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BAB III 

GAMBARAN UMUM TEMPAT TRAINING 

3.1 Sejarah Singkat Angsana Resort & Spa Bintan 

Pada tahun 2000, Ho Kwon Ping mendirikan Angsana Resort & Spa 

Bintan yang merupakan salah satu resort premium dibawah naungan Banyan 

Tree Holdings Limited. Perusahaan ini bergerak dibidang akomodasi 

perhotelan internasional terkemuka yang mengelolah dan mengembangkan 

hotel, resort dan spa. Angsana ini adalah hotel berbintang 5 yang memiliki 135 

kamar dan memiliki fasilitas dengan kualitas yang sangat modern. 

Nama Angsana sendiri berasal dari pohon angsana yang eksotis, pohon 

yang penuh dengan kewibawaan yang terdapat di hutan hujan tropis di kawasan 

Asia. Angsana juga terkenal dengan mahkotanya yang mekar sehingga 

membuat indah dikelopaknya dengan warna kuning keemasan.  

Angsana sendiri berkonsep Sensing The Moment yang artinya 

“meskipun sesaan akan tetapi akan menjadi momen yang tidak terlupakan” 

yang sasaran utamanya adalah para tamu yang ingin menghabiskan waktu luang 

bersama keluarga atau kerabat dengan suasana yang santai dan tentunya 

berkesan dihati mereka.  
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3.3.1 Kamar Angsana Resort & Spa Bintan 

Angsana Resort & Spa Bintan memiliki 109 kamar yang dijual, yaitu: 

1) Island Chill Room  

Merupakan kamar terkecil yang mempunyai 2 single bed. 

 
 

Gambar 1 Island Chill Room 
Sumber: Angsana Resort Bintan, 2019 

 
2) Sea Breeze Room (Queen) 

Merupakan kamar berukuran sedang yang memiliki 1 ranjang queen 

didalamnya.  

 
Gambar 2 Sea Breeze Room (Queen) 

Sumber: Angsana Resort Bintan, 2019 
 

3) Sea Breeze Room (Twin) 

Design kamar ini sama dengan design kamar Sea Breeze Room Queen 

yang membedakannya hanyalah kamar ini memiliki 2 ranjang single bed.  
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Gambar 3 Sea Breeze Room Twin 

Sumber: Angsana Resort Bintan, 2019 
 

4) Island Suite 

Merupakan kamar terbesar kedua. Tipe kamar ini memiliki Queen Size 

Bed dan ruang tamu.  

 
Gambar 4 Island Suite 

Sumber: Angsana Resort Bintan, 2019 
 

5) Island Family Suite 

Merupakan kamar terbesar yang memiliki 2 kamar tidur dan ruang 

tamu. Kamar utama memiliki 1 Queen Size Bed dan kamar lainnya memiliki 

2 Single Bed. Tipe kamar ini berada di lantai 1 karena memiliki jaccuzi di 

balkoni luar.  
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Gambar 5 Island Family Suite 

Sumber: Angsana Resort Bintan, 2019 
 

3.3.2 F&B Outlets 

Angsana Resort & Spa Bintan memiliki 3 restoran, yaitu:  

1) Lotus Café  

Lotus Café merupakan restoran utama di Angsana Bintan yang berlokasi 

di lantai satu lobi hotel. Restoran ini memiliki kapasitas 136 kursi, Lotus 

Café melayani breakfast, lunch dan dinner dengan menyediakan beberapa 

menu Asian Cuishine dan South East Asian Favorite yang disajikan dalam 

bentuk buffet dan a’la carte.  

Konsep penyajian makanan pada restotan ini yaitu: 

Breakfast  : (06:30 – 10:30) 

Lunch & Dinner : (11:30 – 22:30) 

 

2) Veranda Lobby Lounge 

Veranda Lobby Lounge berlokasi di lantai dua bersebelahan dengan 

lobi. Veranda merupakan tempat yang disediakan khusus sebagai tempat 

tunggu, tamu dapat duduk menikmati makanan kecil dan minum. Selain itu 

juga Veranda menyediakan welcome drink bagi para tamu yang  baru tiba 

dari perjalanan. Konsep menu yang disajikan di Veranda Lobby Lounge 

adalah light snack dan pastries. Disini juga tamu dapat mengakses jaringan 

internet menggunakan Wi-Fi dan terdapat juga fasilitas komputer yang 
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berada di sudut lounge. Kapasitas tamu untuk Veranda ini adalah 30 kursi. 

Veranda buka setiap hari pukul 09:00 – 23:00. 

3) Xana Beach Club 

Xana Beach Club berlokasi di pinggir pantai sehingga tamu yang dating 

tidak hanya menikmati makan dan minum tetapi juga dapat menikmati 

keindahan pantai. Konsep menu yang disajikan adalah grill dengan seafood 

barbeque. Tidak hanya itu, Xana Beach Club juga menyediakan barbeque 

khusus yaitu Indonesian Barbeque pada hari jumat dan International 

Barbeque pada hari sabtu pukul 18:30 – 22:00. Xana Beach Club memiliki 

kapasitas 140 dinning table dan 36 sofa.  
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3.3.3 Dinning Destination 

Angsana Resort & Spa Bintan memiliki beberapa destination, yaitu:  

1) Dinner Of The Legend 

Berlokasi di Xana Beach dengan menu Indonesia Rijstafel dan memiliki 

kapasitas dua orang dengan harga IDR 1,396,000++ per orang. Dinner ini 

memikiki karakteristik yaitu sebelum makanan dihidangkan kepada tamu, 

tamu akan dibacakan cerita legenda yang ada di Indonesia oleh salah satu 

staff service department.  

 

2) Fisherman’s Table 

Dinner ini adalah salah satu makan malam romantis dengan suasana di 

tepi pantai yang terdapat tempat duduk unik berupa sepasang perahu 

nelayan dengan menyajikan seafood menu yaitu Crab Delight untuk dua 

orang dengan harga IDR 1,396,000++ per orang. 

 

3) Kelong Dinner 

Kelong dinner ini berlokasi di depan Xana Beach Club yang menyajikan 

menu local seafood cuisine dengan harga IDR 909,000++ per orang dan 

bias juga digunakan untuk grup dengan maksimum kapasitas 24 orang.  

 

3.3.4 Fasilitas Pendukung 

Fasilitas dan pelayanan lainnya yang terdapat di Angsana Bintan 

sebagai berikut: 

 

1) Bell Service 

Memberikan pelayanan kepada tamu dalam hal menjemput dan 

mengantar tamu ke ferry terminal. Bell service juga menyediakan pelayanan 
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mengantarkan tamu ke kamar saan check-in dan pengambilan barang tamu 

dari kamar ke lobi pada saat check-out.  

 

2) Angsana Pool 

Angsana Pool dibuka dari pukul 08:00 – 18:00. Lokasinya berada di 

samping Lotus Café dan Rangers Club. Terdapat juga fasilitas pool counter 

dimana tamu dapat menggunakan towel dan memesan minuman.  

 

3) Rangers Club  

Kegiatan di Rangers Club terdiri dari sand painting, pirate of bintan, 

art shirt, dan lainnya. Rangers Club berlokasi di sebelah Lotus Café dan 

beroperasi pukuk 08:30 – 17:00. Rangers Club juga memberikan pelayanan 

dalam penjagaan bayi para tamu untuk jangka waktu minimal 2 jam. Sarana 

bermain sambil belajar bagi anak – anak yang berumur 3 – 10 tahun 

dibimbing oleh instruktur yang telah berpengalaman. 

 

4) Laundry 

Memberikan pelayanan dalam hal pengambilan, pencucian dan 

pengembalian pakaian tamu dan juga memiliki tiga pelayanan seperti same 

day service, express servide dan perssing service.  

 

5) Ruang Pertemuan 

Tempat yang  di sediakan untuk melakukan pertemuan dan seminar. 

Terdapat 2 ruangan pertemuan yang di beri nama Angsana 1 dan Angsana 

2. Fasilitas yang terdapat di dalam ruangan ini antara lain seperti: 

whiteboard and flip chart, slide, LCD and overhead projector, internet 

connection  dan lainnya.  

 

6) Angsana Spa 
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Angsana Spa berlokasi tepat disebelah Rangers Club. Angsana Spa 

merupakan tempat tamu untuk memanjakan diri dari kelelahan. Angsana 

Spa beroperasi pukul 09:00 – 22:00 dan memiliki fasilitas seperti 8 double 

treatment pavilious, 2 double outdoor deluxe pavilions with bathub, 3 single 

indoor treatment rooms and 2 double indoor treatment room.  

 

7) Galeri Angsana  

Galeri ini adalah tempat dimana tamu bias berbelanja oleh-oleh yang 

memiliki ciri khas dari Angsana Resort & Spa Bintan. Galeri ini berlokasi 

di depan Lotus Café dan di buka pukul 08:00 – 22:00. Berikut adalah produk 

yang dijual di Galeri Angsana seperti (kerajinan tangan, pakaian renang, 

pakaian tradisional, alat tulis, topi, perhiasan, aroma terapi, minyak pijat, 

dupa, lilin beraroma, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. 

 

8) Conservation Club 

Berlokasi di samping Marine Counter dekat dengan pantai. Laguna 

Conservation Club dibuka pukul 09:00 – 17:00. Angsana Bintan 

berkomitmen pada peningkatan akan kesadaran dan dukungan terhadap 

perlindungan ekosistem yang berada di lingkungan sekitar hotel. Untuk 

mendukung program ini Laguna Conservation Lab bekerja sama denga ahli 

dan pihak lain untuk melakukan survei pada keanekaragaman hayati dan 

pada beberapa spesies yang dianggap berbahaya. Adapun beberapa kegiatan 

yang bias diikuti oleh tamu antara lain: 

1. Mengikuti presentasi yang diadakan Conservation Lab. 

2. Mengikuti kegiatan nature walk, bird watching, coral planting, tree 

planting dan pelepasan penyu.  

 

9) Recreation Lounge 

Berlokasi di lantai tiga tepat diatas Veranda Lobby Lounge yang 

merupakan sarana hiburan sebagai alternatif jika cuaca hujan atau bagi tamu 
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yang sedang mengantri check-in. Recreation Lounge ini dibuka 24 jam. 

Adapun fasilitas yang disedikan yaitu: tennis meja, foosball game, billiyard, 

dan carom ball.  

 

10)  Gym Room 

Gym ini berlokasi di lantai tiga di depan Recreation Lounge dan dibuka 

pukul 06:00 – 22:00. Sarana olahraga yang diberikan untuk tamu dengan 

fasilitas yang telah disediakan seperti barbell set, double barbell, leg 

extension, leg curl, chest press, syncro and thread mills.  

 

11) Marine Centre 

Dibuka setiap hari pukul 09:00 – 17:00, berlokasi di pinggir pantai dan 

menyediakan berbagai aktifitas yang menyenangkan seperti: 

a. Non motorized activities, diantaranya (winsuefing, kayak, body board, 

snorkeling, surfing board and stand up paddle board) 

b. Motorize activities, diantaranya (banana  boat ride, knee-boarding, 

water skiing, jet ski, atv, mini car and kids atv) 
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3.2 Struktur Organisasi Lotus Kitchen  

 Struktur Organisasi Departemen F&B Product Lotus Kitchen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Struktur Organisasi 
Sumber: Modifikasi Penulis 

 

Edy Rakhmat Santoso 

Executive Chef 

Yudhistira Angga Tirta 

Executive Sous Chef 

Rivo Armedy Rambe 

Sous Chef  

Sri Widodo & Adji 

Widya Prakoso 

Chef De Partie 

Debby Redia 

Hutagaol  

Cullinary Admin 

Devi Cahyaningrum 

Demi Chef Cold 

Kitchen 

Dikri Alkuadira 

Prayogi 

Demi Chef Western 

Nur Rohman 

Demi Chef Asian 

Kahar, Marcell & 

Ronal 

Commis 

Maliki & Yuliyana 

Commis 

Deepak 

Indian Chef 

Ilham, Kevin & Lutfi 

Commis 

Arnol, Dinda, Kevin & 

Shintia 

Trainee 
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Adapun tanggung jawab maupun tugas setiap personil di departement kitchen 

secata garis besar ditinjau dari tingkat dan jabatannya:  

1) Executive Chef 

a. Memonitor dan bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional dengan 

mengawasi sous chef di setiap outlet. 

b. Menyusun dan melakukan pembaruan menu a’la carte maupun buffet. 

c. Menyusun budget dalam operasional kitchen.  

d. Menjaga kestabilan food cost.  

e. Membuat rencana layout kitchen. 

 

2) Executive Sous Chef  

a. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional dapur. 

b. Bertanggung jawab langsung dengan executife chef. 

c. Mengawasi kegiatan operasional dalam menu – menu buffet, baik untuk 

restaurant maupun dalam kegiatan banquet lainnya.  

d. Membantu pekerjaan executive chef dan dapat menggantikan posisi executive 

chef apabila executive chef sedang tidak berada ditempat.  

 

3) Sous Chef 

a. Orang kedua yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional dapur. 

b. Membimbing dan mengawasi staf dapur. 

c. Menggantikan tugas–tugas di dapur apabila executife sous chef tidak berada 

ditempat. 

d. Mengawasi langsung operasional di dapur.  

e. Melakukan inspeksi teratur di area chiller dan freezer.  
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4) Indian Chef 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional dapur. 

b. Membuat menu indian food baik berupa a’la carte, buffet maupun dalam 

kegiatan banquet lainnya. 

 

 

5) Culinary Admin 

a. Selalu membantu depatremen dalam melaksanakan berbagai program kuliner 

dan membantu departemen dalam menyelesaikan proyek sesuai kebutuhan. 

b. Mengelola semua tanggung jawab administrasi kuliner, termasuk surat masuk 

dan keluar, faks dan pengisian juga memastikan kelancaran arus informasi. 

c. Mempertahankan urutan kuliner dan mengelola proses pembelian, menjaga 

invertor yang akurat dari semua perlengkapan dan peralatan di dalam 

departemen. 

d. Menangani panggilan masuk dari rekan maupun sumber luar dan membuat janji 

seperti yang diarahkan, menjawab berbagai pertanyaan dari tamu internal 

maupun external, pemasok mitra, dll baik secara langsung maupun melalui 

telepon/email. 

e. Bekerja sama dengan staf administrasi dan kepala departemen lainnya untuk 

memastikan informasi disampaikan tepat waktu dan akurat. 

f. Mengurus dokumen dan absenteenisme, lembur, pengunduran diri dan 

penambahan apapun. 

g. Mempertahankan sitem pengarsipan yang diperlukan untuk korespondensi, 

kebijakan standar, regulasi dan berbagai aplikasi. 

h. Membantu dalam pemeliharaan administrasi yang efesien, menyampaikan dan 

mengirimkan laporan tepat waktu sesuai petunjuk. 

i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab administrative lainnya sebagaimana 

yang ditugaskan.  
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6) Chef De Partie 

a. Sebagai kepala section pada bagian yang ada di kitchen. 

b. Bertanggung jawab kepada sous chef. 

c. Memesan bahan untuk keperluan operasional outlet setiap harinya. 

d. Melatih setiap commis. 

e. Membuat weekly training.  

 

7) Demi Chef 

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan makanan. 

b. Membantu chef de partie pada bagiannya. 

c. Menggantikan tugas –tugas chef de partie bila berhalangan. 

d. Bertanggung jawab kepada chef de partie. 

 

8) Commis Chef 

a. Bertanggung jawab atas semua atasannya dan membantu mempersiapkan 

pengelolaan makanan. 

b. Membuat hidangan sesuai bagiannya dan standar perusahaan. 

c. Menggantikan tugas – tugas demi chef jika sedang tidak berada ditempat. 

 

9) Trainee 

a. Melakukan tugas yang diberikan oleh atasan. 

b. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.  
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3.3  Fasilitas Kitchen 

Untuk memelihara kelancaran operasional para staf maka dibutuhkan 

fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan di kitchen. Berikut adalah 

fasilitas di kitchen Lotus: 

1) Equipment  

Equipment merupakan peralatan berat yang sulit untuk dipindahkan. 

Berikut macam – macam equipment di kitchen: 

a. Working Table 

Merupakan meja yang terbuat dari stainless stell dan tidak dapat 

berkarat. Digunakan dalam pengelolaan makanan. 

b. Ingredient Rack 

Merupakan sebuah rak yang digunakan untuk menyimpan bahan 

makanan kering. 

c. Combi Oven 

Merupakan sebuah oven yang digunakan untuk memanggang dalam 

jumlah banyak. 

d. Chiller 

Merupakan tempat penyimpanan bahan makanan yang berfungsi untuk 

menjaga kesegaran. Umumnya suhu chiller mencapai 5’C. 

e. Freezer 

Merupakan tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menjaga 

kesegaran daging dalam keadaan beku. Suhu freezer biasanya berada di 

bawah titik beku yaitu 15’ C. 
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f. Sink  

Merupakan peralatan yang digunakan untuk mencuci bahan makanan 

dan peralatan dapur lainnya.  

 

g. Hot Box 

Merupakan peralatan yang digunakan untuk menjaga suhu makanan 

agar tetap panas.  

h. Chiller  

Merupakan tempat penyimpanan bahan-bahan makanan seperti sayur-

sayuran dah buah-buahan agar tidak rusak dan tetap fresh. 

i. Freezer  

Merupakan tempat penyimpanan yang mampu menjaga kesegaran 

daging dengan cara membekukannya. 

j. Meat Slicer  

Merupakan alat yang digunakan untuk memotong dan mengiris 

berbagai jenis daging.  
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2) Utensil  

Utensil merupakan alat ringan yang mudah dipindahkan. Berikut 

merupakan alat-alat utensil di kitchen Lotus:  

a. Cutting Board  

Merupakan alat yang digunakan untuk memotong bahan makanan. 

b. Knife 

Merupakan alat yang digunakan untuk memotong bahan makanan. 

Pisau memiliki berbagai jenis dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan 

bahan makanan yang akan dipotong. 

c. Mandoline 

Merupakan alat pemotong sayuran serbaguna yang dapat dilakukan 

dengan cepat. 

d. Robot Coupe  

Merupakan peralatan yang digunakan untik menggiling bahan 

makanan. 

e. Insert  

Merupakan wadah untuk meletakkan makanan/ bahan makanan. 

f. Ballon Whisk  

Merupakan alat yang digunakan untuk mengaduk makanan agar lebih 

cepat tercampur dengan rata.  

g. Spatula  

Merupakan alat yang digunakan untuk mengambil makanan yang 

sedang diolah menggunakan wok atau frying pan. 

h. Frying Pan 
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Merupakan alat masak yang digunakan untuk menggoreng yang 

memiliki bentuk cekungan tidak terlalu dalam. 

i. Pot 

Merupakan alat yang digunakan untuk memasak kaldu yang berbentuk 

pot. 

j. Tong  

Merupakan alat yang digunakan untuk menjepit dalam proses 

pengelolaan makanan.  

k. Laddle 

Merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan makanan dalam 

bentuk kuah. 

l. Strainer  

Merupakan saringan yang digunakan untuk menyaring makanan dari 

sumber air.  

m. Peeler  

Merupakan alat yang digunakan untuk memotong kulit atau lapisan 

yang terdapat pada bahan makanan/ sayuran.  
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3.4 Aktifitas dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional 

Pelaksanaan kerja Lotus Kitchen dikeluarkan per-minggu yang umumnya 

mengacu terhadap tingkat hunian kamar hotel. 

Berikut adalah rincian jadwal kerja penulis selama melakukan kerja lapangan 

di bagian western section, asean section dan cold section Lotus Kitchen: 

1) Early Morning (EM)  : 05:00 – 14:00 

2) Morning (M)   : 07:00 – 16:00 

3) Afternoon/ middle (A)  : 12:00 – 21:00 

4) Split (S08)   : 08:00 – 14:00 / 18:00 – 21:00 

 

Berikut ini adalah aktifitas yang diberikan oleh departemen kepada penulis 

sesuai dengan jadwal kerja, yaitu:  

 

1) Early Morning 

Penulis diberi tanggung jawab untuk melakukan set up buffet breakfast. 

Setelah selesai set up buffet breakfast penulis langsung melakukan tugas 

selanjutnya yaitu membuat sandwichs yang akan di jual di Veranda Lobby 

Lounge. Lalu penulis juga bertanggung jawab untuk menjada egg corner dan 

membuat omelette of the day kepada tamu. 

Setelah breakfast selesai, Lotus Kitchen akan menerima pesanan a’la 

carte dan room service, penulis diharapkan dapat clear up breakfast 

seminimalisir mungkin karena waktu yang diberikan hanya setengah jam dari 

sisa waktu clossing, setelah itu a’la carte siap untuk dibuka. Penulis juga harus 

menyiapkan persiapan breakfast untuk hari selanjutnya.  

2) Morning 

Pada jadwal M07 yang dimulai pada pukul 07:00 – 16:00 penulis diberi 

tanggung jawab sebagai runner pada saat buffet breakfast, menjaga egg corner 

dengan membuat omelette of the day kepada tamu dan mempersiapkan kembali 
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kebutuhan breakfast untuk hari selanjutnya. Setelah itu penulis juga 

bertanggung jawab untuk membantu membuat pesanan saat operasional a’la 

carte & room service lunch berlangsung. 

3) Afternoon (middle) 

Pada jadwal A12 yang dimulai pada pukul 12:00 – 21:00 penulis diberi 

tanggung jawab untuk membantu senior dalam menyiapkan bahan & membuat 

makanan yang akan disajikan dan membantu saat operasional lunch & dinner 

a’la carte & room service. Selain itu penulis juga harus menyiapkan kembali 

a’la carte condiment yang kosong untuk digunakan pada hari selanjutnya.  

Penulis juga diberi tanggung jawab untuk membantu senior dalam 

menyiapkan makanan buffet dinner untuk keperluan pasar malam & barbeque 

yang dilakukan pada hari jumat dan sabtu malam. 

4) Split (S08) 

Pada jadwal split shift (08:00 – 14:00) penulis diberi tanggung jawab 

sebagai runner dan menjaga egg corner pada saat buffe breakfast hingga 

clossing dan mempersiapkan kembali kebutuhan breakfast untuk hari 

selanjutnya.  

Pada pukul 18:00 – 21:00 penulis diberi tanggung jawab untuk 

membantu operasional dinner a’la carte & room service serta menyiapkan 

kembali kondimen-kondimen yang kosong untuk keperluan hari selanjutnya.  
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   Universitas Internasional Batam 

 

Berikut penulis lampirkan jenis-jenis omelette of the day Lotus Café: 

Spanish 

Omelette 

Massala 

Omelette 

Los White 

Omelette 

Huevos 

Rancheros 

Denver 

Omelette 

Pacific 

Omelette 

Nargesi 

Omelette 

Open face 

omelette 

with 

onion, 

olive and 

potato. 

Open 

omelette 

with 

onion, 

chilli and 

masala 

powder. 

Yolk free 

hearty 

omelette 

stuffed 

with your 

desired 

choice of 

topping. 

Poached 

egg, tomato 

sauce, 

cheese on 

tortilla. 

Open face 

omelette 

with 

onion, 

capsicum 

and 

cheese. 

Omelette 

with 

smoked 

salmon 

and cream 

cheese. 

Open face 

omelette with 

onion,spinach 

and cumin.  

 
Table 2 Omelette Of The Day 
Suumber: Modifikasi Penulis 
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