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BAB III 

GAMBARAN UMUM HOTEL 

 

3.1 Sejarah The Residence Bintan 

Cenizaro hotels & resorts adalah perusahaan perhotelan 

internasional terkemuka dengan portofolio properti hotel mewah 

indenpenden di beberapa lokasi uang paling diinginkan di dunia. 

Didirikan pada tahun 1982, Bonvests Holdings Limited terdaftar di dewan 

utama Singapore Exchange. Grup dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, 

telah membangun reputasi yang baik untuk kualitas dan layanan di setiap 

bisinis intinya. 

Usaha pertama perusahaan adalah The Residence Tunis dibuka 

pada tahun 1996 dengan 161 kamar dan 9 suite. The Residence Mauritius 

mengikuti pada tahun 1998 dengan 135 kamar dan 28 suite. Pada tahun 

2011 dan 2012 The Residence Zanzibar dengan 66 vila dan The 

Residence Maldives properti 94 vila. Pada tahun 2018 menyambut The 

Residence Bintan ke keluarga Cenizaro memiliki surga tropis dengan 127 

teras dan vila. Pembangunan The Residence Bintan dimulai sejak akhir 

2014 dan diresmikan pada tanggal 08 Februari 2018. 

The Residence Bintan merupakan salah satu cabang dari Cenizaro 

yang pertama ada di Indonesia. The Residence Bintan merupakan hotel 

berbintang lima yang terletak di Kampung Galang Batang, Gunung 

Kijang, Tanjung Pinang. 

 

1) Vision 

To be an integral part of the cherished moments and memories of 

each guest, their families and beyond 

2) Mission 

To enrich every guest experience; one person, one moment at a 

time 
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Gambar 1 Peta lokasi The Residence Bintan 

Sumber:human resources department 

 
Nama  : The Residence Bintan 

Alamat  : Kampung Galng Batang RT 005 RW 003, 

Desa/Kecamatan Gunung Kijang, Kepri, Indonesia 29153 

Telefon  : 0778 6000888 

Situs Website : www.cenizaro.com  

 

 
Gambar 2 Peta Lokasi The Residence Bintan 

Sumber: human resources department 

 

 

http://www.cenizaro.com/
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3.2 Struktur Organisasi Hotel 

3.2.1 Struktuk Organisasi The Residence Bintan 

 
Gambar 3 Struktur Organisasi Hotel The Residence Bintan 

Sumber:human resources department 

 

Gambar yang penulis cantumkan diatas adalah struktur organisasi 

The Residence Bintan hotel. Setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung 

jawab masing-masing. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas 

jabatan sebagai berikut : 

1) General Manager 

General Manager yaitu seorang pemimpin perusahaan dan menjadi 

motivator bagi karyawannya. Dapat mengelola dan mengamati 

operasional dengan baik. Melaksanakan, merencanakan, serta mengamati 

semua aktivitas yang ada di hotel agar dapat berjalan dengan lancar, dan 

memiliki tanggung jawab sesuai dengan visi misi hotel yang telah 

diterapkan. 

2) Operational Manager 

Operational Manager yaitu bertanggung jawab saat operasionl 

hotel yang sesuai standar operasional hotel. Dapat memahami dan 

menguasaai operasional dibidang hotel. Melakukan analis pasar, 

bertanggung jawab atas ide yang efisien untuk menaikan revenue hotel. 

Mengolah proses monitoring dan penilaian kinerja hotel. 

3) Financial Controller 

Financial controller yaitu mengelola akuntansi dan memantau 

kontrol internal. Memiliki tanggung jawab kegiatan perbankan dan 

berkaitan dengan keuangan perusahaan. 
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4) Human Resources Manager 

Human resources manager yaitu menyusun, merencanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi jumlah biaya kegiatan secara efektif dan 

efisien serta bertanggung jawab terhadap setiap pengeluaran hasil 

kegiatan. 

5) Director of Sales 

Director of sales yaitu merencanakan dan mengusulkan kebijakam 

sistem pengelolaan sales dan marketing department untuk meningkatkan 

nilai jual perusahaan. 

6) Room Division Manager 

Room division manager yang bertugas untuk melakukakan 

monitoring seluruh kegiatan operasional hotel dan dapat meningkatkan 

standar pelayanan. 

7) Food and Beverage Director 

Food and beverage director yaitu yang bertanggung jawab atas 

penetapan menu, sistem penyajian, dan strategi penjualan. Menyusun 

budget food and beverage dan merumuskan penilaian biaya operasional. 

Serta dapat mengatasi masalah yang memerlukan penanganan langsung. 

8) Executive Chef 

Executive chef bertanggung jawab terhadap operasional di dapur, 

menetapkan standart dan prosedur kerja di dapur, menyusun semua menu 

yang dibuat didapur, dan meningkatkan kemampuan staf dapur. 

9) Chief Engineering 

Chief engineering bertanggung jawab untuk kelancaran operasional 

peralatan yang terdapat di hotel. Melakukan pemeriksaan rutin atas 

kondisi hotel.  

10) Executive Housekeeper 

Executive housekeeper yaitu orang yang memipin department 

memiliki kemahiran mengorganisasi dan merencanakan pekerjaan di 

bidang housekeeping. Dan bertanggung jawab atas kebesihan kamar tamu 

serta area umum yang ada di hotel. 
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11) Front Office Manager 

Front office manager yaitu yang bertanggung jawab atas 

pengelolan kantor depan hotel dan semua kegiatan operasional serta 

administrasi kantor depan hotel. 

12) Food and Beverage Manager 

Food and beverage manager yaitu bertanggung jawab mengelola 

dan dapat menyajikan makanan dan minuman berkualitas sesuai standart 

hotel untuk tamu. Serta memastikan bawahannya untuk dapat menyajikan 

makanan dan minuman dengan cepat. 

13) Restaurant Manager/Bar Manager 

Restaurant manager/Bar manager yaitu sebagai kepala operasional 

yang mengawasi setiap operasional di restoran agar dapat memberikan 

dan menyajikan kualitas pelayanan secara maksimal dan menjaga standar 

pelayanan yang sudah ditetapkan di hotel. 

14) Spa Manager 

Spa manager yaitu bertanggung jawab atas aktivitas operasional 

spa dan menjaga agar terlaksananya treatment spa agar tetap konsisten. 

Serta menjaga standart mutu pelayanan dan menangan keluhan tamu. 

15) Purchasing Manager 

Purchasing manager yaitu orang yang bertanggung jawab penuh 

dalam penggandaan atau pembelian peralatan, bahan baku serta barang 

yang dibutuhkan berdasarkan permintaan serta mengutamakan kualitas 

yang sudah ditetapkan dengan harga paling kompetitif.  
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3.2.2 Struktur Organisasi Pastry Department 

 
Gambar 4 Struktur Organisasi Pastry The Residence Bintan 

Sumber:Modifikasi Penulis 

 

1) Executive Chef 

Executive chef yang bertanggung jawab terhadap operasional di 

dapur, menetapkan standart dan prosedur kerja di dapur, menyusun 

semua menu yang dibuat didapur, dan meningkatkan kemampuan staf 

dapur. 

2) Chef De Partie 

Chef de partie yang bertanggung jawab atas bagian yang 

dipegangnya dan memastikan kualitas makanan, penyajian sesuai dengan 

standart hotel. Memberikan training kepada bawahannya. Dan dapat 

mengatasi semua masalah apapun yang ada di bagian dapur. 

3) Demi Chef Pastry 

Demi chef pastry tugasnya adalah membantu dan mewakili tugas 

dan tanggung jawab chef de partie. Mengarahkan bawahannya untuk 

mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Memastikan bahwa setiap 

produk yang disajikan berkualitas tinggi. Dan mengikuti standart 

kebersihan dan keselamatan dapur. 

4) Commis 

Commis adalah seorang yang dianggap mampu untuk mengambil 

alih tanggung jawab atasannya dan diberi kewenangan untuk bertindak 

sebagai chef de partie.  
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5) Cook Helper 

Cook helper yaitu sebagai yang bekerja atas perintah atasannya . 

Tugasnya adalah membuat produk dan membantu setiap bagian jika di 

butuhkan. 

 

3.3 Fasilitas Hotel 

Beberapa macam fasilitas yang dilengkapi oleh The Residence 

Bintan yaitu : 

1) Kamar 

Terdapat 127 teras dan vila di resor ini, termasuk vila di tepi pantai 

dengan kolam renang pribadi. Setiap kamar sudah dilengkapi dengan 

fasilitas yaitu : 

a) AC 

b) Overhead fan 

c) Akses WI-FI 

d) Televisi LCD satelit 

e) Telepon SLI 

f) Brankas Pribadi 

g) Mini-bar 

h) Mesin Kopi Nespresso dan fasilitas membuat teh 

i) Ketel 

j) Steker listrik 3-pin 

k) Perlengkapan mandi 

l) Jubah mandi, sandal dan tas pantai 

m) Pengering Rambut 

n) 2 botol air mineral (isi ulang setiap hari) 

o) Tempat duduk sofa 

p) Kursi geladak 
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Berikut ini jenis kamar yang ada di The Residence Bintan yaitu : 

a. Beachfront Villa One Bedroom 

 
Gambar 5 Beachfront Villa One Bedroom 

Sumber:cenizaro.com 

 

Villa Tepi Pantai ini memiliki jumlah 16 villa dengan ukuran dari 

125 meter persegi termasuk dek dan kolam renang. Villa ini dilengkapi 

dengan memiliki tempat tidur king, sofa daybed, dan kamar mandi yang 

luas dengan bathtub dan shower terpisah. Dapat menampung hingga 3 

orang dewasa atau 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. 

 

b. Delux Beachfront Villa One Bedroom 

 
Gambar 6 Delux Beacfront Villa One Bedroom 

Sumber:cenizaro.com 

 

Deluxe Beachfront Villas ini memiliki jumlah 12 villa dengan 

ukuran dari 135 meter persegi termasuk dek dan kolam renang. Dengan 

menawarkan akomodasi yang luas dengan akses langsung ke pantai, dan 

pemandangan laut yang indah. Setiap villa memiliki kamar tidur dan 
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ruang tamu terpisah yang dilengkapi dengan tempat tidur king, sofa dan 

sofa daybed, kamar mandi dengan bathub dan shower terpisah, serta dek 

luar ruang pribadi dan kolam renang tanpa batas. Villa ini dapat 

menampung hingga 3 orang dewasa atau 2 orang dewasa dan 2 orang 

anak-anak. 

 

c. Beachfront Villa Two Bedroom 

 
Gambar 7 Beachfront Villa Two Bedroom 

Sumber:cenizaro.com 

 

Beachfront Villas dua kamar tidur ini memiliki jumlah 4 villa 

dengan ukuran 280 meter persegi termasuk dek dan kolam. Menikmati 

pemandangan laut yang luas, akses langsung ke pantai, dan kolam renang 

pribadi. Villa ini memiliki tempat tidur king dan twin, sofa, dan kamar 

mandi besar dengan bathtub dan shower terpisah. Villa ini dapat 

menampung hingga 6 orang dewasa atau 4 orang dewasa dan 2 orang 

anak-anak. 

 

d. Delux Sea View Villa One Bedroom 

 
Gambar 8 Delux Sea View Villa One Bedroom 

Sumber:cenizaro.com 
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Deluxe Sea View Villas berjumlah 15 villa dengan ukuran 131 

meter persegi termasuk dek dan kolam renang. Dilengkapi dengan tempat 

tidur king, sofa dan daybed, kamar mandi luas dengan bathtub dan 

shower terpisah, dan dek luar ruangan dengan kolam renang pribadi. 

Villa ini mengakomodasikan hingga 2 orang dewasa dan 1 anak 

(tergantung konfigurasi kamar yang berbeda-beda). 

 

e. Garden Terrace One Bedroom 

 
Gambar 9 Garden Terrace One Bedroom 

Sumber:cenizaron.com 

 

Garden Terrace Satu Kamar ini memiliki jumlah 35 Twin dan 5 

Kingdengan ukuran 107 meter persegi termasuk dek. Teras dilengkapi 

dengan tempat tidur king atau twin, ruang tamu, dan kamar mandi yang 

luas dengan bathtub dan shower terpisah. Villa ini menampung hingga 3 

orang dewasa atau 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. 

 

f. Upper Sea View Suite One Bedroom 

 
Gambar 10 Upper Sea View Suite One Bedroom 

Sumber:cenizaro.com 
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Suite Upper Sea View adalah tempat tingal berlantai dua yang 

terletak di bagian yang lebih tenang dari resor, villa ini berjumlah 35 

King dan 5 Twin dengan ukuran 111 meter persegi termasuk dek. Teras 

ini dilengkapi dengan tempat tidur king dan sofa, ruang tamu, dan kamar 

mandi yang luas dengan bathtub dan shower terpisah. Dapat menampung 

hingga 3 orang dewasa atau 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. 

 

g. Sanctuary Villa One Bedroom 

 
Gambar 11 Sanctuary Villa One Bedroom 

Sumber:cenizaro.com 

 

Terletak di tengah pepoonan tropis, di sepanjang tepi berbatu laut, 

Santuary Villa hanya memiliki 1 villa dengan ukuran 131 meter persegi 

termasuk dek dan kolam renang. Villa ini menginspirasi romansa dengan 

pelayanan yang menyambut mandi bunga dan dekorasi tempat tidur serta 

keranjang buah meawah. Memiliki tempat tidur king, kamar mandi yang 

luas dengan bathtub dan shower terpisah yang menampilkan 

perlengkapan mandi premium dan dek luar dengan kolam renang pribadi 

7m. Villa ini menampung 2 orang dewasa. 
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2) Restaurant 

Untuk menikmati makanan dengan tempat yang nyaman The 

Residence Bintan memiliki beberapa restoran : 

a. Restaurant – The Dining 

 
Gambar 12 The Dining Room 

Sumber:cenizaro.com 

 

Jenis Makanan : Internastional 

Berbagai hidangan yang ditawarkan : Terinspirasi Barat ke Asia 

Lokasi di Hotel : Lantai Dasar dengan pemandangan panorama laut 

Jam Operasi : 06.30 – 22.30 

Kode pakaian : Casual 

 

b. Rica – Rica 

 
Gambar 13 Rica-Rica 

Sumber:cenizaro.com 

 

Jenis Makanan : Indonesia 

Lokasi di Hotel : Lantai Dasar dengan pemandangan panorama laut 
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Jam Operasi : 18.00 – 22.30 

Kode Pakaian : Smart Casual 

 

c. Restaurant – The Pool Bar 

Jenis Makanan : Internasional (camilan) 

Lokasi di Hotel : Tingkat yang sama dari kolam dengan laut pandangan 

panorama 

Suasana : Outdoor 

Jam Operasi : 09.00 – 21.00 

Kode Pakaian : Casual di tepi kolam renang 

 

d. Private Dining 

Jenis Masakan : Internasional 

Lokasi di Hotel : Di luar resor tepi pantai atau ditaman  

Jam Operasi : 24 jam 

Highlight : Dengan chef dan pelayanan pribadi untuk melayani tamu. 

 

e. Gourmet Weekend 

Untuk menikmasi hidangan mewah dari daging yang di panggang, 

makanan laut yang lezat, dan nikmati kueh lokal dengan pemandangan 

yang indah di tepi pantai. Akhir pekan The Residence Bintan akan 

menjadi tempat yang penuh dengan makanan. 

Surf and Turf : 

Menyediakan makan malam setiap hari jumat di tepi pantai dengan live 

music. Dimulai pukul 18.00 – 22.00. 

Galang Batang BBQ : 

Barbaque di tepi pantai dan menyediakan berbagai hidangan, minuman 

segar, dan jenis dessert . Dimulai pukul 18.00 – 22.00. 
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3) Spa 

 
Gambar 14 Spa 

Sumber:cenizaro.com 

 

The Residence Bintan juga menyediakan fasilitas perawatan spa 

diciptakan oleh ila merek spa Inggris yang terkenal. Delapan kamar 

perawatan pasangan pribadi spa yang dilengkapi dengan bathtub, ruang 

pijat refleksi yang tenanng, dan kamar yang didedikasikan untuk ritual 

kecantikan menyediakan tempat untuk memanjakan diri dan kenyamanan 

tamu. 

4) Yoga 

Untuk mengembalikan tubuh yang teasa lelah dan menghirup udara 

segar di pagi hari The Residence Bintan menyediakan pelayanan 

kebugaran yaitu yoga tersedia setiap hari dan dilakukakan di studio 

indoor. Kegiatan ini dilakukan bersama pengajar yang sudah ahli dalam 

pelaksanaan yoga ini maka tamu akan mendapatkan kesegaran kembali 

setelah melakukan aktivitas tersebut. 

5) Gym 

 
Gambar 15 Gym 

Sumber:cenizaro.com 
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The Residence Bintan menyediakan tempat gym yang sudah 

dilengkapi bermacam-macam peralatan olahraga untuk digunakan tamu 

dan lokasi gym ini memiliki pemandangan yang segar akan membuat 

tamu nyaman. 

6) Retreat for Everyone 

 
Gambar 18 Retreat for Everyone 

Sumber:cenizaro.com 

 

The Residence Bintan juga menyediakan ruang pertemuan untuk 

pertemuan perjalanan rencana bisnis atau merayakan hari besar. 

Termasuk fasilitas : 

a. 3 ruang pertemuan multiungsi, dapat digunakan secara berbeda 

konfigurasi. 

b. 1 breakout area luar ruangan. 

c. Ruang resor tidak konvensional. 

d. Kegiatan rekreasi kelompok dengan mitra petualangan. 

 

7) Kids Club 

 
Gambar 19 Kids Club 

Sumber: cenizaro.com 
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The Residence Bintan menyediakan fasilitas kids club membuat 

anak – anak yang berusia 5-12 tahun bersiap untuk pergi dengan spesialis 

yang berpengalaman dan menyenangkan untuk memberikan perawatan 

dan menawarkan bimbingan. 

Aktivitas klub anak – anak termasuk : 

a. Eksplorasipantai 

b. Praktek Bahasa 

c. Pelajaran tari lokal 

d. Lukisan batik DIY 

e. Kelas memasak anak – anak 

f. Sesi yoga anak – anak 

g. Waktu bermain anak – anak 

h. Waktu bermain anak – anak di kolam renang 

i. Perburuan harta karun 

 

3.4 Aktivitas Kegiatan Operasional Hotel 

Penulis telah melaksanakan prakek kerja lapangan selama 4 bulan 

di The Residence Bintan dan penulis telah mengetahui jadwal kerja di 

The Residence Bintan yaitu 6 hari kerja dan 1 hari libur. Pastry memiliki 

4 pembagian jadwal shift dan jam kerja selama 8 jam. Selama penulis 

menjadi trainee jadwal staff jarang diganti karena sesuai dengan posisi 

yang dibutuhkan. Berikut ini penulis akan menjelaskan aktivitas kegiatan 

operasional pastry di The Residence Bintan : 

1) Morning Shift  (07.00 – 03.00) 

Sebelum memasuki area kitchen staff sudah harus memakai 

seragam lengkap. Biasanya 20 menit sebelum masuk jam kerja staff 

sudah berada di pastry. Untuk morning shift biasanya staff mengecek 

suhu chiller dan mengecek condiment a’la carte. Setelah itu staff 

mengecek peralatan untuk live cooking pancake & waffle. Selama waktu 

breakfast staff menjaga live cooking sekaligus mengecek dan 

memastikan agar roti dan kue yang ada di buffet tidak kosong. 
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Setelah closing breakfast staff mengerjakan yang belum diselesaikan 

afternoon shift semalamnya. Biasanya kalau di hari jumat dan sabtu staff 

menyiapkan menu untuk galang batang (dinner buffet). Dan biasanya 

morning shift loyalitas kerja selama 2 sampai 3 jam dihari jumat dan 

sabtu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. 

2) Middle Shift  (12.00 – 20.00) 

Seperti biasa sebelum memasuki jam kerja staff sudah harus berada 

di pastry. Staff yang masuk middle shift membantu menyelesaikan 

pekerjaan morning shift. Jika occupancy rendah staff dapat mengerjakan 

jajanan pasar untuk breakfast besoknya. Jika occupancy tinggi staff 

menyelesaikan menu untuk galang batang (buffet dinner) biasanya 

occupancy tinggi di hari jumat dan sabtu. Setelah itu dapat mengecek 

kembali condiment a’la carte jika sudah tidak bisa dipakai lagi maka 

harus membuat yang baru. 

 

3) Afternoon Shift  (03.00 – 23.00) 

Aktivitas yang masuk afternoon shift menyiapkan turndown yang 

untuk diberikan ke kamar tamu. Biasanya kue untuk turndown seperti 

butter cake, fruit tartlet dan lainnya. Setelah menyiapkan turndown staff 

dapat mengerjakan jajanan pasar, biasanya jajanan pasar ada 4 macam 

dan untuk bakery membuat bread, soft roll¸croissant dan roti yang 

lainnya. Setelah jajanan pasar selesai melanjutkan membuat arrival 

cookies dan kemudian di bungkus. Biasanya afternoon shit lebih banyak 

menghandel a’la carte. 

4) Night Shift (23.00 – 07.00) 

 Biasanya yang masuk night shift adalah bagian bakery. Untuk 

yang masuk night shift menegerjakan kue untuk buffet breakfast seperti 

croissant, doughnut, bread, danish dan lainnya. Setelah itu staff dapat set 

up di buffet breakfast. 


