

terbagus adalah merk Dom Perignon.

Pada champagne jenis rasanya adalah sebagai berikut (tertera di label botol) :

- Brut or nature : very-very dry (kadar gula ½ - 11.2 %)

- Extra See : extra dry (kadar gula ½ - 3 %)

- Sex or dry : medium dry (kadar gula 3 – 5 %)

- Demi see : quite sweet (kadar gula 5-7 %)

- Doux : very sweet (kadar gula 7 % lebih)

Halaman 73



Beberapa merk champagne yang terkenal:

- Dom Perignon
- Charles Heidsick
- Pol Roger
- Laurent Perrier
Sparkling wine dihidangkan dalam keadaan dingin pada suhu 4-7 derajat C.

3. Mixed Drink

Adalah minuman campuran yang terdiri dari satu atau lebih minuman berakohol

dengan juice, gula, susu, garam dan sebagainya.

Menurut wujudnya, ada 2 golongan mixed drink yaitu :

a. COCTAIL

Mixed drink ini dihidangkan didalam gelas cocktail, kadang-kadang juga

dihidangkan dalam Old Fashioned glass, Champagne glass, Sour glass dan lain-

lain. Ada dua macam type cocktail yaitu :

- Aromatic Type : yang menggunakan aromatic type atau bitter.

-Sour Type : yang menggunakan citrus juice.

b. HIGHBALL

Dihidangkan dalam highball glass. Highball adalah campuran dari liquor + soft

drink misalnya Cola, Vidka cola, Gin tonic dan lain-lain.

c. OTHER MIXED DRINK

Golongan mixed drink ini bermacam-macam jenis dan variasinya. Bahannya

mirip dengan cocktail beberapa diantaranya ada yang ditambah dengan soft drink.

Banyak orang yang menyebut golongan ini dengan long drink atau coolers.

Beberapa jenis diantaranya adalah :

1) Collins

Minuman ini terbuat dari liquor/lime/lemon jc, gula dan soda water

dihidangkan dalam gelas collins misalnya Tom Collins.

2) Sling

Minuman ini terbuat dari liquor/lime/lemon jc, gula/syrup dan soda water

dihidangkan dalam gelas Collins misalnya Singapore Sling.
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3) Fizz

Dibuat dari liquor/lime/lemon jc, gula dan soda water, telur dan sedikit susu

dihidangkan dalam highball atau collins glass misalnya Gin Fizz.

4) Eggnog

Dibuat dari liquor, liqueur, susu, telur dan syrup dihidangkan dalam highball

glass. Minuman ini populer diminum pada saat natal atau tahun baru

(traditional drink), misalnya Brandy Eggnog.

Beberapa istilah di dalam penghidangan minuman :

1) On the Rocks

Menghidangkan minuman dengan es, dalam old fashion glass. Bila

dihidangkan dalam gelas lain sering disebut “with ice”

2) Straight Up/Neat

Menghidangkan minuman tanpa es, tanpa dicampur apa-apa.

3) Flambee

Menghidangkan minuman dengan membakar gelasnya terlebih dahulu.

Biasanya Brandy/Cognac dan shooter dihidangkan dengan cara ini.

4) Hot Drink

Minuman yang terdiri dari spirit + coffee.

5) Long drink

Minuman dimana alcohol dan non alcoholnya di mix dan cenderung lebih

banyak non alcoholnya biasanya long drink ini dibuat untuk porsi yang

banyak. Contoh : long island, Singapore sling, Gin Fizz, dan lain-lain.

d. Method of mixing drink:

1) Preparing

- Ambil gelas yang diperlukan, isi ice cube secukupnya kemudian letakkan di atas

counter.

-Ambil minuman yang diperlukan dan tuangkan ke dalam gelas dengan menggunakan

jigger.

- Tambahkan soft drink yang diperlukan.
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- Tambahkan garnish, straw, dan stirrer jika diperlukan.

- Hidangkan kepada tamu.

2) Stirring

- Methode ini mirip dengan preparing. Perbedaanya terletak pada saat menuangkan

soft drink dilakukan sambil mengaduk dengan mempergunakan long bar spoon.

3) Blending

- Ambil gelas yang diperlukan, letakkan di atas counter.

- Ambil blender dan isi dengan shaved ice.

- Ambil minuman yang diperlukan dan tuang ke dalam blender.

- Hidupkan blender mulai dari pelan sampai cepat kemudian matikan.

- Tuang ke dalam gelas dan tambahkan straw, garnish, stirrer bila diperlukan.

- Hidangkan kepada tamu.

4) Shaking

-Ambil gelas yang diperlukan letakkan di atas counter.

-Ambil shaker, isi dengan ice cube dan letakkan di atas counter.

-Tuangkan minuman ke dalam shaker.

-Tutup shaker tersebut, kocok baik-baik, jangan terlalu lama atau terlalu cepat.

-Buka bagian tutup shaker dan tuangkan minuman ke dalam gelas.

-Tambahkan garnish, straw, stirrer bila diperlukan.

-Hidangkan kepada tamu.

5) Mixing

-Ambil gelas yang diperlukan letakkan di atas counter.

-Ambil mixing glass, isi dengan cube, dan taruh diatas counter.

-Ambil minuman yang diperlukan dan tuangkan ke mixing glass.

-Aduk minuman tersebut, jangan terlalu lama atau cepat.

-Ambil strainer dan tutupkan diatas mixing glass.

-Tuang minuman ke dalam gelas yang sudah disiapkan.

-Tambahkan garnish, straw, stirrer bila diperlukan.

-Hidangkan kepada tamu.
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6) Floating

- Ambil gelas yang akan dipakai menyajikan minuman.

- Siapkan minuman yang diperlukan sesuai dengan recipe

- Tuangkan minuman kedalam gelas sesuai takaran dengan mempergunakan

punggung tea spoon sehingga minuman kelihatan berlapis-lapis.

- Hidangkan kepada tamu

Contoh-contoh mixed drink:

a.WHISKY COLA
Methode : Preparing
Ingredients : 1,5 oz Whisky

One bottle of Coca Cola
Garnish : Lime Sigment
Glass : Highball Glass
Supplies : Stirrer

b. CAMPARI SODA
Methode : Preparing
Ingredients : 1,5 Oz Campari

One bottle of Soda Water
Garnish : Lime peel
Glass : Highball Glass
Supplies : Stirrer

c. ORANGE SQUASH
Methode : Stirring
Ingredients : 1,5 Oz Orange Juice

2 Teaspoons Symple syrup
One bottle of Soda   Water

Garnish : Orange Slice and Red Cherry
Glass : Highball Glass
Supplies : Straw and Stirrer

d. LIME SQUASH
Methode : Stirring
Ingredients : 1 Oz Lime Juice

2 Teaspoons Symple Syrup
One bottle of Soda Water

Garnish : Orange Slice and Red Cherry
Glass : Highball Glass
Supplies : Straw and Stirrer
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e. TOM COLLIN
Methode : Stirring
Ingredients : 2/3 oz lime juice

2 Teaspoons Symple Syrup
1,5 oz Dry Gin
Top with Soda water

Garnish : Orange Slice and Red Cherry
Glas : Collin Glass
Supplies : Straw and Stirrer

f. SWEET MARTINI   COCKTAIL
Methode : Mixing
Ingredients : 0,5 Oz Sweet Vermouth

2 Oz Dry Gin
Garnish : Red Cherry
Glass : Cocktail Glass
Supplies : --

g. GRASSHOPER
Methode : Shaking
Ingredients : 1 Oz Cream

1 Oz Creme de Cacao (White)
1 Oz Creme de  Menthe (Green)

Garnish : ---
Glass : Champagne Glass
Supplies : ----

h. SCREW DRIVER
Methode : Shaking
Ingredients : 0,5 Teaspoon Granulated Sugar

3 Oz Orange Juice
1,5 Oz Vodka

Garnish : Orange Slice
Glass : Old Fashioned Glass
Supplies : --

i. BLOODY MARY
Methode : Shaking
Ingredients : 1/3  Oz Lime Juice

3 Oz Tomato Juice
1,5 Oz Vodka
2 Drops Tabasco
2 Drops  Worcestershire sauce
Salt and Pepper to taste

Garnish : Lime Ring
Glass : Old Fashioned Glass
Supplies : ---
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j. BANANA  DAIQUIRI
Methode : Blending
Ingredients : 0,5 Oz Cream

2 Teaspoons Symple Syrup
2/3 Oz Lime Juice
1/2 Pieces of Banana
1,5 Oz Light Rum
Crushed Ice

Garnish : ---
Glass : Champagne Saucer
Supplies : ---

k. ANGEL TIPS
Methode : Floating
Ingredients : 1,5 Oz Creme de Cacao (Brown)

1,5 Oz Cream
Garnish : Cherry on Toothpick
Glass : Cocktail Glass

4. Bar Equipment

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, sebuah bar harus dilengkapi dengan

peralatan-peralatan secukupnya baik peralatan untuk membuat minuman campuran

ataupun peralatan untuk kegiatan operation. Peralatan bartender yang biasanya digunaka/

berada didalam Bar Equipment/bar tools/Bar utensils.Bar Equipment terbagi enam (6)

bagian besar yaitu :

1). Silver Ware : Peralatan yang terbuat dari logam/stainless.

a. Shaker : Alat untuk mgocok minuman campuran Shaker terbagi 2 yaitu Boston

Shaker dan Standar Shaker.

b. Blender : Alat untuk membuat minuman khususnya juice, dimana blender tersebut

menghancurkan buah dan es batu.

c. Long Bar Spoon : Sendok panjang untuk mengaduk minuman

d. Sring Cocktail Straimer : Saringan cocktail berbentuk spiral, untuk menyaring

minuman yang tidak memerlukan es batu.

e. Bar Knife : Pisau bar untuk memotong buah dan membuat garnish.

f. Bottle Opener : Alat pembuka botol

g. Can Opener : Alat pembuka kaleng
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h. Wine Opener : Alat pembuka wine.

i. Wine Cooler & Standing : Alat untuk mendinginkan botol wine atau champagne

pada saat disajikan ke tamu.

j. Ice Bucket  : Tempat es untuk tamu yang menginginkan es lebih atau tamu yang

membeli minuman botolan, ice buckets berupa termos es kecil yang diletakkan diatas

meja tamu.

k. Ice Tongs : Alat untuk memanaskan gelas brandy.

l. Wine Basket ; Keranjang untuk red wine, podka saat akan dihidangkan ke tamu.

m. Champagne Stop-per : Alat untuk menutup botol champagne yang sudah dibuka.

n. Juice Squizzer : Alat untuk memeras buah-buahan, untuk mendapatkan sarinya.

o. Jigger  : Alat untuk mengukur minuman yang paling tepat.

p. Liquidizer : Alat untuk mengaduk minuman tetapi tidaj menghancurkan es batu.

q. Ice Crushed Machine : Alat untuk membuat es jenis crushed(kecil-kecil halus).

r. Ice Cube Machine : Alat untuk membuat es jenis cube(kubus)

s. Coffe Maker/Machine : Alat untuk membuat kopi jadi.

t. Coffe Grinder : Alat untuk menggiling kopi hingga menjadi bubuk.

u. Glass Washing Machine ; Alat untuk mencuci gelas yang dilengkapi dengan

beberapa sikat putar.

v. Draught Beer Dis[enser : Alat untuk mengeluarkan beer draught dari dalam

tong/barrel.

2). Wood /Plastic Ware : Peralatan yang terbuat dari plastik & kayu.

a. Funnel : corong

b. Brush : sikat untuk mencuci botol.

c. Speed por/pourer/Bottle Top Pourer : Alat untuk mengeluarkan minuman dalam

botol agar lebih cepat dan efisien serta lebih rapi.

d. Cutting Board : Telenan tatakan untuk memotong buah-buahn

e. Ice Scoop : Sendok es untuk menyendok/ mengambil es batu.

f. Round Tray : Nampan berbentuk bulat

g. Smasher : Pemikul

h. Juice Container : Tempat untuk menaruh juice yang sudah dibuka dari tempatnya.
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i. Muddler : Penggerus

j. Glass Mats : Tatakan gelas yang terbuat dari karet/plastik

k. Floor Mats : Tatakan untuk lantai agar tidak licin dan menghindari barang-barang

yang jatuh agar tidak pecah

3). China Ware : Peralatan yang terbuat dari keramik

a. Creamer : Tempat untuk ice cream

b. Sugar Bowl : Tempat gula berbentuk mangkuk

c. Sugar Box : Tempat gula berbentuk kotak

d. Salt/peper shaker : Tempat lada dan garam

e. Tea pot : Teko untuk tempat teh

4). Glass Ware : Macam-macam gelas yang digunakan di bar, dibagi menjadi dua bagian

yaitu :

a) Unsteamed glass

Adalah gelas yang berbentuk silinder/ gelas yang mempunyai dasar yang tebal dan

tidak bertangkai antara lain :

 Shot Glas

 Old Fashioned (single & double)

 Juice Glass

 Highball Glass

 Beer Mug

 Collins

 Zombie

 Mixing Glass

 Decanter

 Carafe

b) Steamed Glass

Adalah gelas yang mempunyai kaki (berkaki) antara lain :

 Liqueur Glass
 Sour
 Brandy Smifter/

Brandy baloon
 Red wine
 Champagne Soucer

 Champagne Tulip
 Squall
 Poco Grade
 Water Goblet
 Foulet Mug
 Coctail

 Fountet Pilsner
 White wine
 Champagne Flute
 Irish Coffe Glass
 Hurricane
 Coupete Margarita
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5). Material & Supplies

Adalah peralatan/perlengkapan tambahan yang digunakan untuk service ke tamu/

kelancaran operation, seperti :

 Stimer /pengaduk
 Paper Napkin/Cocktail Napkin
 Straw/pipet
 Cover Bill

 Tooth Pick
 Cocktail Pick
 Matches
 Coaster

6) Stationary : Alat-alat tulis/ alat-alat kantor

 Drink List
 Song Request
 Punch Peiforator
 Paper Clip
 Pencil, Balpoint
 Maps
 Marker

 Ten Card
 Captain order
 Stapler
 Tip EX
 Eraser
 Book
 Isolatape

5. Bar Spices and Garniture

Yang termasuk dalam bar spice adalah Lea & Perrins Sauce, Tobaco, Angesture,

Nutneg, Cloves, Cinnamon Stick, Salt & Peper, Brown Sugar, Cube Sugar, White

Sugar, Whipped Cream, Eggs.

Sedangkan yang termasuk dalam bar garniture adalah :

Olive, Maraschino Cherries, Stice Lime, Round Sliced Lime, Round Sliced Orange,

Half Sliced Orange, Flower, Lemon Peel, Orange Peel
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BAB VIII

ROOM SERVICE

Hotel adalah salah satu industri yang menyediakan pelayanan penginapan

(akomodasi), restoran, ruang konferensi/meeting, pesta pernikahan/ perayaan.

Industri hotel sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa

puas apabila kebutuhan dan keinginannya terhadap produk dan jasa layanan di

hotel terpenuhi.

Salah satu fasilitas yang disediakan suatu hotel adalah pelayanan makanan dan

minuman di dalam kamar tamu. Untuk memenuhi keperluan tersebut, hotel

menantikan bagian yang bertugas menyediakan pelayanan makan dan minum di

kamar tamu, yaitu Room Service. Room service adalah salah satu bagian di bwah

departemen food and beverage service yang bertugas mengelola penjualan makanan

dan minuman untuk diantarkan ke kemar tamu yang menginap di hotel.

Jam operasional room service dalam melayani pesanan tamu adalah 24 jam.

Jadi, room service harus sedia setiap saat begitu ada permintaan dari tamu hotel.

Pelayanan room service harus dilaksanakan secara cepat, efektif, efisien, serta

tetap mengutamakan keramahan dan sopan santun. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaannya, petugas room service harus berpedoman pada prosedur.

Pelayanan kamar yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Menyediakan perlengkapan room service secara lengkap agar pelayanan

dapat berjalan cepat dan efisien.

2. Bahan makanan dan peralatan harus disimpan di tempat yang aman

dan bersih serta ditata dengan rapi agar memperlancar proses pelayanan,

3. Menerima pesanan dan menyiapkan peralatan room service.

4. Menyiapkan tray dan trolley.

5. Mengantarkan dan menghidangkan makanan dan minuman ke kamar tamu.

6. Membersihkan ruangan room service dan membersihkan serta menyimpan

peralatan.

A. Etika Menerima Telepon

Etika merupakan tata krama dan tingkah laku dalam pergaulan. Etika

menitikberatkan pada tata cara yang sesuai kebudayaan manusia sehingga dapat
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terjadi hubungan manusia yang harmonis dan menyenangkan. Etika menerima

telepon adalah tata cara dalam menerima telepon sehingga tujuan penelpon dapat

tercapaoi dan kedua belah pihak sama – sama puas.

Saat taking order (melakukan pesanan) tamu tidak berhadapan langsung

dengan order taker, melainkan melalui door knob menu atau telepon. Telepon

adalah titik kontak pertama tamu dengan staf room service. Jika kesan pertama

menyenangkan, hal ini akan membuat tamu senang dengan layanan room service

dan berharap layanan berikutnya pasti lebih baik pula.

Telepon dari tamu harus dijawab dengan cepat dan sopan sesuai deni

prosedur perusahaan dan standar pelayanan tamu. Rincian pesanan disediakan

harus dijelaskan, diulangi kembali, serta kembali di cross check kepada tamu agar

tidak terjadi kesalahan saat memberikan pesanan.

Order taker adalah petugas di room service yang mencatat pesanan dari

tamu. Seorang order taker harus memiliki suara dan intonasi yang enak didengar,

memiliki pendengaran yane baik, meneuasai menu dan tahu lama pengolahannya,

memiliki pengetanuan tentang minuman, serta menguasai bahasa asing terutama

bahasa Inggris.

Dalam menerima telepon, sebaiknya pesawat telepon diangkat setelah dering

pertama. Jangan membiarkan telepon berdering hingga tiga kali tanpa ada jawaban

dari petugas. Saat menjawab telepon, jangan ada sesuatu di dalam mulut seorang

order taker seperti permen atau rokok. Juga tidak dibenarkan menerima telepon

sambil berbicara dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar order taker dapat

konsentrasi dan berbicara dengan jelas dan benar. Apabila telah selesai melakukan

percakapan dengan tamu, letakkan gagang telepon pada tempatnya setelah tamu

memutuskan sambungan telepon.

Adapun teknik menerima telepon sebagai berikut.

1. Segera menjawab dering telepon yang berbunyi.

2. Konsentrasi pada pembicaraan dan posisi tubuh bisa duduk atau berdiri

3. Menggunakan standar perusahaan saat melakukan greeting menyapa tamu

4. Berbicara dengan nada jelas, ramah, dan menyenangkan.

5. Berbicara tidak tergesa-gesa dan langsung ke tujuan pembicaraan

6. Bersifat menolong dalam memberi keterangan dan sabar.

7. Menyapa tamu dengan namanya.
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8. Meminta maaf untuk kesalahan dan keterlambatan.

9. Mengulangi hasil pembicaraan agar memperoleh informasi yang jelas dan benar.

10. Mengucapkan terima kasih sebelum mengucapkan selamat tinggal

Taking order adalah proses pengambilan pesanan dari tamu. Pada room service,

tamu dapat taking order makanan dan minuman melalui dua cara yaitu secara

tertulis dan secara lisan.

1. Secara Tertulis

Tamu dapat memesan makanan dan minuman dengan menuliskan pada menu

list yang tersedia. Cara ini biasanya dilakukan untuk makan pagi dengan

menggunakan sistem door knob menu. Setelah tamu memesan, maka petugas

room service akan mengambil dan mencatat pada buku order.

Door knob menu adalah kartu yang berisi informasi menu yang tersedia di

room service. Di setiap kamar selalu disediakan doorknob menu, sehingga tamu

bisa langsung mengisi tanpa perlu menelpon petugas room service. Tamu yang

hendak memesan hanya perlu memberi tanda pada menu yang diinginkan berikut

jam penyajiannya, lalu menu tersebut digantung di pintu kamar sebelah luar

sebelum tidur malam. Selanjutnya, petugas room service akan mengambil kartu

tersebut dan menyiapkan hidangan pada saat jam breakfast sesuai waktu yang

diinginkan oleh tamu.

Door knob menu memiliki ciri adanya lubang pada bagian atas kartu agar

dapat digantungkan di pintu kamar. Identitas tamu yang meliputi nama tamu,

nomor kamar, jumlah pesanan, tanggal dan tanda tangan tamu perlu diisi jika

tamu hendak memesan melalui door knob menu. Berikut ini contoh menu dan

waktu penyajian yang terlampir dalam door knob menu.

Waktu Penyajian

6.00-6.15 7.00-7.15 8.00-8.15 9.00-9.15

6.15-6.30 7.15-7.30 8.15-8.30 9.15-9.30

6.30-6.45 7.30-7.45 8.30-8.45 9.15-9.45

6.45-7.00 7.45-8.00 8.45-9.00 9.45-10.00
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Continental Breakfast Rp 65.000,00

Kopi Teh Cokelat Panas
Susu Kopi Susu Lemon

Disajikan dengan
Jus Buah Segar
-Nanas
-Jeruk

Buah-buahan Segar
- Pisang
- Pepaya
-Semangka

Rolls, croissant, Danish pastries with jam, marmalade, butter, madu

American Breakfast Rp 68.000,00

Dua telur Digoreng Sunny side up
Turn over easy
Turn over medium
Turn over hard

Direbus Soft, medium, hard
Poached
Scrambled
Omelette dengan tomat,keju dll

Pilihan lainnya:
Daging Ham Sosis

Japanese Breakfast Rp 68.000,00

Miso Soup Nori Seawed Steamed Rice
Oshinko Grilled Fish Japanese Green Tea

A'La Carte Breakfast

Yoghurt Rp25.000,00
Fresh Fruit Salad Rp23.000,00
Cornflakes Rp23.000,00
Nasi Goreng Rp35.000,00
BuburAyam Rp35.000,00
Kopi Rp13.000,00
Teh Rp13.000,00

Prior Subject to Applicate government tax and service charges

Nama : ..................... Tanda tangan

Kamar No : .........................

No. Pelanggan : ...................
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2. Secara Lisan

Selain melalui menu list, tamu juga dapat memesan makanan langsung melalui

telepon. Order melalui telepon diterima oleh order taker di dalam order pad. Ada

dua cara yang dipakai dalam mencatat pesanan ke dalam order pad yaitu duplicate

cheking system dan triplicate checking system.

a. Duplicate checking (pesanan rangkap dua), pencatatan pesanan dalam order

pad dibuat rangkap dua. Rangkap pertama (aslinya) digunanakan untuk

mengambil pesanan di kitchen atau di bar. Sedangkan rangkap kedua dikirim ke

kasir untuk dibuat tagihan berdasarkan makananan dan minuman yang dipesan.

b. Triplicate checking system (pesanan rangkap tiga), pencatan pesanan dalam

order pad dibuat rangkap tiga. Rangkap pertama dan kedua sama seperti

duplicate checking, sedangkan rangkap ketiga dipakai oleh waiter untuk

mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk menyajikan makanan dan

minuman.

Berikut ini contoh dialog saat taking order. Perhatikan dengan saksama!

Order Taker : Good morning, this is in Room Dining, Sarah’s speaking.
May I help you?

Guest : Good morning, this is Mr Robert, room 56. I want to order
ommelette and oranges juice for breakfast.

Order Taker : Mr Robert, for how many person do you order?
Guest : One person.
Order Taker : Would you like to try our special bread today? We have

assorted of bread for dinner roll, croissant, and danish
pastry.

Guets : Ok, I will try croissant with marmalade jam.
Order Taker: Thank you very much; may I repeat your orders? One

ommelette, one orange juice, croissant, and marmalade jam.
Is there anything else?

Guest : No, thank you.
Order Taker : Well, Mr Robert your ordered will be delivered in 15

minutes. Thank you for calling in room dinning and have a
nice day.

Pada saat taking order apabila guest hanya menyebutkan nomor kamar, maka

petugas order taker harus melengkapi data nama tamu pada buku pencatatan order,

sehingga data yang diterima oleh waiter akurat dan lengkap. Dengan begitu, saat

waiter menyajikan makanan dan minuman di kamar tamu, maka waiter dapat

menyebutkan nama tamu saat berdialog dengan tamu.
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Order taker dapat mencari nama tamu dengan beberapa cara, yaitu seperti berikut.

1. System computer room

Agar staf order taker mengetahui nama tamu, maka staf order taker harus

menghubungi bagian reservasi dan meminta nama tamu dimaksud. Petugas

reservasi mencatat tamu yang check in dengan menggunakan komputer.

2. Daftar kamar

Salah satu perlengkapan yang harus dimiliki room service adalah room rack

(rak nomor kamar) yaitu rak yang mencantumkan nomor-nomor kamar hotel secara

teratur berikut nama-nama tamu yang menginap di hotel sesuai dengan nomor

kamarnya.

3. Meminta keterangan dari front office

Apabila belum terdapat fasilitas system computer room, maka staf order taker

dapat menghubungi Front Office Department untuk menanyakan identitas tamu.

4. Bertanya langsung kepada tamu saat menelepon

Pada saat proses taking order, yaitu saat tamu memesan makanan dan minuman

melalui telepon, order taker dapat bertanya langsung kepada tamu tentang nama

tamu tersebut.

B. Prosedur Taking Order

Teknik menawarkan atau menjual produk adalah kemampuan untuk

menawarkan/ menjelaskan/ mempromosikan produk kepada konsumen sehingga

mereka tertarik untuk mencoba atau membelinya. Beberap hal yang perlu

diperhatikan saat menawarkan suatu produk adalah sebagai

1. Melakukan percakapan pembuka yang dapat menarik perhatian konsumen

2. Menyesuaikan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Alasan pertama dari seseorang untuk membeli suatu produk adalah untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Untuk menimbulkan keinginan dari

tamu, penjual harus mencoba mengamati respon/reaksi, lalu bentuklah daya tarik

pada apa yang akan dibeli tamu sesuai yang disarankan penjual.

3. Tamu selalu benar

Tamu tidak selalu benar, tapi penjual mesti bersikap seolah-olah tamu benar.

Walaupun tamu salah, penjual tidak boleh mendebat dan mesti menahan diri.

Saat memberi penjelasan, penjual jangan merasa lebih pintar dan memaksa tamu.
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan

penawaran/penjualan produk bergantung pada keterampilan penjual dalam

menarik perhatian tamu, merangsang ketertarikan tamu, serta menyesuaikan

keinginan dan kebutuhan tamu.

Produk yang dijual room service adalah makanan, minuman serta jasa

pelayanan yang cepat,efisien, dan tepat. Produk yang berkualitas ditunjang oleh

teknik promosi /penawaran yang baik sehingga dapat menarik minat pembeli.

Pada saat tamu memesan layanan karnar, maka petugas order taker juga

harus dapat menawarkan sesuatu yang lain untuk dapat meningkatkan pemasukan

hotel. Tetapi petugas order taker dilarang memaksa tamu untuk menambah

pesanan, melainkan dengan cara membantu member keterangan atau membantu

memilihkan menu yang nantinya akan memperluas wawasan kuliner tamu

tersebut.

Seorang waiter selain bertugas menghidangkan makanan dan minuman juga

bertugas sebagai penjual. Keterampilan ini dibutuhkan pada saat tamu

melakukan taking ordef."Saal taking order, waiter dapat menjelaskan,

menggambarkan, dan menganjurkan makanan yang disediakan oleh restoran.

Misalnya dengan menjelaskan makanan yang paling disukai atau populer di hotel

tersebut. Seorang waiter saat menawarkan sebaiknya tidak menggunakan kalimat

negatif, misalnya "Apakah Anda ingin makanan pembuka?". Akan terasa lebih

baik jika waiter mengatakan "Makanan pembuka apa yang anda inginkan?".

Untuk menjadi penjual yang efektif seorang waiter harus memiliki

beberapa sifat, yaitu membantu tamu, ramah, penuh perhatian, bersemangat, dan

mempunyai pengetahuan yang baik tentang menu yang tersedia sehingga dapat

menggambarkan serta menganjurkan makanan dan minuman yang sesuai dengan

keinginan tamu. Penjualan yang dilakukan waiter kepada tamu memiliki

beberapa manfaat seperti berikut ini.

1. Tamu mendapat informasi baru, adakalanya tamu bertanya kepada petugas

untuk menjelaskan menu yang tersedia atau yang disukai.

2. Makanan dan minuman yang dipesan tamu dapat meningkatkan pemasukan

hotel.

3. Karyawan jadi memiliki keterampilan menjadi marketing dalam menawarkan

produk.
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Petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan taking order dan

penawaran produk adalah Room Service Order Taker I Clerk. Order taker harus

bersifat sopan, sabar dan berhati-hati pada saat menerima telepon dari tamu

terlebih lagi pada saat pagi hari, ketika tamu baru bangun. Untuk membuat

kepastian order taker menulis pesanan dengan teliti dan jelas pada buku pesanan

tamu. Order taker juga harus mengetahui daftar menu agar dapat menjelaskan

dengan baik dan menarik selera tamu guna memberikan pilihan.

Beberapa hal pokok yang harus dimiliki oleh order taker adalah sebagai

berikut.

1. Sopanan serta menguasai etika bertelepon dengan baik dan benar.

2. Memiliki pengetahuan luas mengenai menu serta aneka wine.

3. Memiliki inisiatif dalam merekomendasikan makanan dan minuman.

4. Menguasai prosedur taking order room service yang meliputi mencatat

dengan lengkap semua data tamu yang memesan (nama tamu, nomor kamar,

jumlah pesanan, tanggal, dan jam pemesanan), mengulangi pesanan

tamu,lancar berbahasa Inggris dan bahasa asing lain guna memperlancar

komunikasi.

5. Menginformasikan kesiapan pesanan atau kemungkinan telat dengan

bijaksana.

C.Menata Tray dan Trolley

1. Jenis Peralatan Room Service

Room service harus memiliki peralatan dan perlengkapan guna menunjang

kelancaran operasional room service. Berikut ini beberapa peralatan yang biasa

digunakan untuk room service.

Agar gelas tetap terjaga dan tidak pecah, gelas harus disimpan di tempat yang

aman. Umumnya gelas disimpan di rak agar lebih aman. Gelas harus disimpan

dalam keadaan bersih dan mengkilap sehingga siap digunakan jika ada pesanan dari

tamu. Selain gelas, semua peralatan setelah dibersihkan sebaiknya disimpan sesuai

dengan jenisnya sehingga memudahkan mencari dan menggunakannya.

Aneka sendok, garpu, dan pisau juga harus disimpan sesuai dengan

kelompoknya. Sebelum disimpan sendok, garpu, dan pisau sebaiknya di polish

terlebih dahulu agar mengkilap
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Napkin harus disimpan dalam keadaan sudah dilipat dengan baik lipatan yang

telah ditentukan standar perusahaan. Dinner spoon dinner knife yang telah bersih

disimpan dengan dialasi napkin agar kebersihannya terjaga.

2. Prosedur Penyiapan Makanan dan Minuman

Saat menyiapkan pesanan makanan dan minuman, waiter harus mengikuti

prosedur yang digunakan oleh perusahaan/ hotel tempat bekerja. Berikut ini

prosedur penyiapan pesanan.

a. Menyiapkan dalam keadaan bersih perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan

(tray, alas tray, napkin, food cover, table assessories, cuttleris).

b. Menyiapkan pesanan makanan dan minuman disiapkan dengan cepat, cermat,

teliti dan bersih. Room service sudah dilengkapi dengan mesin kopi dan

persediaan aneka. juice. Pada saat penyiapan ini harus dilakukan dengan baik

agar makanan tetap terjaga kebersihannya

c. Perlengkapan dan peralatan ditata dengan memperhatikan keseimbangan tray

dan set up table.

d. Memeriksa kelengkapan order.

e. Membawa tagihan.

3. Teknik Menata Tray dan Trolley

Tray dan trolley harus ditata sesuai dengan standar perusahaan dan jenis

makanan yang dipesan. Penataan tray untuk makan pagi berbeda dengan penataan

untuk makan siang atau makan malam. Selain itu, tray juga dapat dilengkapi

pemberian cuma-cuma seperti parsel buah bagi tamu VIP atau permintaan khusus

seperti trolley dilengkapi dengan lilin dan bunga agar romantis.

Penataan tray memiliki prosedur tertentu yang tidak jauh berbeda dengan

penataan meja di restoran. Hal yang perlu diperhatikan saat menata tray adalah tray

selalu dilapisi napkin putih pada alasnya dan tray tidak menggunakan asbak dan

nomor meja. Di samping itu, tray juga tidak menggunakan underliner plate karena

ruang tray tidak luas.

Penataan dan penggunaan tray atau nampan dilakukan jika pesanan untuk

satu orang, sedangkan trolley digunakan jika pesanan lebih dari satu orang dan

memerlukan hot box untuk mempertahankan suhu makanan panas. Saat

mengantarkan makanan ke konsumen, makanan harus ditutup dengan food cover
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untuk mempertahankan suhu makanan agar tetap hangat saat sampai ke kamar

tamu.

Tiap peralatan pada tray harus ditata dengan memperhatikan kemudahan tamu

mengambilnya. Misalnya cangkir dan alasnya serta sendok teh berada di sebelah

kanan tray. Botol saus sebaiknya diletakkan dengan posisi berbaring. Jika

membawa teko panas, ujung teko menghadap ke depan untuk menghindari

tumpahan air panas jika terpeleset.

Jika pesanan tamu sudah siap, pesanan harus segera dibawa ke kamar tamu.

Setelah tiba di kamar tamu, waiter mengetuk pintu, menunggu jawaban, masuk,

menempatkan tray di meja dan menatanya. Umumnya waiter dapat kembali ke

kamar tamu untuk clear up sekitar 45 menit-1 jam setelah order diterima tamu.

Perhatikan contoh penataan tray berikut ini.

Pada gambar tersebut tray ditata untuk jenis makanan roti, selai, butter, kopi,

dan teh. Alat yang ditata adalah bread bucket yang telah dialasi napkin putih untuk

wadah roti, coffee pot, coffee cup and saucer, spoons, B&B plate and knife, salt

and pepper shaker.

Saat menata makanan di trolley, ada beberapa hal yang harus diperhatikan

seperti berikut ini.

1. Trolley diperiksa untuk memastikan suhunya sesuai dengan makanan.

Sebelum digunakan, trolley terlebih dahulu dihubungkan dengan listrik

sehingga hot box yang ada di bawah trolley sudah dalam keadaan panas

begitu ada order.
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2. Saat di kamar tamu troley berfungsi sebagai meja makan sehingga trolley

harus ditutup dengan table cloth serta di-set seperti meja restoran.

Trolley di atas menggambarkan menu American Breakfast yang terdiri dari

omelette (disimpan dalam hot box di bawah trolley), slice tropical

fruittropia (semangka, melon, nanas, dan lemon), toast bread with assorted

jam, orange juices, tea and coffee, sugar, creamer, wine, dan condiment

(chilli sauct, lada dan garam).

Adapun peralatan yang ada dalam trolley tersebut meliputi pemanggang roti

elektrik, coffeepot, teapot, bread bucket, juice jug, wine cooler, t ea and coffee cup,

tea spoon, dessert knife, dinner knife, dessert fork, dinner foA, knife, B&B plate,

dessert plate (untuk buah), dan dinner plate (untuk omelette).

D. Menyajikan Pelayanan Makanan dan Minuman di Kamar Tamu

1. Prosedur Memasuki Kamar Tamu

Setelah tamu memesan makanan, waiter segera menyampaikan pesanan

tersebut ke bagian kitchen. Selagi makanan dimasak, waiter menata trayl trolley

untuk dibawa ke kamar tamu. Setelah makanan selesai dimasak, tugas waiter

adalah mengecek apakah semua pesanan yang dipesan tamu sudah sesuai dan

lengkap. Pengecekan ini perlu dilakukan agar tidak ada yang tertinggal pada

saat menyajikan makanan kepada tamu. Di samping itu, waiter juga perlu

mengecek temperatur makanan dan minuman agar sesuai dengan jenis makanan

dan minumannya, ukuran porsi, penampilan makanan (sesuai dengan standar

resep), condiment yang menyertai hidangan kelengkapan peralatan makan dan

minum, serta bill yang telah diisii oleh cashier.

Seorang waiter saat menyajikan order kepada tamu, terkadang tak lupur dari

kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada saat penyajian adalah

sebagai berikut.

a. Penulisan angka kurang jelas sehingga jumlah pesanan tidak sesuai

permintaan tamu

b. Tulisan tangan kurang jelas sehingga salah membaca pesanan tamu

c. Suhu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan jenis makanan

Sebelum mengetuk kamar tamu, waiter harus mengecek kembali untuk
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memastikan nomor kamar yang benar. Seorang waiter harus mengetahui

prosedur memasuki kamar tamu sehingga tamu tidak terganggu. Berikut ini

prosedur memasuki kamar tamu.

Mengetuk kamar atau memijat bel sesuai dengan standar layanan

perusahaan sambil mengucapkan “room service”. Billa pintu belum dibuka,

maka pintu diketuk atau bel dipencet kembali setelah 25 detik.

1. Bila tamu telah mengijinkan masuk, segera sapa tamu dengan greeting dan

sebut nama tamu. Pada saat melakukan greeting posisi tubuh waiter tegap

lurus, melakukan eye contact kepada tamu, tersenyum, dan berbicara dengan

nada ramah, serta memperkenalkan diri waiter sambil tersenyum.

2. Meletakkan dan menempatkan tray dan trolley secara aman sesuai dengan

keinginan tamu.

3. Menempatkan peralatan secara benar sesuai permintaan. Ada kalanya tamu

meminta waiter untuk memindahkan isi tray ke meja dan menata sesuai

dengan standar perusahaan. Saat memindahkan, waiter harus menjelaskan

secara ramah mengenai risiko yang mungkin timbul bila isi tray atau trolley

dipindahkan ke meja.

4. Menghidangkan dan menempatkan makanan dan minuman secara benar dan

sesuai keinginan tamu dan prosedur perusahaan. Hal ini akan membuat tamu

merasa seperti makan di restoran, bahkan memiliki privasi karena tidak

terganggu orang lain .

Berikut ini contoh percakapan antara waiter dengan tamu saat waiter

menyampaikan order tamu.

Waiter : Room Service. May I come in?
Guest : Yes, sure.
Waiter : I am Yuni, your waiter from room dining. Where do you want

to placed the trolley, Mr. Paul?
Guest : Place it near balcony, please.
Waiter : Your food is in inside the warmer. May I take it out and place

it on the table?
Guest : Yes, please.
Waiter : May I get you to sign this bill, Mr. Paul?
Guest : Of course.
Waiter : Thank you for ordering from room dining. Is there any thing

else I can do for you?
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Guest : No, thanks.
Waiter : May I know what time we can clear up your lunch?
Guest : At one o'clock, please.
Waiter : Please enjoy your lunch, Mr. Paul.
Guest : Thank you.

E. Teknik Penyajian Makanan dan Minuman di Kamar Tamu

Teknik penyajian makanan dan minuman di kamar tamu merupakan aspek

penting keberhasilan room service karena pada saat waiter menyajikan

makanan, waiter berhadapan langsung dengan tamu. Pada saat berada dalam

kamar tamu, waiter dilarang melihat keseluruhan isi kamar dan bertanya hal

yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang dipesan. Cara menyajikan hidangan

di kamar tamu meliputi tiga teknik, yaitu tray set up (waiter meletakkan tray

sesuai dengan keinginan tamu), trolley set up (pesanan ditata di atas trolley

dengan penataan seperti di meja restoran, trolley diletakkan sesuai dengan

keinginan tamu, waiter melebarkan sisi kanan dan kiri /rolf sehingga berbentuk

meja), dan table d'hote cover (waiter memindahkan dan menata pesanan di meja

kamar).

Waiter harus menata meja dengan cepat, rapi, dan tidak mengganggu

kenyamanan tamu di kamar. Setelah semua makanan dan minuman dita ta rapi

dan lengkap, waiter menjelaskan pesanan dengan sopan untuk memastikan

bahwa makanan sesuai dengan pesanan tamu.

Saat makanan yang dipesan tamu hendak disajikan, ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan seperti berikut ini .

1. Menanyakan kepada tamu tempat tray atau trolley akan ditempatkan

2. Menanyakan kepada tamu untuk set up table (penataan meja).

3. Menata pesanan di meja dengan cekatan dan tidak menimbulkan kegaduhan.

4. Menjelaskan order yang telah dipesan, sebutkan sesuai dengan giliran

makan, misalnya this is ommelette, orange juice, croissant, dan lainnya

sambil menunjukkan hidangannya

5. Menyajikan hidangan dan melayani sesuai sequence service dan

standarperusahaan, misalnya food cover, membuka tea cup, dan menuangkan

kopi.

6. Jika pesanan sudah benar, waiter menyampaikan tagihan kepada tamu untuk

ditandatangani.
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7. Mengucapkan terima kasih dan menginformasikan kepada tamu jika ada

tambahan pesanan.

8. Menjelaskan tata cara pembersihan peralatan, yaitu dengan meletakkan di

luar kamar bila telah selesai.

9. Menanyakan waktu tray dan trolley dapat di-clear up.

10. Meninggalkan kamar sambil mengucapkan salam, misalnya "Please enjoy

your breakfast. Good morning Sir/Madam".

F. Prosedur Penyajian Minuman Anggur

Tugas room service yang lain adalah melayani pesanan minuman anggur dari

tamu. Oleh karena itu, saat hendak melayani pesanan minuman anggur waiter harus

membawa perlengkapan knife waiter's friend (pisau pelayan). Selain pisau

peralatan lain yang perlu dibawa untuk pelayanan anggur adalah wine glass dan

wine cooler yang telah diisi es batu.

Berikut ini tahapan dan prosedur pelayanan minuman anggur

1. Waiter menunjukkan botol anggur yang masih dalam keadaan utuh dan

tersegel kepada tamu. Waiter juga menggunakan service cloth dibelakang

botol

2. Menginformasikan merk, jenis, dan nomor anggur, misalnya Chardonnay,

XYZ Chardonnay 1994" atau Bin XYZ’.

3. Membuka segel dengan knife waiter's friend.

4. Memutar pisau di sekeliling pinggiran botol hingga tutup botol terbuka.

G.Menyampaikan Tagihan Pelayanan Kamar

1. Teknik Pengisian Bill (Tagihan)

Menyampaikan tagihan room service merupakan salah satu tahap pelayanan

kamar yang sangat penting. Pada tahap ini ada pembayaran tamu terhadap semlah

pesana yang doiminta tamu. Tagihan room service berupa kuitansi atau biasa

disebut rekening room service. Tagihan room service juga biasa disebut bill.

Tagihan atau bill adalah bukti sah pembayaran pesanan tamu yang dibuat oleh

cashier. Bill diberikan di kamar tamu oleh waiter setelah tamu menerima order

sesuai dengan yang dipesannya. Bill merupakan bukti fisik yang legal mengenai

pembayaran tamu atas pesanan makanan dan minuman. Oleh karena itu, seorang

waiter harus berhati-hati dan teliti saat mengisi bill.
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Penyampaian tagihan adalah hal yang harus dipahami dan tidak boleh

dilupakan oleh waiter. Waiter harus menguasai betul tata cara dan etika

penyampaian tagihan room service. Waiter juga harus menguasai teknik pengisian

format tagihan dan mengerti metode pembayaran rekening room service. Selain itu

semua pesanan tamu harus tertulis dalam bill kemudian dicek ulang untuk

mengetahui apakah yang tertulis di bill semuanya telah siap untuk disajikan ke

kamar tamu.

IN ROOM DINING

WAITER TABLE COVERS DATE CHECK
Kusnadi 1016 1 14 Sept’2015 19,12

1 Mixed grill 123000
1 Fruit Platter 38000
Sub Total 161000
Service Charge 16100
Tax 17710
Amount Due 194810
1016/ROOT
Room Charge 194810
Food 161000
Service Charge 16100
Tax 17710
Amount Tended 194810

-------------40306 CLOSED 14 Sept 19.40----------
IMPORTANT COMPLETE IN FULL BLOCK LETTERS

GUST NAME ROOM NO.
Mr. Root 1016
GUEST SIGNATURE
AFFILIATION AND ADDRESS

ALL PRICES ARE SUBJECT TO BILL NO
GOVERNMENT TAX 325610
TPC AND SERVICE CHARGE

STPBI-SPB HOTEL

Pengisian bill dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara manual

(waiter) menulis bill sesuai pesanan tamu) atau dengan menggunakan mesin

cashier. Bill selalu dibuat rangkap tiga dengan perincian satu lembar yang asli

untuk tamu, satu lembar copy untuk room service, dan satu lembar copy untuk front

HP
Line

HP
Line
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office. Data-data yang terdapat pada bill adalah meliputi nama waiter, jumlah

pesanan, tanggal, dan waktu pesan, item makanan dan minuman berikut harga,

jumlah harga makanan dan minuman, biaya service, biaya pajak, nama tamu, nomor

kamar tamu, serta tanda tangan tamu.

Biaya service (pelayanan) yang dibebankan biasanya sebesar 10% dari jumlah

harga makanan dan minuman yang dipesan. Sedangkan untuk biaya tax (pajak)

sebesar 11% dari jumlah harga makanan dan minuman yang dipesan.

Perhatikan contoh format tagihan room service di atas!

Waiter mengambil bill di kasir. Waiter kemudian mengecek kembali apakah

ada kekeliruan dalam memberi harga atau salah dalam menjumlah. Pesanan lalu

dibawa oleh waiter ke kamar tamu. Bill diberikan kepada tamu untuk diperiksa

oleh tamu, baik harga setiap item yang tertera dalam bill maupun jumlahnya.

Setelah tamu setuju, maka tamu membubuhkan tanda tangan, menulis nomor

kamarnya, lalu bill dikembalikan lagi kepada waiter. Waiter kembali mengecek bill

untuk meyakinkan apakah tamu sudah menandatangani dan mencantumkan nomor

kamar dengan benar. Setelah semuanya selesai, waiter segera meninggalkan kamar

tamu dan memberikan bill kepada kasir untuk diproses.

2. Jenis-Jenis Pembayaran Tagihan Room Service

Tamu hotel dapat membayar tagihan room service dengan cara memberikan

uang tunai atau melalui kartu kredit, kartu debet, traveller's cheque, kupon atau

voucher, dan rekening kantor/perusahaan. Pembayaran tagihan dapat dilakukan

tamu hotel begitu pesanan sampai atau ketika tamu hendak check out.

Sebagian besar hotel menerapkan aturan kepada tamu untuk tidak melakukan

pembayaran tunai melalui waiter, tetapi melalui kasir yang ada di front office. Hal

ini dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan keuangan.

3. Prosedur Penyampaian Tagihan Room Service

Saat menyampaikan tagihan pesanan kepada tamu ada beberapa prosedur yang

perlu diperhatikan, seperti berikut ini.

a. Bill diberikan dalam bill holder dan diserahkan dalam posisi terbuka kepada

tamu setelah waiter menjelaskan order dengan tepat. Pada saat menyampaikan

bill, waiter harus bersikap sopan, ramah, dan menggunakan kata-kata yang sopan
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dengan intonasi yang sesuai sehingga tamu merasa nyaman dan tidak terganggu

karena akan segera menyantap pesanan makanan, misalnya:

"Excuse me Sir, if you don't need anything else from me, this is your bill and

please sign this bill. Thank you".

b. Tamu menuliskan nama dan nomor kamar serta menandatangani bill pada kolom

yang tersedia dan membayar tagihan sesuai jumlah yang tertera

c. Waiter mengucapkan "Thank You" dan menyimpan bill yang telah

ditandatangani tamu.

d. Waiter menanyakan jam berapa peralatan dapat di-clear up.

e. Waiter mengucapkan selamat menikmati dan berterima kasih ser ta meninggalkan

kamar dengan sopan.

Bill merupakan bukti yang sah bahwa tamu telah melunasi pembayaran

pesanannya atau bukti bahwa tamu setuju terhadap pesanan dan jumlah yang harus

dibayar pada saat tamu check out. Oleh karena itu, bill harus disimpan dengan baik,

jangan terlipat atau kotor.
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BAB IX
STEWARDING

A. Pentingnya Steward Section

Dalam operasional food and beverage service, divisi stewarding memiliki

peranan yang sangat penting. Di bagian ini semua peralatan-peralatan yang

dipergunakan selama operasional restoran akan dicuci dan disanitasi untuk

disimpan dan dipergunakan kembali. Prosedure yang baik di bagian ini yang jika

diikuti dengan aturan yang sudah ditetapkan akan dapat menjaga keamanan

makanan dan minuman yang disajikan. Ada beberapa factor yang perlu

diperhatikan didivisi stewarding agar divisi ini dapat menunjang kelancaran

operasional restoran. Dari factor-faktor tersebut yang perlu mendapatkan perhatian

adalah:

1. Ventilasi

Tanpa ventilasi yang cukup akan mempengaruhi kelembaban ruangan yang

dapat mempengaruhi kondisi dari peralatan-peralatan yang disimpan. Jika

tidak ada sinar yang cukup akan mempengaruhi proses pengeringan

peralatan-peralatan restoran yang sudah dicuci. Disamping itu kondisi

ruangan yang lembab tidak bagus untuk kesehatan orang yang bekerja

didalamnya.

2. Pencahayaan

Tempat pencucian peralatan yang dilakukan di divisi stewarding merupakan

tempat dimana kecelakaan sering terjadi. Untuk menghindari terjadinya

kecelakaan didivisi ini perlu diberikan pencahayaan yang cukup. Dengan

sinar yang cukup pekerja dibagian ini akan dengan mudah dapat melihat

situasi yang tidak aman seperti adanya pecahan gelas, china ware, genangan

air dan lain-lain.

3. Peralatan

Pekerja yang bekerja dibagian steward harus dilengkapi dengan pengetahuan

mengenai peralatan-peralatan yang akan dioperasikan. Peralatan-peralatan

yang dipergunakan harus dapat berfungsi dengan baik untuk dapat

menghasilkan proses pencucian dan penyimpanan dengan baik. Termasuk

kesediaan tenaga listrik untuk mengoperasikan dishwashing machine.
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4. Lantai, tembok dan langit-langit

Harus diperhatikan agar terhindar dari kelembaban, agar dapat meredam

suara dan mudah untuk dibersihkan.

Peralatan-peralatan yang ada direstoran merupakan investasi perusahaan yang

dipersiapkan untuk menunjang kelancaran operasional restoran terutama dalam

menyajikan makanan dan minuman. Jika operasional dibagian stewarding dapat

dilakukan dengan baik akan dapat menjaga investasi yang sudah ditanam.

Disamping itu manfaat lain yang bisa didapat dari operasional dibagian stewarding

yang baik akan dapat :

1. Menekan biaya

Biaya sumber daya manusia, biaya untuk sabun atau chemical yang

diperlukan untuk operasional pencucian dan biaya untuk barang pecah belah.

2. Menjaga kepuasan tamu

Dengan menyajikan makanan dan minuman diatas peralataperalatan yang

bersih secara konsisten akan memberikan kepuasan kepada tamu dan akan

dapat meningkatkan reputasi restoran.

B. Pengertian Steward

a. Kata steward dapat diartikan sebagai pelayan atau yang melayani.

b. Melayani berarti bersikap, bertingkah laku dan berbuat yang sifatnya membantu pihak

lain dengan didasari oleh kejujuran, ketulusan dan niat baik yang disertai kesopanan,

keramahan, keakraban sehingga pihak lain merasa dihargai, diperhatikan,

dipentingkan, dimanusiakan dan menjadi puas karena terpenuhi kebutuhan dan

keinginannya.

c. Deck steward adalah pelayan pada jasa angkutan kapal laut.

d. Stewardess adalah pelayan wanita pada jasa angkutan penerbangan, yang disebut juga

pramugari.

e. Kata steward di dalam dunia industri jasa pelayanan hotel menunjuk pada salah satu

bagian atau seksi dalam food and beverage departement yang melayani pengadaan,

penyimpanan, pembersihan, perawatan, dan pendistribusian/pembagian kesemua

outlet atau seksi yang memerlukan peralatan dalam kondisi yang rapi, bersih , layak

pakai dalam jumlah yang cukup, lengkap macamnya sesuai kebutuhan operasional

bagian dapur, bar , restoran , pelayanan kamar, dan sebagainya.
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Secara garis besar tugas steward adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan, menyimpan, merawat, membersihkan, mendesinfeksikan,

mendistribusikan alat – alat dan pekakas untuk keperluan operasi di dapur restoran,
bar, banquet, room service, dan sebagainya.

2. Menyelenggarakan inventory (penghitungan) peralatan.
3. Membersihkan ruangan dapur beserta lingkungannya.
4. Membuang sampah dari dapur, room service, bar, restoran, banquet, dan sebagainya.
5. Mengumpulkan dan menyimpan botol – botol minuman yang sudah kosong dari bar,

restoran, serta botol sedap – sedapan dari dapur ke tempat yang sudah ditentukan.
6. Menyediakan dan menyiapkan sterno, spritus ,arang untuk acara prasmanan (buffet).
7. Peran steward sangat penting, lancar tidaknya pembuatan produk makanan di dapur,

minuman di bar, maupun pelayanan di Restoran sangat tergantung pada kesiapan
peralatan yang ditangani steward.

Bagian yang memerlukan pendistribusian alat – alat yang ditangani oleh steward adalah:
1. Main Dining Room.
2. Cofee shop.
3. Banquet.
4. Employee Dining Room.
5. Speciality Restaurant.
6. Room Service.
7. Bar.
8. Dapur Utama.
9. Dapur Cofee shop
10. Dapur ruang makan karyawan, dsb.

C. Pendistribusian Peralatan

Di hotel – hotel berbintang, di setiap outlet atau bagian dari dapur maupun ruang
makan pada umumnya disediakan peralatan yang berbeda jenis maupapun bahannya. Bahkan
kadang – kadang juga dari produk atau perusahaan yang berbeda.

Sebagai contoh :

1. Alat – alat yang dipergunakan di main dining room umumnya lebih mewah karena :
– Menyesuaikan dengan harga makanan dan minuman yang disajikan.
– Sifatnya yang formal.
– Pelayanan yang meyakinkan dan terkesan lamban.
– Para tamu mendapat perhatian penuh dan berkesempatan untuk mengamati

segala peralatan yang serba mewah tadi.
2. SOP umumnya lebih sederhana, hal ini disebabkan karena :

– Harga makanan dan minuman yang disajikan tidak terlalu mahal.
– Sifat pelayanannya tidak formal.
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3. Mengutamakan kecepatan sehingga para tamu tidak punya kesempatan untuk
mengamati peralatan yang dipergunakan.

4. Alat – alat yang dipergunakan di Room Service pada umumnya tidak terlalu mewah.
Hal ini untuk mengantisipasi agar alat – alat itu tidak hilang karena di bawa tamu.

5. Alat – alat yang digunakan di banquet umumnya tergantung macam event atau jenis
dan sifat acaranya.

– Untuk jamuan resmi kenegaraan, peralatan yang dipergunakan harus prima,
mewah, bahkan kadang – kadang menggunakan show plate dari perak murni
atau bahan lain.

– Untuk acara banquet yang bersifat sosial, misalnya resepsi pernikahan,
peralatan yang dipergunakan tidak terlalu mewah tapi terkesan anggun dan
meriah.

6. Jumlah alat yang didistribusikan di sini umumnya ditentukan dari jumlah tamu yang
diharapkan datang ditambah 5 sampai 10% nya.

7. Bila tiap – tiap outlet mempergunakan peralatan yang berbeda, maka keuntungannya
adalah akan memudahkan inventory sehingga petugas steward tahu persis di bagian
mana banyak alat yang hilang atau rusak. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah
satu outlet sibuk luar biasa karena tamu melebihi kapasitas, petugas akan mengalami
kesulitan untuk mendapatkan tambahan peralatan.

8. Sebaliknya, seandainya semua outlet menggunakan peralatan yang sama, petugas
tidak akan mengalami banyak kesulitan bila salah satu outlet kekurangan peralatan
karena dapat meminjamnya dari outlet lain.

9. Hanya kelemahannya pada saat inventori akan sulit untuk mengetahui di bagian mana
banyak banyak peralatan yang rusak maupun hilang.

D.Stuktur Organisasi Steward dan Job Description

Asst CHIEF STEWARD

POTWASHER GLASSWASHERDISHWASHER

CHIEF STEWARD

STRUKTUR ORGANISASI STEWARD

Tugas dan Tanggung Jawab Chief Steward
1. Secara taktis menguasai kontrol di dalam steward section.
2. Mengoreksi, mengontrol, dan memberi pengarahan bawahannya.
3. Memberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing- masing anak buah.

(The Right Man on The Right Place )
4. Memberikan indoktrinasi mengenai lapangan kerja steward kepada seluruh crew, termasuk

dishwasher, potwasher, glasswasher,dsb.
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5. Memeriksa secara teratur semua area dapur dan stewarding lainnya untuk menghindari
penyalahgunaan dalam pemakaian alat – alat.

6. Membuat daftar permohonan pembelian barang – barang.
7. Membuat inventarisasi pada waktu – waktu tertentu terhdap semua barang dan alat – alat

yang ada di bawah tanggung jawabnya.
8. Membuat schedule atau jadwal mengenai

- Silver cleaning
- Daily cleaning
- Weekly cleaning
- Monthly cleaning

9. Memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjaga kebersihan area.
10. Dalam waktu – waktu tidak sibuk mendidik anak buahnya dalam hal :

- Penangulangan bahaya kebakaran
- Cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan

11. Membuat laporan tahunan tentang kondite kerja anak buah,serta mengenai semua alat yang
menjadi tanggung jawabnya dan bertanggung jawab pada Food & Beverage Manager

12. Bertanggung jawab atas kelancaran  kerja dalam operasi steward section sehari – hari.
13. Memeriksa tempat – tempat di restaurant, room service, bar, kitchen, ruang makan

karyawan.
14. Selalu membina hubungan baik dengan departement atau section yang lain.
15. Membuat saran kepada manajemen tentang  penggantian alat – alat.

Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Chief Steward
1. Bertanggung jawab atas kebersihan dapur, gudang penyimpanan alat – alat, serta alat

– alat pendingin di dalam hotel.
2. Mengawasi pencucian dan pengeringan alat – alat makan yang terbuat dari keramik,

porselin, gelas serta yang terbuat dari stainless.
3. Membuat schedule mengenai pembersihan barang – barang dari perak dan tembaga

secara teratur.
4. Melengkapi alat – alat untuk keperluan ruang makan, room service, bar, termasuk bila

ada event khusus.
5. Mengawasi penyimpanan alat – alat di gudang.
6. Mengawasi penggunaan alat – alat atau bahan pembersih sehingga efektif.
7. Bertanggung jawab atas gudang steward (steward’s general store room )
8. Mengontrol kehadiran anak buah serta membuat schedule kerja bagi bawahannya.
9. Membantu tugas chief steward secara keseluruhan.
10. Bertanggung jawab kepada chief steward.

Tugas dan Tanggung Jawab steward
Seorang staff steward juga harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai:

1. Nama – nama serta kegunaan dari segala perlengkapan yang dipakai untuk operasi
di dapur, restoran, banquet, room service, bar, ruang makan karyawan dengan
berbagai variasi bentuk dan ukurannya.
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2. Berbagai jenis obat dan alat pembersih, kegunaan, ukuran campuran, bahaya, cara
menanggani, perawatan, serta cara penyimpanannya.

3. Pembagian daerah dapur utama, seperti hot kitchen, saucier, gardemanger,
butcher, pastry, dan sebagainya beserta tugas dan tanggung jawab masing –
masing.

4. Urutan langkah sesuai petunjuk pelaksanaan dalam membersihkan perlengkapan
dan peralatan –peralatan besar maupun kecil, yang permanen maupun tidak.

5. Menjaga kebersihan daerah dapur, beserta lingkungannya termasuk daerah room
service.

6. Menjaga kebersihan daerah dapur, beserta lingkungannya termasuk daerah room
service.

Tugas dan Tanggung Jawab Dishwasher dan Glass Washer
Dishwasher dan Glass washer mempunyai tugas pokok untuk mencuci, membersihkan,

menyimpan, mendistribusikan dan melakukan inventory untuk peralatan-peralatan yang
dipergunakan di restoran. Secara lebih rinci tugas dan tanggung jawab tersebut diantaranya
adalah:

1. Menyiapkan perlengkapan dan peralatan masak untuk pinpinan dapur berdasarkan
menu yang dibuat.

2. Menjaga kebersihan lingkungan pantry, membersihkan dan merapikan semua alat.
3. Menjaga kebersihan gudang serta membersihkan, memoles, memperbaiki ,

menyimpan dan merawat alat – alat dari logam anti karat (stainless steel) yang ada
di gudang.

4. Menjaga sanitasi di daerah pelayanan makan, termasuk dalam pembasmian
serangga.

5. Menanggani sampah yang ada di lingkungan dapur, baik sampah basah maupun
kering, baik yang berasal dari restoran, coffee shop, banquet, room service, dapur
maupun ruang makan karyawan.

6. Mengumpulkan botol – botol kosong bekas minuman dari bar, restoran , room
service dan banquet.

7. Membersihkan dan mendesinfeksikan ruangan ruangan locker karyawan.
8. Menyiapkan dan mendistribusikan segala macam peralatan untuk keperluan

operasi dapur dan seluruh bagiannya, restoran, room service, banquet dsb.
9. Menyelenggarakan inventory segala macam perlengkapan dan peralatan setiap

bulan, tiga bulan, enam bulan dan setahun sekali.

Tugas dan Tanggung Jawab Pot Washer
Seorang pot washer akan lebih banyak bekerja disekitar area dapur. Adapaun tugas dan
tanggung jawab dari seorang pot washer antara lain:

1. Membersihkan dan mengepel daerah dibagian belakang dapur
2. Membersihkan ruang penyimpanan/ store refrigerator dan freezer
3. Melakukan pengecekan terhadap peralatan-peralatan dan melaporkannya kepada

bagian maintenance atau kepala dapur.
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4. Melakukan pengecekan suhu refrigerator atau freezer secara rutin untuk
memastikan suhu yang benar.

5. Menangani kotak-kotak/box kosong yang ada dikitchen yang dipakai untuk
melinndungi bahan/peralatan yang dikirim ke dapur.

6. Membersihkan dan melakukan proses sanitizing pada sink-sink yang ada di dapur.

E. Pembersihan dan pembunuhan bakteri

Prosedur dalam pembersihan dan  pencucian termasuk pengurangan  jumlah  bakteri

kedalam tingkat yang aman harus menjadi bagian dari  SOP (standar operating procedures)

untuk menunjang keamanan makanaan yang disajikan di departemen Food and Beverage

service. Jika dalam proses pembersihan (cleaning) dan pengurangan jumlah bakteri (

sanitizing ) dari permukaan-permukaan yang ada di hotel/restoran tidak dilakukan dengan

baik, akan memungkinkan bagi bakteri untuk berpindah dari satu tempat ketempat yang lain

dan pada akhirnya akan membuat makanan terscemar.

Pembersihan/cleaning

Pembersihan/cleaning adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan

sisa-sisa makanan atau kotoran yang lain dari sebuah permukaan seperti piring, gelas, meja,

kursi dan lain-lain. Aktivitas dalam pembersihan meliputi: menyapu, mengelap. menyeka,

menyikat, mencuci dan lain-lain. Pembersihan dilakukan untuk membuat permukaan-

permukaan dan makanan menjadi aman dan tidak berbahaya. Pada dasarnya aktivitas

pembersihan dilakukan dengan tujuan:

1. Menciptakan kesan yang bagus bagi pelanggan

2. Melindungi makanan dari pencemaran mikroorganisme

3. Mengurangi kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak dengan cara

menghilangkan sisa-sisa makanan.

4. Menghindari makanan tercemar secara pisik atau oleh zat kimia

5. Menghindari ketertarikan serangga

6. Menciptakan lingkungan yang aman, cohtohnya untuk menghindari seseorang terjatuh

di dapur karena lantai yang kotor

Dalam melakukan proses pembersihan harus dilakukan pemilihan obat-obat pembersih atau

cairan pembersih supaya proses pembersihan dapat dilakukan dengan mudah. Cairan

pembersih dapat dibagi ke dalam 4 katagori:

1. Dteterjen ( detergents )
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Pergunakan detergen untuk secara rutin membersihkan permukaan dari peralatan-

peralatan yang ada dihotel dan restoran. Deterjen bisa menembus dan melunakan

kotoran dengan cepat. Contohnya, deterjen yang ada pada mesin pencuci (

dishwashing machine )

2. Pembersih pelarut (solvent cleaner )

Dipakai secara berkala pada permukaan-permukaan dimana minyak atau lemak

terbakar. Pembersih pelarut (solvent cleaners) biasa disebut dengan degreaser

3. Asam Pembersih (acid cleaners)

Dipergunakan secara berkala pada permukaan-permukaan dimana detergen tidak bisa

dipergunakan atau tidak dapat berfungsi dengan baik.

4. Pembersih abrasif ( abrasive  cleaners )

Pembersih ini dipakai untuk membersihkan kotoran yang menumpuk yang susah

dibersihkan dengan mempergunakan deterjen.

Pembunuhan bakteri/sanitizing

Pembunuhan  bakteri  atau  pengurangan  jumlah  bakteri  kedalam level yang aman

(sanitizing) adalah aktifitas lanjutan yang dilakukan setelah proses pembersihan. Untuk

menghindari penyebaran bakteri peralatan-peralatan harus dicuci, diseka dan dihancurkan

bakterinya. Staf atau karyawan biasanya melakukan pekerjaan yang bagus pada tahap

mencuci (washing ) dan menyeka ( rinsing ) namun sering melupakan tahap sanitizing.

Pekerjaan dalam pencucian tidak akan pernah berakhir jika tidak diakhiri dengan proses

sanitizing.

Sanitizing bisa dilakukan dengan 2 cara:

1. Sanitizing dengan air panas ( heat sanitizing ) memakai air panas untuk pembunuhan

bakteri  dan jenis mikroorganisme yang lain. Tingkat kepanasan air harus memcapai

171°F atau 77°C atau lebih untuk dapat membunuh bakteri jika mempergunakan

pencucian 3 tangki yang manual.. Air panas harus diberikan cukup waktu untuk

melakukan proses sanitizing. Pada saat melakukan proses heat sanitizing waktu dan

tingkat kepanasan air harus benar-brnar diperhatikan. Jika mempergunakan

dishwashing mesin yang 3 zone tingkat kepanasan air di zone sanitizing adalah

minimal 180°F atau 82°C. Sedangkan untuk proses sanitizing pada mesin pencuci

yang memakai satu tangki tingkat kepanasan air minimal 165°F atau 74°C.
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Permukaan-permukaan yang sudah bersih harus ada dalam suhu ini minimal selama

30 detik.

2. Sanitizing dengan zat kimia (chemical sanitizing) memakai zat kimia untuk proses

pembunuhan bakterinya.  Zat kimia yang paling umum dipakai dalam melakukan

sanitizing adalah chlorine. Disamping chlorine zat kimia yang lain yang dipakai untuk

proses sanitizing adalah iodine dan quaternary ammonium. Hal-hal yang

mempengaruhi agar sanitizing dengan zat kimia dapat berjalan dengan baik

diantaranya adalah:

a. Konsentrasi - apabila zat kimia diisi terlalu sedikit bisa mengakibatkan zat kimia

tidak berfungsi dengan baik dalam pembunuhan bakteri. Untuk mengetahui

konsentrasi dari masing-masing sanitizer, harus dilakukan pengecekan. Setiap hotel

atau restoran harus memiliki alat yang cocok yang dapat mengecek konsentrasi dari

masing-masing sanitizer. Untuk mengecek konsentrasi dari sanitizer yang penting

untuk diketahui pertama adalah jenis sanitizer yang dipilih. Apakah mempergunakan

chlorine, iodine atau quarternary ammonium. Alat pengecek konsentrasi dari sanitizer

tidak dapat ditukar. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan ke suplier zat kimia

sehingga didapat alat pengecekan yang benar. Alat pengecekan tersebut dipakai

sepanjang hari untuk mengukur konsentrasi dari sanitizer yang dipakai.

b. Suhu - umumnya zat kimia untuk pembunuhan bakteri akan berfungsi dengan baik

apabila dicampur dalam air antara 55°F (13°C ) dan 120° F ( 49°C )

c. Waktu - untuk bisa sat kimia berfungsi dengan baik dalam pembunuhan bakteri,

permukaan-permukaaan yang sudah bersih harus diberikan cukup waktu untuk

bersentuhan dengan sanitizer ( zat kimia pembunuh bakteri ) yang disesuaikan

dengan lama waktu yang disarankan dari pabrik sanitizer.

Keuntungan dan kerugian dari sanitizer zat kimia yang berbeda:

Sanitizer Konsentrasi Waktu
kontak

Keuntungan kerugian

Chlorine 50 ppm
pada air
75°-100°F

7 detik Sangat efektif dipakai
untuk bemacam-macam
bakteri, tidak cocok
dicampur dengan air
yang mengandung kapur,
mudah didapat dan
harganya tidak mahal

Membuat kulit iritasi,
Akan semakin kurang
efektif jika konsentrasi
dinaikan
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Iodine 12.5 – 25
ppm pada
air minimal
75°F

30
detik

Iritasi terhadap kulit
lebih ringan jika
dibandingkan dengan
chlorine, warna coklat
menunjukan konsentrasi
yang kuat, daya aktif
yang tidak cepat hilang

Tingkat efektifitas akan
berkurang apabila
terjadi penurunan pH
(kebanyakan aktif pada
pH 3,0: dan terendah
tingkat efektifitas pada
pH 7,0), tidak
direkomendasikan
untuk dipakai pada
tingkat kepanasan air
120°F atau lebih.

Quaternary
Amonium

200 ppm
pada air
yang
minimal
pada suhu
75°F

30
detik

Tidak mengandung racun
tidak begitu berbau, tidak
begitu berwarna, tidak
membuat iritasi kulit,
stabil dengan adanya
bahan organik dan aktif
pada rentangan pH yang
lebar.

Menghancurkan
mikroorganisme  dalam
tempo yang lambat,
tidak cocok pada
beberapa deterjen dan
air berkapur

Metode Pembersihan dan Sanitizing

Ada beberapa metode dalam melakukan proses cleaning dan sanitizing yang

dipergunakan dalam industri food and beverage service operation. Sangat penting bagi

karyawan didalamnya untuk memahami masing-masing metode dan bagaimana

mempergunakannya.

Metode cleaning dan sanitizing yang umum adalah:
1. Metode 2 sink
2. Metode 3 sink
3. Dishwashing machine

Metode dua sink

Apabila dalam melakukan cleaning dan sanitizing hanya tersedia 2 sink maka langkah kerja

adalah sebagai berikut:
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1. Pencucian/washing dilakukan pada sink pertama yang sudah diisi dengan air panas dan

deterjen. Pergunakan serabut kawat atau green pad untuk menghilangkan semua kotoran

yang melekat. Sebelum dimasukan kedalam sink yang pertama terlebih dahulu sisa-sisa

makanan yang melekat dibuang ke dalam tong sampah.

2. Proses sanitizing dilakukan pada sink yang ke dua yang memakai tingkat kepanasan air

170°F (77°C). Semua bagian dari permukaan yang dicuci harus tertutup dengan air panas

paling tidak selama 30 detik.

Metode tiga sink

Metode 3 sink dipergunakan untuk melakukan proses cleaning dan sanitizing untuk semua
peralatan dapur dan restoran yang bisa dimasukan dalam sink. Berikut ini adalah contoh
gambar metode 3 sink:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencucian yang memakai 3 sink adalah :
1. Bersihkan semua sink, penyaringan pembuangan dan rak penyimpanan sebelum

mengisi masing-masing sink dengan air.
2. Bersihkan peralatan-peralatan yang akan dicuci untuk menghilangkan kotoran/sampah

yang ada. Buanglah kotoran/sampah yang tersisa kedalam bak sampah. Peralatan-
peralatan yang sudah dihilangkan sampahnya ditumpuk dulu dalam kelompok yang
sejenis.

3. Setelah peralatan tertumpuk dalam jumlah yang siap untuk dicuci, masukan peralatan
tersebut pada sink pertama yang sudah berisi air panas dan deterjen. Pergunakan
serabut kawat atau green pad/spon yang kasar untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran.
Pergunakan jumlah deterjen yang cukup. Jangan memakai terlalu banyak deterjen
yang akan berpengaruh pada proses rinsing.

4. Proses menghilangkan busa deterjen/ rinsing dilakukan pada sink kedua yang berisi
air panas yang bersih. Air untuk proses rinsing supaya diganti sesering mungkin
untuk menjaganya supaya tetap bersih.

5. Proses sanitizing dilakukan pada sink ketiga, baik dengan mempergunakan air panas
atau pun zat kimia/sanitizer.
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Setelah melakukan proses sanitizing baik dengan mempergunakan metode 2 sink ataupun 3
sink, peralatan-peralatan yang dicuci kemudian ditaruh pada rak pengeringan. Sangat tidak
dianjurkan untuk melakukan proses pengeringan dengan mempergunakan glass cloth atau
sejenisnya yang mana hal tersebut bisa membuat peralatan yang sudah melewati proses
cleaning dan sanitizing tercemar kembali.

Pencucian dengan mesin/Washing by machine
Dalam proses pembersihan dan pembunuhan bakteri yang memakai mesin,  semua

jenis peralatan yang ada di retoran, bar, room service dan otlet-otlet yang lain akan
dimasukan ke dalam dish washing machine. Dishwashing machine akan bekerja secara
otomatis dalam pembersihan dan pembunuhan bakteri. Pada hotel-hotel yang besar (100
kamar keatas) umumnya mempergunakan dua jenis mesin dimana antara mesin yang satu
dengan yang lainnya dibedakan atas cara kerja mesin dan jenis alat-alat yang bisa dibersihkan
melalui proses pembersihan didalam masing-masing proses pembersihan tersebut. Mesin
yang khusus dipakai untuk membersihkan segala jenis gelas adalah glass washing yang dalam
proses pembersihannya hanya mempergunakan air panas. Sedangkan ada juga jenis mesin
yang dapat dipergunakan membersihkan hampir semua jenis alat-alat yang dikelompokan
menjadi:

1. China ware
2. Glass ware
3. Silver ware dan beberapa alat-alat lainnya.

Alat – alat yang dipergunakan untuk mencuci dengan mesin antara lain:
1. Dishwashing machine
2. Hard hand brush
3. Basket/rack: ( untuk piring, gelas dan cutleries )
4. Basket/keranjang khusus untuk alat-alat yang pecah.
5. Garbage can

Supplies yang diperlukan:
1. Air panas
2. Sabun
3. Rinse dry

Mesin yang dapat membersihkan peralatan-peralatan tersebut diatas lazim disebut
dishwashing machine. Dishwashing machine dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Three Zone Dishwasing Machine
2. Single Tank Dishwashing Machine
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Three Zone Dishwashing Machine

MULTI TANK WARE WASH MACHINE/DISHWASH MACHINE

Pre-wash
30°- 35°C

Main wash
60°- 70° C
Solid Master
(ecolab)

Rinse/sanitize
80°- 90° C
Rinse N’dry
(ecolab)

Sesuai dengan namanya mesin ini memiliki tiga bagian (zone) dimana masing-masing
bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda kemudian digabung menjadi satu mesin.
Adapun bagian-bagian dari 3 zone dishwashing mesin adalah:

a. Pre Washing Zone
Pada bagian ini terjadi proses pencician pendahuluan, dimana peralatan yang dicuci
disemprot secara otomatis dengan air panas yang temperaturnya berkisar antara 30°C
- 35°C gunanya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang melekat pada
peralatan yang dicuci. Proses ini akan mempermudah tahap pencucian
berikutnya.

b. Main Washing Zone
Bagian ini merupakan proses lanjutan dari pre washing dimana alat-alat yang sudah
disemprot akan dicuci sebersih-bersihnya dengan mempergunakan air panas yang
berkisar antara 60°C - 70°C yang sudah tercampur dengan larutan sabun
sehingga alat-alat yang dicuci terbebas dari kotoran.

c. Rinsing Zone
Setelah proses main washing, peralatan yang dicuci sudah dalam keadaan bersih,
hanya saja masih berisi sisa-sisa larutan sabun yang melekat. Pembilasan dari alat-alat
yang dicuci akan terjadi pada zone terakhir yaitu rinsing zone. Air yang dipakai untuk
proses pembilasan berasal dari pipa-pipa air yang sudah tersedia dan harus mencapai
derajat kepanasan berkisar antara 80°C - 90°C,  ditambah dengan bahan
pembersih rinse dry yang berfungsi sebagai pembunuh kuman-kuman,
mempercepat proses pengeringan dan untuk mengkilapkan peralatan-
peralatan yang dicuci. Rinse dry ini ditampung dalam satu tempat khusus
pada bagian rinsing zone
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Proses terjadinya pergantian fungsi-fungsi didalam mesin-mesin tersebut adalah atas
dasar pengaturan yang terbuat secara otomatis artinya peralatan-peralatan yang sudah
disusun di dalam rack di atas conveyor akan bergerak karena dorongan conveyor.
Conveyor adalah pita atau alat yang terbuat dari metal yang bisa bergerak secara terus
menerus dalam keadaan mesin hidup.

Mengangkat dan memberi muatan pada mesin pencuci piring

Untuk mengangkat dan memberi muatan pada mesin pencuci piring, langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Siapkan panci untuk merendam pisau, sendok, dan garpu di atas meja

tempat piring-piring kotor. Pergunakan panci dari stainless. Letakkan
sehelai kertas timah di dasar panci, isi dengan air panas dan Assure,
obat pembersih. Ganti larutan yang telah kotor.

2. Letakkan gelas-gelas, cangkir, dan mangkok di dalam rak-rak bagian
atas. Yakinkan bahwa peralatan tersebut telah diletakkan pada tempat
masing-masing dengan posisi tengkurap.

3. Tumpuk piring-piring di atas meja sehingga busboy atau busgirl
(pembantu pramusaji) dapat membawa dan meletakkan piring-piring
itu sekaligus secara bersamaan.

4. Kotoran makanan yang berlebihan harus dihapus sampai bersih
sebelum piring-piring ditata di dalam rak sehingga butir-butir makanan tidak
masuk ke dalam tangki pencuci.

5. Atur dengan rapi piring-piring dalam rak. Peralatan dengan ukuran
dan bentuk yang sama dijadikan satu. Bilas dengan menyemprotkan
air dari atas untuk menghilangkan sisa makanan berat yang masih
tertinggal.

6. Susun pisau, sendok, dan garpu di tempatnya. Atur dalam rak dengan
ujung yang kena makanan/mulut berada di bagian atas. Jangan dijajar
terlalu padat atau ditumpuk karena peralatan tidak akan dapat tercuci
bersih sepenuhnya

Single Tank Dishwashing Machine
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Single tank dishwashing machine adalah dishwashing machine yang terdiri dari satu
tangki yang mempunyai fungsi ganda dimana proses pencucian/washing, rinsing dan
sanitizing terjadi dalam satu tangki. System kerja dari mesin ini sifatnya lebih sederhana
dibandingkan dengan 3 zone dishwashing machine.

Beberapa ketentuan dari single tank dishwashing machine antara lain:
a. Pre washing ( proses pencucian awal ), dilakukan diluar mesin dengan cara manual

yaitu menyemprot peralatan yang akan dicuci dengan air panas antara 30°C - 35°C
melalui sebuah alat khusus yang disebut sprayer atau dengan cara merendam
alat-alat tersebut sebelum dimasukan ke dalam mesin.

b. Mesin yang terdiri atas satu tangki dengan fungsi ganda yaitu sebagai
washing, dan dalam waktu tertentu akan berubah secara otomatis menjadi
rinsing/sanitizing. Air yang dialirkan melalui pipa kedalam mesin sudah
dibuat sedemikian rupa agar apabila berfungsi sebagai washing air yang
masuk kedalam mesin berkisar antara 60°C - 70°C. Sedangkan apabila mesin
berfungsi sebagai rinsing/sanitizing, maka secara otomatis alir akan
mengalir melalui booster (alat pemanas) sehingga temperatur air naik
menjadi 85°C - 90°C.

Penyimpanan setelah pencucian
Setelah peralatan-peralatan melewati proses cleaning dan sanitizing tahap penting berikutnya
adalah menyimpan peralatan tersebut supaya tidak kembali tercemar. Tahapan dalam
penyimpanan peralatan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara lain:

1. Simpan semua peralatan pada tempat yang sudah bersih, kering dan tidak menyentuh
lantai, sehingga peralatan yang disimpan tidak akan terciprat oleh air, debu atau
pencemar yang lainnya.

2. Pot, pan, bowl dan cup harus disimpan terbalik pada rak penyimpanan. Hal ini akan
melindungi food contact surface dari pencemaran.

3. Piring-piring yang sudah bersih harus disimpan terbalik atau jika tidak agar memakai
rak penyimpanan yang tertutup.

4. Silver ware harus disimpan pada laci penyimapanan yang bersih. Semua tangkai silver
ware pada saat penyimpanan harus ditempatkan pada arah yang sama.

5. Selalu menyimpan peralatan yang sudah bersih pada jarak yang jauh dari peralatan-
peralatan yang kotor untuk menghindari cross contamination.
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BAB X
BANQUET

A. Pengertian Banquet

Banquet adalah salah satu bagian dari hotel yang tidak hanya fmenyediakan

makanan atau minuman,   tapi mengatur  dan merencanakan sebuah acara mulai dari

ruangan yang akan digunakan,   perlengkapan  yang  diperlukan  serta  hal-hal  lain  yang

menunjang acara tersebut sesuai dengan keinginan yang mempunyai acara.

“Banquet is a party organized by the host and all the menu prepared by the organizer in

advanced” Banquet sendiri berasal dari usaha catering yang berasal dari kata "to cater", yang

mempunyai arti untuk menyediakan makanan dan pelayanan. Dalam pelayanan di pesawat

terbang akan kita temukan pelayanan penyediaan makanan dengan istilah 'in-flight catering'.

Dimana mereka tidak hanya menyediakan makanannya saja tapi segala kepentingan yang terjadi

juga pelayanannya.

B. STRUKTUR ORGANISASI BANQUET

Struktur Organisasi bagian perhelatan di dalam hotel berbeda-beda, hal ini dipengaruhi

beberapa hal, antara lain:

• Besar Hotel.

• Ruang lingkup kegiatan atau aktivitas operasional Banquet.

• Kebijakan Manajemen Hotel

Bagan Struktur Organisasi Banquet di Hotel Besar
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C. Hubungan Kerjasama Banquet dengan Bagian Lain

Hubungan Kerjasama Banquet dengan bagian lain

Bagian dari hotel yang bekerjasama dengan Banquet, adalah:

1. Bar

Dimana bar adalah bagian yang akan menyediakan minuman yang disediakan untuk

acara yang diadakan dalam Banquet

2. Stewarding

Stewarding adalah bagian yang akan menyediakan peralatan yang diperlukan dalam

operasional dan menjaga kebersihan dan perawatan dari peralatan tersebut.

3. Housekeeping

Housekeeping adalah bagian yang akan membersihkan ruangan yang akan digunakan untuk

acara Banquet.

4. Accounting

Accounting adalah bagian yang akan mengurusi masalah rekening tamu yang membuat

acara dengan Banquet department.

5. Engineering

Bagian yang akan memastikan segala hal yang berhubungan dengan instalasi dan listrik

tidak aka bermasalah selama acara berlangsung dan yang akan melakukan pemeriksaan

sebelum acara.

D. Tipe Banquet dan Set-Up

1. Tipe Banquet dari Jenis Acara

a. Social Event

Adalah acara yang diselenggarakan dengan tujuan bersosialisasi, seperti:

• Pernikahan (Wedding Party]

BAR

KITCHENSTEWARDING BANQUET

ACCOUNTINGHOSEKEEPING
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• Ulang Tahun (Birthday Party]

• Wisuda (Graduation Ball]

• Malam Dana (Charity Event]

b. Business Event

Adalah acara yang dibuat dengan tujuan bisnis, untuk memasarkan suatu produk atau untuk

mendapatkan keuntungan bagi si penyelenggara, seperti:

• Pagelaran Busana (Fashion Show]

• Eksibisi (Exhibition]

• Seminar

• Konfererisi (Conference]

• Promosi Penjualan [Sales Promotion]

• Konvensi (Convention]

c. Holiday Event

Acara yang dibuat bertepatan dengan hari-hari khusus untuk dirayakan, seperti:

• Pesta Natal (Christmas party]

• Pesta Tahun Baru (New Year's Party]

• Lebaran

• Thanksgiving

d. Miscellaneous

Acara lainnya, seperti:

• Harvest Festival

• Diplomatic Event

• State Banquet

2. Tipe Banquet Berdasarkan Cara Tamu Menikmati Makanannya

a. Standing Parties

Ini adalah pesta dimana para tamu akan berdiri sewaktu mereka makan, dengan atau

tanpa peralatan makan. Makanan bisa disajikan dengan para pramusaji yang berjalan

berkeliling membawakan makanan, atau dengan menyediakan meja prasmanan (buffet]

dan tamu mengambil sendiri makanan dari meja prasmanan.

Contohnya adalah

• Cocktail party : dimana   hanya   menyajikan   makanan kecil    dan   minuman,

sehingga   bisa dibawa berkeliling oleh pramusaji,

• Cheese and Wine party : dimana hanya keju dan minuman anggur yang disajikan,
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b. Sitting Parties

Ini adalah pesta dimana semua tamu akan duduk sewaktu memakan makanan mereka

dengan peralatan makan. Pelayanan yang diberikan bisa berupa plate service, platter

service ataupun gueridon service.

3. Penataan (Set-up)

Penataan ruangan Banquet, pada dasarnya berisi penataan dari:

• Meja tamu
• Meja prasmanan (Buffet table]
• Side Stand
• Dekorasi
• Permintaan khusus dari penyelenggara acara

Tema   dari   suatu   acara  yang  akan   menentukan   apa  yang diperlukan dan

mempengaruhi penataan dari ruangan Banquet.

Tabel Penataan [Set-up]

TEMA ACARA YANG DIPERLUKAN UNTUK PENATAAN

Cocktail Party  Meja, yang disiapkan untuk meletakkan piring kotor dan meletakkan
asbak.

 Meja dan kursi, untuk tamu duduk sewaktu mereka lelah untuk
berdiri.

 Bar,   penyediaan minuman   yang   dibawa   oleh pramusaji
keliling   ruangan   atau   dengan   tamu datang ke bar counter.

 Meja    prasmanan (buffet}, untuk    meletakkan makanan
 Permintaan khusus dari tamu tentang dekorasi, sound system dan

lainnya.
Sitting parties  Side stand, sebagai tempat bekerja untuk pramusaji.

 Meja dan kursi, untuk tamu duduk dan makan. Penataan meja
sesuai  dengan menu yang akan disajikan.

 Permintaan khusus dari tamu tentang dekorasi, sound system dan
lainnya.

Buffet party  Side stand, sebagai tempat kerja pramusaji.
 Meja dan kursi, untuk tamu duduk dan makan.
 Permintaan khusus dari  tamu  tentang dekorasi, sound system dan

lainnya.
Eksebisi  Acara yang menampilkan produk baru, sehingga mereka

memerlukan         sesuatu         untuk mendemonstrasikan produk
mereka, seperti stand atau cat walk untuk acara peragaan busana.
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E. Penataan Ruangan (Floor Plan)

1. Macam Bentuk dari Penataan Meja

Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan meja adalah:

• Tema dari acara.

• Keinginan dari penyelenggara.

• Besar dan kecilnya ruangan yang digunakan.

• Jumlah tamu yang akan hadir dalam acara.

• Bentuk dari meja yang tersedia.

Bentuk dasar dari meja yang tersedia di Banquet ada 6 (enam), yaitu

:

blong/ Persegi panjang Round table Half-round table

Quarter round table Serpentine Trapezoid

Yang paling penting dalam penataan meja dan ruangan adalah memperhatikan jarak

antar meja dan ruang gerak tamu dan pramusaji di saat acara berlangsung.

U-Shape T-Shape E-Shape       I – Shape

Comb style Hollow square horse shoe
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Oval table Board of director

Class Room Style

2. Penataan Meja Prasmanan (Buffet table)

Tujuan utama dari meja prasmanan adalah untuk memper-lihatkan kepada

pelanggan hal-hal yang dapat kita tawarkan dan untuk menghias ruangan. Meja

prasmanan bisa berisi: Makanan panas, Makanan dingin, Dekorasi (bunga, master

pieces/ice carving]. Dalam menata sebuah meja prasmanan, hal-hal yang perlu kita ketahui

terlebih dahulu, adalah:

• Jumlah tamu yang akan dilayani

• Harga per orangnya

• Waktu penyajiannya

• Tempat dimana meja prasmanan tersebut akan diletakkan

• Menu

• Berapa banyak serving line yang diingini

• Jumlah, bentuk dan besar meja yang tersedia

• Jenis kain yang diingini

• Benda-benda yang akan di letakkan di atas meja prasmanan yang

tidak dapat dimakan yang sesuai dengan tema acara

Bentuk dari meja prasmanan akan ditentukan dari faktor-faktor berikut:

• Jumlah serving lineBesar dan bentuk dari ruangan

• Penataan meja dan kursi

• Acara

• Keinginan dari penyelenggara/ pelanggan
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3. Peralatan dan Perlengkapan Banquet

Biasanya penyelenggara yang mengadakan seminar atau konferensi di hotel tidak

hanya memesan makanan dan minuman, tapi mereka juga membutuhkan peralatan dan

perlengkapan yang sesuai. Dalam hal ini Banquet departemen harus menyediakan semua

peralatan dan perlengkapan yang mereka butuhkan. Dan apabila kita tidak memilikinya,

kita bisa menyewakannya agar kita dapatkan barang yang sesuai dengan keinginan tamu

Hal-hal yang-biasa diminta oleh pihak penyelenggara, antara lain:

• Sound system

• Microphone

• Layar/ Screen

• Overhead projector

• Lecture Podium

• Boards

• Writing material, such as paper pads, chalks, pens, etc
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