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ABSTRAKSI   
 
Shangri-la Oman adalah salah satu hotel berbintang lima dan enam yang berada di Oman. 
Shangri-la Oman merupakan hotel resort yang dibagi beberapa department dan salah satunya 
adalah front office Departement. Front office merupakan department yang memberikan 
pelayanan pertama kali dan berinteraksi secara langsung kepada para tamu Shangri-la Oman, 
selain itu Front office dibagi sub department kecil salah satunya adalah GRO dan BUTLER 
yang mempunyai pokok tugas adalah menangani para tamu VIP dan VVIP.  
Karena mempunyai kesamaan tugas yaitu menangani para tamu khusus VIP dan VVIP maka 
dalam system kerja harus mempunyai job description yang sesuai agar nantinya tidak 
merugikan satu sama lain, yang berujung overlap job description yang berakibat 
menimbulkan persaingan tidak sehat dikarenakan sama-sama bertanggung jawab menangani 
para tamu VIP dan VVIP di Shangri-la Oman.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode 
penelitian yang tidak berupa angka-angka, yang mana hanya mengambarkan obyek 
penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari observasi, wawancara, serta 
penggunaan bahan dokumen. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staff Front office, 
manager Front office dan tentor pembimbing pelatihan dan yang terakhir adalah tamu yang 
berkunjung.  
Setelah melakukan proses penelitian di atas, dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh 
management Shangri-la dalam menangani upaya over lap job description antara GRO dan 
BUTLER, dengan cara memperjelas job description BUTLER dan GRO dan membagi setiap 
harinya mana para tamu yang akan di tangani oleh GRO dan mana tamu yang harus di 
tangani oleh BUTLER pada saat tamu tersebut belum datang ke hotel.   
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