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VISI DAN MISI PERUSAHAAN 

 

o Visi (gagasan, cita – cita / tujuan perusahaan) : Menjadi perusahaan yang berkembang, mempunyai daya 
saing global dan membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. 

o Misi (tahapan / langkah / penjabaran dalam mencapai visi perusahaan) : Menciptakan produk yang sehat, 
kreatif, inovatif, kompetitif, komunikatif dan edukatif. 

 

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

 

Dalam semua perusahaan, struktur organisasi perusahaan merupakan sebuah kewajiban. Fungsi Struktur 
Organisasi adalah menjelaskan tentang Tanggung jawab tiap personal dalam menjalankan perusahaan. Adapun 
Struktur organisasi yang biasa diterapkan dalam perusahaan ini adalah : 

 

 

DEFINISI JABATAN 

 

o Owner / Pemilik, adalah perorangan / seseorang atau instansi (perusahaan) yang memiliki proyek 
(kepemilikan atas saham) atau sebuah pekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain yang mampu 
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melaksanakanya sesuai dengan perjanjian proyek / kontrak kerja untuk merealisasikan proyek tersebut, 
owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. 

o Dewan Komisaris (Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara 
lain: Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya. Melakukan 
pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Pada umumnya dewan pengawas 
memiliki tugas[5] antara lain: 

o Memerintah (to govern) organisasi dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan luas 
dari perusahaan tersebut 

o Memilih, mengangkat, mendukung, dan menilai kinerja dewan eksekutif 
o Memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan 
o Mengesahkan anggaran tahunan 
o Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para anggota pemegang saham 
o Menentukan gaji dan kompensasi mereka sendiri 

o Direksi / Management, merupakan organisasi Perseroan / Perusahaan yang menjalankan tindakan 
pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik bagi Perseroan / 
Perusahaan. (Direktur, Wakil Direktur, Departemen Pemasaran, Departemen Human Resource, General 
Affair, Departemen Keuangan) 

o Konsultan, Merupakan perseorangan / Lembaga yang bertugas memberikan pengarahan (Coaching) 
kepada owner / direksi / management yang bertugas meningkatkan produktifitas, laba & penerapan sistem 
yang belum berjalan. Membantu management dalam membuat sistem management agar : 

o Lebih Produktif 
o Lebih Efektif 
o Meningkatkan keuntungan perusahaan 
o Pengembangan perusahaan secara berkala 

o Direktur 
Adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan. Tugas direktur utama secara 
umum adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan 
eksekutor.Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain : 

o Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi 
o Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil 

direktur 
o Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi 
o Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi 

o Dir Pemasaran 
Tugas Direktur Pemasaran secara umum memanglah bertujuan untuk memastikan bahwa keinginan dari 
pelanggan terakomodir oleh perusahaan. Sehingga hal tersebut menciptakan profit bagi perusahaan. 
Direktur Pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam rangka peningkatan profit 
perusahaan. Diantara tugas manajer pemasaran yaitu selalu harus dapat menganalisis kesempatan 
kedepan, membuat rumusan dan melaksanakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang 
sudah ditentukan oleh perusahaan. Pada dasarnya memang tugas Direktur Pemasaran adalah 
melaksanakan fungsi manajemen khususnya dalam bidang pemasaran. Fungsi manajemen yang dilakukan 
sebagai tugas Manajer Pemasaran seperti Planning, Organizing, Actuating, dan Evaluation (POAC). 

o Dir. Keuangan 
Adalah jabatan di suatu perusahaan terutama bertanggung jawab untuk mengelola risiko keuangan 
korporasi. Direktur Keuangan juga bertanggung jawab untuk Perencanaan Keuangan dan pencatatan, serta 
pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi. Dalam beberapa sektor Direktur Keuangan juga 
bertanggung jawab untuk analisis data. 
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o Dir Human Resource 
HRD adalah departemen dalam perusahan yang bertanggung jawab menangani  pengelolaan SDM atau 
karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. HRD bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan 
mendapatkan karyawan-karyawan terbaik. Oleh sebab itu, dalam hal penerimaan karyawan, HRD adalah 
pihak yang dinilai paling bertanggung jawab untuk mengelola proses seleksi. Setelah penerimaan, tugas 
selanjutnya adalah memaksimalkan kemampuan terbaik karyawan tersebut untuk melayani perusahaan 
secara lebih baik. Tugas seorang HRD bergantung pada ukuran perusahaan, jumlah SDM, dan kebutuhan 
perusahaan. Namun, yang paling mendasar, HRD bertugas merekrut dan mengembangkan potensi 
karyawan. Selengkapnya, berikut ini tugas yang dilakukan oleh Departemen HRD : 

o Merekrut karyawan untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan. 
o Memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan. 
o Melakukan pengawasan kinerja dari setiap karyawan. 
o Memberikan rekomendasi pengangkatan jabatan dan kompensasi. 
o Distribusi penggajian karyawan 
o Melakukan survei Karyawan dan grading. 
o Mengawasi perlengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan. 
o Melakukan pembentukan tim untuk proyek-proyek perusahaan. 
o Pembimbingan dan pemecahan masalah bagi karyawan. 
o Menjaga solidaritas semua karyawan, dll. 

o Direktur Umum 
Direktur Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hukum, kehumasan, rumah tangga, dan aset. 
Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi: 

o Pengelolaan sumber daya manusia; 
o Pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan 
o Pelaksanaan kegiatan kehumasan 
o Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan 
o Pengelolaan aset. 

o Manager Operasional / Store Manager, adalah  seseorang yang bertanggung jawab untuk memastikan 
organisasi / outlet berjalan dengan baik, dalam memberikan pelayanan dan bisa memenuhi harapan para 
konsumen dan Direksi / Owner dengan cara yang praktis & efisien.  

o Supervisor / Penyelia, adalah seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan dalam sebuah 
perhimpunan / perusahaan, untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional outlet. 

o Quality Control / Pengendalian Mutu, adalah seseorang yang bertugas sebagai peninjau kualitas dari 
semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. 

o Head Bar , adalah Seseorang yang bertanggung Jawab atas Bar, Produk Bar & Kinerja Team Bar. Dan Head 
Bar juga melakukan pekerjaan dalam membuat minuman. 

o Asisten Bar / Bar Captain, adalah Asisten dari Head Bar, yang menggantikan tugas dan tanggung jawab 
head bar apabila head bar tidak ada di lokasi bar. Dan Asisten Bar juga melakukan pekerjaan dalam 
membuat minuman dan ikut membantu proses kebersihan di wilayah bar.  

o Head Kitchen / Chef, adalah Seseorang yang bertanggung Jawab atas Kitchen, Produk Kitchen & Kinerja 
Team Kitchen. Dan Head Kitchen juga melakukan pekerjaan dalam membuat makanan. 

o Kitchen Captain / Cook, adalah Asisten dari Head Kitchen / Chef, yang menggantikan tugas dan tanggung 
jawab head kitchen apabila head kitchen tidak ada di lokasi kitchen. Dan Asisten kitchen juga melakukan 
pekerjaan dalam membuat produk kitchen dan ikut membantu proses kebersihan di wilayah kitchen. 

o Admin, adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat data 
transaksi (penjualan, pembelian, pengeluaran, data tagihan, dll) dan memberikan laporan kepada 
pimpinan. Yang bertujuan untuk kelancaran & Keakuratan data administrasi. 

o Kasir, adalah seseorang yang mengurusi, menerima dan menyimpan hasil dari transaksi pembayaran. Dan 
kasir juga melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan.  
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o Accounting, adalah seseorang yang bertugas dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta 
menafsirkan transaksi-transaksi finansial (Laporan neraca, Laporan rugi laba, laporan perubahan modal, 
laporan arus kas) yang dilakukan oleh perusahaan. Dan accounting juga harus bisa memberikan suatu 
informasi kepada pimpinan, yang berhubungan dengan milik dan hak milik, dan untuk menunjukan 
bagaimana milik dan hak-haknya dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. 

o Waiters / Waitress, adalah seseorang yang bertugas melayani konsumen secara profesional dengan 
menerangkan juga tentang detail product knowledge. 

o Marketing, adalah ujung tombak yang menjadikan suatu perusahaan akan meraih kesuksesan atau 
kemunduran. Tugas utama Marketing yaitu menjual produk (Barang / Jasa) dari suatu perusahaan yang 
mempunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. 

o Public Relation, adalah Seseorang yang bertanggung jawab menjadi jembatan antara perusahaan atau 
organisasi dengan konsumen / publik. Public relations membantu sebuah perusahaan, oganisasi, badan 
atau institusi agar publik mau bekerja sama dengan baik, sehingga dapat membantu meningkatkan 
penjualan dan ikut menjaga image perusahaan 

o Creative, adalah seseorang yang bertugas mencari ide – ide baru yang digunakan untuk dasar pembaruan 
produk, membuat produk baru, riset dan membuat materi baru untuk promosi, sehingga outlet tetap bisa 
bersaing dengan produk / konsep baru. 

o Designer, adalah seseorang yang bertugas melakukan desain untuk kebutuhan penunjang operasional 
outlet, meliputi design flyer, website design, videography,dll. 

o Runner, adalah seseorang yang bertugas membantu waiters / waitress dalam mengantar dan menyajikan 
makanan & minuman yang dipesan tamu di mejanya. Selain itu runner juga harus membantu 
membersihkan meja setelah konsumen selesai makan / minum. 

o Purchasing / Buyer, adalah suatu department / Seseorang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu 
pembelian,negosiasi harga, pembuatan PO (purchase Order ), work permint, advent payment, dll. 

o Steward / Cleaning, adalah seseorang yang bertanggung jawab akan kebersihan outlet. Dan steward juga 
melakukan kegiatan kebersihan di semua wilayah outlet. 

o Bar Boy, adalah Seseorang yang bertugas membantu head bar / captain bar dalam melakukan pekerjaan di 
wilayah bar. 

o Cook Helper, adalah Seseorang yang bertugas membantu head kitchen / cook / demi chef dalam 
melakukan pekerjaan di wilayah kitchen. 

o Security, adalah seseorang yang bertugas menjaga keamanan di wilayah outlet, agar tercipta rasa nyaman 
bagi seluruh  karyawan dan konsumen. 

o General Affair / Maintenance, adalah unit organisasi atau seseorang yang bertugas dalam hal urusan 
umum perusahaan / outlet (Pengiriman Surat Menyurat, Maintenance / Perbaikan Teknis Outlet,dll. 

o HRD / Peronalia, adalah Human Resources Departement atau dalam bahasa Indonesia disebut divisi 
sumber daya manusia. Secara umum, HRD adalah departemen dalam perusahan yang bertanggung jawab 
menangani pengelolaan SDM atau karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 

 

TUJUAN SOP 

o Meminimalisasi ketidakpuasan pelanggan / konsumen terhadap pelayanan yang diberikan dan produk yang 
dibeli / dikonsumsi. 

o Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sesuai dengan standar perusahaan 
o Tercapainya target penjualan dengan pelaksaan budaya kerja yang baik, benar dan memuaskan. 
o Menghilangkan terjadinya rasa ketidakpercayaan pelanggan / konsumen terhadap citra Perusahaan. 
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JAM KERJA, CUTI, LEMBUR, PEMBAGIAN SHIFT & HARI LIBUR 

 Jam Operasional menyesuaikan situasi dan kondisi Outlet. Pada umumnya Jam Operasional Outlet dibagi 
menjadi 3, meliputi : 

o Normal Shift ( 8 – 10 jam operasional) 
o Double Shift ( 10 – 17 jam operasional) 
o Triple Shift ( 24 jam operasional)  

 Jam Operational Outlet, selama pandemi menyesuaikan Peraturan Daerah & Peraturan Pemerintah Pusat. 
o Jam Operasional : 11.30 – 21.30 

 Jam Kerja 
o Jam kerja efektif karyawan regular 8 jam kerja  
o 30 menit preparation opening 
o 30 menit preparation closing 
o 30 menit istirahat. 

 Hari libur  
o ditentukan 4 kali dalam tiap bulan. 
o hanya bisa diambil di weekday. 
o Weekend atau H-1 weekend dilarang mengambil libur . 

 Lembur / Overtime maksimal dalam 1 bulan adalah 48 jam kerja. 
 Pelaksanaan atau Penunjukan kerja lembur oleh pimpinan, harus dilaksanakan langsung oleh semua 

karyawan. 
 Libur selain jadwal yang ditentukan harus diajukan sendiri oleh karyawan bersangkutan kepada pimpinan 

dalam jangka waktu 2 hari sebelum dikeluarkannya jadwal.  
 Libur Cuti Karyawan 

o Yang mendapatkan Cuti hanya Karyawan dan Tenaga Honorer / Kontrak Reguler 
o Libur Cuti hanya diberikan kepada karyawan dengan masa kerja minimal 365 hari kerja (1 tahun masa 

kerja) 
o Perhitungan Cuti Karyawan : 

 Masa Kerja 24 bulan mendapat Libur Cuti 1 hari di tiap bulan nya. Dan cuti hanya dapat di 
akumulasikan atau ditukar. 

 Apabila ada karyawan yang datang terlambat akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah 
disepakati di dalam kontrak kerja, terkecuali jika ada ijin / pemberitahuan untuk datang terlambat dengan 
alasan yang dapat diterima dan masuk akal.  

 Karyawan dituntut untuk dapat disiplin dan profesional dalam melakukan pekerjaan. 
 Karyawan diharuskan izin terlebih dahulu kepada Supervisor/Manager ketika akan meninggalkan pekerjaan. 
 Kesalahan karyawan yang berakibat dirugikannya perusahaan, maka karyawan harus bertanggung jawab akan 

kesalahannya. 

 

KEBERSIHAN OUTLET 

Kebersihan outlet adalah tanggung jawab dari masing-masing karyawan yang sedang bertugas di setiap shift dan 
wilayah kerja. Hal tersebut menyangkut setiap bagian yang ada pada outlet seperti : 

 Bar Area (Material, Equipment & Utensil) 
 Kitchen Area (Material, Equipment & Utensil) 
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 Customer Area 
 Wilayah Konsumen / Customer Area 
 Setiap Kursi & Meja 
 Floor / lantai 
 Jendela, Dinding & Kaca 
 Halaman 

 Public Area  
 Teras 
 Lahan Parkir 
 Musholla / Tempat ibadah 
 Toilet 

 Internal Area 
 Gudang 
 Loker Room 
 Mini Office 

 All Inventory Outlet 
 Dan semua hal yang menyangkut kebersihan outet adalah mutlak hukumnya yang akan berdampak 

kepada peniaian kerja masing - masing karyawan 

 

SERVICE CUSTOMER / PUBLIC RELATION 

Untuk Standarisasi Customer Service wajib mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh 
manajemen di bagian yang terpisah dari panduan ini. (terlampir), yaitu dengan konsep 5 S, meliputi : 

 Senyum 
 Salam 
 Salam 
 Sopan 
 Santun 

ATTITUDE & PERFORM 

 Karyawan tidak boleh membawa masuk teman / kerabat ke wilayah kerja karyawan (kasir, office, Loker Room, 
Tempat ibadah, Bar & Kitchen). Wilayah yang diperbolehkan hanya di customer area.  

 Karyawan diperbolehkan melarang siapapun selain karyawan & owner, jika ada yang masuk di wilayah kerja 
karyawan. 

 Bagi setiap karyawan diwajibkan untuk bersikap sopan, santun dan menjunjung tinggi sikap profesional 
kepada semua pelanggan yang masuk ke outlet tak terkecuali member atau non-member. Dan hal tersebut 
bersifat mutlak, dimana tujuannya guna mengedepankan image perusahaan & image produk yang 
professional dan memberikan pelayanan yang terbaik. 

 Karyawan diwajibkan untuk : 
o Memakai Uniform yang telah ditentukan sesuai jadwal pemakaian uniform harian, posisi / jabatan & 

kelengkapannya. 
o Bersepatu & Celana / Bawahan Gelap 
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o Berpenampilan menarik, rapi, wangi, fresh / segar, sopan, ramah & santun dalam bahasa. Karena 
penampilan karyawan juga akan masuk menjadi salah satu kriteria yang ada dalam poin-poin 
penilaian kerja karyawan di tiap periode. 

o Memberikan senyum kepada konsumen 
o Mengucapkan salam kepada konsumen 
o Untuk karyawan dengan jabatan waiters / waitress diwajibkan untuk menjelaskan tentang produk 

berikut product knowledge, kemudian menginformasikan promo / produk unggulan  
o Selalu mengucapkan terima kasih di akhir pembicaraan. 
o Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, saat melayani konsumen / saat kegiatan 

resmi yang berhubungan dengan pekerjaan. 

 Personal Grooming adalah kepribadian karyawan yang dicerminkan dalam tingkah laku. Hal tersebut 
mempengaruhi penilaian kerja. Personal Grooming ada 4 faktor yaitu : 
 

o Penampilan (Apperance) 
o Sikap Fisik (Attitude) 
o Sikap Mental (Mentality) 
o Kesehatan Personal (Personal Health) 

 

PERANGKAT TELEKOMUNIKASI & GADGET / KOMPUTER PORTABEL 

 Setiap karyawan dilarang keras mengoperasikan perangkat telekomunikasi atau perangkat - perangkat lain 
milik pribadi seperti Handphone, Laptop, tablet, dll) ketika sedang bertugas atau dalam jam kerja. Terutama 
di wilayah konsumen. Dan diijinkan, jika setelah mendapatkan ijin supervisor / manager. 

 Penggunaan gadget hanya diperbolehkan pada saat jam istirahat atau diluar jam kerja. 

 Karyawan diperbolehkan menggunakan alat telekomunikasi pribadi nya, jika hanya untuk kepentingan 
pekerjaan (Promosi / Admin Social Media) atau yang bersifat darurat. 

 Selama jam kerja, karyawan hanya diperbolehkan menerima telepon / pesan singkat melalui handphone 
operasional outlet. 

 

GAJI, OVERTIME, TUNJANGAN & INCENTIVE 

 Gaji, Uang Lembur (Overtime) dan incentive akan dibayarkan setiap tanggal 3 di tiap bulannya. Dengan tutup 
buku per akhir bulan. Jika karyawan belum genap 26 hari kerja, maka gaji akan diberikan dibulan berikutnya 
(dengan sistem Perhitungan Rapel). 

 Selama Pra Kontrak atau sesi pelatihan / training, calon Karyawan hanya akan mendapatkan gaji pokok 
dengan perhitungan : Gaji Pokok dibagi Hari Kerja. 

 Selama Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)  Training selama 3 Bulan, maka calon karyawan / tenaga 
honorer mendapatkan semua hak - hak nya, meliputi :  

o Gaji pokok,  
o Tunjangan Kesehatan (BPJS) 
o Tunjangan Uang Makan 
o Tunjangan Transportasi 
o Perhitungan Lembur – Kondisional sesuai Penawaran 
o Tunjangan Jabatan – Kondisional sesuai Penawaran 
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o Tunjangan Hari Raya (setelah bekerja minimal 180 hari kerja) – Kondisional sesuai Penawaran 
Sesuai dalam kontrak kerja yang telah disepakati. 

 Tenaga Paruh waktu / Freelance system penggajiannya berdasarkan jam kerja.  Dan gaji akan diberikan 3 hari 
setelah hari terakhir kerja. 

 Overtime / Lembur akan dihitung dengan rumus gaji pokok dibagi dengan 173 untuk perhitungan tiap jam 
kerja 

 Insentive akan diberikan dengan ketentuan : 
 Pencapaian target Penjualan (Team) 
 Minimum Komplain 
 Kerapihan & kebersihan 
 Penilaian Karyawan Terbaik 
 Total jam Kerja mencapai batas maksimal standar jam kerja tiap Karyawan 
 Inovasi karyawan yang diterapkan di lingkup perusahaan 

 

PEMBUKUAN & ADMINISTRASI 

Setiap Karyawan diwajibkan menguasai dan mengerjakan dengan rutin setiap pembukuan dan administrasi di 
masing-masing unit kerja nya. Untuk hak lain menyangkut pembukuan dan administrasi akan ditetapkan dan 
dijelaskan secara rinci diluar panduan ini. (terlampir) 

 

PRODUCT KNOWLEDGE & RECIPE 

Setiap karyawan wajib menguasai product knowledge. Sedangkan untuk recipe produk, karyawan di unit kitchen 
atau bar harus : 

 Hafal recipe 
 Wajib melakukan pengukuran yang akurat, terkait penggunaan bahan, alat dan durasi waktu seperti yang 

telah ditentukan dalam form recipe. 

Tentang semua product yang ditawarkan dalam daftar buku menu, telah distandarisasi oleh management dan 
akan tetap dievaluasi secara berkala, agar tercipta produk yang sehat dan berkualitas. 

 

KEGIATAN OPERASIONAL & PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Segala macam hal yang menyangkut kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di operasional outlet wajib 
dilaporkan, dibicarakan, diketahui dan disetujui oleh pimpinan langsung yaitu (Manager / Supervisor). Kemudian 
dibukukan dan dijelaskan secara rinci pada setiap periode laporan yang dikehendaki oleh management. 

 

PERATURAN KERJA 
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 Dalam Perusahaan tiap pelanggaran akan akan dikenakan  Surat Peringatan. Dalam tiap surat peringatan akan 
berlaku selama 6 bulan. yang dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu : 

o Surat Peringatan 1 – SP1 
Pelanggaran Ringan (Kedisiplinan) 

o Surat Peringatan 2 – SP2 
Pelanggaran sedang / Pelanggaran Berulang dalam waktu 6 bulan. 

o Surat Peringatan 3 – SP3 
Pelanggaran Berat (Tindakan melawan Hukum Pidana, Perdata / Korupsi) atau pelanggaran SP2 
secara berulang dalam kurun waktu 6 bulan.  

 Peraturan yang berakibat dikeluarkannya Surat Peringatan 1 – 2 dan 3 diantaranya : 
o Setiap Karyawan Harus Datang Tepat Waktu. Setiap Keterlambatan kerja / tidak masuk kerja tanpa 

keterangan, maka karyawan akan dikenakan SP1 
o Tiap karyawan harus berpenampilan bersih,wangi,rapi dan bersepatu, jika tidak diterapkan maka 

karyawan akan dikenakan SP1. 
o Menggunakan Alat dan bahan baku diluar kebutuhan penjualan produk , dan tidak dicatat maka akan 

mendapat sanksi SP2. 
o Kelalaian karyawan yang berakibat kerugian pada perusahaan, maka karyawan tersebut harus 

mengganti sesuai dengan nilai tersebut 
o Kelalaian karyawan yang berakibat kerugian konsumen secara fatal, maka karyawan tersebut akan 

dikenakan SP2 
o Tiap karyawan yang telah mendapatkan SP3, maka perusahaan akan memutuskan kontrak kerjasama 

kerja dengan karyawan tersebut 

 Setiap karyawan wajib mematuhi SOP (Standart Operasional Procedure) yang telah ditetapkan perusahaan. 

 Instruksi untuk melaksanakan tiap pekerjaan, harus sesuai struktur perusahaan. 

 Tiap Komplain, Kritik dan Saran harus di isi pada form komplain konsumen, dan wajib dilaporkan pimpinan / 
ditindaklanjuti langsung. 

 Permintaan konsumen yang belum tersedia di outlet, wajib di isikan dalam form Request Customer 

 Karyawan tidak boleh membocorkan kepada siapapun Setiap Rahasia Perusahaan yang berhubungan dengan 
HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual) antara lain : 

o Recipe 
o Standart Operational Procedure 
o Database Supplier, Talent, Konsumen, Merchand, dll 
o Merk yang digunakan oleh Outlet, dll. 

 Mengisi Absensi sesuai jam datang dan pulang 

 Dalam nota (Captain Order – CO) harus di isi nama waiters yang melayani konsumen, nomor meja dan nama 
konsumen / nomor telepon. 

 Waiters selama jam kerja wajib berada di Area Konsumen dan tidak diperbolehkan berada di dalam Bar / 
Kitchen 

 Pemutaran Saluran TV / Musik harus sesuai list yang ditentukan oleh pimpinan, dan semua karyawan dilarang 
mengganti list tersebut, kecuali permintaan konsumen, dan konsumen yang mayoritas adalah yang 
diutamakan. 

 Pemutaran Film dari file pribadi tidak dianjurkan saat jam kerja (kecuali permintaan konsumen) 

 Mencatat nama konsumen (permintaan konsumen, complain, booking/reservasi, dll) dalam form yang telah 
disediakan 

 Mencatat dalam form maintenance apabila ada kerusakan / kebutuhan perbaikan dalam equipment outlet. 

 Selalu Mencatat dalam form In/Out Equipment, apabila terdapat Equipment  outlet yang masuk atau keluar. 
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 Perusahaan tidak mengijinkan kasbon atau hutang dan atau peminjaman uang kas atau saldo dari outlet 
kepada siapapun, kecuali kepentingan operasional outlet (belanja bahan baku atau pembayaran kebutuhan 
operasional lainnya) dan itu hanya diperbolehkan jika bersifat darurat. 

 Waiters bertanggung jawab atas Captain Order / Bill yang tidak terbayar oleh konsumen (Hutang Konsumen) 

 Karyawan di bagian Bar / Kitchen bertanggung jawab atas bahan baku yang rusak / kesalahan pembuatan 
menu yang diakibatkan kelalaian calon karyawan. 

 Kasir / Admin bertanggung jawab atas kekurangan & kelebihan patty kas kasir atau uang penjualan outlet.  

 

SANKSI LANGSUNG 

Aturan sanksi langsung dibuat sebagai efek jera bagi karyawan, agar tercipta budaya kerja yang disiplin dan solid.  

 Merokok saat jam kerja denda 100 ribu (SP 1) 

 Terlambat kerja diatas 10 menit denda 10ribu (SP 1) 

 Bermain saat jam kerja denda 100 ribu (SP 1) 

 Tidur saat jam kerja denda 100 ribu (SP 1) 

 Penempatan barang pribadi / material equipment tidak pada tempatnya denda 50 ribu (SP1) 

 Komplain Promo karena tidak disebutkan saat pembayaran denda  50 ribu (SP1) 

 Stock barang, keuangan, barang laku dan pembukuan harus dilakukan setiap hari, jika tidak mengerjakan 
dikenakan denda 100 ribu (SP1) 

 Memakai material / bahan baku outlet tanpa ditulis di bill denda 150 ribu (SP 2) 

 Melayani pembelian tanpa ditulis dalam bill denda 150 ribu (SP 2) 

 Memakai uang penjualan tanpa ijin supervisor / manager / owner denda 500 ribu (SP 2) 

 Dilarang Bergurau saat ada konsumen / bergerombol dalam satu tempat tanpa ada aktifitas. 

 Mencuri / mengambil apapun yang bukan hak nya (SP 3 dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku) 

 Membocorkan Rahasia Perusahaan / HAKI Kepada Pihak Lain (SP 3 dan akan diproses sesuai hukum yang 
berlaku) 

 Selisih uang di kasir merupakan tanggung jawab kasir sepenuhnya 

 Sistem Peringatan berupa peringatan lisan, surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 
(keluar) 

 Menghilangkan nota penjualan denda 100ribu / lembar Nota 

 Menghilangkan / Merusakkan equipment dari perusahaan denda 5x lipat dari harga equipment tersebut. 

 Kesalahan membuat product yang disebabkan karena kelalaian karyawan, maka karyawan wajib membeli 
dengan harga sesuai Buku menu kemudian dikurangi diskon 40% dan harus disetujui oleh supervisor 

 Dengan Penambahan Item Kesalahan seperti dibawah ini : 

 

DENDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK DAN KONSUMEN 

NO MASALAH YANG TERJADI DENDA/ SANKSI 
MAKSIMAL 

OUTLET CAFÉ 

1. Pelanggan merasa tidak nyaman / tidak puas dan menyatakan komplain <SP> PERINGATAN 
TERTULIS 
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2. Tidak ada konfirmasi keterlambatan pembuatan pesanan pelanggan ke 
waiter/ss  

<TT> TEGURAN TERTULIS & 
50 RB 

3. Tidak menginformasikan bahwa produk sudah habis ke waiter/ss oleh kitchen <TT> TEGURAN TERTULIS & 
50 RB 

4. Tidak menginformasikan bahwa produk sudah habis (waktu memesan) atau 
terlambat (sudah memesan) ke konsumen oleh waiter/ss 

<SP> PERINGATAN 
TERTULIS 

5. Tidak ramah terhadap pelanggan <SP> PERINGATAN 
TERTULIS 

6. Produk pesanan lupa/ tidak dibuat, sampai mengakibatkan konsumen kecewa 
dan marah 

<SP> HARGA PESANAN 

7. Salah menulis jumlah stok awal / baru / retur / laku / sisa 100 RB 

8. Tidak menulis nama checker atau tanda tangan pada nota pengiriman / hasil 
perhitungan kasir, dll 

50 RB 

9. Menjatuhkan / merusak produk jadi untuk konsumen BELI / HARGA KARYAWAN 
& / 50 RB 

10. Kelebihan sisa fisik dari sisa pada pencatatan komputer 50 RB 

11. Kekurangan sisa fisik dari sisa pada pencatatan di komputer SELISIH BAYAR 

12. Ditemukan benda asing (rambut/kulit telur/serangga, dsb) pada produk oleh 
waiter/ss 

100 RB 

13. Ditemukan benda asing (rambut/kulit telur/serangga, dsb) pada produk oleh 
konsumen 

<SP> HARGA PESANAN 

14. Merusak alat-alat kerja / produksi <TT> & BAYAR SESUAI 
KERUSAKAN 

15. Menolak konsumen tetapi belum memberitahu satpam dan atu memasang 
tanda closed / tutup 

<TT> TEGURAN TERTULIS & 
/ 50 RB 

16. Lupa mengorder bahan yang akan habis untuk kitchen / Bar 100 RB 

   

OUTLET / TOKO PRODUCT SELAIN DI BUKU MENU (FOOD & BEVERAGE) 

1. Produk pesanan lupa/ tidak di order, sampai mengakibatkan konsumen 
kecewa dan marah 

<SP> & HARGA PESANAN 

2. Tidak meretur cake / roti . tart / titipan, sehingga mengakibatkan produk yang 
tidak layak sampai ke tangan konsumen 

<SP> & HARGA JUAL 

3. Tidak mendiskon cake / roti . tart / titipan, sehingga mengakibatkan produk 
yang tidak layak sampai ke tangan konsumen 

<TT> & 150 RB 

4. Salah menulis jumlah stok awal / baru / retur / laku / sisa 100 RB 

5. Tidak menulis nama checker atau tanda tangan pada nota pengiriman / hasil 
perhitungan kasir, dll 

50 RB 

6. Merusak produk jadi / untuk pajangan, baik sengaja ataupun tidak sengaja 
(lalai) 

BELI / HARGA KARYAWAN 

7. Kelebihan sisa fisik dari sisa pada pencatatan computer 50 RB 

8. Kekurangan sisa fisik dari sisa pada pencatatan di komputer SELISIH BAYAR 

9. Produk tertukar  25 RB 

10. Minus/ adanya kekurangan pada uang kasir kurang dari Rp100.000,- SELISIH BAYAR 

11. Minus/ adanya kekurangan pada uang kasir lebih dari Rp100.000,- <TT> & SELISIH BAYAR 

12. Jumlah produk minus tetapi uang kasir lebih dari Rp100.000 <TT> & HARGA BARANG 
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MINUS DIBAYAR 

13. Lupa order produk untuk produk display 100 RB 

14. Ada produk rusak / cacat untuk pajangan / pesanan dan tidak ditolak / lupa 
diinformasikan 

<TT> & BELI / HARGA 
KARYAWAN 

15. Salah mengorder pesanan ke bagian produksi (salah bentuk, ukuran, motif, 
jenis dan aksesoris), tetapi barang masih bisa dijual 

<TT> TEGURAN TERTULIS & 
/ 50 RB 

16. Menolak konsumen tetapi belum memberitahu satpam dan atu memasang 
tanda closed / tutup 

<TT> TEGURAN TERTULIS & 
/ 50 RB 

17. Ada pesanan dlm jumlah banyak & lupa konfirmasi/memberitahu sehingga 
mengakibatkan Bag. Produksi memproduksi pesanan mendadak. 

<TT> & 100 RB 

   

 

DENDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK DAN KONSUMEN 

NO MASALAH YANG TERJADI DENDA/ SANKSI 
MAKSIMAL 

PRODUKSI (CAKE, TART, ROTI, DONUT) 

1. Lupa / tidak membuat produk pesanan pada hari H <SP> & HARGA PESANAN 

2. Salah bentuk / ukuran / motif / jenis dan aksesoris produk pesanan dan sudah 
sampai di took 

<TT> TEGURAN TERTULIS 
& / 50 RB 

3. Produk pesanan yang dibuat tidak sesuai dengan permintaan konsumen  <TT> & 150 RB 

4. Lupa / kurang mengorder bahan untuk produksi  

5. Merusak produk ½ jadi (gosong / patah / retak / tipis, dsb), sehingga tidak layak 
jual 

50 RB 

6. Merusak produk jadi / untuk pajangan, baik sengaja ataupun tidak disengaja 
(lalai) 

BELI / HARGA 
KARYAWAN 

7. Lupa / tidak membuat produk untuk pajangan 50 RB 

8. Salah membuat produk untuk pajangan toko, tidak sesaui orderan baik jenis / 
model / ukuran, dll 

SELISIH BAYAR 

9. Apabila ada kelebihan / kekurangan produk untuk pajangan (tanpa konfirmasi 
ke toko / melebihi batas toleransi –kesepakatan) 

25 RB 

10. Ditemukan benda asing (rambut/kulit telur/serangga, dll) pada produk oleh 
packing / unit kerja lain (masih di Ruang Produksi) 

SELISIH BAYAR 

11. Ditemukan benda asing (rambut/kulit telur/serangga, dll) pada produk toko <TT> & SELISIH BAYAR 

12. Merusak alat-alat kerja / produksi (dengan sengaja/ karena lalai) <TT> & HARGA BARANG 
MINUS DIBAYAR 

13. Salah / lupa mengisi stiker / logo VB / Stiker komposisi / barcode / kode 
produksi 

100 RB 

14. Salah menulis jumlah atau nama pada nota pengiriman produk atau pada 
pencatatan di meja produksi 

<TT> & BELI / HARGA 
KARYAWAN 

15. Produksi pajangan dengan kondisi tidak layak jual sampai dan ditolah oleh toko <TT> TEGURAN TERTULIS 
& / 50 RB 

16. Salah memotong produk slice (ada besar atau kekecilan, permukaan miring, 
dsb) 

<TT> TEGURAN TERTULIS 
& / 50 RB 

17. Kelebihan dalam mengorder cake ke Bagian Produksi Cake <TT> & 100 RB 
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DENDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ABSEN 

NO MASALAH YANG TERJADI DENDA/ SANKSI 
MAKSIMAL 

AKUMULASI KETERLAMBATAN DALAM 1 BULAN 

1. KURANG DARI 10 MENIT TIDAK ADA 

2. ANTARA 11 S/D 30 MENIT 25 RIBU 

3. ANTARA 31 MENIT S/D 1 JAM 50 RB 

4. ANTARA 1 JAM 1 MENIT S/D 2 JAM 75 RIBU 

5. LEBIH DARI 2 JAM 100 RIBU DAN <TT> 

6. SELANJUTNYA <SP> 

   

   

LUPA ABSEN SAAT DATANG/ PULANG 

1. LUPA 1 X TIDAK ADA 

2. LUPA 2 X 25 RIBU 

3. LUPA 3 X 50 RB 

4. LUPA 4 X 75 RIBU 

5. LEBIH DARI 4 X 100 RIBU DAN <TT> 

6. SELANJUTNYA <SP> 

   

 

DENDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK DAN KONSUMEN 

NO MASALAH YANG TERJADI DENDA/ SANKSI MAKSIMAL 

AKUMULASI KETERLAMBATAN DALAM 1 BULAN 

1. Apabila pesanan terlambat di kirim tanpa alasan yang jelas / tidak bisa 
diterima 

100 RB 

2. Salah mengirim pesanan  100 RB 

3. Kekurangan / kelebihan jumlah fisik produk pada saat mengirimkan ke Outlet, 
tanpa ada catatan / konfirmasi 

100 RB 

4. Merusak produk pada saat pengiriman, baik sengaja ataupun tidak disengaja 
(lalai) 

<TT> & BELI / HARGA 
KARYAWAN 

   

GUDANG 

1. Salah mix meliputi : jumalh, jenis, timbangan dan tulisan / informasi pada mix 100 RB 

2. Salah / kurang dalam menyiapkan orderan bahan untuk outler / cafe / 
produksi / kitchen 

100 RB 

3. Kelebihan sisa fisik dari sisa pada pencatatan di komputer 50 RB 

4. Kekurangan sisa fisik dari sisa pada pencatatan di komputer SELISIH DIBAYAR 

   

 

KETERANGAN : 

Apabila ada permasalahan yang tidak tercantum dalam daftar ini akan ditentukan kemudian oleh management  
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<TT> Teguran Tertulis, maksimal denda / Sanksi adalah pemotongan 3 hari gaji / tunjangan / kehilangan 

semua Bonus untuk 1 bulan 

<SP> Peringatan Tertulis, Denda atau sanksi adalah pemotongan gaji / tunangan dan kehilangan / hangus 

semua bonus / hal fatal di PHK. 

 

PEREKRUTAN 

Dalam perekrutan pekerja, beberapa kreteria yang harus dipenuhi diantaranya : 

 Jujur 
 Mampu Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar 
 Mampu Membaca dan Menulis 
 Berpenampilan menarik 
 Punya passion dalam bidang pekerjaan yang akan diisi. 
 Komunikatif & Proaktif. 
 Usia Minimal 18 tahun 
 Setiap Calon pekerja harus mengikuti proses rekruitmen & training 
 Melampirkan dokumen pendukung, seperti foto kopi KTP, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir, PAS foto. 
 Bersedia menyertakan jaminan 

 

MASA PERCOBAAN 

Setiap Karyawan Baru akan menjalani masa percobaan selama 90 hari kerja, terhitung dari awal masa kerja. Masa 
percobaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon karyawan tetap untuk menunjukkan 
kemampuannya dalam hal pekerjaan, sikap & kerjasama team. 

 

PEMINDAHAN BAGIAN & PROMOSI 

Management atau pimpinan mempunyai hak untuk, memindah (unit kerja) karyawan yang bekerja, sesuai 
kebutuhan perusahaan. Pemindahan bagian / posisi kerja juga bisa diartikan Promosi Jabatan. Hal tersebut 
didasarkan pada kualifikasi, pengalaman, kinerja, absensi, attitude & hasil kerja. Perusahaan memindahkan unit 
kerja karyawan sesuai Job Card & Kualifikasi Karyawan. 

 

JAMINAN KESEHATAN 

Tiap Pekerja Kontrak / karyawan tetap akan dibayarkan jaminan kesehatan dengan program BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Dengan system pembayaran, akan diberikan tunjangan kesehatannya 
pada saat menerima gaji.    
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OPERATIONAL STAFF 

Hal lain yang harus dimiliki karyawan adalah : 

 Akal Budi – intellegency 

 Pendidikan – Education 

 Kesehatan Fisik & Mental – Physical Health & Mental 

 Kejujuran – Honesty 

 Percaya Diri – Confidence 

 Menghargai Diri Sendiri – Self Respect 

 Perhatian – Interest 

 Sikap – Attitude 

 Berhati – hati – Carefullness 

 Toleransi – Tolerance 

 Kesanggupan Menerima Kritik – Ability to take Criticism 

 Penampilan – Apperience 

 Berbicara – Speech 

 Kebiasaan Baik – Good Behavior 

 Kecepatan – Quicknes 

 Kecakapan – Capability 

 Tepat Waktu – Punctuality 

 Daya Ingat yang baik – Good Memory 

 Inisiatif – Initiative 

 Dapat Diandalkan – Depandability 

 Kesetiaan – Loyality 

 Kesediaan untuk menerima Arahan – Willingness To Accept Direction 

 Cerdik – Resourcefulness 

 Semangat – Enthusiasm 

 Bersahabat – Friendly 

 Kerjasama – Cooperative 

 Senyum – Smile 

 

EVENT 

Dalam penyelenggaraan event di outlet, ada 5 jenis event yang sering / populer digunakan, yaitu event Regular, 
event non regular, event sponsorship & customer event. Dimana tiap jenis event ada peraturan yang berlaku. 

1. Event Regular Outlet  
Diadakan oleh internal / team outlet dengan persetujuan Owner / Manager / Supervisor / management. 
Tujuan dari event ini adalah meningkatkan penjualan outlet dan diadakan secara rutin. Contoh Event : 

a. Band Akustik Regular Tiap Weekend 
b. Music Tribute To Legend (Rolling Stones, Maria Carey, Slank, God Bless, dll)  
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2. Event Non Regular Outlet 
Diadakan oleh internal / team outlet dengan persetujuan Owner / Manager / Supervisor / management. 
Tujuan dari event ini adalah meningkatkan penjualan, meningkatkan brand image & brand awareness. Contoh 
event non regular diantaranya : 

a. Event Valentine Day 
b. Event Pergantian Malam Tahun Baru 
c. Hallowen Night, dll. 

 
3. Event Sponsorship 

Diadakan oleh sponsor yang bekerjasama dengan pihak outlet. Tujuan dari diadakan event tersebut adalah 
meningkatkan penjualan dari outlet & pihak sponsorship, serta meningkatkan brand image & brnd awareness 
outlet & pihak sponsorship. Dalam event tersebut, pihak sponsorship harus menjalin kerjasama dengan outlet 
dengan dilengkapi perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Dimana Hak dan kewajiban masing – 
masing pihak disebutkan dalam klausul kontrak kerjasama. Contoh Event Sponsorship diantaranya :  

a. Nonton Bareng Final World Cup (Sponsorship Djarum Super) dengan hiburan berupa Akustik Music, 
Games, Open Board Sponsor & Quiz 

b. Coaching Clinic Guitar (Sponsorship Sampoerna) dengan rundown event clinic guitar, perform musisi, 
quiz, dll. 

c. V60 Competition (Sponsorship Hario dan Toffin) dengan rundown V60 competition, Bazzar & quiz 
 

4. Community Event 
Adalah event yang diadakan oleh community dengan bekerja sama dengan perusahaan dalam penggunaan 
tempat / alat / SDM. Tujuan dari diadakan event tersebut adalah meningkatkan hubungan baik dengan 
community, sehingga kedepan membawa impact positif bagi brand dan perusahaan. Contoh Community 
event adalah : 

a. Jakarta Barista Community “Latte Art Battle” 
b. Indonesia Blogger Community “Indonesia Tanpa Hoax” 
c. Surabaya Photography Community “Coffee & Photo” 

 
5. Sponsor & Community Event 

Adalah event yang diadakan di wilayah outlet dengan melibatkan outlet sebagai venue (tempat acara). Tujuan 
dari diadakannya event tersebut adalah meningkatkan penjualan produk dari outlet & sponsorship dengan 
melibatkan komunitas sebagai potential market. Contoh event : 

a. Batavia Barista V60 Battle with Hario 
b. Nobar Final Champion League with Liverpudlian Indonesia 

 
 

6. Customer Event 
Diadakan oleh customer. Tujuan dari event ini adalah meningkatkan penjualan outlet, meningkatkan brand 
image & brand awareness yang dikemas dalam paket harga yang lebih terjangkau. Dalam hal ini, Manager / 
Supervisor harus bisa menghitung secara tepat sehingga diharapkan dengan diadakannya event omset harian 
semakin tinggi dan konsumen merasa tidak tidak terbebani dengan harga dan minimum order. Dalam hal ini 
ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pihak outlet / manager / supervisor, yaitu : 

a. Jenis Event, misal Ulang tahun, Meeting, Arisan, Gathering, dll 
b. Total Pax / Undangan / Tamu 
c. Item yang dipesan, misal pemilihan snack, food, beverage 
d. Anggaran / Pax 
e. Luas Tempat / total meja & kursi yang dibutuhkan 
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Dalam pemberian harga perhitungannya adalah diskon maksimal 25% dari harga normal & diberikan free 
compliment maksimal 5% dari total order bagi konsumen yang mengadakan event.  

 

PROMOTION 

Adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa, dengan tujuan menarik calon 
konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya kegiatan promosi diharapkan adanya kenaikan 
angka penjualan. Adapun kegiatan promosi yang sering diterapkan dalam dunia kuliner (restoran, cafe dan 
coffeeshop) adalah : 

1. Online Promo 
Dengan memanfaatkan Internet sebagai alat untuk memperkenalkan produk mereka. Kelebihan Online 
Promo adalah semua serba automatic, sehingga memudahkan kita untuk mengukur tingkat keberhasilannya. 
Dan tools yang sering digunakan meliputi : 

 Sosial Media (Facebook Fanspage, Instagram Business, Twitter, dll) 
 Sosial Chat (Whatsapp Business, Line Business,dll) 
 Search Engine (Google, Yahoo, Bing, dll) 
 Market Place (Tokopedia, Bukalapak, dll) 
 Aplikasi (Go Food, Grab Food, Zomato, Tripadvisor,dll) 

 
2. Offline Promo 

Adalah konsep Offline yang biasa digunakan untuk memperkenalkan  produk. Kelebihan offline promo adalah, 
kita bisa berinteraksi langsung dengan calon konsumen. Methode yang sering digunakan adalah : 

 Joint 
o Joint Corporate 
o Joint Merchand 
o Joint Community 
o Joint Media Partner 

 Follow Up Database 
o Database Customer 
o Database Potential Customer 

 Random 
o Sebar Brosur / Flyer 
o Sebar Discount Card 
o Sebar Voucher 

 Pameran 
o Pameran Kuliner 
o Dll 

Jenis Promo yang sering digunakan dalam outlet kuliner (Cafe, Resto & Coffeeshop) adalah : 

 Diskon 10% 
 Pengumpulan Stamp (10 stamp free 1 Product) 
 Ladies Day – Diskon 10% 
 Buy 2 Get 1 Free For All Beverages, dll 
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LAIN - LAIN 

Hal – hal lain yang berupa pelanggaran dan menyangkut nama baik perusahaan, akan ditindak secara tegas dan 
diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. 

Demikian panduan Company Introduction ini dibuat untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap karyawan dalam 
lingkup outlet cafe. Apabila dikemudian hari terdapat hal - hal lain diluar panduan yang telah tertuang di atas, 
maka akan dibicarakan secara khusus dan akan diputuskan secepatnya oleh management / direksi. 
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BAB. II 

STANDARISASI PELAYANAN KONSUMEN 
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BASIC PROCEDURE 

 

 Pastikan mengucapkan salam kepada customer 

 Pastikan Konsumen Mendapatkan Tempat duduk (seating the guest) atau dalam waiting list 

 Pastikan semua waiters / karyawan lainnya, mengetahui semua promo yang berlaku & mengetahui 
produk promo / produk yang habis / kosong dan mencatat dalam papan tulis khusus karyawan. 

 Pastikan Meja, Kursi bebas dari Tumpahan, Noda Kotoran (kering & tidak berminyak ) dan selalu tertata 
rapi. 

 Pastikan Playlist Musik dinyalakan dengan nada tidak terlalu keras / berisik dengan playlist lagu 
instrument/akustik (dilarang memasukkan lagu selain yang ditentukan, kecuali permintaan konsumen 
mayoritas / moment tertentu) selama outlet buka dan alat pemutar musik ada. 

 Pastikan kebersihan halaman, Lantai, dinding, atap, kitchen, bar, toilet dan barang inventory pendukung 
lain 

 Pastikan Menyalakan lampu saat kondisi gelap/mendung. 

 Pastikan Menyalakan lampu saat sore menjelang malam, di : 
o Customer Area 
o Lampu Neon Box  
o Bilboard / LED Box 
o Letter Sign 

 Jika di dalam ruangan (indoor) Pastikan Ash Try / Asbak dalam kondisi kering, bersih dari abu/kotoran 
lainnya. 

 Jika di luar ruangan (outdoor) pastikan Ashtry / asbak dalam kondisi bersih, diberi tissue dan sedikit air, 
sehingga abu rokok tidak berterbangan saat tertiup angin 

 Pastikan mencatat semua pesanan & pesanan tambahan dalam nota pembelian. 

 Pastikan tiap waiters, membacakan lagi semua pesanan yang telah dipesan oleh konsumen.  

 Pastikan memberikan nota putih / print nota pembayaran kepada customer, setelah mereka selesai 
membayar semua pesanannya. 

 Pastikan kebersihan dari Toilet, Closet, Westafel dan Bak Mandi. 

 Pastikan aroma toilet & westafel terbebas dari bau tidak sedap dan kerak. 

 Pastikan air di bak mandi toilet dalam kondisi penuh, bersih dan jernih. Tapi jika outlet menggunakan 
toilet kering, pastikan system sanitasi berfungsi dengan baik. 

 Pastikan Tisue di wilayah westafel / toilet selalu ada. 

 Pastikan selalu tersedia pengharum ruangan di dalam toilet. 

 Pastikan Meja, kursi dan furniture lain dalam kondisi tertata rapi. 

 Pastikan Bar dalam kondisi Bersih, rapi, Kering dan equipment diposisikan sesuai letak awal barang. 

 Pastikan Dapur dan peralatan memasak Dalam kondisi Bersih, Rapi, kering dan equipment diposisikan 
sesuai letak awal penempatan barang. 

 Pastikan alat kebersihan diletakkan pada tempat yang tidak terlihat / terjangkau oleh konsumen. 

 Pastikan Tempat sampah ditambahkan trash bag dan tidak terlihat dari konsumen. 

 Pastikan pemakaian Lap / napkin sesuai fungsinya. 

 Pastikan semua peralatan dan furniture outlet terbebas dari debu dan kotoran. 

 Pastikan volume TV untuk sehari-hari (kecuali moment tertentu) dalam keadaan minimal volume/suara 
kecil. 

 Pastikan saluran TV dalam saluran olahraga, musik atau flora fauna 
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 Pastikan tidak ada hewan di area pengunjung (serangga, reptile,dll) kecuali dalam kondisi tidak terduga. 

 Pastikan selalu ada karyawan yg menjaga dan selalu berada dalam counter / kasir pemesanan dan 
pembayaran. 

 Pastikan tidak Tidur Saat jam kerja 

 Pastikan Profil Handphone pribadi dalam kondisi getar, diam dan diletakkan didalam loker. 

 Pastikan hanya menggunakan Handphone saat ada keperluan yang darurat/berhubungan dengan 
pekerjaan (tapi lebih utamakan konsumen) 

 Pastikan tidak bermain saat berkerja  

 Pastikan tidak merokok saat melakukan pekerjaan apapun, terutama di wilayah kerja / konsumen. 

 Pastikan memakai uniform / pakaian yang sopan / sesuai (tidak diperbolehkan memakai jaket) 

 Pastikan memakai uniform sesuai jadwal pemakaian uniform yang ditentukan, menggunakan celana 
berwarna gelap & memakai sepatu. 

 Pastikan berdandan bersih, rapi, wangi dan segar 

 Pastikan mencatat stock barang yang habis, barang yang akan habis & barang yang rusak dalam form 
stock barang 

 Pastikan mencatat nama konsumen dalam form yang telah disediakan 

 Pastikan mencatat dalam form maintenance apabila ada kerusakan / kebutuhan perbaikan dalam 
property outlet. 

 Pastikan tidak melanggar Peraturan kerja 

 Pastikan meja outdoor saat malam ditambahkan lilin agar terbebas dari serangga 

 Pastikan menyalakan AC / Kipas Angin pada saat ada konsumen atau mematikannya setelah tidak dipakai.  

 

BASIC SERVICE CUSTOMER (PELAYANAN KEPADA KONSUMEN) 

 

 GREETING 
Adalah Standarisasi pelayanan konsumen yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan salam, 
penghormatan, menunjukkan keakraban dan rasa menghargai kepada konsumen. Tahapan Greeting yang 
baik diantaranya : 
1. Kenali pelanggan sesegera mungkin.  

Jangan menunda mengenali mereka meskipun hanya beberapa menit. Katakan “hallo” atau salam 
kepada pelanggan yang berada di dekat Anda. Saat anda sedang menangani konsumen lain, anda 
dapat memberi tahu konsumen yang lain bahwa anda mengetahui kehadiran mereka dan akan segera 
melayani mereka sesegera mungkin. 

2. Beri salam dengan hangat dan tulus.  
Bila anda mengetahui namanya, sambutlah dengan menyebutkan nama mereka. 

3. Kontak mata 
Selama percakapan berlangsung, pastikan anda selalu melakukan kontak mata dengan ramah, namun 
dengan tidak berlebihan.  

4. Pahami pelanggan 
Mulailah membangun hubungan dengan mencari tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan 
pelanggan dan pastikan Anda bisa memenuhinya. 

5. Selalu tersenyum  
Seseorang akan merasa dihargai bila mereka mendapatkan senyuman dan kepuasan pelanggan akan 
meningkat drastis bila mereka mendapatkan senyuman yang tulus. 
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6. Taking Order 
Taking Order dibagi Menjadi 2 Cara yaitu : 
 Self Service  

Jika outlet menggunakan metode pelayanan Self service maka yang dilakukan adalah : 
o Sapa Konsumen dengan Ramah 
o Sebelumnya, sampaikanlah promo yang ada di outlet (misal Buy 2 get 1 free, atau diskon 

10% all item,dll)  
o Mempersilahkan konsumen memilih menu yang biasanya terdapat pada Display menu di 

belakang menu 
o Setelah konsumen memesan : 

 Tanyakan Pesanannya dan Catat dalam Bill Order / Point Of Sales Order 
 Ucapkan Kembali Pesanannya (Repeat Order) kepada konsumen. Tujuannya agar 

tidak ada kesalahan dalam pemesanan 
 Suggestive selling (Top Up Selling) 
 Sampaikan waktu perkiraan pesanan 
 Input order (Ke tiap divisi, misal : Bar, Kitchen, dll)  
 Giving order (memberikan pesanan konsumen) 
 Repeat Order Berikan pesanan konsumen dengan menyebutkan nama produknya 

dan memberikan produknya langsung kepada pemesan. Setelah semua produk 
telah disajikan, sampaikan jika pesanannya telah lengkap / telah disajikan semua. 

 Closing Pembayaran Berikan nota / print pemesanan kepada konsumen. Saat 
anda menerima uang, hitung langsung dan sebutkan Nominalnya.  

 Uang Kembalian (Jika Ada) sebutkan nominalnya dan berikan beserta struk 
pembayaran. 

 Table service. 
Jika outlet menggunakan metode pelayanan Table service maka yang dilakukan adalah : 

o Menempatkan Tamu (Seating The Guest) 
 Membukakan pintu kepada konsumen yang akan masuk 
 Jika table dalam kondisi penuh atau kapasitas produksi bar / kitchen penuh / 

lama, maka arahkan konsumen ke dalam waiting list customer dan catat no. 
Antrian, nama & no. Telepon. Dan pastikan konsumen mendapat compliment 
Free Drink / Welcome Drink. 

 Tanya langsung kepada konsumen ingin smoking area / no smoking area. Jika 
konsumen di smoking area, pastikan langsung memberikan ashtray / asbak 
kepada konsumen. 

 Menghampiri pelanggan dengan membawa daftar menu / buku menu (Presenting 
the menu book) 

 Memberikan daftar menu kepada pelanggan dengan : 
 mempersilakan untuk memilih menu 
 menyampaikan jenis promosi produk  & promo outlet 
 menyampaikan produk unggulan 
 menyampaikan produk yang sold out/habis,  
 menyampaikan waktu lama pelayanan, kemudian tinggalkan customer 

agar leluasa untuk memilih menu yang tersedia) (dalam hal ini jika outlet 
tidak menerapkan konsep self service). 

 Tanyakan kepada konsumen langsung pesan atau mau pilih – pilih dulu. Jika 
masih pilih – pilih dahulu, tunggu hingga 1 – 3 menit lalu hampiri customer lagi, 
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tanyakan kepadanya jadi memesan menu yang mana, jika customer bingung 
jelaskan beberapa menu yang ada sesuai product knowledge menu yang dijual. 

o Mencatat Pesanan (Taking Order) 
 Menanyakan pemesanan menggunakan nama siapa & catat nomer meja 
 (Repeat Order) Ulangi lagi list pesanan yang telah diorder oleh konsumen dengan 

suara yang jelas. 
 (Suggestive Selling) Setelah menentukan pilihan menu, tawarkan penambahan 

menu lain jika customer berkenan. 
 Sampaikan Waktu lama pemesanan, jika produk yang dipesan membutuhkan 

waktu produksi lebih dari 10 menit. 
 Menanyakan kepemilikan member card, voucher, kartu diskon / free drink dan 

bagaimana cara mendapatkan member card, kartu diskon / free drink 
o Menempatkan Bill Order (Placing Bill)  

 Penempatan Bill Order menyesuaikan konsep operasional outlet. Diantaranya : 
 Bill Pemesanan 1 lembar ditempel dimeja konsumen / waiters, 1 lembar dipegang 

Bar & 1 lembar dipegang kitchen 
 Bill Pemesanan 1 lembar dipegang waiters, 1 lembar dipegang Bar & 1 lembar 

dipegang kitchen 
 Bill Pemesanan dari Customer langsung masuk ke unit masing – masing, karena 

outlet menggunakan aplikasi online 
 Dll. 

o Menyajikan Makanan & Minuman (Serving Food & Beverage) 
 Layani pesanan Customer (secepatnya), setelah selesai antarkan pesanan / 

produk tersebut dengan menyebutkan nama menu yang disajikan, kemudian 
letakkan menu kepada konsumen yang memesan, dengan persyaratan : 

 Memberikan menu / produk dari sisi sebelah kanan kursi konsumen 
 Memberikan menu / produk dengan menggunakan tangan kanan dan disertai 

kelengkapan menu seperti spoon, knife, tisue, sauce, dll. 
 Dengan tidak lupa mempersilakan untuk menikmati. 
 Saat memberikan pesanan konsumen, pastikan dengan ramah, tidak tergesa – 

gesa dan memberikan dengan sopan berdasarkan pemesanan tiap – tiap 
konsumen (jika dalam satu meja terdapat lebih dari 1 orang). 

o Melakukan Pembayaran (Billing System) 
 Menanyakan sistem pembayarannya, menggunakan Tunai, Debit Card / Kredit 

Card. 
 Ketika konsumen membayar di kasir / membayar kepada waiters, tanyakan 

terlebih dahulu membayar dengan uang tunai, voucher, kartu debit atau kartu 
kredit, kemudian pastikan menerima dan memberikan kembalian uang dengan 
kedua tangan. 

7. Closing (Penutup) 
i. Greating 

Ucapkan salam dan terima kasih dengan tetap memberikan senyuman dan menatap mata 
konsumen dengan santun. 

ii. Kemudian Buka kan Pintu untuk Konsumen 
iii. Membersihkan meja (Clear Up) dan Pastikan Area Konsumen Bersih, Kering & Rapi. 
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 SERVICE EXCELLENT  
o Konsumen adalah prioritas utama 
o Membuat tamu merasa diperhatikan 
o Sesuatu yang diharap menjadi ciri utama di tempat kerja 
o Usaha untuk memperoleh tamu lebih banyak lagi 
o Kesempatan lebih baik untuk meningkatkan dan memajukan / mengembangkan diri dalam karir 
o Bekerja lebih cepat dan efisien 
o Sopan santun dan rasa hormat 
o Selalu memperhatikan dan mencermati situasi 
o Menjadi personal yang professional 
o Menangani komplain dengan langsung 
o Meminimalkan jumlah komplain 

 

BASIC TEAM WORK 

o Respek (Membantu pekerjaan yang dilakukan rekan yang sedang bekerja) 
o Pembagian Jobs dengan adil (siapa yang bisa dan semua harus bisa) 
o Komunikatif & Proaktif dengan anggota team. 
o Bekerja dengan Data (“tulis yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis”) 
o Melakukan pekerjaan sesuai SOP & manual guide book yang telah ditentukan. 
o Jujur 
o Attitude (Sikap Sopan & Santun) 
o Profesional 
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BAB. III 

JOB & DESCRIPTION PERSONAL 
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MANAGER OPERASIONAL / STORE MANAGER 

 

Tugas dari manager operasional / store manager adalah Bertanggung jawab penuh atas operasional outlet, serta 

mempertahankan dan mengembangkan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur), membina lingkungan 

kerja yang positif dan memberikan pelayanan yang konsisten, cepat, efisien  dan ramah , baik kepada rekan kerja 

ataupun konsumen, serta dapat memberikan atau memfasilitasi pelatihan / pengetahuan tentang produk, dan 

mendorong praktek kerja yang aman. 

 

1. Operasional Outlet  

 Mengembangkan dan melaksanakann strategi penjualan  

 Memastikan dan bertanggung jawab terhadap profit outlet dengan meningkatkan penjualan, 

mengendalikan pengeluaran, inventory barang, tenaga kerja, persediaan barang dan pengeluaran. 

 Melakukan kegiatan pelaporan penjualan, baik laporan harian, mingguan dan bulanan. 

 Memastikan jumlah anggota team yang tepat, penjadwalan sesuai dengan kebutuhan dan tetap 

memperhatikan biaya tenaga kerja sesuai dengan Target yang di tentukan. 

 Mengawasi semua kegiatan keuangan, mampu menjalankan dan menggunakan fungsi POS (Point Of 

Sales), baik pekerjaan di depan (Front of Hose) atau di dalam (Back Of House), termasuk prosedur buka 

dan tutup Outlet. 

 Mampu Menjaga kebersihan dan kerapihan tampilan Outlet, sesuai dengan standar. 

 Merencanakan, melaksanakan dan berkomunikasi dengan team, tentang semua promosi penjualan, 

informasi produk baru yang sedang berlaku, secara efektif dan efisien. 

 Dapat mengindentifikasi kebutuhan karyawan, mula dari penerimaan karyawan, wawancara dan 

melakukan training ke kandidat yang telah memenuhi syarat dan memfasilitasi pelatihan dan 

pengembangan kepada karyawan yang sudah ada saat ini. 

 Meningkatkan dan melakukan kebiasaan lingkungan kerja yang aman, mengindentifikasi dan mencari 

jalan keluar jika ada potensi atau insiden yang dapat membahayakan kerja. Mendokumentasikan, 

melakukan investigasi awal dan menentukan penyebab permasalahan, agar dapat tetap menjaga 

lingkungan kerja yang aman. Melakukan kegiatan pertemuan bulanan, untuk memastikan semua 

karyawan mengerti tentang penting nya keselamatan kerja. 

 

2. Service  

 Sebagai Role Model bagi karyawan lain nya  

 Pro-aktif dalam memecahkan masalah yang di hadapi pelanggan dan selalu memberikan service yang 

memuaskan kepada pelanggan, setiap waktu. 

 Memastikan bahwa semua anggota team, berkomitment untuk selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik  dalam situasi apapun. 

 Memastikan bahwa semua anggota team memberikan kepada pelanggan, pelayanan yang cepat,  ramah, 

pelayanan yang memuaskan secara konsisten. 
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 Secara konsisten, memantau, melatih dan mendorong anggota team untuk selalu memberikan pelayanan 

yang terbaik, sesuai dengan standarisasi pelayanan perusahaan. 

 Menilai dan menyediakan Staff yang mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan terbaik. 

 Menjaga standar kebersihan tampilan yang tinggi secara konsisten di outlet, dan peralatan lain nya.  

 

3. Product 

 Memastikan semua Resep pembuatan makanan dan minuman sesuai dengan standard prosedur dan 

kualitas. 

 Memastikan dan menjaga kualitas semua makanan yang di tawarkan. 

 Memastikan semua team member sudah memahami tentang Produk dan pelayanan kita dengan Cara 

memberikan pemahaman tentang jenis tipe kopi, produk teh, blend dan Roast, serta pengetahuan 

tentang Kopi dan asal teh dan berbagai perbedaan rasa dan campuran. 

 Melakukan tasting terhadap makanan dan minuman dilakukan setiap pergantian shift, agar kualitas 

produk terjamin. 

 

4. Pelatihan dan Pengembangan 

 Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk semua karyawan, dalam bidang 

standar operasional, layanan pelanggan dan pengetahuan tentang produk 

 Kemampuan untuk memimpin, berkomunikasi secara efektif sesuai  

 Membangun moral dan semangat kerja team dengan mewujudkan suatu lingkungan kerja dimana 

pendapat dan masukan sangat di hargai. 

 Terus melakukan pengembangan dan pelatihan ke anggota team, menetapkan sasaran kerja yang 

spesifik, me monitoring atau mengukur kinerja anggota team secara teratur. 

 Memberi pelatihan dan masukan ke anggota team untuk meningkatkan kinerja, mendokumentasikan 

rencana perkembangan, jika di butuhkan. 

 

5. Daily Job Desk 

 Absensi 
 Mengawasi secara global operasional outlet café. 
 Menciptakan suasana kerja yang positif, semangat & dinamis dengan orientasi pada target.  
 Memberikan pengarahan & Motivasi kepada team 
 Memberikan izin otoritas khusus kepada team, seperti program diskon / promo product. 
 Menangani kritik dan saran pelanggan. 
 Meminimalkan kerugian perusahaan yang disebabkan oleh hal – hal yang sebenarnya bias dicegah, 

seperti produk yang rusak, tingginya biaya operasional listrik, air / biaya lain. 
 Memastikan Komplain Konsumen hari sebelumnya sudah ada solusi 
 Memastikan Outlet, stock bahan dan Man Power sudah siap 
 Memastikan Operasional berjalan dengan baik 
 Memastikan sistem akutansi, sistem kasir & pembukuan benar 
 Memastikan Marketing Plan Berjalan sesuai Skema yang ditentukan 
 Koordinasi langsung dengan Owner / Pimpinan & team untuk memastikan stock bahan, alat dan semua 

perlengkapan tercukupi dan tidak ada masalah. 
 Mengadakan & Memimpin meeting / Briefing secara berkala : 

o Meeting Sebelum Opening 
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o Meeting Sesudah Closing 
o Meeting Mingguan 
o Meeting Bulanan 
o Meeting Team & Owner 

 Memimpin Meeting / Breifing  Team dan menyampaikan tanggung jawab team tentang : 
o S.O.P 
o Target pencapaian outlet & team 
o Komplain Konsumen 
o Inovasi 
o Marketing Plan & tanggung jawab 

 Menjadwalkan Stock Opname Outlet & Cleaning Global Outlet secara berkala (1x dalam 1 bulan) 
 Berkoordinasi secara baik dengan owner, karyawan, vendor, merchand & konsumen. 
 Menugaskan team untuk membuat : 

o Report Penjualan harian & Bulanan 
o Report Stock Barang 
o Report Inventory 
o Report Maintenance Outlet 
o Report Kritik dan Saran Konsumen 
o Report Belanja Material & Equipment 
o Report Biaya Operasional (Listrik, Internet, TV Berbayar, Keamanan, Kebersihan, Perijinan, dll) 
o Report Stock Opname 

 Menganalisa kinerja tiap man power dan membuat keputusan akan kontrak kerja tiap man power. 
 Membuat : 

o Kontrak kerja tiap man power, dengan koordinasi dengan owner / management. 
o Membuat Jadwal kerja team 
o Membuat Report Pajak 
o Membuat Slip Gaji & Memberikan Gaji kepada team dengan persetujuan Owner 
o Membuat Jadwal libur & jadwal cuti karyawan. 

 Membuat & Membantu Melaksanakan Rencana Pemasaran (Marketing Plan) dengan dibantu team outlet 
/ marketing / talent / Vendor. 

o Promosi di Sosial Media (Facebook, Twitter, Instagram, Google+,dll) 
o Promosi End User dengan team (Sebar Brosur, Sebar Invitation, Sebar Voucher, Sebar Free Drink, 

dll) 
o Promosi Joint Merchand Offline (Bank, Provider, dll) 
o Promosi Joint Merchand Online (Google Bisnis, Tripadvisor, Wordpress, dll)  
o Promosi Joint Community (Sport, Music, Youth Movement, dll) 
o Promosi Event Regular (Band Performance, dll) 
o Big Event Offline (Kompetisi Band, Photo Contest, dll) 
o Big Event Online (Blog Writing, Photo Contest, dll) 
o Kerjasama Sponsorship 
o Kerjasama dengan Vendor Baru yang lebih potensial. 
o Promosi Top Up Selling (Buy 1 Get 1 Free, Program Diskon, Menu Paket, dll) 
o Recruit Talent Event 

 Melaporkan hasil kinerja outlet kepada owner & team konsultan (secara berkala) 
 Dengan dibantu team, menciptakan Produk Baru (Food, Beverage atau produk tambahan lainnya) 
 Bertanggung jawab penuh atas : 

o Kinerja Team kepada Owner. 
o Pencapaian hasil penjualan outlet dengan minimum penjualan 80% dari target. 

 Ikut memberikan solusi bagi semua permasalahan Operasional Outlet & rencana pengembangan usaha. 
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 Jika management merekrut supervisor, maka sebagian tugas yang bersifat operasional outlet dilakukan 
oleh supervisor. Dan Tugas utama manager meliputi : 

o Supervisi atas kinerja supervisor 
o Memastikan terlaksananya program dari owner / management 
o Pusat koordinasi antara supervisor dan karyawan. 

 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc manager sudah selesai 
 Manager bertanggung jawab langsung kepada owner. Dan secara struktur hanya manager yang 

bertanggung jawab akan outlet. 
 Jika outlet tidak ada recruitment posisi supervisor, maka manager mengerjakan job desc dari supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

SUPERVISOR 

 

Shift Supervisor bertanggung jawab untuk membantu Store Manager dalam menjaga lingkungan kerja yang positif 

dan memberikan pelayanan yang konsisten, cepat, efisien dan ramah, baik kepada pelanggan dan rekan kerja. 

Dapat memberikan atau memfasilitasi pelatihan dan pengetahuan tentang produk serta mendorong cara kerja 

yang aman.  Shift Supervisor secara langsung mengawasi Barista dan memimpin di shift nya, sebagai Manager on 

Duty. 

 

1. Outlet Operation 

 Menjaga lingkungan toko yang bersih, terorganisir dan jika di butuhkan dapat membantu pengiriman 

distribusi produk. 

 Mengawasi semua kegiatan keuangan, mampu menjalankan dan menggunakan fungsi POS (Point Of 

Sales), baik pekerjaan di depan (Front of Hose) atau di dalam (Back Of House), termasuk prosedur buka 

dan tutup Toko. 

 Menetapkan komunikasi yang effective dan positif di antara semua anggota team 

 Membantu Manager dalam perencanaan dan pelaksanaan semua promosi penjualan secara effektif dan 

efisien. 

 Memberikan bimbingan dan aktif memberikan contoh yang baik bagi anggota team dan memastikan 

bahwa semua Standar Operasional Prosedur di ikuti. 

 Mengikuti dan mengarahkan anggota team untuk mengikuti kebijakan outlet, prosedur dan mematuhi 

standar kebersihan. 

 Meningkatkan dan melakukan kebiasaan “Save Work”, mengindentifikasi dan mencari jalan keluar jika 

ada potensi atau insiden yang dapat membahayakan kerja. Mendokumentasikan, melakukan investigasi 

awal dan menentukan penyebab permasalahan, agar dapat tetap menjaga lingkungan kerja yang aman. 

Melakukan kegiatan pertemuan bulanan, untuk memastikan semua karyawan mengerti tentang penting 

nya keselamatan kerja. 

 

2. Service  

 Sebagai Role Model bagi karyawan lain nya  

 Pro-aktif dalam memecahkan masalah yang di hadapi pelanggan dan selalu memberikan service yang 

memuaskan kepada pelanggan, setiap waktu. 

 Memastikan bahwa semua anggota team, berkomitment untuk selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik dalam situasi apapun. 

 Memastikan bahwa semua anggota team memberikan kepada pelanggan, pelayanan yang cepat, ramah, 

pelayanan yang memuaskan secara konsisten. 

 Secara konsisten, memantau, melatih dan mendorong anggota team untuk selalu memberikan pelayanan 

yang terbaik, sesuai dengan standarisasi pelayanan perusahaan. 

 Menilai dan menyediakan Staff yang mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan terbaik. 
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 Menjaga standard kebersihan tampilan yang tinggi secara konsisten di outlet dan peralatan lain nya.  

 

3. Product 

 Memastikan semua Resep pembuatan makanan dan minuman sesuai dengan standard prosedur. 

 Memastikan dan menjaga kualitas semua produk yang di tawarkan. 

 Memastikan semua team sudah memahami tentang Produk dan pelayanan kita dengan Cara memberikan 

pemahaman tentang product knowledge. 

 Jika di outlet tidak ada quality control, maka tugas supervisor melakukan tasting terhadap product food & 

beverages. Yang tujuannya memastikan kualitas produk. 

 

4. Job Desk 

 Absensi.  
 Jika Outlet tidak rekrut manager & marketing, maka supervisor melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh 

manager & marketing. 
 Jika Management merekrut karyawan di posisi manager & marketing, maka tugas supervisor : 

o membantu pekerjaan yang dilakukan manager. Tapi dalam hal keputusan harus dengan 
persetujuan Manager. 

o Bertanggung jawab dalam hal teknis & non teknis yang berkaitan dengan operasional outlet, 
diantaranya : 

 Cek Kehadiran Karyawan 
 Cek Daftar Pesanan 
 Cek Persediaan Barang & Bahan 
 Cek Standart Kualitas Produk (Food & Beverage) 
 Cek Standart Penampilan Karyawan 
 Membuat Jadwal Kerja, Libur & Lembur Karyawan 
 Mengusulkan penambahan Karyawan / Pengurangan Karyawan kepada Owner / 

Management / Manager 
 Penanganan Komplain Terhadap Konsumen 
 Menangani Event / Pesanan dalam jumlah besar 
 Bertanggung jawab atas kelancaran operasional  
 Mengusulkan Promosi atau Demosi Karyawan 
 Melakukan Ramah Tamah (Customer Intimacy) kepada Customer 
 Memberikan contoh baik, pengarahan & motivasi kepada karyawan. 
 Membuat rekap gaji karyawan 
 Bersama dengan team memastikan terlaksananya program bulanan seperti general 

cleaning dan Stock Opname Inventaris. 
 Mencatat penyimpangan & pelanggaran dalam operasional 
 Menindak lanjuti memo, ide dan usulan, baik dari karyawan / management 

 Jika management tidak merekrut marketing outlet, maka tugas tambahan dari supervisor adalah : 
o Membuat strategi promosi & media promosi 
o Sales Call kepada Calon Customer / Potential Customer 
o Handling Reservasi 
o Input Data Pelanggan / Customer 
o SMS promo & Sosial media promo 
o Melakukan kunjungan merchand & kunjungan community 
o Membuat log book daily activity & log book marketing. 

 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc supervisor sudah selesai 
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 Jika outlet tidak ada recruitment posisi manager, maka supervisor yang mengerjakan job desc dari 
manager. Dan supervisor bertanggung jawab langsung kepada owner tentang operasional outlet. 
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QUALITY CONTROL 

 

Quality Control bertanggung jawab Atas Kualitas Produk harus sesuai dengan Recipe Baku yang dikeluarkan oleh 

outlet, dan memastikan Standar Pelayanan dan standarisasi pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan SOP.  

 

 Outlet Operation 

 Memastikan semua Resep pembuatan makanan dan minuman sesuai dengan standard prosedur. 

 Memastikan dan menjaga kualitas semua produk yang di tawarkan. 

 Memastikan semua team sudah memahami tentang Produk dan pelayanan kita dengan Cara memberikan 

pemahaman tentang product knowledge. 

 Jika di outlet tidak ada quality control, maka tugas supervisor melakukan tasting terhadap product food & 

beverages. Yang tujuannya memastikan kualitas produk. 

 

 Job Desk 
 Absensi.  
 Memastikan semua SOP (Standard Operasional Procedure) berjalan dengan baik. 
 Bertanggung jawab dalam hal teknis & non teknis yang berkaitan dengan operasional outlet, diantaranya 

: 
o Cek Kehadiran Karyawan 
o Cek Daftar Pesanan 
o Cek Persediaan Barang & Bahan 
o Cek Standart Kualitas Produk (Food & Beverage) 
o Cek Standart Penampilan Karyawan 
o Mencatat penyimpangan & pelanggaran dalam operasional 
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MARKETING 

 

1. Job Desk 
 Absensi.  
 Membuat Marketing Plan & Promo jangka panjang (minimal plan 3 bulan semasa kontrak) 
 Menyiapkan Marketing Plan Harian (Kunjungan Komunitas, Kunjungan Merchand, Admin Social Media, 

Follow Up Konsumen, Program Event Outlet, Kunjungan Tamu, dll)  
 Membuat & Mengisi Report Kerja Berupa: 

o Form Data Customer 
o Form Data Calon Customer 
o Form Data Community 
o Form Data Merchand, Talent / Vendor 
o Form Plan Event 
o Form Reservasi 

 Membuat & Melaksanakan Rencana Pemasaran (Marketing Plan) dengan dibantu team outlet / talent / 
Vendor. 

o Promosi di Sosial Media (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Path,dll) 
o Promosi End User dengan team (Sebar Brosur, Sebar Invitation, Sebar Voucher, Sebar Free Drink, 

dll) 
o Promosi Joint Merchand Offline (Bank, Provider, dll) 
o Promosi Joint Merchand Online (Google Bisnis, Tripadvisor, Wordpress, dll)  
o Promosi Joint Community (Sport, Music, Youth Movement, dll) 
o Promosi Event Regular (Band Performance, dll) 
o Big Event Offline (Kompetisi Band, Photo Contest, dll) 
o Big Event Online (Blog Writing, Photo Contest, dll) 
o Kerjasama Sponsorship 
o Kerjasama dengan Vendor Baru yang lebih potensial. 
o Promosi Top Up Selling (Buy 1 Get 1 Free, Program Diskon, Menu Paket, dll) 
o Recruit Talent Event 

 Tugas secara umum dari marketing adalah : 
o Membuat strategi promosi & media promosi 
o Ikut membantu Meningkatkan image produk 
o Menjelaskan harga secara spesifik 
o Sales Call kepada Calon Customer / Potential Customer 
o Handling Reservasi 
o Input Data sesuai form yang telah ditentukan 
o Membuat log book daily activity & log book marketing. 

 Bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil penjualan outlet dengan minimum penjualan 80% dari 
target. 

 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc marketing sudah selesai. 
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PUBLIC RELATION 

 

beberpa fungsi dan tugas sebagai Public Relation adalah sebagai berikut : 

1. Conseling  
Public Relation bagi perusahaan juga merupakan salah satu konseling yang dapat memberikan dan 
menyediakan berbagai saran kepada pihak internal managemen yang berhubungan dengan berbagai 
kebijakan, relasi, kebijakan relasi dan komunikasi antara perusahaan dengan publik. 
 

2. Research  
Sebagai salah satu bagian perusahaan yang bersinggungan langsung dengan publik, fungsi Public Relation juga 
merupakan sebuah tim riset perilaku public. Data-data hasil riset ini dapat digunakan untuk merancang 
strategi public relation dalam rangka membangun rasa saling percaya antara perusahaan dengan publik, 
mempengaruhi dan menyakinkan public tentang pentingnya perusahaan bagi mereka. 
 

3. Media Relations  
Berkomunikasi dengan publik yang luas tentu membutuhkan media massa yang bisa digunakan untuk 
mengutarakan pendapat. Sehubungan dengan hal tersebut, Public Relation dapat berfungsi sebagai bagian 
perusahaan yang melakukan berbagai kerja sama dengan semua media untuk kepentingan perusahaan. 
 

4. Publicity  
Melalui berbagai media massa yang telah menjadi “partner” dalam bekerja, public relation dapat melakukan 
publisitas atau merespon ketertarikan publik terhadap perusahaan. Tujuan dari publisitas ini adalah untuk 
menyampaikan berbagai pesan terencana untuk meningkatkan ketertarikan publik pada perusahaan. 
 

5. Employee / Member Relations  
Membangun relasi yang baik tak hanya dilakukan dengan publik diluar perusahaan, untuk internal 
perusahaan Public Relations juga dapat berfungsi sebagai agen yang menginformasikan dan memotivasi 
karyawan serta memberikan respon terhadap setiap masalah perusahaan dengan karyawannya. 
 

6. Public Affairs 
Public Affairs merupakan fungsi public relation dalam perusahaan yang terkait dengan bagaimana 
membangun keterlibatan secara aktif (melobi) dengan pemerintah dalam berbagai kebijakan publik. Melobi 
sendiri menurut Kotler adalah kegiatan yang berhubungan dengan legislator dan pejabat pemerintah dalam 
mempromosikan atau menolak undang-undang atau peraturan. 
 

7. Issues Management 
Mengelola isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan perusahaan, merupakan fungsi seorang public 
relation. Dalam fungsinya tersebut public relations melakukan identifikasi dan evaluasi atas berbagai isu yang 
sekiranya akan berdampak terhadap perusahaan. 
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8. Financial Relations 
Para penanam modal bagi perusahaan merupakan sebuah aset besar yang perlu dipertahankan, untuk itulah 
Public Relations memiliki peran penting dalam menjaga dan menciptakan kepercayaan mereka melalui 
berbagai cara. 
 

9. Industrial Relations 
Fungsi Public Relations untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang 
berhubungan dengan aktifitas organisasi. Hal ini bisa diwujudkan dengan bergabung dengan asosiasi usaha 
yang berhubungan dengan jalur organisasi. 
 

10. Development/Fund Raising 
Fungsi Public Relation dalam menciptakan kebutuhan dan mendorong public untuk mendukung organisasi 
terutama melalui kontribusi financial. 
 

11. Multicultural Relations/Workplace Diversity 
Perusahaan selain berdiri sebagai lembaga komersial, tentu juga berdiri sebagai lembaga yang harus tanggap 
terhadap lingkungannya. Untuk itulah Public Relations bagi perusahaan juga memiliki fungsi dalam menjalin 
hubungan dengan individu-individu dari berbagai kelompok golongan dan budaya. 
 

12. Special Events 
Event – event khusus bisa diselenggarakan dalam rangka mencuri perhatian publik yang lebih luas agar 
mereka memiliki ketertarikan pada produk ataupun perusahaan. Dalam hal ini tim Public Relations dapat 
membuat agenda acara yang tentu disesuaikan dengan target marketnya. 
 

13. Marketing Communication 
Fungsi Public Relations untuk memadukan aktifitas pemasaran dengan mengadakan kegiatan khusus sekaligus 
membangun citra public. 
 

14. Job Desk 
 Absensi.  
 Membuat Plan kerja jangka panjang (minimal plan 3 bulan semasa kontrak) 
 Menyiapkan Plan Activity Harian (Kunjungan ke media partner, membuat database konsumen, membuat 

data kunjungan ke corporate, kunjungan ke community, Kunjungan Merchand, membuat Program Event 
Outlet yang melibatkan komunitas dan sponsorship,dll)  

 Membuat & Mengisi Report Kerja Berupa: 
o Form Data Customer 
o Form Data Community 
o Form Data Merchand, Talent / Vendor 
o Form Plan Event 
o Form Reservasi 

 Membuat & Melaksanakan Rencana Pertemuan dengan dibantu team outlet / talent / Vendor. 
o Promosi di Sosial Media (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Path,dll) 
o Promosi End User dengan team (Sebar Brosur, Sebar Invitation, Sebar Voucher, Sebar Free Drink, 

dll) 
o Promosi Joint Merchand Offline (Bank, Provider, dll) 
o Promosi Joint Merchand Online (Google Bisnis, Tripadvisor, Wordpress, dll)  
o Promosi Joint Community (Sport, Music, Youth Movement, dll) 
o Promosi Event Regular (Band Performance, dll) 
o Big Event Offline (Kompetisi Band, Photo Contest, dll) 
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o Big Event Online (Blog Writing, Photo Contest, dll) 
o Kerjasama Sponsorship 
o Kerjasama dengan Vendor Baru yang lebih potensial. 
o Promosi Top Up Selling (Buy 1 Get 1 Free, Program Diskon, Menu Paket, dll) 
o Recruit Talent Event 

 Tugas secara umum dari public relation adalah : 
o Melakukan pertemuan & komunikasi secara intens dan berkala dengan : 

 Konsumen 
 Perusahaan Rekanan 
 Sponsorship 
 Community 
 Merchand yang bekerjasama  

o Ikut membantu Meningkatkan image produk 
o Menjelaskan produk dan harga secara spesifik 
o Input Data sesuai form yang telah ditentukan 
o Membuat log book daily activity & log book public relation. 

 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc marketing sudah selesai. 
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HRD (HUMAN RESOURCE DEPARTMENT) 

 

 Tugas, Tanggung Jawab dan Peran HRD dalam perusahaan antara lain : 
1. HRD bertugas melakukan persiapan dan seleksi  tenaga kerja ( Preparation and Selection )  

a. Persiapan ( Preparation ) 
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal melakukan persiapan, antara lain factor internal dan 
factor eksternal. Faktor internal dalam persiapan meliputi jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur 
organisasi, departemen terkait, dan sebagainya. Sedangkan factor eksternal dalam hal persiapan 
meliputi hokum ketenagakerjaan, kondisi pangsa tenaga kerja, dan lain sebagainya. 

b. Rekruitmen Tenaga Kerja ( Recruitment )  
Recruitment adalah sebuah proses untuk mencari calon pegawai atau karyawan yang dapat 
memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini HRD perlu melakukan 
analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan ( job description ) dan juga spesifikasi 
pekerjaan ( job specification ). 

c. Seleksi Tenaga Kerja ( Selection ) 
Pengertian dari seleksi tenaga kerja adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menemukan tenaga 
kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat. Tahapan yang dilakukan dalam proses seleksi tenaga 
kerja, yaitu melihat daftar riwayat hidup/ CV, melakukan seleksi awal berdasarkan CV pelamar, 
pemanggilan pelamar untuk tes interview, menguji calon karyawan dengan test tertulis, proses 
interview/ wawancara kerja, dan proses selanjutnya. 

2. Pengembangan dan Evaluasi Karyawan ( Development and Evaluation ) 
Agar tenaga kerja atau karyawan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perusahaan atau 
organisasi, maka ia harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Proses 
pengembangan dan evaluasi karyawan dilakukan sebagai sebuah pembekalan agar tenaga kerja dapat 
lebih menguasai dan ahli di bidangnya, serta meningkatkan kinerja yang ada. 

3. Pemberian Kompensasi dan Proteksi pada Pegawai  
Kompensasi adalah imbalan atau upah atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau 
perusahaan. Pemberian kompensasi harus tepat dan sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada 
pada lingkungan eksternal agar tidak menimbulkan masalah ketenagakerjaan atau kerugian pada 
organisasi atau perusahaan. 

 

 Fungsi HRD 
1. Internal : HRD yang bekerja sebagai trainer terhadap pegawai di dalam perusahaan. 
2. Eksternal : Pegawai HRD yang memeilki konseling diluar kategori perusahaan dapat dilihat dari tingkat 

kemampuan dan kemauan tinggi maka kemampuan akan mengikuti. 
 

 Seseorang HRD yang dapat dikatakan Baik : 
1. I do what you love, love what you do : dimana orang yang berhasil dan dapat dikatakan baik dalam 

bidang HRDnya apabila ia melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan cinta, dan ia mencintai kegiatan 
atau pekerjaan yang ia lakukan. 

2. Gratefull : Tidak mudah menyerah , seseorang berhasil dalam pekerjaan karena ia tidak mudah 
menyerah dan terus berusahadengan semua masalah dan hambatan yang ada. 

3. Healthy Live : bersyukur akan semua yang didapatkan dan selalu menerima apa yang telah ia 
lakukakan, karena ada pepatah bilang apa yang kamu tanam maka itu yang akan kamu dapatkan. 
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4. Integritas : orang yang berhasil dalam HRD adalah orang yang dapat berbicara dan dapat menerpakan 
perkataannya dengan perbuatan, tidak hanya itu ia juga dapat mengontrol pribadinya dengan norma-
norma lingkngan yang ada. 

5. Social Skill : kemampuan berhubungan dengan orang lain denngan baik dan dapat bergabung dengan 
berbagai kalangan dan golongan. 

6. Dream and Think Big : bermimpi dan berpikir besar dimana setiap orang dapat bermimpi dan 
meluangkan pemikiran yang besar dan berkembang untuk perusahaan dan organisasi yang mereka 
naungi. 

7. Confidence : kepercayaan diri mampu meningkatkan hasil yang maksimal. 
8. On Time : tepat waktu, dengan kamu selalu disiplin untuk tepat waktu secara tidak sadar kamu 

merhargai dirimu dan orang lain. 
9. Open Minded : berpikiran terbuka dan selalu mengikuti semua perubahan positif yang ada. 
10. Respect : menghargai, menghormati dan peka akan suatu perubahan yang ada pada lingkungan 

sekeliling kita. 
11. Never Give Up : jangan mudah putus asa. 
12. Just Perfom : lakukan semaksimal mungkin dan berikan yang terbaik. 

 

 Tugas terpenting kepala HRD adalah : 
o Developing People yaitu pengembangan kemampuan pegawai dalam potensi kerja. 
o Dapat menyelesaikan masalah denngan 4 tahapan yaitu : 

 Obeservasi 
 Empati 
 Berdialog 
 Intropeksi 

o Meningkatkan kecerdasan, dimana kepala HRD selain dalam mengembangkan potensi pegawai ia 
wajib meningkatkan kecerdasan pegawai yang ia miliki. 

o Dalam HRD, pengembangannya lenih terpaku dalam mengembangkan intangibles dibandingkan 
tangibles, mengapa demikian? 

o Karena intangibles adalah aset yang tidak pernah habis dan dpat selalu dikembangkan kapanpun, 
dimanapun dan bagaimanapun. Dan dalam intangibles juga dapat dilakukan pengembangan secara 
keseluruhan dari basic hingga kemampuan yang telah handal. 
 

 Daily Job Desk 

 Absensi 
 Mengawasi secara global operasional outlet café. 
 Menciptakan suasana kerja yang positif, semangat & dinamis dengan orientasi pada target.  
 Berkoordinasi secara baik dengan owner, karyawan, vendor, merchand & konsumen. 
 Menganalisa kinerja tiap man power dan membuat keputusan akan kontrak kerja tiap man power. 
 Membuat Kontrak kerja tiap man power, dengan koordinasi dengan owner / management. 
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HEAD BAR (BARISTA / MIXOLOGY) 

 

 Tugas Head Bar secara Global adalah : 
 Bertanggung jawab atas operasional Bar & Stock barang bar 
 Bertanggung jawab atas kualitas & product beverage 
 Bertanggung jawab atas material, equipment & utensil bar 
 Bertanggung jawab atas kinerja team bar 
 Memberikan bimbingan & arahan kepada Asisten Bar secara berkala, tentang Product Knowledge, 

Quality Product, Upgrade Kompetensi & Penerapan SOP 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc di dalam bar sudah selesai 
 

 Prepare opening 
 Prepare Bahan Baku sesuai Standarisasi Recipe & SOP, diantaranya : 

o Check Ice Tube  
o Check Stock Garnish 
o Prepare Base Original Tea : Original, Thailand tea, Matcha Tea 
o Check  Stock Coffee Cold Brew 
o Prepare Whipping Cream 
o Prepare / Check Ice Cream   
o Prepare Jelly / Tapioka Black Pearl 
o Check isi Botol & Container Box (Jangan sampai kosong) 
o Check Stock Air Mineral / Dispenser Air 
o Dll 

 Membersihkan lantai area bar disapu hingga bersih kemudian di pel dengan air bersih dan diberi 
pembersih lantai,  jangan sampai lantai berminyak dan ada bercak bercak noda yang tersisa. 

 Membersihkan  meja bar dengan lap kering sampai tidak ada debu kemudian dengan lap basah sampai 
bersih.  

 Check Tabung Gas, jika espresso machine menggunakan bahan bakar gas (Non Listrik) 
 Membantu Membersihkan gelas dengan mencuci dengan air bersih dan mengelap semua gelas sampai 

dengan gelas benar benar bersih &kering  kemudian  menata gelas 
 Mengontrol stock barang, barang rusak & mem promosikan produk yg akan rusak 
 Untuk semua bahan seperti  susu whiping cream ,susu pasteurisasi, susu fullcream diperiksa untuk 

kondisi layak atau tidaknya .jika tidak layak untuk dipergunakan segera laporkan kepada manager / 
supervisor.   

 Mempersiapkan peralatan operasional bar seperti blender, sendok, gelas, mesin kopi (dalam kondisi 
harus bersih dan kering) 

 Memeriksa perlengkapan operasional seperti  shacker, french press, jigger, gelas ukur, sloki, dalam 
keadaan baik untuk digunakan serta dalam keadaan bersih. 

 Merebus tea  dengan cara dan takaran yang dibenarkan sesuai standart perusahaan ,(jika persediaan teh 
dalam pitcher sudah habis / tea sudah tidak dapat di gunakan (basi) 

 Menyalakan Espresso Machine (Jika outlet menggunakan espresso machine)  
 

 Operasional Barista 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
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 Dilarang membawa teman atau kerabat memasuki  bar. 
 Dilarang memberi tahukan resep menu kepada siapapun. Kecuali sesama karyawan 
 Pakaian harus dalam keadaan bersih dan rapi. 
 Memakai sepatu  
 Kuku Tangan Harus Bersih dan tidak panjang 
 Rambut harus rapi (tidak panjang) & Rambut harus di ikat rapi untuk perempuan. 
 Dilarang memakai make up berlebihan untuk perempuan. 
 Diharuskan memakai parfum. 
 Dilarang bermain handphone pada saat bekerja ( terkecuali ada kepentingan ) 
 Diwajibkan menjaga etika kesopanan. 
 Dilarang memakai asesoris (kecuali jam tangan atau perhiasan) 
 Bekerja tetap mengutamakan professional dan harus sesuai SOP. 
 Dalam membuat menu harus sesuai standart perusahaan,cepat, bersih dan maksimal.  
 Setiap selesai bekerja peralatan dan perlengkapan yang digunakan segera di rapikan & area dibersihkan . 
 Tidak boleh istirahat bersamaan. 
 Kerjasama dengan rekan kerja harus di utamakan. 
 Check Stock & menginformasikan ke bagian kasir / waiter / server apa saja menu yang habis atau kosong. 

 Prepare Closing 

 Setiap closing barista diwajibkan mengisi data stock bahan harian & penjualan minuman pada form yang 
telah disediakan perusahaan. 

 Stock persediaan syrup, concentrate, flavor, dll jika sirup sisa 200-300ml segera laporkan kepada 
supervisor /  manager / purcasing agar tidak terjadi sampai kekurangan bahan baku. 

 Stock persediaan bubuk perasa / flavour dan peluru whiped cream  tersisa kurang dari 1 pack segera 
melaporkan pada purcashing untuk segera diorder. 

 Membersihkan lantai area bar disapu hingga bersih kemudian di pel dengan air bersih dan diberi 
pembersih lantai,  jangan sampai lantai berminyak dan ada bercak bercak noda yang tersisa. 

 Membersihkan  meja bar dengan lap kering sampai tidak ada debu kemudian dengan lap basah sampai 
bersih.  

 Mencatat stok barang habis / rusak & melaporkan pada purchasing dengan persetujuan Supervisor 
 Mencuci semua peralatan yang telah dipergunakan (bisa diperbantukan kepada cleaning service) 
 Menyimpan kembali untuk gelas  di tempat yang aman. 
 Menyimpan ice tube kedalam freezer kembali. 
 Membuang sampah dan mengganti trash bag / kantong sampah plastic yang baru.  
 Absensi. 
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ASISTEN BAR (BARISTA / MIXOLOGY) & BAR BOY 

 

 Tugas Asisten Bar secara Global adalah : 
 Membantu Head Bar / Captain Bar untuk menjalankan operasional bar sesuai SOP 
 Bertanggung jawab atas operasional Bar 
 Bertanggung jawab atas kualitas & product beverage 
 Bertanggung jawab atas material, equipment & utensil bar 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc di dalam bar sudah selesai 
 

 Prepare opening 
 Prepare Bahan Baku sesuai Standarisasi Recipe & SOP, diantaranya : 

o Check Ice Tube  
o Check Stock Garnish 
o Prepare Base Original Tea : Original, Thailand tea, Matcha Tea 
o Check  Stock Coffee Cold Brew 
o Prepare Whipping Cream 
o Prepare / Check Ice Cream   
o Prepare Jelly / Tapioka Black Pearl 
o Check isi Botol & Container Box (Jangan sampai kosong) 
o Check Stock Air Mineral / Dispenser Air 
o Dll 

 Membersihkan lantai area bar disapu hingga bersih kemudian di pel dengan air bersih dan diberi 
pembersih lantai,  jangan sampai lantai berminyak dan ada bercak bercak noda yang tersisa. 

 Membersihkan  meja bar dengan lap kering sampai tidak ada debu kemudian dengan lap basah sampai 
bersih.  

 Check Tabung Gas, jika espresso machine menggunakan bahan bakar gas (Non Listrik) 
 Membantu Membersihkan gelas dengan mencuci dengan air bersih dan mengelap semua gelas sampai 

dengan gelas benar benar bersih &kering  kemudian  menata gelas 
 Mengontrol stock barang, barang rusak & mem promosikan produk yg akan rusak 
 Untuk semua bahan seperti  susu whiping cream ,susu pasteurisasi, susu fullcream diperiksa untuk 

kondisi layak atau tidaknya .jika tidak layak untuk dipergunakan segera laporkan kepada manager / 
supervisor.   

 Mempersiapkan peralatan operasional bar seperti blender, sendok, gelas, mesin kopi (dalam kondisi 
harus bersih dan kering) 

 Memeriksa perlengkapan operasional seperti  shacker, french press, jigger, gelas ukur, sloki, dalam 
keadaan baik untuk digunakan serta dalam keadaan bersih. 

 Merebus tea  dengan cara dan takaran yang dibenarkan sesuai standart perusahaan ,(jika persediaan teh 
dalam pitcher sudah habis / tea sudah tidak dapat di gunakan (basi) 

 Menyalakan Espresso Machine (Jika outlet menggunakan espresso machine)  
 

 Operasional Barista 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Dilarang membawa teman atau kerabat memasuki  bar. 
 Dilarang memberi tahukan resep menu kepada siapapun. Kecuali sesama karyawan 
 Pakaian harus dalam keadaan bersih dan rapi. 
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 Memakai sepatu  
 Kuku Tangan Harus Bersih dan tidak panjang 
 Rambut harus rapi (tidak panjang) & Rambut harus di ikat rapi untuk perempuan. 
 Dilarang memakai make up berlebihan untuk perempuan. 
 Diharuskan memakai parfum. 
 Dilarang bermain handphone pada saat bekerja ( terkecuali ada kepentingan ) 
 Diwajibkan menjaga etika kesopanan. 
 Dilarang memakai asesoris (kecuali jam tangan atau perhiasan) 
 Bekerja tetap mengutamakan professional dan harus sesuai SOP. 
 Dalam membuat menu harus sesuai standart perusahaan,cepat, bersih dan maksimal.  
 Setiap selesai bekerja peralatan dan perlengkapan yang digunakan segera di rapikan & area dibersihkan . 
 Tidak boleh istirahat bersamaan. 
 Kerjasama dengan rekan kerja harus di utamakan. 
 Check Stock & menginformasikan ke bagian kasir / waiter / server apa saja menu yang habis atau kosong.  

 
 Prepare Closing 

 Setiap closing barista diwajibkan mengisi data stock bahan harian & penjualan minuman pada form yang 
telah disediakan perusahaan. 

 Stock persediaan syrup, concentrate, flavor, dll jika sirup sisa 200-300ml segera laporkan kepada 
supervisor /  manager / purcasing agar tidak terjadi sampai kekurangan bahan baku. 

 Stock persediaan bubuk perasa / flavour dan peluru whiped cream  tersisa kurang dari 1 pack segera 
melaporkan pada purcashing untuk segera diorder. 

 Membersihkan lantai area bar disapu hingga bersih kemudian di pel dengan air bersih dan diberi 
pembersih lantai,  jangan sampai lantai berminyak dan ada bercak bercak noda yang tersisa. 

 Membersihkan  meja bar dengan lap kering sampai tidak ada debu kemudian dengan lap basah sampai 
bersih.  

 Mencatat stok barang habis / rusak & melaporkan pada purchasing dengan persetujuan Supervisor 
 Mencuci semua peralatan yang telah dipergunakan (bisa diperbantukan kepada cleaning service) 
 Menyimpan kembali untuk gelas  di tempat yang aman. 
 Menyimpan ice tube kedalam freezer kembali. 
 Membuang sampah dan mengganti trash bag / kantong sampah plastic yang baru.  
 Absensi. 
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HEAD KITCHEN / CHEF & COOK 

   

 Tugas Head Cook / Chef & Cook (Tergantung rekruitmen di outlet ) secara Global adalah : 
 Bertanggung jawab atas operasional Kitchen & Stock barang area kitchen 
 Melakukan kontrol atas kualitas bahan produksi 
 Melakukan kontrol atas pelaksanaan produksi 
 Melakukan kontrol terhadap asisten cook & kemampuan asisten cook 
 Melakukan kontrol kebersihan di area kitchen 
 Melakukan kontrol terhadap penggunaan standart resep 
 Melakukan kontrol terhadap hasil olahan menu 
 Melakukan kontrol terhadap kelayakan porsi menu & penggunaan garnis 
 Melakukan kontrol terhadap ketepatan waktu dalam penyajian menu 
 Memberikan saran dalam menentukan harga jual makanan & minuman 
 Berkoordinasi dengan team outlet 
 Bertanggung jawab atas kualitas & product kitchen 
 Bertanggung jawab atas material, equipment & utensil kitchen 
 Bertanggung jawab atas kinerja team kitchen 
 Memberikan bimbingan & arahan kepada Asisten Cook secara berkala, tentang Product Knowledge, 

Quality Product, Upgrade Kompetensi & Penerapan SOP 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc di dalam kitchen sudah selesai 

 
 Prepare opening 

 Absensi.  
 Cek gas, kompor dan ketersediaan Gas elpiji 
 Check Kondisi & periksa tanggal kadaluarsa bahan baku yang mudah rusak dengan masa kadaluarsa 

pendek (Roti, Sayur, Buah, Sauce, Daging, dll) 
 Membuat Pudding 
 Prepare Buah  
 Menghangatkan semua saus di lemari es (bukan frezzer) 
 Membuat white stock untuk memasak 
 Prepare All item, mulai dari memotong Bawang putih, Bawang bombay, Bawang merah, merebus telur, 

memotong sayuran yang akan di gunakan dan membuat sauce jika habis. 
 Membersihkan area kitchen mulai dari lantai dapur , meja dapur , wastafle, dan berbagai alat masak yang 

perlu di rapikan lainnya 
 Memeriksa segala kelayakan semua  bahan mulai dari cooking cream,sayuran,daging,dan bahan lain yang 

mudah basi atau rusak agar bahan bisa di ganti dengan bahan baru. 
 Membersihkan lemari es dengan lap basah sampai bersih hingga tidak terdapat lagi bercak bercak 

kotoran dalam lemari es kemudian menata dengan rapi semua bahan yang ada dalam lemari es. 
 Merapikan piring , sendok, garpu ,dll. 
 Mempersiapkan peralatan masak di kitchen mulai dari penggorengan , panci, serta alat lainnya yang 

medukung . 
 Check ketersediaan tabung gas.  
 Mengontrol keadaan minyak di dalam penggorengan untuk kelayakan atau tidaknya, jika tidak layak 

segera diganti dengan yang baru. 
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 Menata sendok,garpu,dan sumpit serta melipat dengan tisu. 
 Mempersiapkan semua dari napkin kering dan bersih  serta berbagai peralatan dan perlengkapan kitchen. 

 
 Operasional Kitchen 

 Pakaian harus dalam keadaan bersih 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Dilarang membawa teman atau kerabat memasuki  bar / kitchen atau wilayah kerja lainnya 
 Dilarang memberi tahukan resep menu outlet. 
 Memakai sepatu 
 Diwajibkan mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan, memotong kuku & memakai sarung tangan 

plastic / karet. 
 Rambut harus rapi (tidak panjang) dan tidak memakai warna rambut yang berlebihan. 
 Rambut harus di ikat rapi. 
 Dilarang memakai make up berlebihan untuk perempuan. 
 Dilarang bermain handphone pada saat bekerja ( terkecuali ada kepentingan ) 
 Diwajibkan menjaga etika kesopanan. 
 Dilarang memakai acessories (kecuali jam tangan) 
 Bekerja tetap mementingakan profesional. 
 Dalam membuat menu harus sesuai standart perusahaan,dengan mengedepankan kecepatan, 

kebersihan, rasa yang berkualitas dan keindahan/estetika.  
 Setiap selesai bekerja peralatan dan perlengkapan yang digunakan segera di rapikan & area dibersihkan 
 Kerjasama dengan rekan harus tetap terjaga. 
 Standby di kitchen (sewaktu waktu mendapat orderan). 

 
 Prepare Closing 

 Membersihkan lantai dapur dengan disapu kemudian di pel dengan kain basah sampai bersih tanpa ada 
noda di lantai yang tersisa (dibantu cleaning service). 

 Membersihkan meja dapur dengan lap kering kemudian dengan lap basah sampai meja tak berminyak 
serta tida ada bekas bekas noda makanan. 

 Menyimpan kembali berbagai peralatan & perlengkapan dapur pada tempat yang aman. 
 Setiap closing diwajibkan mengisi data stock bahan harian (tepung, bumbu, daging, sayuran, flavour rasa, 

minyak) & penjualan makanan pada form yang telah disediakan perusahaan. 
 Mengontrol  semua bahan yang ada dalam kitchen mulai dari tepung,bumbu,daging,sayuran,flavour rasa, 

minyak, dsb untuk memeriksa ketersediaanya untuk order pada leader/manager, supaya tidak terjadi 
kehabisan barang pada saat operasional di esok harinya da 

 Mencuci  semua napkin dengan sabun sampai bersih, tidak mengandung lemak / minyak dan tidak 
berbau (dibantu cleaning). 

 Mencuci kembali semua peralatan & perlengkapan dapur yang telah digunakan. 
 Merapikan kembali area dapur. 
 Membuang sampah dapur dan mengganti trash bag (kantung sampah plastic) dengan yang baru. 
 Memeriksa keamanan gas elpiji sebeleum meninggalkan dapur, agar tidak terjadi hal hal yang di inginkan. 
 Mematikan lampu di dapur. 
 Absensi pulang. 
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ASISTEN COOK / COOK / COOK HELPER 

 

 Tugas Asisten Cook / Cook Helper, secara Global adalah : 
 Membantu Head Cook untuk menjalankan operasional kitchen sesuai SOP 
 Bertanggung jawab atas operasional Kitchen 
 Bertanggung jawab atas kualitas & product Kitchen 
 Bertanggung jawab atas material, equipment & utensil Kitchen 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc di kitchen sudah selesai 
 

 Prepare opening 
 Absensi.  
 Cek gas, kompor dan ketersediaan Gas elpiji 
 Check Kondisi & periksa tanggal kadaluarsa bahan baku yang mudah rusak dengan masa kadaluarsa 

pendek (Roti, Sayur, Buah, Sauce, Daging, dll) 
 Membuat Pudding 
 Prepare Buah  
 Menghangatkan semua saus di lemari es (bukan frezzer) 
 Membuat white stock untuk memasak 
 Prepare All item, mulai dari memotong Bawang putih, Bawang bombay, Bawang merah, merebus telur, 

memotong sayuran yang akan di gunakan dan membuat sauce jika habis. 
 Membersihkan area kitchen mulai dari lantai dapur , meja dapur , wastafle, dan berbagai alat masak yang 

perlu di rapikan lainnya 
 Memeriksa segala kelayakan semua  bahan mulai dari cooking cream,sayuran,daging,dan bahan lain yang 

mudah basi atau rusak agar bahan bisa di ganti dengan bahan baru. 
 Membersihkan lemari es dengan lap basah sampai bersih hingga tidak terdapat lagi bercak bercak 

kotoran dalam lemari es kemudian menata dengan rapi semua bahan yang ada dalam lemari es. 
 Merapikan piring , sendok, garpu ,dll. 
 Mempersiapkan peralatan masak di kitchen mulai dari penggorengan , panci, serta alat lainnya yang 

medukung . 
 Check ketersediaan tabung gas.  
 Mengontrol keadaan minyak di dalam penggorengan untuk kelayakan atau tidaknya, jika tidak layak 

segera diganti dengan yang baru. 
 Menata sendok,garpu,dan sumpit serta melipat dengan tisu. 
 Mempersiapkan semua dari napkin kering dan bersih  serta berbagai peralatan dan perlengkapan kitchen. 
 Administrasi Asisten Cook : 

o Form Order Bahan Baku 
o Form Kerusakan Bahan Baku 
o Form Perubahan Resep 
o Form Stock Kitchen 
o Form Inventory Kitchen 
o Form Notulen Meeting & Briefing 
o Form HPP (Harga Pokok Penjualan) 
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 Operasional kitchen 
 Pakaian harus dalam keadaan bersih 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Dilarang membawa teman atau kerabat memasuki  bar / kitchen. 
 Dilarang memberi tahukan resep menu outlet. 
 Memakai sepatu 
 Diwajibkan mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan, memotong kuku & memakai sarung tangan 

plastic / karet. 
 Rambut harus rapi (tidak panjang) dan tidak memakai warna rambut yang berlebihan. 
 Rambut harus di ikat rapi. 
 Dilarang memakai make up berlebihan untuk perempuan. 
 Dilarang bermain handphone pada saat bekerja ( terkecuali ada kepentingan ) 
 Diwajibkan menjaga etika kesopanan. 
 Dilarang memakai acessories (kecuali jam tangan) 
 Bekerja tetap mementingakan profesional. 
 Dalam membuat menu harus sesuai standart perusahaan,dengan mengedepankan kecepatan, 

kebersihan, rasa yang berkualitas dan keindahan/estetika.  
 Setiap selesai bekerja peralatan dan perlengkapan yang digunakan segera di rapikan & area dibersihkan 
 Kerjasama dengan rekan harus tetap terjaga. 
 Standby di kitchen (sewaktu waktu mendapat orderan). 

 
 Prepare Closing 

 Membersihkan lantai dapur dengan disapu kemudian di pel dengan kain basah sampai bersih tanpa ada 
noda di lantai yang tersisa (dibantu cleaning service). 

 Membersihkan meja dapur dengan lap kering kemudian dengan lap basah sampai meja tak berminyak 
serta tida ada bekas bekas noda makanan. 

 Menyimpan kembali berbagai peralatan & perlengkapan dapur pada tempat yang aman. 
 Setiap closing diwajibkan mengisi data stock bahan harian (tepung, bumbu, daging, sayuran, flavour rasa, 

minyak) & penjualan makanan pada form yang telah disediakan perusahaan. 
 Mengontrol  semua bahan yang ada dalam kitchen mulai dari tepung,bumbu,daging,sayuran,flavour rasa, 

minyak, dsb untuk memeriksa ketersediaanya untuk order pada leader/manager, supaya tidak terjadi 
kehabisan barang pada saat operasional di esok harinya da 

 Mencuci  semua napkin dengan sabun sampai bersih, tidak mengandung lemak / minyak dan tidak 
berbau (dibantu cleaning). 

 Mencuci kembali semua peralatan & perlengkapan dapur yang telah digunakan. 
 Merapikan kembali area dapur. 
 Membuang sampah dapur dan mengganti trash bag (kantung sampah plastic) dengan yang baru. 
 Memeriksa keamanan gas elpiji sebeleum meninggalkan dapur, agar tidak terjadi hal hal yang di inginkan. 
 Mematikan lampu di dapur. 
 Absensi pulang. 
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ADMIN & ACCOUNTING 

 

 Tugas Admin (Tergantung posisi perekrutan) secara Global adalah : 
 Melakukan pengaturan administrasi keuangan Outlet 
 Menyusun dan membuat laporan keuangan Outlet 
 Menyusun dan membuat laporan perpajakan outlet 
 Menyusun dan membuat anggaran pendapatan dan belanja outlet secara periodik 
 Menyusun dan membuat surat – surat yang berhubungan dengan perbankan 
 Melakukan pengecekan terakhir rekap gaji karyawan 
 Melakukan pembayaran gaji karyawan 
 Menerima semua file data outlet & operasional & mengarsipkan data secara urut dan rapi. 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc kasir sudah selesai 

 
 Tugas Accounting secara Global adalah : 

 Melakukan pekerjaan yang dilakukan admin  
 Membuat dan Menyusun laporan keuangan Outlet 
 Membuat mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial 

(Laporan neraca, Laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas) yang dilakukan oleh 
perusahaan. 

 Accounting juga harus bisa memberikan suatu informasi kepada pimpinan, yang berhubungan dengan 
milik dan hak milik, dan untuk menunjukan bagaimana milik dan hak-haknya dipengaruhi oleh 
kegiatan perusahaan 

 
 Prepare opening, Jobdesk & closing 

 Absensi. 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Menyetor uang hasil penjualan harian outlet, langsung kepada Manager / Owner dengan skema transaksi 

yang sudah disetujui  
 Jika menggunakan program POS (Pont Of Sales) atau Mesin Kasir, pastikan input penjualan ke dalam 

system dan memberikan struk print kepada konsumen. 
 Mengerjakan semua tugas administrasi yang diberikan oleh Supervisor / Pimpinan, diantaranya :  

o Membuat Report Penjualan harian / Bulanan dan memastikan pembukuan benar 
o Membuat Slip Gaji & Memberikan Gaji team dengan persetujuan owner. 
o Membuat Report Pajak 
o Database Curriculum Vitae Karyawan & Interview Form (Dalam 1 File) 
o Database PKWT Karyawan 
o Absensi Karyawan 
o Complain Report 
o Inventory Report 
o Schedule Jadwal Masuk team 
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KASIR 

 

 Tugas Kasir secara Global adalah : 
 Memastikan komputer kasir & printernya berfungsi dengan baik. 
 Cek / hitung ulang uang modal kasir 
 Melakukan transaksi dengan baik, ramah, cepat dan akurat 
 Mencatat pesanan konsumen dengan benar di dalam nota / struk penjualan 
 Koordinasi dengan supervisor / manager, jika ada keluhan dari konsumen / pelanggan agar segera 

menindaklanjuti 
 Mendata dan menyimpan barang milik customer yang tertinggal di outlet 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc kasir sudah selesai 

 
 Prepare opening, Jobdesk & closing 

 Absensi. 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Menghitung uang modal. 
 Menghitung uang jumlah pemasukan serta menyimpan dengan benar. 
 Siapkan Uang Kembalian nominal kecil sebesar Rp.300.000,- 
 Menyetor uang hasil penjualan harian outlet, langsung kepada Manager / Owner dengan skema transaksi 

yang sudah disetujui  
 Menerima uang dan Memberikan Uang kembalian dengan baik dan benar, sesuai nominal yang 

ditransaksikan 
 Jika tanpa menggunakan mesin kasir, Nota Putih harus diberikan kepada pelanggan 
 Jika menggunakan program POS (Pont Of Sales) atau Mesin Kasir, pastikan input penjualan ke dalam 

system dan memberikan struk print kepada konsumen. 
 Mencatat semua transaksi keuangan tunai / non tunai kartu debit / kredit (penjualan, pembelian, 

operasional, pembayaran,dll) 
 Saat pergantian shift, khusus cashier settle mesin EDC. Dan diwajibkan program POS system direstart. 
 Nota penjualan harus urut sesuai Nomor nota dalam rekap penjualan harian. 
 Jika outlet tidak recruitment admin, maka kasir harus mengerjakan job des dari admin, dengan batasan 

hanya mempersiapkan laporan & nota pemasukan & pengeluaran outlet secara rinci dan dengan bukti 
resmi pengeluaran / pemasukan outlet. 
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WAITER / WAITRESS & RUNNER 

 

 Tugas Waiter / Waitress & Runner secara Global adalah : 
 Membersihkan Area (Dine In Room Area) 
 Membantu menyiapkan bahan pendukung operasional seperti tisue, ashtray, condiment,dll 
 Melakukan step to customer atau prosedur pelayanan kepada customer sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan 
 Cek dan merapikan standart penampilan 
 Laporkan kepada supervisor jika ada komplain customer 
 Mengikuti Briefing harian 
 Mengikuti general cleaning outlet & Stock opname 
 Selalu mengutamakan sikap mementingkan customer 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc waiters sudah selesai 
 Memahami Product Knowledge Product yang dijual, meliputi nama product, definisi product, bahan 

baku product, lama pelayanan, promo product / outlet 
 Menyalakan audio, video & sound system (music, televise,dll harus dalam keadaan standby mulai dari 

opening sampai dengan closing.  
 

 Prepare opening 
 Absensi 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Membuka pintu café & menyiapkan tempat duduk. 
 Check Penerangan 
 Menyalakan lampu lampu cafe mulai dari lampu depan,lampu dalam (dilihat dg berdasarkan keperluan 

nya) 
 Membuka seluruh jendela dan tirai yang ada di cafe. 
 Menata kursi & meja, dan kemudian menata dan membersihkan kembali. 
 Membersihkan halaman outlet 
 Membersihkan semua meja (bagian atas & kaki meja + kursi) dengan lap kering sampai tidak ada debu 

,kemudian  dibersihkan kembali menggunakan lap basah. Jangan sampai ada bercak bercak kotoran di 
meja, minyak / lemak, serta goresan goresan yang lainnya. 

 Menyapu seluruh area mulai dari sudut sudut serta bagian bawah meja kursi semua disapu hingga tidak 
ada kotoran. 

 Memastikan jika semua barang inventaris outlet yang terletak di area konsumen tertata sesuai 
standarisasi perusahaan (ashtry, frame, tissue box, trays, dll) 

 Sebelum menggunakan kain pel , kain pel dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air dan sabun 
sampai menghilangkangan bau amis dan bersih barulah kain pel siap untuk digunakan. 

 Memastikan wilayah konsumen bebas dari serangga, reptile, dll. 
 Membersihkan seluruh area cafe hingga bersih. 
 Jika terdapat Book Corner / Games Corner, semua majalah baca, tempat permainan / display area yang 

ada pada setiap cafe hingga rapi hingga tidak terlihat berantakan. 
 Memastikan tissue box tidak kosong. 
 Meletakkan ashtry / asbak ditempat yang disediakan, jangan disembarang tempat. 
 Memeriksa ketersediaan tisue pada tissue box toilet & tissue box. 
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 Memeriksa ketersediaan pengharum ruangan di toilet / area konsumen. 
 Membersihkan seluruh kaca dengan window whipper hingga kaca tidak ada noda / bercak. 
 Menata  dan merapikan meja serta kursi seperti semula. 
 Merapikan kembali perlengkapan kebersihan setelah dipergunakan. Jangan meletakkan peralatan 

kebersihan, tergeletak disembarang tempat. 
 Menghidupkan AC hanya jika diperlukan / ketika ada konsumen. 

 
 Operasional Waiter / Waitress & Runner 

 Waiter harus dalam keadaan standby di area konsumen dengan menyebar (tidak bergerombol) 
 Dilarang Bergerombol pada area bar / area kitchen 
 Waiter diharuskan menyapa, memberikan salam dan tersenyum kepada semua konsumen (harus dengan 

ramah, suara yang keras dan sopan) 
 Harus ramah dan membuat customer merasa nyaman. 
 Memakai sepatu. 
 Rambut harus rapi (tidak panjang) dan tidak memakai warna rambut yang berlebihan. 
 Rambut harus di ikat rapi (untuk perempuan) 
 Dilarang memakai make up berlebihan untuk perempuan. 
 Diharuskan memakai parfum. 
 Dilarang bermain handphone pada saat bekerja ( terkecuali ada kepentingan ). 
 Diwajibkan menjaga etika kesopanan. 
 Dilarang memakai asesoris (kecuali jam tangan atau perhiasan). 
 Bekerja tetap mementingakan profesional. 
 Top Up Selling, dengan cara mengambil piring / gelas kosong & menawarkan kembali produk unggulan / 

produk promo. 
 Memahami product knowledge  
 Selalu fokus pada customer ketika standby.  
 Waiter harus punya inisiatif tinggi dan cepat,tanggap. 
 Setiap Komplain dari konsumen wajib dicatat dan dilaporkan pada leader / manager & dicatat pada form 

komplain konsumen. 
 Jika outlet tidak recruitment purchasing / cleaning, maka waiter wajib mengerjakan job desc dari 

purchasing & cleaning 
 

 Prepare Closing 
 Merapikan kembali seluruh area cafe dengan menyapu serta pel hingga cafe ditinggalkan dalam keadaan 

bersih. 
 Merapikan kembali seluruh perlengkapan kebersihan. 
 Menutup semua jendela dipastikan semua harus terkunci dengan benar agar tidak terjadi hal hal yang 

tidak diinginkan. 
 Mematikan seluruh AC / Kipas Angin / Peralatan elektronik  yang dihidupkan. 
 Memasukan semua kursi dan meja yang ada di teras cafe dan merapikan kembali. 
 Mematikan seluruh lampu (lampu luar, lampu dalam serta lampu hias) 
 Memeriksa ulang keamanan seluruh area cafe.  
 Memasukkan keset yang ada di luar . 
 Absensi & Mengunci pintu cafe dengan benar jangan sampai ada pintu yang belum terkunci. 

 
 

SERVICE 
 

 Service 1 - Salam 
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 Memberikan salam (greeting) kepada tamu yang masuk ke Cafe.*“Selamat Pagi / Siang / Sore / Malam 
– Bapak / Ibu / Kakak – Selamat datang”+ (Jika dikenali wajib menyebut nama tamu yang 
bersangkutan). 

 Menanyakan kebutuhan tamu, apakah ingin makan ditempat atau dibawa pulang  
 

 Service 2 – Penyajian Produk 
 Mempersiapkan perlengkapan alat makan yang akan digunakan beserta tissue, atur diatas meja tamu 

pemesan sembari menunggu persiapan makanan yang dipesan. 
 Memberikan tanda (checklist) pada nota ketika makanan/ minuman sudah dan diterima dari dapur 

(menunjukkan bahwa makanan / minuman sudah diambil untuk disajikan.) 
 Menyajikan minuman terlebih dahulu, dimulai dari wanita kemudian laki-laki. (minuman harus 

diproses 2 menit setelah pemesanan) 
 Menyajikan makanan di mulai dari tamu wanita searah jarum jam *“permisi Bapak/Ibu/ kak, chicken 

steaknya, selamat menikmati”+ 
 Saat memegang piring, jangan sampai jari tangan menyentuh makanan/ masuk ke dalam permukaan 

piring. 
 Makanan panas/dingin harus disajikan dengan cepat dan hati-hati (disajikan dari kanan tamu jika 

memungkinkan) 
 Menyiapkan alat-alat makanan dessert yang diperlukan jika tamu memesan dessert. 
 Memberi tanda (checklist) pada nota akan semua makanan yang sudah disajikan (pastikan nota yang 

diperiksa adalah milik penanggung jawab meja tersebut) untuk memastikan semua makanan telah 
lengkap, dan menanyakan apakah ada tambahan untuk item yang lainnya serta mengucapkan 
terimakasih. *“permisi bapak/ ibu/ kakak apakah semua pesanannya sudah lengkap? Mungkin ada 
tambahan pesanan lagi? Terimakasih”+(apabila pesanan sudah lengkap sampaikan *“baik kak/Ibu/Bpk 
silahkan dilanjutkan kembali… terima kasih) 

 Meletakkan nota putih pada tempat yang sudah disediakan di kasir. 
 

 Service 3 - Mengambil dan memberikan bill 

 Mendekati tamu dan ebertanya ketika melihat tamu yang akan bersiap pulang *“Permisi Kak/Ibu/Bpk 

bisa saya bantuk pengambilan bill / nota pembayarannya?”Waiter/ss doublecheck di kasir atas 

pesanan tamu terhadap meja yang diberikan nota pembayaran /bill, apakah orderan yang di 

masukkan sudah benar. 

 Menaruh / menyelipkan bill di tempat yang tersedia, kemudian menghampiri tamu dengan sopan. 

*“Bapak/Ibu/Kakak ini billnya, mohon dicek kembali”+ 

 Menerima uang dari tamu dan mengucapkan nominalnya. [uang yang saya terima Rp 100.000 

kak/ibu/bpk ya, silahkan ditunggu sebentar untuk kembaliannya”+ 

 Menyerahkan uang ke kasir, mengambil uang kembalian dan memberikan ke tamu. *“Permisi, untuk 

kembalian Rp 14.000,- sembari menyerahkan bill, silahkan kak/ibu/bpk bisa diperiksa 

kembali….terima kasih’ 

 Mengantarkan dan membukakan pintu untuk tamu yang sudah selesai melakukan pembayaran. 

*“terima kasih Kak/Ibu/Bpk silahkan datang kembali dan hati-hati dijalan”+ 
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PURCASHING 

 

 Tugas Purchasing secara Global adalah : 
 Memastikan semua kebutuhan alat & bahan outlet terpenuhi melalui mekanisme stock control / audit 
 Membuat laporan pembelian & pengeluaran barang 
 Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara sistematis & terkontrol 
 Melakukan pemilihan / seleksi rekanan (supplier / vendor) pengadaan barang sesuai kreteria 

perusahaan 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc purchasing sudah selesai 
 Jika outlet tidak recruitment cleaning service, maka purchasing wajib membantu mengerjakan job 

desc dari cleaning service. 
 

 Job Desk 
 Absensi. 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Mencatat semua Barang masuk 
 Menyimpan semua bukti Pembelian Asli dan melaporkan kepada pimpinan. 
 Memastikan Stock Barang Outlet sesuai permintaan team tetapi dengan persetujuan Manager / 

Supervisor /  Owner 
 Saat semua pekerjaan purchasing selesai, karyawan bagian purchasing wajib Membantu Operasional 

Team Outlet dengan posisi penempatan mengikuti arahan dari pimpinan. 
 Melakukan Semua pembelian keperluan Operasional Outlet, dengan persetujuan Supervisor / Pimpinan. 

Dan semua pembelian / pengeluaran harus dilengkapi dengan Nota / Kwitansi / Bukti transfer asli & 
dengan Kop Surat Resmi. 

 Merahasiakan merk, contact person, supplier / distributor, nama toko yang digunakan outlet kepada 
siapapun (kecuali owner/manager/supervisor) 

 Melakukan Pengepakan Ulang (Repackaging) untuk tiap item product yang telah ditentukan oleh owner. 
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CLEANING SERVICE / STEWARD 

 

 Tugas Cleaning Service / Steward secara Global adalah : 
 Melakukan clear Up 
 Membersihkan semua wilayah outlet 
 Ikut membersihkan wilayah Bar & Kitchen 
 Membuang Sampah 
 Membantu menyiapkan Condiment 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc cleaning service sudah selesai 

 
 Job Desk 

 Absensi. 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Memastikan Kebersihan Outlet secara global. 
 Saat semua pekerjaan cleaning service selesai, karyawan bagian cleaning service wajib Membantu 

Operasional Team Outlet dengan posisi penempatan mengikuti arahan dari pimpinan. 

 Memastikan kebersihan wilayah kitchen, bar, kamar mandi, dan kebersihan tempat sampah. 
 Memastikan semua lap / napkin dalam kondisi bersih, kering dan tertata rapi. 
 Memastikan toilet & westafel dalam kondisi Wangi, tidak licin dan bersih 
 Semua sampah dan tempat sampah harus selalu bersih. 
 Lantai bar dan kitchen harus di sapu, disikat dengan sabun dan dikeringkan. 
 Memeriksa ketersediaan stock sabun pencuci tangan, sabun pencuci piring, plastik sampah,sabun colek, 

detergen, pewangi ruangan, pewangi kamar mandi, dan alat kebersihan lainnya. 
 Memastikan jika semua property yang ada di outlet dalam kondisi bersih.  
 Membuang sampah dengan rapi dan tidak berbau 
 Membuang sampah yang ada di toilet kemudian cuci dengan sabun tempat sampah agar tampak bersih 

dan tidak berbau. 
 Toilet harus dibersihkan setiap hari dan Air di bak harus terisi penuh. Jika Toilet Kering, pastikan system 

sanitasi & system air berjalan dengan baik. 
 Bau / Aroma harus segar / wangi. 
 Lantai di wilayah Bar, Dapur, Westafel dan depan Toilet harus dalam kondisi Kering, bersih  dan tidak 

berminyak 
 Membantu Kebersihan di wilayah Bar / Kitchen 
 Tempat sampah di wilayah pencucian piring, bar dan kitchen harus dalam kondisi bersih, kering, tidak 

berkerak / berjamur dan tidak berbau 
 Sampah harus terbuang & Sampah berbau harus tertutup rapat 
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MAINTENANCE & GENERAL AFFAIR 

 

 Tugas General Affair secara Global adalah : 
 Memastikan semua hal yang berhubungan dengan urusan umum terlaksana dengan baik. Misal : 

 Taman Rapi & Segar 

 Jalur Pipa Air & Instalasi Listrik tidak ada kebocoran & tidak ada korsleting listrik, dll 
 

 Tugas Maintenance secara Global adalah : 
 Memastikan semua material equipment berfungsi dengan baik 
 Memastikan permasalahan teknik bisa diatasi dengan baik 
 Membantu team outlet di unit kerja yang lain, saat job desc maintenance sudah selesai 
  

 Job Desk 
 Absensi. 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Melakukan Setting / Set Up pada peralatan di dalam outlet 
 Melakukan Check Up dan Kalibrasi ke semua sistem di dalam outlet. 
 Memastikan Material, Equipment Outlet tidak ada kendala / disfungsi. 
 Membuat database Vendor Perawatan Equipment, diantaranya : 

o Vendor Listrik / Tukang Air 
o Vendor Perbaikan Espresso Machine 
o Vendor Instalasi Listrik 
o Vendor Kitchen Equipment Maintenance – Service 
o Vendor Perbaikan Software & Hardware Komputer 
o Vendor Interior & Exterior 

 Memastikan Outlet tidak ada kendala Teknis. Diantaranya : 
o Water System 
o Electrical 
o Mechanical 
o Sistem Pembuangan / Limbah 
o Internet / TV Kabel / Antena 
o Sound Sistem 
o LCD Projector 
o AC (Air Conditioner) 
o Dll 

 Check Kondisi Genset & Bahan Bakar setiap hari (Bila tersedia Genset) 
 Saat semua pekerjaan bagian maintenance selesai, karyawan bagian maintenance wajib membantu 

Operasional Team Outlet dengan posisi penempatan mengikuti arahan dari pimpinan. 
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CREATIVE & DESIGN 

 

 Tugas Creative & Design secara Global adalah : 
 Membuat material Promotion sesuai konsep Produk, sesuai segment pasar dan sesuai konsep outlet. 
 Mencari hal – hal baru terkait konsep promosi yang belum pernah digunakan 
 Mencari hal – hal yang sudah ada dan sedang booming kemudian memodifikasinya. 
 Terkait ide produk, setiap penemuan hal baru atau hal – hal yang akan booming dipasaran wajib 

disampaikannya pada pimpinan & team (meeting) dan dituliskan juga dalam log bog job card daily 
activity 

 Secara berkala wajib membuat marketing promotion tools seperti : flyer, video, animasi, dan konsep 
event digital maupun offline. 

 Ide disimpan dalam bentuk gambar, file master, link url,video, dll.  
 Koordinasi dengan supervisor / manager, terkait konsep design yang akan dibuat. 
 Menulis semua kegiatan dalam job card daily activity karyawan 

 
 Prepare opening, Jobdesk & closing 

 Absensi. 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Bekerja sesuai waktu & tempat yang ditentukan. 
 Membantu pekerjaan team lain jika dibutuhkan, tapi setelah mendapat persetujuan pimpinan 
 Mengisi Job Card Daily Activity Karyawan  
 Absensi Pulang 
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SECURITY 

 

 Tugas Security secara Global adalah : 
 Memastikan semua wilayah kerja dalam kondisi Aman. 
 Bekerja sama dengan aparat keamanan terkait, seperti  kepolisian terdekat, Hansip, dll. 

 
 Prepare opening, Jobdesk & closing 

 Absensi. 
 Check keamanan disemua wilayah outlet, kemudian menuliskannya dalam daily control per hours. 
 Wajib memakai Uniform yang telah ditentukan 
 Bekerja sesuai waktu & tempat yang ditentukan. 
 Membantu pekerjaan team lain jika dibutuhkan, tapi setelah mendapat persetujuan pimpinan 
 Mengisi Job Card Daily Activity Karyawan  
 Sebelum pulang wajib melaporkan pekerjaan pada pimpinan 
 Setiap akan mengakhiri pekerjaan diwajibkan mendelegasikan pekerjaan ke shift berikutnya. 
 Absensi Pulang  

 
 Tujuan 

 Meminimalisasi terjadinya tindak kejahatan dan faktor penyebab kerugian materiil dalam lingkungan 

perusahaan. 

 Tercapainya keamananan dan ketertiban yang bekesinambungan sehingga tercipta lingkungan kerja yang 

aman, tertib dan memberikan rasa nyaman. 

 

 Detail Pekerjaan Satuan Pengamanan 

 Menutup pintu masuk dan berusaha memadamkan api serta melarang orang yang tidak berkepntingan 

masuk area/ lokasi/ lingkungan Perusahaan. 

 Memberi ijin masuk kendaraan Dinas pemadan kebakaran, ambulance, polisi atau aparat lainnya yang 

terkait atau berkepentingan. 

 Beri kode dibuka apabila darurat kebakaran telah selesai. 

 Pos tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. 

 Petugas patroli menjadi tim pengaman dan pemadam api dibantu oleh karyawan lain yang sudah memiliki 

keterampilan. 

 

 Prosedur Penjagaan dalam keadaan normal 

 Anggota bertanggung jawab kepada Kepala Satpam. 

 Mengatur kelancaran lalu lintas kendaraan yang masuk / keluar dan parkir pada setiap area / lokasi / 

lingkungan Perusahaan. 

 Menjaga keamanan dan ketertiban akses masuk maupun keluar area / lokasi / lingkungan Perusahaan dan 

daerah sekitarnya 

 Mengawasi orang-orang yang dicurigai / diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan 

ketertiban. 
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 Melarang orang lain yang tidak berkepentingan berada di Pos Satpam. 

 Bertanggung jawab terhadap kebersihan Pos Satpam. 

 Memberikan informasi apabila ada permasalahan kepada Kepala Satpam. 

 Mengawasi para tamu yang keluar masuk area / lokasi / lingkungan Perusahaan, jika ada yang mencurigan 

segera memberitahukan kepada Kepala Satpam / SPV / Manager. 

 Selalu bekerja sama dengan petugas keamanan lainnya. 

 Selalu berpenampilan simpatik, sopan dan tegas serta siap memberikan informasi apabila diperlukan. 

 Mengecek dan mencatat serta melaporkan semua yang ditemukan / diketahui ada kejanggalan selama 

pelaksanaan patroli. 

 Mengawasi area/ lokasi/ lingkungan Perusahaan terhadap gejala-gejala pencurian, kebakaran dan 

kerusakan lainnya. 

 

 Prosedur Menerima Tamu Penting / Tamu Pimpinan Perusahaan 

 Berikan sapaan terlebih dahulu dengan sikap, ramah, sopan santun simpatik, pada sikap berdiri 

*mengucapkan “selamat pagi / siang / sore”+, kemudian menanyakan jika ada yang bisa dibantu. 

 Setelah tamu memberikan tujuan dan identitasnya, persilahkan tamu duduk ditempat yang telah 

disediakan dan segera memberitahukan kepada personil yang dituju. 

 Apabila sudah ada konfirmasi bahwa tamu akan diterima diruang kerja atau ruang tamu atau masih 

disuruh menunggu segera konfirmasikan kepada tamu tersebut. 

 Antar / berilah petunjuk mengenai lokasi yang harus dituju dimana tempat tamu akan diterima da 

mintalah tamu untuk mengisi buku tamu kepada tamu tersebut. 

 Dalam keadaan tertentu, petugas jaga wajib mengantar / mengawak tamu sampai tujuannya, misalnya : 

 Tamu tersebut adalah Pejabat tinggi dari suatu instansi pemerintah. 

 Tamu tersebut adalah tamu khusus / undangan dari Pimpinan Perusahaan. 

 Tamu tersebut adalah karyawan yang mempunyai masalah kepegawaian. 

 Ucapkan terima kasih saat tamu akan meninggalkan lokasi/ area/ lingkungan Perusahaan. 

 

 Prosedur Kegiatan Patroli 

 Patroli / tugas keliling harus dilaksanakan setiap saat secara terus-menerus (rutin) 

 Pada menjelang malam hari patroli harus dilakukan minimal satu jam sekali (dimulai pada pukul 17.00 

WITA) 

 Pada waktu patroli petugas harus selalu waspada, mengerti, mengetahui dan menguasai keadaan daerah 

kerja / area / lokasi, sehingga apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan atau tidak seharusnya akan 

diketahui sasarannya. 

 Siapkan dan pastikan semua perlengkapan patroli sebelumnya  antara lain : Senter, Pesawat radio Panggil 

(HT), Tongkkat pemukul, Bargol. 

 Adapun tempat-tempat yang harus mendapatkan perhatian khusus (sementara waktu) untuk di patrol 

antara lain : Pintu depan (akses masuk dan keluar), Pos Satpam dan semua tempat parkir. 

 Dalam melakukan patroli agar tidak menggunakan rute yang tetap dan berhentilah pada tempat-tempat 

tertentu. 

 Pada saat salah seorang petugas jaga melakukan patroli, petugas jaga lain harus tetap waspada ditempat 

jaganya masing-masing (ps tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kosong dengan alasan apapun) 
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 Setiap selesai melakukan patroli petugas jaga mencatat dalam buku monitoring keamanan mengenai 

keadaan / situasi pada saat patroli pada waktu itu. 

 Hal-hal lain mengenai area yang perlu dikontrol secara terus-menerus akan diperbaharui menunggu 

petunjuk dari pihak manajemen Perusahaan. 

 

 Prosedur Penanganan Pelanggan saat Closing Time di Outlet 

o Mendapatkan informasi closing dari staff yang bertugas. 

o Mempersilahkan tamu yang sudah parkir dan turun dari kendaraannya untuk masuk ke dalam Outlet / 

Cafe. 

o Memberitahukan dengan ramah dan diplomatis kepada pelanggan yang baru datang dan akan parkir 

bahwa Outlet / Cafe sudah tutup dan menyampaikan permohonan maaf. 

 

 Prosedur Penanganan Kendaraan di area / lokasi / lingkungan Perusahaan 

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan Perusahaan 

maka perlu adanya peraturan kendaraan yang keluar masuk sebagai berikut : 

o Semua kendaraan milik perusahaan dan karyawan harus dilaporkan kepada Satpam sebagai tindakan 

pengamanan dan pemantauan keluar masuknya kendaraan dilokasi. 

o Petugas keamanan berhak mengadakan pengecekan kepada kendaraan siapapun yang membawa barang 

keluar yang mencurigakan. 

o Setiap karyawan yang membawa barang keluar area perusahaan agar memberitahukan satpam dengan 

membawa bukti pengirimian / pengeluaran barang demi terlaksananya keamanan (menghindari tindak 

pencurian / perampokan) 

o Petugas satpam juga harus mencatat keluar masuknya kendaraan perusahaan dalam “buku monitoring 

keamanan” dan meminta dokumen pengiriman barang untuk selanjutnya diserahkan administrasi / yang 

berkepentingan. 

o Penggunaan kendaraan perusahaan oleh karyawan harus memperolah ijin dari atasan yang berwenang 

untuk menggunakan kendaraan tersebut dan diketahui oleh Satpam. 

 

 Kegiatan Security / Satpam 

o Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku di perusahaan, khususnya 

KAMTIB yang diberikan oleh Pimpinan. 

o Pengaturan Tanda Pengenal Karyawan. 

o Pengaturan penerimaan tamu. 

o Pengaturan parkir kendaraan. 

o PENJAGAAN : melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keluar / masuknya orang atau 

barang dan mengawasi hal-hal yang mencurigakan. 

o PENGAWALAN : mengadakan pengawalan uang / barang bila diperlukan / dibutuhkan dan waktu serta 

menimbulkan ancaman dan gangguan. 

o Mengambil langkah-langkah sementara bila diperlukan / dibutuhkan dan Perusahaan. 

o PATROLI / PERONDAAN : melaksanakan perodaan disekitar karyawan kerja menurut rute dan waktu serta 

mengadakan pengamatan terhadap sesuatu yang tidak wajar yang diperkirakan dapat menimbulkan 

ancaman dan gangguan. 
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o Mengambil langkah-langkah sementara bila terjadi tindak pidana antara lain : 

 Mengamankan TKP. 

 Menangkap pelaku (hanya dalam hal tertangkap tangan) 

 Menolong korban. 

 Melapor/ meminta bantuan POLRI. 

 Dan lain-lain. 

 

 Tata Tertib 

Semua anggota SATPAM / SECURITY diharap untuk : 

 Menghapal semua Nama dan Personal Karyawan di Perusahaan untuk mempermudah dalam 

penyampaian informasi apabila diperlukan. 

 Dilarang mengosongkan Pos Penjagaan (jika ada telepon atau radio panggil agar bisa diterima) . 

 Memberikan stempel pada surat keluar masuknya barang dari Perusahaan. 

 Mengambil arsip untuk pengeluaran semua barang –barang dari conditioning. 

 Menegur dan menganjurkan pemakaian sabuk pengaman pengendara mobil dan helm bagi yang 

membawa sepeda motor. 

 Dilarang tidur waktu tugas . 

 Mengatur parkir kendaraan baik kendaraan pengiriman, tamu maupun karyawan. 

 Melaksanakan serah terima penjagaan . 

 Melaksankan tugas sebagai pengaman dan penertib dilingkungan kerja. 

 Melaksanakan kegiatan dan pelatihan PBB dan beladiri 

 Menindak lanjuti setiap laporan yang masuk . 

 Siap siaga dalam melaksanakan tugas . 

 Melaksanakan check lock absensi. 

 Pelarangan dan lain-lain yang merupakan tindakan pertama pencegahan tindakan kriminal. 

 Loyal pada Pimpinan Perusahaan dan melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya atas instruksi 

Kepala Satpam (Chief Security) serta melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di 

semua area / outlet/ lingkungan Perusahaan 

 

 Larangan-larangan SATPAM selama bertugas  

o Dilarang merokok selama bertugas; 

o Dilarang membuka seragam selama bertugas; 

o Dilarang memakai baju bebas selama bertugas; 

o Dilarang melepas sepatu dan memakai sandal selama bertugas; 

o Dilarang meminum minuman keras dan obat terlarang selama bertugas 

o Dilarang main berjudi (pakai uang maupun tidak) selama bertugas; 

o Dilarang bermain catur selama bertugas; 

o Dilarang meninggalkan pos selama bertugas tanpa pemberitahuan atasan (Kepala Satpam / Supervisor / 

Manager); 

o Dilarang memakai telepon/ HP yang tidak perlu selama bertugas; 

o Dilarang mengucapkan kata-kata makian meskipun dengan bahasa daerah; 

o Dilarang bertindak tidak sopan; 
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o Dilarang berkelahi sesama rekan kerja; 

o Dilarang menyebar isu SARA; 

o Dilarang berambut panjang minimal 1 ½ cm. 
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DRIVER & PENGIRIMAN 

 

Adapun tugas dan tangung jawabnya adalah sebagai berikut : 

 Menjalankan tugas yang diberikan perusahaan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. 

 Melaporkan kepada Administrasi / Manager Operasional / Personalia apabila ada kendala / masalah saat 

bekerja dan masalah personil (sesama helper) 

 Bertanggung jawab atas kualitas (kondisi fisik) dan kuantitas (jumlah) bahan mentah dan barang, produk 

jadi yang dibawa saat pengiriman dan pereturan (barang kembali) 

 Bertanggung  jawab terhadap dokumen dan uang tunai yang dibawa saat bertugas. 

 Menerima surat jalan / buku order bahan dari gudang yang akan dikirim ke outlet. 

 Memberikan surat jalan barang beserta jam kedatangan barang kepada outlet untuk di paraf oleh 

karyawan yang bertugas. 

 Bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman barang agar barang dapat terkirim dengan 4T 

 Tepat jumlah barang 

 Tepat jumlah jenis barang 

 Tepat tujuan 

 Tepat waktu 

 Menata dan membantu dalam bongkar muat produk (bahan mentah dan barang jadi) ke / dari kendaraan 

dari / ke outlet, produksi dan gudang. 

 Tidak diperkenankan merokok dan makan serta menggunakan alat komunikasi (handphone) pada saat 

mengemudi. 
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NO

. 

JENIS KEGIATAN HARIAN MINGGUA

N 

BULANA

N 

3 BULAN ½ 

TAHUN 

TAHUNA

N 

KETERAN

GAN 

1 OLI 

1.1 PENGECEKAN LEVEL OLI MESIN  X      

1.2 PENGECEKAN KEKENTALAN OLI 

MESIN 

 X      

1.3 PENGECEKAN SARINGAN OLI 

MESIN 

   0    

1.4 PENGGANTIAN OLI MESIN    0    

1.5 PENGGANTIAN SARINGAN OLI 

MESIN (MAX 3X GANTI OLI) 

    0   

1.6 PENGGANTIAN OLI TRANSMISI     0   

1.7 PENGGANTIAN OLI GARDIAN     0   

2 RADIATOR        

2.1 PENGECEKAN LEVEL AIR 

RADIATOR 

 X      

2.2 PENGGANTIAN AIR RADIATOR     X / 0   

3 ACCU        

3.1 PENGECEKAN LEVEL AIR ACCU  X      

3.2 PENGECEKAN KONDISI ACCU 

MESIN HIDUP 

  X     

3.3 PENGECEKAN KONDISI ACCU 

MESIN MATI 

  X     

4 REM        

4.1 PENGECEKEAN MINYAK REM  X      

4.2 PENGECEKEAN KONDISI REM  X      

5 KOPLING        

5.1 PENGECEKEAN KONDISI 

KOPLING  

 X      

5.2 PENGGANTIAN KOMPAS 

KOPLING 

     0  

6 SARINGAN UDARA        

6.1 PENGECEKAN SARINGAN 

UDARA 

 X      
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6.2 PENGGANTIAN SARINGAN 

UDARA (SETIAP 25.000 KM) 

    0   

7 WIPER        

7.1 PENGECEKEAN TALI KIPAS  X      

7.2 PENGECEKEAN AIR WIPER     0   

8 BBM        

8.1 PENGECEKEAN BBM X       

8.2 PENGGANTIAN FILTER BBM 

(MAX 3X KALI GANTI OLI) 

    0   

9 TALI KIPAS        

9.1 PENGECEKEAN TALI KIPAS X       

9.2 PENGGANTIAN TALI KIPAS     0   

10 BAN        

10.

1 

PENGECEKEAN TEKANAN ANGIN 

DAN CADANGAN 

 X      

10.

2 

PENGECEKEAN KONDISI BAN  X      

11 LAIN-LAIN        

11.

1 

LAPORAN PEMBAYARAN PAJAK/ 

GANTI STNK 

    X   

11.

2 

PENGECEKEAN AC (AIR 

CONDITIONER) 

  X     

11.

3 

PENGECEKEAN SELANG-

SELANG, KLEM 

  X     

11.

4 

PENGECEKEAN SPELLING RODA/ 

KEMUDI 

 X      

11.

5 

PENGECEKEAN INDIKATOR- 

LAMPU DAN METER 

 X      

11.

6 

PENGECEKEAN MUR-MUR 

KENDOR/ HILANG 

 X      

11.

7 

PENGECEKEAN GAS BUANG X       

11.

8 

PENGECEKEAN LAMPU-LAMPU X       

11. PENGECEKEAN KEBOCORAN OLI X       
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 Wajib berpakaian rapi, bersih dan sopan sesuai standart perusahaan. 

 Mengutamakan keselamatan berkendari dengan menjaga etika dan bersikap baik di jalan raya dan tidak 

diperkenankan membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi (kebut-kebutan) 

 Menjaga kebersihan, keamanan dan kelayakan kendaraan bagian luar dan dalam ataupun prasarana 

penunjang pengiriman (peti dan peralatan/ perlengkapan lainnya). 

 Bertanggung jawab mengganti rugi bila ada kerusakan dan kehilangan bahan baku/ produk jadi yang 

dikarenakan kelalaian pada saat pengiriman. 

 Bertanggung jawab atas kondisi dan laik jalan kendaraan operasional yang dipercayakan / dipergunakan. 

 Memberikan masukan / saran untuk kinerja yang lebih baik kepada perusahaan. 

 Membersihkan dan merapikan sarana dan prasarana penunjang yang berhubungan dengan pengiriman 

selama bekerja dan oada saat hendak meninggalkan pekerjaan. 

 

 Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional 

o Dilakukan Oleh Driver 

o Dilakukan oleh Pihak ketiga 

 

 List Kelengkapan & Accesories Kendaraan Bermotor 

Nopol Kendaraan   ____________________ 

Yang memeriksa   _____________________ 

Korektor   _____________________ 

9 

11.

10 

PENGECEKEAN KEBOCORAN AIR X       

11.

11 

PENGECEKEAN KLAKSON X       

11.

12 

PENGECEKEAN REM TANGAN/ 

REM PARKIR 

X       

11.

13 

PEMBERSIHAN KENDARAAN X       

11.

14 

PEMANASAN MESIN X       
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Tanggal Pemeriksaan  _____________________ 

 

KELENGKAPAN & AKSESORIS ADA TIDAK 

ADA 

KONDISI KETERANGAN 

BAIK RUSAK 

1 KUNCI KONTAK     

2 STNK/ PAJAK/ BUKU KIR     

3 KOTAK P3K     

4 SEGITIGA PENGAMAN     

5 TOOL SET     

6 DONGKRAK     

7 APAR (MINI)     

8 SPEAKER     

9 RADIO TAPE     

10 ANTENA     

11 PEMATIK API     

12 ASBAK     

13 KARPET – KARPET     

14 KACA SPION LUAR DAN DALAM     

15 BUKU MANUAL     

16 LAMPU BEMPER     

17 TEMPAT DUDUK     

18 RODA CADANGAN     

 

KOREKTOR           DIBUAT/DIPERIKSA OLEH 

 

 

_________________             _____________________ 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

OPERATIONAL FORM 
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BUKU KAS HARIAN 

 

 

TGL ITEM NO. NOTA DEBET KREDIT JUMLAH

1-Jan-16 Saldo Awal Kasir - 300,000Rp         300,000Rp              

1-Jan-16 Penjualan Outlet No.001 - 143 4,000,000Rp     4,300,000Rp           

1-Jan-16 Belanja  Bahan Baku - Ice Cube 25,000Rp           4,275,000Rp           

-Rp                            

BUKU KAS HARIAN

(Periode : ……………………………………..)

TOTAL
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FORM DATA KONSUMEN 

 

 

 

 

NO NAMA KUNJUNGAN SOCIAL MEDIA / EMAIL NO. TELP / WHATSAPP / BBM ALAMAT / KOTA KETERANGAN

1 Albert Einstein 1 aleberteinstein@gmail.com 08585.000.111 (Whatsapp) New York Pelajar

2 Soekarno 4 soe.karno (facebook) 08585.000.999 Grand Depok City, Depok Mahasiswa

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

FORM DATA KONSUMEN

(Periode : ……………………………………..)
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FORM OUTLET 

 



73 

 

 

 

 

 

NO ITEM QTY UNIT PELAKSANA KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

FORM OUTLET INVENTORY & EQUIPMENT GLOBAL

(Unit : Kitchen / Bar / …………………… Periode : ……………………………………..)
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FORM DAILY INVENTORY, EQUIPMENT & PRODUCT SELLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ITEM UNIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

FORM DAILY INVENTORY, EQUIPMENT & PRODUCT SELLING

(Unit : Kitchen / Bar / …………………… Info : Inventory / Equipment / Product Selling / ………………………… Periode : ……………………………………..)
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FORM PURCHASE ORDER 

 

 
 

 

NO ITEM QTY UNIT VENDOR KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

FORM PURCHASE ORDER

(Unit : Kitchen / Bar / ……………………  Personel : ………………………….  Periode : ……………………………………..)
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FORM TANDA TERIMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Pembayaran Untuk     

Cash Transfer Giro Cek

Yang Memberikan

………………………………….

Yang Menerima

………………………………….

……………………………………………….……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………Pembayaran Tanggal

No Cek / Giro

Pembayaran Via

……………………………………………….……………………………………………

Nama Perusahaan/Perorangan 

No Faktur / Invoice

Sejumlah

……………………………………………….……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………

TANDA TERIMA

Telah Di Terima dari                      
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FORM KOP SURAT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultan Café MLG
Jl.BS. Riadi 76 Malang
Office : 0341 - 353596

Marketing : 0888.55.33.251
email : konsultan@mlgcoffee.com

www.MLGcoffee.com
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FORM JOB CARD DAILY ACTIVITY 

 

 
 

 

NO TANGGAL JOB DESCRIPTION PROGRESS KETERANGAN SIGN SPV

JOB CARD

(Unit : Kitchen / Bar / ……………………  Personel : ………………………….  Periode : ……………………………………..)
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FORM RESERVASI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA TELP TANGGAL EVENT PAX TOTAL BILL ITEM KETERANGAN KONFIRMASI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

FORM RESERVASI
Periode : ………………………………………………….
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FORM SLIP GAJI KARYAWAN 

 

 

Nama Karyawan

Jabatan

Periode

No. Induk

Unit

Rincian
Gaji Pokok -Rp                         -Rp                         
Tunjangan Kesehatan -Rp                         
Tunjangan Jabatan -Rp                         -Rp                         
Tunjangan Tranportasi -Rp                         
Tunjangan Uang Makan -Rp                         
Lembur / Harian hari x -Rp                         -Rp                         
Lembur / Jam Jam x -Rp                         -Rp                         
Incentive -Rp                         
Lain - Lain ( Service ) -Rp                         
Lain - Lain ... -Rp                         

Jumlah -Rp                         

Pph (Pajak Penghasilan 2%) -Rp                         

Jumlah Penghasilan -Rp                         

Potongan

Kasbon -Rp                         -Rp                         
Koreksi Bulan ________ -Rp                         -Rp                         
Pinjaman / Angsuran Ke (      ) -Rp                         -Rp                         
Lain - Lain -Rp                         -Rp                         

Jumlah yang diterima -Rp                         

Terbilang : .............................................................................................................................................

............, ..... - ............ 20 .......

Personalia

(......................................)

Penerima

(......................................)

: .........................................................................................................

: .........................................................................................................

: .........................................................................................................

: .........................................................................................................

: .........................................................................................................
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FORM SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA (CONTOH) 

(Pastikan semua surat menggunakan Kop Surat Resmi) 

 

 

 

Nama Kota 30 Agustus 2017  

No  001/MLG.CS/SKK/VII/2017 

 

Perihal  Keterangan Pengalaman Kerja 

 

 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :  

 

Nama   :  ..................................................................   

Jabatan terakhir :  ..................................................................    

   

Pernah bekerja  sebagai ..................... di Cafe ............ Nama Kota – Propinsi  

Terhitung Mulai tanggal …….. sampai…… dengan kinerja yang sangat baik. 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya. 

 

Terima kasih 

 

 

Hormat kami, 

Nama Cafe 

 

  Sign & Stamp 

( ..............................) 

(Owner / Manager) 
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FORM INTERVIEW CALON TENAGA KERJA 

Nama    :  ____________________________________________ 

No. Telepon   :  ____________________________________________ 

Tanggal / Nama Personalia :  ____________________________________________ 
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FORM DATA CALON PEKERJA KONTRAK 
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FORM REPAIR & MAINTENANCE OUTLET 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO ITEM PIC CHECK TGL KETERANGAN Progress SPV Sign

1 Flush Toilet tidak berfungsi Lutfi 20-Aug-16 Senin Repair

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

FORM REPAIR & MAINTENANCE OUTLET
(Periode : ……………………………………..)
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FORM REPORT KE OWNER 
 

Nama Outlet  : _______________________________________ 
Periode   : _______________________________________ 
Manager / Spv  : _______________________________________ 

 
               ............... , .... - ........ 20 ..... 
                            Manager                                                                                                           Owner 
 
                             
                 (....................................)                                                                                  (..............................) 

No Item Keterangan

1 Total  Pendapatan

2 Pengeluaran

 > Gaji  Karyawan

 > Belanja  Bahan Baku

 > Belanja  Inventaris

 > Kebers ihan

 > Lis trik

 > Air

 > Pa jak

 > Internet

 > Operas ional

 > Komunikas i

 > Perawatan / Maintenance

 > Pinjaman Ke Pihak Ketiga

 > Kasbon

 > La in - La in ……….

 > La in - La in ……….

 > La in - La in ……….

3 Tagihan

4 Lampiran

 > Nota  Pengeluaran  Lengkap / Belum Lengkap

 > Nota  Pendapatan  Lengkap / Belum Lengkap

 > Faktur La in  Lengkap / Belum Lengkap

 > Faktur Tagihan  Lengkap / Belum Lengkap

5 Total  Pengeluaran

6 Laba / Rugi  Bers ih

7 Sis tem Setor  Tunai  / Transfer (No. Rek ………………………………………………………..)

8 Note

1)

2)

3)

9 Rencana & Target Kerja  

1)

2)

3)

10 Rencana Penambahan Modal

1)

2)

3)
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PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

 
 

Antara 
............................................... 

Dan 
............................................... 

No. .... / PKWT / III / 20 .... 
 
 
 

Pada hari ................. tanggal ............ bulan ................ tahun dua ribu .............. yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

I. ......................................... , mewakili dari management outlet ......................, yang berkedudukan di 
Jalan ....................., dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama .................. secara 
keseluruhan.  
 
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 

II. Nama   : ...................................................................................... 
Tempat/tanggal lahir : ...................................................................................... 
Alamat   : ...................................................................................... 
No. Telp   : ...................................................................................... 
       
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 

Menimbang : 
 
1. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan pekerja kontrak sebagai ............................. yang akan ditempatkan 

pada outlet ............................. 
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dan 

bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pada periode waktu sebagaimana disebut pada butir satu di atas. 
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat untuk ditempatkan, ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA 
4. Masa kerja PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah selama 3 (Tiga) bulan kerja dan akan ditempatkan 

pada outlet ............................. 
 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedua pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu selanjutnya disebut “Perjanjian“ dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

 
Pasal 1 

MASA BERLAKU PERJANJIAN 
1. PIHAK PERTAMA memperkerjakan PIHAK KEDUA sebagai pekerja untuk jangka waktu tertentu perjanjian 

sesuai yang disepakati oleh masing – masing PIHAK yaitu selama ................ bulan 
2. Masa berlaku perjanjian ini yaitu sejak .............................................. hingga ....................................... 
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Pasal 2 
LINGKUP PEKERJAAN 

 
1. Uraian pekerjaan PIHAK KEDUA ditentukan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA. 
2. Hari kerja dan jam kerja PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA. 
3. PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai ........................ di .............................. 

 
Pasal 3 

KEWAJIBAN 
 

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA selama berlangsungnya Perjanjian ini adalah : 
a. Melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA (gaji, lembur dan insentif pekerja)  per Tanggal 

................. pada tiap bulannya, sesuai dengan surat Perjanjian ini. 
b. Selama berlangsungnya perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memberikan honorarium gaji kepada 

PIHAK KEDUA sebesar Rp. ............................... ,- ( ................................................... ) per bulan 
c. Perhitungan Lembur / Over time yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditiap jam nya 

adalah 1 dibagi 173 dikali Gaji Pokok (1/173 x Gaji Pokok), untuk menentukan nilai lembur di tiap jam 
nya. 

d. PIHAK PERTAMA memberikan insentif kepada PIHAK KEDUA sebesar ................................ jika omset 
outlet mencapai target minimum penjualan di bulan tersebut yaitu sebesar Rp. ................................,- 
(...............................................) 

e. PIHAK PERTAMA memberikan fee dari service kepada PIHAK KEDUA sebesar ................................  
 

2. Kewajiban PIHAK KEDUA, selama berlangsungnya Perjanjian ini adalah : 
a. Hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab, jujur 

serta berdedikasi tinggi. 
b. Menginformasikan segala perubahan dan kendala dilapangan kepada pihak kesatu, baik dalam 

bentuk instruksi dari perusahaan pemberi kerja maupun kondisi lapangan yang tidak memungkinkan. 
c. Tidak memberikan keterangan baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat rahasia mengenai PIHAK 

PERTAMA kepada pihak lainnya, selama berlangsungnya perjanjian dan setelah berakhirnya 
perjanjian ini. 

d. Melaksanakan tugas dengan teliti dan menunjukkan performance (kinerja) yang tinggi guna mencapai 
target yang ditetapkan oleh Perusahaan pemberi kerja. 

e. Jam kerja PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, yaitu 8 
jam kerja dan  efektif tiap harinya. Dengan perhitungan 30 menit istirahat, 30 menit prepare opening 
dan 30 menit prepare closing. 

 
f. Libur kerja tiap bulan adalah sebanyak 4 hari kerja efektif, dengan system mengikuti ketentuan dari 

PIHAK PERTAMA 
 

Pasal 4 
PEMBEBASAN 

 
PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan baik dari PIHAK KEDUA sendiri dan / atau 
PIHAK KETIGA lainnya terhadap pelanggaran atas kerugian, kerusakan, kematian, kecelakaan, ataupun cacat 
badan yang menimpa PIHAK KEDUA langsung dan / atau tidak langsung terhadap dan / atau akibat perjanjian ini, 
yang ditimbulkan akibat kelalaian dan / atau kesengajaan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini 
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Pasal 5 
PERNYATAAN & JAMINAN 

 
1. PIHAK KEDUA wajib memberikan jaminan berupa Surat berharga atau ........................ kepada PIHAK 

PERTAMA selama PIHAK KEDUA bekerja pada PIHAK PERTAMA  
2. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya surat perjanjian ini.  
3. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dengan alasan apapun sebelum masa kontrak berakhir, maka PIHAK 

KEDUA wajib mengganti biaya Pelatihan Kerja yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA, yaitu sebesar Rp 5.000.000,- 
(Lima Juta Rupiah) 

 
Pasal 6 

FORCE MAJEURE 
   
1. Untuk keperluan Perjanjian ini, Force Majeure berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi 

suatu PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dimana peristiwa tersebut di luar 
kekuasaan PIHAK yang terkena peristiwa Force Majeure tersebut. 

2. Peristiwa Force Majeure antara lain meliputi (a) bencana alam;  (b) perubahan atau penetapan kebijakan 
Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan;  (c) perang, 
kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, tindakan kriminal; (d) pemogokan, penutupan kegiatan. 

3. Tidak satu PIHAK pun bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya yang disebabkan 
oleh Force Majeure 

4. Pelaksanaan kewajiban suatu PIHAK yang terkena Force Majeure patut ditangguhkan sepanjang dan untuk 
jangka waktu selama mana pelaksanaan tersebut terhambat karena Force Majeure 

5. PIHAK yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-
lambatnya  14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan disertai keterangan resmi 
dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Force Majeure. 

6. Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud 
Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure 

7. PIHAK yang terkena Peristiwa Force Majeure wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan 
PIHAK lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena 
Peristiwa Force Majeure. Apabila akibat Force Majeure berlangsung selama jangka waktu 3 (tiga) bulan 
berturut-turut, maka salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian tanpa kompensasi apapun. 

 
Pasal 7 

BERAKHIRNYA PERJANJIAN 
 
1. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktunya, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK 

KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan secara tertulis 
dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA serta PIHAK PERTAMA menyatakan melepaskan hak-hak 
perjanjian ini yang timbul apabila ada. 

2. Dalam hal ini terjadi pemutusan sebagian atau seluruhnya dari Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam 
Perjanjian ini berlaku terus sampai diselesaikannya kewajiban-kewajiban Perjanjian ini yang belum dilakukan 
oleh masing-masing pihak. 

3. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian ini sebagaimana dimaksud pasal ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini 
menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tututan hukum termasuk dari PIHAK KETIGA dan oleh 
itu segala hal yang merupakan akibat dari putusnya perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK 
KEDUA. 

4. Jika PIHAK KEDUA tidak masuk selama 3 hari tanpa keterangan dan / atau melakukan pelanggaran hingga 
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dikeluarkannya Surat Peringatan 3 oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak 
kerja dan tanpa memberikan PIHAK KEDUA kompensasi apapun 

5. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak kerja, jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi target kerja yang 
ditentukan oleh PIHAK PERTAMA 

6. Keterlambatan masuk kerja maksimal adalah 30 menit dan maksimal adalah 3 kali selama kontrak. 
7. Pemutusan kontrak kerja yang disebabkan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan tetap memberikan 

honorarium gaji, lembur dan insentif kepada PIHAK KEDUA sesuai perhitungan jam kerja, hari kerja dan target 
kerja. 

 
Pasal 8 

LAMPIRAN 
 

Bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban yang lebih rinci yang 
timbul sebagai akibat dari Perjanjian akan dicantumkan dalam bentuk lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari dengan Perjanjian. 
 

Lampiran 1 : Manual Guide Book 
Lampiran 2 : Standart Pelayanan Konsumen 
Lampiran 3 : Job & Description Personal 
Lampiran 4 : Operational Form  

 
Pasal 9 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 
1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan atau 

penafsiran Perjanjian ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian, atau masalah-
masalah yang berhubungan dengannya, akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara Para 
Pihak. 

2. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan 
masalah secara musyawarah oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya, melalui surat tertulis, Para Pihak 
tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka Para Pihak akan menyelesaikan 
permasalahannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), di Jakarta, dan dengan menggunakan 
tata cara yang berlaku pada BANI. Keputusan BANI akan merupakan keputusan final dan mengikat bagi Para 
Pihak. 

3. Ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku dan Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajibannya masing-
masing sampai perselisihan tersebut mendapatkan penyelesaiannya, baik berdasarkan hasil musyawarah 
maupun berdasarkan keputusan arbitrasi. 

 
Pasal 10 

AMANDEMEN DAN/ATAU ADDENDUM 
 

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan 
kemudian oleh PARA PIHAK sebagai Amandemen atau Addendum dari Perjanjian ini yang akan menjadi satu 
kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian. 
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Pasal 11 
LAIN-LAIN 

 
1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan, menguasakan dan/ atau memindahtangankan dengan 

cara apapun juga hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau 
seluruhnya kepada pihak ketiga atau lainnya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK 
PERTAMA. 

2. Kegagalan atau penundaan yang dilakukan oleh salah satu PIHAK untuk menjalankan haknya atau upaya 
perbaikan berdasarkan Perjanjian tidak boleh dianggap sebagai suatu pelepasan hak atau upaya perbaikan, 
dan juga tidak dapat diartikan sebagai suatu penerimaan terhadap suatu hak atau upaya perbaikan.  

 
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat di ............................... dan ditandatangani oleh kedua pihak tanpa 
adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta mempunyai 
kekuatan hukum mengikat terhadap masing-masing pihak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PIHAK PERTAMA 
 
 
 

 
          (........................................) 

   PIHAK KEDUA 
 
 
 
   

          (........................................) 
                                          



91 

 

 

FORM RECIPE & PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI 

 

 

 

 

 

1 Station

2 Category 

3 Serving 

4 Tools

5 Glass

6 Sensitivity

7 Name

8 Definition

9 Kode

Packing Qty Unit Price/unit Qty unit

1

2

3

4

6

7

8

-Rp                                   

-                                   

-Rp                                   

-Rp                                   

0%

-Rp                                   

METHODE

Margin

PREPARATION 1

PREPARATION 2

Basic cost

Factor 5%

Total Cost

selling price

cost %

: 

No Ingredient
Packing Price Recipe In Used

Recipe price

NAMA PRODUCT

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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FORM DATA SUPPLIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Description Post Termin Remark Contact Person Detail Contact 1 Detail Contact 2 Keterangan

DATA SUPPLIER / VENDOR / TALENT
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No Item Tanggal Nama Keterangan SPV & Sign

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

( Periode : ........................................................... )

FORM DISPOSAL INVENTORY & EQUIPMENT
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FORM EVENT PLAN 
PERIODE : ............................................ 

 

No. TANGGAL TIME EVENT TALENT BUDGET IMPACT 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

       

 
Marketing 

  
Supervisor 
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FORM DAILY MARKETING ACTIVITY REPORT 
 

No. 
TANGGAL 

NAMA & NO. 
TELP ALAMAT 

INSTANSI / PERSONAL / 
COMMUNITY 

HASIL 
KUNJUNGAN 

TTD / 
STAMP 

1 

      
2 

      
3 

      
4 

      
5 

      
6 

      
7 

      
8 

      
9 

      
10 

      
11 

      
12 

      
13 

      
14 

      
15 

      
16 

      
17 

      
18 

      
19 

      
20 
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SURAT PENAWARAN KERJASAMA OUTLET 
 
 
Kepada Yth 
PT  .................... 
Up: Bpk / Ibu  
 
 
Di  
Tempat 
 
Dengan hormat, 
Bersama dengan ini kami perwakilan dari................... dibawah management PT. ....................................... , 
menawarkan kerjasama dengan Perusahaan Bpk/Ibu. Dalam hal ini kami sepakat dan menyetujui untuk menjalin 
kerjasama dengan Perusahaan bpk/ibu dengan beberapa syarat serta administrasi yang telah ditentukan dalam 
hal ini sebagai Proses Registrasi perusahaan kami kepada Perusahaan Bpk/ibu,Berikut adalah data untuk 
Registrasi kami sebagai lampirannya: 
 
Nama Outlet    :  ................................ 
Alamat     :  ................................ 
Telp     :  ................................ 
Fax     :  ................................ 
 
Nama Pemilik Usaha   : ................................. 
Alamat     : ................................. 
No KTP/NIK    : ................................. 
Telp     : ................................. 
     
Nama Penanggung Jawab Outlet : ................................. 
Alamat     : ................................. 
No KTP/NIK    : .................................    
Telp     : ................................. 
  
Demikianlah surat pemberitahuan kami perihal tentang registrasi kami kepada perusahaan Bpk/ibu. 
 
 
 
 
Hormat Kami, 
 
 
 
 
(Marketing) 
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SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP-1) 

Nomor: ...... / SP / .... / .... /20 .... 
 
 
 
Dibuat oleh perusahaan, dalam hal ini ditujukan kepada: 
 

Nama   : ......................................... 
Jabatan  : ......................................... 

 
Sehubungan dengan sikap indisipliner dan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan yang anda lakukan, maka 
dengan ini perusahaan memberikan surat peringatan pertama dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Surat peringatan pertama berlaku untuk 6 (enam) bulan kedepan sejak diterbitkan. 
2. Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan sejak tanggal penerbitan surat peringatan pertama 

tidak melakukan tindak pelanggaran yang menjadi dasar atas diterbitkannya surat peringatan pertama ini, 
maka surat peringatan pertama dinyatakan sudah tidak berlaku. 

3. Jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kedepan sejak surat peringatan pertama diterbitkan, didapati 
kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka perusahaan akan memberikan surat peringatan 2. 

 
Demikian surat peringatan ini dibuat agar dapat diperhatikan dan ditaati sebaik mungkin. 
 
 
                                Mengetahui, 
              Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun 
                        Manager Operasional                                                  Nama Karyawan 
 
 
 
 
 
                        ( ............................... )                                            ( .................................... )  
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SURAT PERINGATAN KEDUA (SP-2) 

Nomor: ...... / SP / .... / .... /20 .... 
 
 
 
Dibuat oleh perusahaan, dalam hal ini ditujukan kepada: 
 

Nama   : ......................................... 
Jabatan  : ......................................... 

 
Sehubungan dengan pelanggaran yang anda lakukan untuk yang kedua kalinya, dimana peraturan tersebut telah 
tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, maka dengan ini perusahaan memberikan surat 
peringatan Kedua dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Surat peringatan Kedua berlaku untuk 6 (enam) bulan kedepan sejak diterbitkan. 
2. Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan sejak tanggal penerbitan surat peringatan kedua 

tidak melakukan tindak pelanggaran yang menjadi dasar atas diterbitkannya surat peringatan kedua ini, 
maka surat peringatan kedua dinyatakan sudah tidak berlaku. 

3. Jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kedepan sejak surat peringatan kedua diterbitkan, didapati kembali 
melakukan tindakan pelanggaran, maka perusahaan akan memberikan surat peringatan 3, dan sekaligus 
menjadi surat pemutusan hubungan kerja (PHK) 

 
Demikian surat peringatan ini dibuat agar dapat diperhatikan dan ditaati sebaik mungkin. 
 
 
                                Mengetahui, 
              Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun 
                        Manager Operasional                                                  Nama Karyawan 
 
 
 
 
 
                        ( ............................... )                                            ( .................................... )  
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SURAT PERINGATAN KETIGA (SP-3) 
Nomor: ...... / SP / .... / .... /20 .... 

 
 
 
 
Dibuat oleh perusahaan, dalam hal ini ditujukan kepada: 
 

Nama   : ......................................... 
Jabatan  : ......................................... 

 
Dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) sekaligus surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
kepada yang bersangkutan. Kami mengeluarkan Surat ini atas dasar tindakan pelanggaran Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerjasama. 
 
Kami atas nama perusahaan mohon maaf, jika harus memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada anda, 
semua ini kami lakukan dengan tujuan menjaga roda perusahaan agar tetap berjalan dengan lancar. Hal – hal 
yang berkaitan dengan hak anda akan diberikan di akhir bulan. 
 
Demikian surat peringatan ini dibuat agar dapat ditaati dan diperhatikan sebaik mungkin. Terima Kasih. 
 
 
 
 
                                Mengetahui, 
              Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun 
                        Manager Operasional                                                  Nama Karyawan 
 
 
 
 
                        ( ............................... )                                            ( .................................... )  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

 
 
 
 
 

 
BAB. V 

MARKETING PLAN 
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1. DEFINISI PEMASARAN 
Pemasaran adalah sebuah aktivitas atau kegiatan untuk menawarkan, mengkomunikasikan sebuah 
penawaran yang menarik dan bernilai kepada konsumen, pelanggan atau klien. 
 

2. LATAR BELAKANG PEMASARAN 
Konsep pemasaran dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh dan 
berkembang menjadi sebuah keinginan manusia. Jika kita analogikan latar belakang tersebut, maka kita bisa 
mengambil contoh seperti kebutuhan manusia untuk makan. Makan adalah sebuah kebutuhan manusia 
untuk mempertahankan hidupnya dengan memanfaatkan nasi atau bahan pokok lainnya. Namun seiring 
berkembangnya waktu, kebutuhan tersebut berubah menjadi sebuah keinginan untuk memilih makanan 
sesuai selera dan keinginan seperti ingin makan mie, steak, snack dan lain sebagainya. Inilah yang 
melatarbelakangi munculnya sebuah konsep pemasaran modern dengan mencoba untuk memenuhi 
keinginan manusia tersebut. Bahkan dewasa ini, sebuah keinginan manusia dapat diciptakan lewat sebuah 
komunikasi intensif dengan meningkatkan kesadaran konsumen akan kebutuhannya terhadap suatu produk 
tertentu. 
 

3. SEJARAH PEMASARAN 
Pada praktiknya, Pemasaran sebenarnya sudah ada sejak zaman peradaban Yunani dan Romawi yang telah 
mempraktikkan sebuah sistem perdagangan dengan berkomunikasi secara aktif kepada konsumennya. 
Namun konsep pemasaran modern yang dikenal dewasa ini muncul dan mulai berkembang diawali pada 
masa Revolusi Industri yang terjadi pada abad 18 dan 19. Revolusi Industri ditandai oleh penemuan mesin uap 
yang ditemukan oleh James Watt, dimana mesin uap menjadi sebuah teknologi pilihan untuk menggantikan 
segala jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan sebuah mesin mekanikal bertenaga uap.  
 
Revolusi Industri mendorong perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat saat itu. Perubahan sosial yang 
paling jelas terlihat adalah berubahnya pola ekonomi masyarakat yang mulanya berorientasi Agraris menjadi 
berorientasi Industrialis. Fenomena tersebut terus berkembang seiring dengan berkembangnya sebuah 
industri yang memanfaatkan mesin bertenaga uap untuk memproduksi barang – barang konsumsi  secara 
massal. Pembaruan mode transportasi seperti kereta uap, hingga mesin – mesin idustri yang lain semakin 
mempengaruhi pola konsumtif masyarakat saat itu. Disinilah konsep pemasaran lahir karena tumbuhnya 
sebuah kebutuhan manusia menjadi sebuah keinginan untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih bersifat 
konsumtif. 
 

4. BAURAN PEMASARAN 
Dalam setiap kegiatan pemasaran tanpa kita sadari sebenarnya menjalani proses panjang penciptaan hingga 
menjadi suatu produk yang sampai ditangan konsumen. Semua itu diawali dari sebuah rancangan, yang 
melahirkan produk hingga menjalin sebuah komunikasi dari produsen sampai pada akhirnya konsumen 
mengetahui dan mengkonsumsinya. Dari proses itulah lahir sebuah konsep bauran pemasaran atau disebut 
juga marketing mix yang didalamnya terdapat 4 variable utama disebut 4p meliputi : 

 Product  (Kualitas, Desain, Fitur, Merek, Layanan) 

  Price  (Penetapan Harga, Diskon, dsb)  

 Place  (Pengiriman, Cakupan Distribusi, Persediaan, Penyimpanan,dll) 

 Promotion (Promosi Penjualan, Direct Selling, dsb)  
Konsep Marketing Mix ini dipopulerkan oleh Jerome McCarthy (1968). Kemudian di modifikasi dan diperbarui 
Booms & Bitner (1981) yang mengemukakan model bauran pemasaran jasa yang disebut Service Marketing 
Mix dengan model 7p nya lewat penambahan variable : 

 Participants 
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 Physical Evidence 

 Process 
 

5. MANAJEMEN PEMASARAN 
Manajemen Pemasaran adalah proses pengelolaan kegiatan pemasaran dari penetapan tujuan pemasaran, 
perencanaan, pelaksanaan kegiatan pemasaran hingga mengukur kinerja pencapaiannya. Kotler & Keller 
(2006) memodifikasi bauran pemasaran dengan konsep Holistic Marketing yakni sebuah konsep pemasaran 
menyeluruh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari suatu kebutuhan konsumen agar didapat 
pendekatan yang lebih menyatu dan mereka menyebutnya sebagai evolusi manajemen pemasaran. Karena 
model 4p yang dikemukakan oleh Kotler & Keller (2006) merupakan penyampaian nilai dari suatu produk dan 
mengkomunikasikannya kepada konsumen lewat proses menyeluruh baik dari segi internal maupun 
eksternal. Adapun model 4p yang dikemukakan Kotler & Keller adalah : 

 

 People  (SDM yang dimiliki, Kemampuan dan Kompetensi SDM) 

 Process  (Proses Kegiatan Pemasaran, Controlling & Monitoring) 

 Programs  (Mencakup Product, Price, Place dan Promotion) 

 Performance (Kinerja Pemasaran, Evaluasi dan Perbaikan) 
 

6. SISTEM PEMASARAN 
Sistem Pemasaran adalah suatu sistem yang digunakan agar mempermudah kegiatan pemasaran untuk 
mencapai tujuan pemasaran yang ditetapkan. Pentingnya sistem pemasaran dalam kegiatan pemasaran 
karena dengan menentukan sebuah sistem pemasaran, maka kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 
sebuah perusahaan bisa menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Dalam kategorinya, sistem pemasaran di 
golongkan menjadi 3 (tiga) kategori sistem pemasaran. Adapun ketiga kategori yang dimaksud adalah sebagai 
berikut : 
 

 SISTEM PEMASARAN VERTIKAL 
Sistem pemasaran ini dilakukan dengan menerapkan suatu jalur distribusi dari Produsen, Grosir, 
hingga Pengecer. Sistem ini lazim kita temui dalam kegiatan pemasaran suatu perusahaan Distributor 
produk Consumer Goods yang garis pemasarannya dilakukan secara vertikal dari atas kebawah, dari 
produsen hingga ke tangan konsumen. Kesemua elemen yang disebutkan akan bertindak dalam satu 
kesatuan untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Dalam kategori sistem pemasaran 
vertikal ini juga terbagi kedalam tiga jenis, yakni Pemasaran Korporat, Pemasaran Administrasi dan 
Pemasaran Kontraktual. Jika melihat dari konteks tujuan sistem pemasaran ini, bisa dikatakan bahwa 
penerapan sistem pemasaran seperti ini mengedepankan nilai profitabilitas bagi perusahaan. Laba 
penjualan diharapkan meningkat secara siginifikan dengan membuat jaringan pemasaran lewat 
elemen – elemen vertikal dari atas kebawah. Namun sistem pemasaran ini dapat berpotensi 
menimbulkan pergeseran posisi produk didalam pasar, karena banyaknya elemen yang mesti 
dijangkau oleh produk. Terutama dari sisi elemen pengecer, para pengecer tidak segan meninggalkan 
suatu produk dan beralih menawarkan produk serupa dari kompetitior lain dengan alasan harga yang 
lebih terjangkau atau masalah sepele lainnya. Diperlukan komponen penting lainnya dengan effort 
yang lebih guna mempertahankan posisi produk minimal dari tingkatan grosir atau pengecer. 
Komponen penting lainnya yang dimaksud adalah tenaga penjualan, layanan yang luas, juga proses 
distribusi yang efektif. Seringkali kita menjumpai, konsumen hanya diperlakukan selayaknya target 
penjualan produk tanpa berpikir menariknya dalam sebuah keterlibatan jangka panjang.  
 
Dari sisi efisiensi biaya pemasaran yang dikeluarkan memang akan terukur secara efektif, sehingga 
laba penjualan akan dapat diraup secara maksimal. Namun dengan resiko yang ada, mungkin 
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sebaiknya anda dapat berpikir untuk menemukan solusi dari permasalahan yang berpotensi muncul 
dikemudian hari. Minimal dari sisi People dan Process harus dibangun secara kuat, agar fokus dan 
konsisten menciptakan jaringan – jaringan baru dengan tujuan produk yang dijual dapat terus 
bertahan posisinya didalam pasar yang dituju. Bentuk penerapan sistem pemasaran ini dapat 
dilakukan dengan membangun jaringan distribusi seperti Reseller, Dropship, dan lain sebagainya 
untuk memperluas jaringan pemasaran sehingga kuantitas penjualan akan naik seiring luasan jaringan 
yang terjangkau. Dengan begitu laba penjualan atas produk akan lebih maksimal atau bisa dikatakan 
ini adalah sebuah sistem yang profit oriented.  
 

 SISTEM PEMASARAN HORISONTAL 
Sistem pemasaran ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan beberapa perusahaan lain yang 
tidak memiliki hubungan satu sama lain untuk menyatukan sumber daya masing – masing guna 
memperbesar peluang pemasaran yang mungkin timbul. Salah satu pelaksanaan sistem pemasaran ini 
yang sering kita jumpai seperti contohnya produk bundling antara sebuah perusahaan produsen 
telepon seluler dengan perusahaan penyedia layanan seluler. Atau ada juga prusahaan Bank penyedia 
jasa kredit kepemilikan rumah yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan developer perumahan, 
dan masih banyak lagi contohnya. Disini mungkin perusahaan terkadang akan mengeluarkan biaya – 
biaya promosi diluar Cost of Sales atau biaya yang timbul atas penjualan sebuah produk. Hal ini dapat 
berakibat laba penjualan yang dihasilkan akan kurang maksimal dikarenakan sistem kerjasama yang 
dilakukan tadi. Namun, tanpa disadari langkah penerapan sistem pemasaran ini berpeluang 
menimbulkan keterlibatan jangka panjang bagi sebuah produk.  
 
Sistem ini akan bergerak secara otomatis dengan bantuan sumber daya perusahaan lain. Pasar yang 
mungkin belum terjangkau sebelumnya, akan semakin mudah terjangkau dengan sistem pemasaran 
horisontal ini. Dan kelangsungan bisnis tentunya akan secara otomatis berjalan secara jangka panjang 
dan secara tidak langsung akan menimbulkan kesadaran produk kepada konsumen sehingga posisi 
produk didalam pasar yang dituju akan terus bertahan tanpa membutuhkan effort lebih dari sisi 
internal perusahaan. Bentuk penerapan sistem ini dapat dilakukan melalui event – event regular yang 
rutin diadakan dengan menggadeng beberapa perusahaan lain dengan tujuan bersama – sama 
membangun kesadaran akan produk masing – masing perusahaan yang dijual ke pasar. 
Kesimpulannya, sistem pemasaran horisontal ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan Brand 
Awareness, sehingga posisi di pasar akan relatif stabil 
 

 SISTEM PEMASARAN GANDA 
Sistem pemasaran ini adalah penggabungan dari kedua sistem pemasaran diatas. Dengan sistem 
pemasaran ganda ini, perusahaan berusaha mempertahankan profitabilitas serta membentuk Brand 
Awareness untuk keterlibatan dengan konsumen dalam jangka panjang. Pelaksanaan sistem 
pemasaran ini akan membutuhkan effort yang lebih tinggi lagi dari kedua sistem pemasaran lainnya. 
Karena dari sisi internal dan eksternal juga akan menimbulkan cost atau biaya yang lebih besar lagi. 

 
 

7. STRATEGI PEMASARAN 
Strategi pemasaran adalah sebuah perencanaan dalam kegiatan pemasaran dengan mengadopsi suatu logika 
pemasaran, dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran 
pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari 
perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar 
tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran, dari suatu perusahaan, dalam kondisi 
persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam Strategi 
Pemasaran, secara global dibagi menjnadi 4 Strategi, diantaranya : 
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a. RED OCEAN STRATEGY 

Red Ocean adalah kondisi dimana kita bersaing pada pasar yang sama dengan pesaing. Pasar ini 
tentunya dihuni oleh banyak pelaku bisnis yang secara bersama-sama bersaing dan turut 
membesarkan pasar yang ada. Karena begitu banyaknya pelaku bisnis pada pasar ini suasana 
persaingan akan begitu sengit. Dengan adanya persaingan tersebut akan memunculkan posisi 
perusahaan pada persaingan yaitu mulai dari market leader, challenger, follower dan neacher. 
Tentunya tiap-tiap posisi punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada red ocean ini setiap 
pelaku bisnis akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat memenangkan persaingan dan menjadi 
market leader. Dengan kondisi tersebut maka tidak heran pada red ocean akan timbul persaingan 
yang tidak sehat, saling menjatuhkan dan berusaha ”mengahabisi” setiap pesaingnya. 

 Red Ocean Strategy : Pertempuran saling berhadapan ( head to head) saling bersaing dalam ruang 
pasar yang sama dengan prinsip siapa yang mem-punyai keunggulan bersaing yaitu siapa yang 
bisa lebih murah, lebih baik dan lebih cepat. 

 Karakteristik : Berlaku dalam semua industry sekarang ini. Ruang pasarnya sudah diketahui 
tertentu , aturan persaingannya pun sudah diketahui. 

 Akibatnya : Kesempatan berkembang dan keuntungan berkurang 
 

b. BLUE OCEAN STRATEGY 
Blue Ocean merupakan strategi yang menekankan bagaimana perusahaan untuk tidak memenangkan 
persaingan dengan cara melakukan strategi head-to-head dengan pesaing. Dengan kata lain jangan 
bersaing di gelanggang atau pasar yang sama. Tetapi, bukalah pasar baru dan buat pesaing menjadi 
tidak relevan. Tidak relevan karena pasar yang kita ciptakan mempunyai rule of the game yang baru. 
Dengan demikian, pesaing menjadi tidak relevan lagi di mata konsumen. Sehingga bisa dikatakan 
bahwa blue ocean ini merupakan kebalikan dari red ocean. Memang tidak mudah untuk 
mengimplementasikan strategy blue ocean ini, diperlukan kejeniusan, kreativitas dan kecerdesan 
dalam melihat pasar. Banyak pelaku bisnis karena kurangnya perhitungan dan dukungan finansial 
yang cukup akhirnya berhenti ditengah jalan. Sebab strategi blue ocean ini dalam implementasinya 
memang membutuhkan biaya yang sangat besar hal ini dilatarbelakangi bahwa setiap aktivitas 
perusahaan mulai dari promosi, edukasi, dan sebagainya dilakukan secara mandiri tanpa ada 
dukungan dari kompetitor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 Blue Ocean Strategy : Pertempuran yang kreatif dimana pesaing tidak bersaing diruang pasar 
yang sama , tetapi menciptakan ruang pasar baru. Ruang pasar baru dengan target yang baru 
melalui prinsip inovasi antara lain produk-produk baru serta metoda pelayanan yang baru pula. 

 Karakteristik: Akan timbul industri yang baru dengan menggabungkan teknologi lama dan baru. 

 Akibatnya : Menciptakan industry baru yang potensial tak terhingga dan inti strategi ini adalah 
keuntungan. 

 
c. WHITE OCEAN STRATEGY 

Definisi White Ocean Strategy adalah Konsep Strategy yang lebih menuju kearah sosial daripada 
keuntungan dan berfokus pada variable 4P yaitu Produk – Price – Place, dan Promotion. Menurut 
penggagas WOS, strategi bisnis Blue Ocean adalah baik untuk menciptakan ide, inovasi dan 
keuntungan tetapi dia menyarankan akan lebih baik lagi bila ditambahkan WOS dalam 
pengembangan rencananya. WOS lebih berfokus kepada maksud dan tujuan sosial dan lingkungan. 
Berbeda dengan perusahaan2 besar, mereka mendapatkan keuntungan terlebih dulu baru kemudian 
menyalurkan keuntungannya ke hal sosial. Sedangkan WOS mengutamakan sosial dan lingkungan 
terlebih dahulu dengan mengabaikan keuntungan. 
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 Contohnya Kantor Pusat Google di California di Mountain View Silicon Valley, Google 
menggunakan 9212 panel solar set diatas puncak atap gedungnya untuk meredusir biaya listrik 
sekaligus mengamankan energy planet bumi. Sebagai imbalannya , semua karyawan Google 
makan gratis di café miliknya. Dan café tersebut menggunakan hasil produk pertanian local dalam 
radius 150 mil dari kantor Google untuk menunjang sector agrikultur. Nyatanya Google adalah 
seorang pemimpin yang memperhatikan sungguh – sungguh perihal sosial. 

 
d. PURPLE OCEAN STRATEGY 

Purple Ocean ini bisa dikatakan istilah baru yang muncul setelah adanya blue ocean. Pencetus ide ini 
adalah Handi Irawan. Konsep purple ocean sendiri menurut beliau merupakan sebuah strategi 
alternatif yang mengkomunikasikan strategi red and blue ocean yang terlalu radikal dalam 
implementasinya. Strategi ini sendiri tidak memiliki ketetapan baku harus seperti ini atau seperti itu. 
Sebagai contoh sebuah perusahaan yang menciptakan kategori baru kemudian mengajak pesaing 
untuk masuk kedalam kategori yang sama adalah bagian dari purple ocean. Bisa juga perusahaan 
menciptakan kategori baru, tetapi tetap terus mendorong produk yang lama. Kategori baru hanya 
digunakan sebagai strategic product untuk menciptakan image yang lebih baik tetapi penjualan tetap 
saja bertumpu produk yang lama. Tentunya masih banyak bentuk-bentuk purple ocean yang dapat 
dikembangkan. Latar belakang kemunculan ide ini adalah k urang sesuainya pasar Indonesia pada 
saat ini untuk mengadopsi konsep blue ocean strategi secara keseluruhan. Hal ini didukung fakta yang 
menyebutkan tidak sedikit perusahaan yang gagal dalam mengembangkan strategi blue ocean ini. 
Menurut Handi Irawan, ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut antara lain sebagai 
berikut: 

 Blue ocean membutuhkan leader yang fokus dan memiliki perspektif jangka panjang serta 
karyawan yang berkualitas agar berhasil dalam eksekusinya. 

 Blue ocean membutuhkan mitra yang sepadan untuk mendukung operasional perusahaan. 

 Blue ocean membutuhkan edukasi yang panjang ke konsumen, sehingga dana yang diperlukan 
juga sangat tinggi serta masih lemahnya perlindungan merek dan hak paten di Indonesia. 

 Contoh Purple Ocean : 
o Sebuah Toko offline yang menjual juga di Toko Online 
o Sebuah Grosir yang juga melayani Eceran. 
o Sebuah Brand Susu Tinggi Kalsium yang Launching Produk sejak 1996 di indonesia dan 

baru berhasil setelah mengedukasi warga indonesia setelah 10 tahun. 
 
 

8. STRATEGI PEMASARAN DIGITAL 
 
Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media 
digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan bertujuan untuk 
mendatangkan omset yang positif bagi pelaku bisnis. 
 
Terdapat dua strategi pada pemasaran digital berdasarkan cara pengiriman (Delievery) yaitu tarik (Inbound 
Marketing) dan dorong (Outbond Marketing), masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

 
1. Inbound Marketing (Tarik) 

Adalah sebuah strategi agar dapat ditemukan oleh konsumen atau calon konsumen. Inbound marketing 
berfokus pada pembuatan kualitas konten yang menarik orang terkait perusahaan dan produk, di mana 
mereka secara alami ingin melihatnya. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang 
dibutuhkan, biasanya terletak pada situs atau website, blog, audio streaming, sosial media, dll. 
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2. Outbond Marketing (Dorong) 
Metode outbound marketing adalah perusahaan mencari atau menjangkau calon konsumen keluar, 
misalnya seperti membeli ruang iklan, membeli email contact list, atau menelepon calon konsumen 
dengan penawaran kerja sama.   
 
Manfaat Pemasaran Digital antara lain : 

 Tidak terbatas dengan waktu karena bisa diakses 24 jam. 

 Menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai ke manca negara. 

 Mengurangi biaya pemasaran karena tidak perlu membuat brosur, spanduk, dan sebagainya. 

 Memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan konsumen melalui komunikasi 
interaktif dengan memanfaatkan ruang diskusi chatting atau email. 

 Strategi pemasaran digital bisa memberikan nilai lebih dalam menghadapi persaingan. 
 
Aspek dan langkah – langkah dalam melakukan pemasaran digital : 
1. Awareness (Kesadaran produk) 

Dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih 
dahulu di media online. Seperti Google Adwords, Facebook Ads, E-Commerce, dsb. 

2. Interest (Ketertarikan) 
Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran produk pada konsumen. Sistem offline, 
konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang 
produk melalui mesin pencari (Google, Yahoo! dll) dan jejaring sosial (Facebook, Twitter dll). 

3. Desire (Keinginan) 
Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem 
online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. 

4. Action (Tindakan) 
Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Antara membeli 
produk atau malah meninggalkannya. 

 
 

9. MARKETING PLAN 
o ONLINE MARKETING 

Adalah Strategi Marketing dengan menggunakan teknologi berbasis Internet / Data. Ada beberapa 
unit yang biasa digunakan : 

a. Sosial Media 
1. Facebook Fans Page 
2. 1 outlet 1 nama akun tidak resmi = dengan nama bebas (dilarang pake nama product) 

+ didepan tulisan PR / CS 
3. No telepon & email sama. 
4. Pembuatan Google Bisnis (Tambahan Private Training) 

b. Twitter Business 
c. Instagram Business 
d. Google Tools 

1. Email GooglE 
2. Google + 
3. Google Map / Pin Location 
4. Google Business 
5. Google Adwords (Tambahan Private Training) 
6. Google Adsense (Tambahan Private Training) 
7. Youtube 
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e. Search Engine 
1. Google 
2. Yahoo 
3. Bing 

f. Blog, Website & SEO 
1. Website atau lazim disingkat web adalah halaman informasi yang disediakan melalui 

jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan 
jaringan internet  

2. Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk 
tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web.  

3. SEO adalah singkatan dari "search engine optimization" (pengoptimalan mesin 
telusur) atau "search engine optimizer". Penggunaan jasa SEO adalah keputusan 
besar yang dapat meningkatkan peringkat situs Anda dan menghemat waktu 

4. Blog yang digunakan Wordpress dikarenakan familiar dengan SEO 
5. Website merupakan toko digital yang menampilkan katalog product / company 

profile perusahaan. 
6. SEO – Serach Engine Optimalization (Tambahan Private Training) 

 
g. Marketplace 

Disesuaikan sesuai spesifikasi Marketplace tersebut. Misal untuk penjualan Grosir / Retail 
menggunakan Tokopedia / Bukalapak. Untuk Spesifikasi Produk Bekas / Jasa 
menggunakan OLX. Untuk mengetahui detail produk, komentar konsumen & spesifikasi 
bisa menggunakan FJB kaskus. 
1. Tokopedia 
2. Bukalapak 
3. OLX 
4. Elevenia 
5. Shopee 
6. Blibli 
7. Lazada 
8. FJB Kaskus 
9. Zalora 
10. Bhineka 

 
h. Aplikasi 

1. Trip Advisor 
Didaftarkan sesuai Produk. Dalam aplikasi Tripadvisor ada beberapa kategori 
diantaranya Penginapan, Kuliner, Wisata & Tiket 

2. Gojek 
Didaftarkan sesuai product yang kita inginkan. Ada beberapa pilihan diantaranya Go 
Send, Go Food, Go Shop, Go Mart, dll 

3. Line 
Didaftarkan pada aplikasi Line Business. Beberapa Brand yang sudah 
menggunakannya diantaranya Starbucks, Dunkin Donuts, Indomaret, KFC), dll 

 
i. Media Partner 

1. Akun Informasi Info malang,  
info kuliner, malang culinary, lingkar malang, barista indonesia, malang night life,dll 

2. Akun Product / Brand / Artis Dengan Followers Tinggi  
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Arema FC, Jawapos, Koran Kompas, dll 
3. Blog / Website dengan Page View Tinggi  

Cikopi, Radityadika, blog dokter,dll 
 
10. TAHAPAN 

 
o Pastikan 1 handphone operasional khusus unit bisnis dengan spesifikasi kamera 13 MP & RAM 2 GB ROM 

16 GBMenentukan 1 nomer telepon khusus unit bisnis 
o Daftar Email Google 
o Daftar Facebook Personal dengan Email & No telp unit Bisnis 
o Pengisian Foto Profile FB personal - 1 Flyer bertuliskan CS unit bisnis untuk foto profile & header FB 

personal 
o Invite minimal 5 orang di unit bisnis - kemudian FB personal tidak digunakan utk promosi 

 
o Facebook Fans Page 

o Foto Profile Product 170 x 170 pixel 
o Header Sesuai Ukuran 820 x 312 pixel 
o Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form di FB fanspage 
o Upload Flyer Promo minimal 3 dengan sistem setting tanggal upload (Softopening, Grand Opening, 

Event, Diskon, dll) 
o Admin wajib share ke semua karyawan & like / ikuti. 
o Semua karyawan wajib memberi ulasan dengan max. Star.(Bintang 5) 
o Outlet Prepare Flyer untuk dursi 1 tahun sesuai kalender nasional & hari raya agama. 
 

o Twitter 
o Daftar akun twitter dengan email & no telepon unit bisnis 
o Koneksikan Akun Twitter dengan akun instagram / akun website.  
o Sertakan Hastag dengan mengikuti trending topic Indonesia saat itu (pastikan hastag yang di repost 

yang positif) 
 

o Instagram 
o Daftar akun instagram dengan login via facebook 
o Setting akun ke dalam intagram business 
o Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form di Instagram 
o Upload Sosmed pertama dari Instagram yang dihubungkan ke Twitter & facebook 
 

o Google 
o Pin Location Unit Bisnis di Google Maps, sertakan detail spesifikasi & foto pendukung (Foto Tampak 

Depan, Interior, Foto Event & Foto Product) 
o Download Google Business di Playstore (My Business) 
o Login Akun Google+ dan lengkapi semua data 
o Buat Akun Youtube & lengkapi semua data. Tambahkan Video / Bentuk Folder Foto menjadi Slide 

Foto sesuai kategori (Kategori Interior, Event / Product) 
 

o Blog 
o Wordpress karena mudah ter detect search engine 
o Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form 
o Upload Flyer / Video Promo minimal 3 dengan sistem setting tanggal upload (Softopening, Grand 

Opening, Event, Diskon, dll) 
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o Update Blog Tidak hanya Tulisan, Tapi bisa Foto / Video 
o Tujuan Blog untuk memaksimalkan kata pencarian di search engine (Cafe terbaik, Tempat hangout di 

kota terentu,dll) 
 

o SEO 
o Basic SEO : Kata tujuan pencarian + hyperlink / Backlink + huruf tebal (Bold) + Italic ( huruf miring ) + 

underline (Garis bawah) sesuai kalimat yang diharapkan. 
o Tag : dikolom tag harus ditambahkan kalimat pencarian yang kita maksud (misal : cafe terbaik, 

tempat nongkrong, dll) 
o Pastikan semua file foto yang kita upload, nama file sesuai kalimat pencarian tujuan kita (misal : Cafe 

terbaik 01.jpeg, Cafe terbaik 02.jpeg,dll) 
o Pastikan nama domain, nama blog, definisi blog, sesuai katapencarian tujuan kita. Misal : 

Signorecafe.com - Nama Blog Signore Cafe & Music, Definisi Blog : Cafe & Bar Musik di Malang 
o SEO bisa berbayar sesuai kata kunci yang kita harapkan. 
 

o Website 
o Tujuan Website untuk menampilkan product / etalase produk, portofolio & company profile secara 

exclusive 
 

o Yang Dipersiapkan / Marketing Tools 
o SDM yang memahami Internet / Blog / Sosial Media 
o SDM yang dengan skill dalam bidang design 2D, Video Editing / Jurnalistik. 
o Handphone Android RAM 2 GB, Camera min 13 MP & ROM diatas 16 GB 
o No. Telepon SIM card 
o Download Aplikasi Whatsapp 
o Jaringan Internet (Paket Data) / Wifi 
o Laptop / PC Operasional 

 
o Yang Harus Dilakukan 

o Upload secara berkala minimal 5 materi upload / bulan (Flyer, Tulisan / Video) di sosial media, 
Blog & Youtube Chanel sesuai spesifikasi ukuran foto / video / tulisan. Karena tujuan dari Promosi 
adalah untuk meningkatkan Brand Image & Top Up Sales Product. 

o Pastikan Konten yang akan di upload (Video/Foto/Tulisan) mempunyai kualitas yang baik & sesuai 
syarat yang ditentukan oleh masing – masing pihak (detailnya bisa check di syarat & ketentuan 
penggunaan) 

o Untuk mendapatkan hasil yang maksimum, pastikan akun dalam setting Account Business & 
lakukan promosi berbayar untuk mempercepat hasil sesuai yang kita inginkan. 

o Saling konseksikan tiap sosmed / blog. Misalkan menghubungkan Blog Wordpress dengan Twitter, 
Google+ & Facebook. Kemudian untuk instagram bisa dihubungkan langsung dengan FB fanspage 
& twitter. 

o Jika tahapan diatas dianggap terlalu sulit, gunakan jasa Admin online / jasa digital advertising. 
 
 

o OFFLINE MARKETING 
Adalah strategi marketing yang tidak menggunakan internet dalam konsep menjual/ mengenalkan 
barang kepada konsumennya. Ada beberapa Jenis kerjasama yang harus dilakukan : 
a. Joint Corporate   Bank 

Instansi Pemerintahan 
Finance 
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Supplier / Principal / Distributor 
b. Joint Merchand / Joint Promo UMKM 

Product Kompetitor 
Tour & Travel 
Event Organizer 
Merk Product / Outlet Tertentu 

c. Joint Community   SMA / SMK / SMP 
Lembaga Bimbingan Belajar 
Universitas 
Komunitas – Komunitas 

d. Joint Media Partner  Radio 
Koran 
Majalah 
TV 
 
 

e. Database Customer  Calon Potensial Konsumen 
Konsumen Baru 
Loyal Konsumen 
 

1. Penawaran Produk    Penjualan Main Product 
>> Food / Beverage (Diskon,Happy Hours,Catering,Menu 
Paket) 
Penjualan Secondary Product 
>> Merchandise (Tshirt,Mug,Sticker,dll) 
>> Space For Rent (Event,Meeting, Gathering) 

2. Marketing Tools    Kartu Nama 
Flyer 
Promo / Discount Card / Voucher 
Handphone Operasional 
Form Operasional Marketing 
 

3. Target      Bulan 1 
>> 8 Kunjungan Baru / Hari 
>> 2 Kerjasama / Bulan 
>> 2 Reserve Konsumen / Bulan 
 
Bulan 2 
>> 6 Kunjungan Baru / Hari 
>> Follow Up 8 kunjungan / Hari di Bulan 1 
>> 3 Kerjasama / Bulan 
>> 4 Reserve Konsumen / Bulan 
 
Bulan 3 
>> 4 Kunjungan Baru / Hari 
>> Follow Up 8 kunjungan / Hari di Bulan 1 
>> Follow Up 6 kunjungan / Hari di Bulan 2 
>> 4 Kerjasama / Bulan 
>> 6 Reserve Konsumen / Bulan 
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