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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1  Indentitas Perusahaan 

Menurut penulis identitas perusahaan adalah suatu bentuk dari sifat 

pribadi yang menjelaskan tentang hotel tersebut secara mendalam. 

 

3.1.1 Visi  

Visi kami adalah menawarkan dan memberikan solusi inovatif dalam 

menanggapi sebuah tantangan masa kini terhadap pertumbuhan, efisiensi, 

energy dan perlindungan terhadap lingkungan. 

3.1.2 Misi  

Mengembangkan solusi kontruksi dan renovasi bagi para pelanggan 

professional dan juga memastikan keberhasilan pembangunan yang hemat 

energy, nyaman, sehat dan ungul estetika serta pada saat yang sama 

melestarikan sumber daya alam. 

3.1.3 Ambisi  

Menjadi tolak ukur dalam industri konstruksi dan lingkungan yang 

berkelanjutan. 

3.1.4 Lokasi Hotel  

Jl. Sriwijaya, Kp. Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan 

Riau 29444 
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3.1.5 Fasilitas  

1) Restoran      

 

 

 

 

 

Gambar 1 Basil Restaurant 

Sumber : Dokumentasi Training  

 

Ini adalah sebuah restoran yang berada di hotel Aston yang diberikan 

nama yaitu Basil Restaurant yang berkesan mewah, elegan, dan memiliki 

pemandangan kolam renang yang indah. 

2) Ruang Metting  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Metting Room 

Sumber : Dokumentasi Training 

 

Ruang Meeting ini desiadakan bagi siapa yang memesan untuk acara 

yang bersifat privat dengan tempat yang nyaman untuk berkomunikasi, 

ruangan ini terlentak di lantai 1 di Hotel Aston dan biasanya mereka memiliki 

namanya masing-masing seperti Dahlia, lily dan lainya. 
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3) Buffet basil   

     

 

 

 

 

Gambar 3 Buffet Basil 

Sumber : Dokumentasi Training  

 

Buffet Basil salah satu dari bagian Basil Restaurant yang melengkapi 

sebuah Restoran, Buffet tersebut menyediakan banyak macam menu yang 

tersajikan dalam beberapa tempat contoh nya saja dari mulai makanan 

tradisional,western,india dan banyak lagi lainya yang tersedia untuk 

melengkapi suatu hidangan dari berbagai macam daerah dan Negara dengan 

ciri khas rasa yang hampir sama. 

Buffet Basil terbagi atas menu Pastry & Bakery, menu makanan 

Kitchen, Cold kitchen dan lainya yang sudah tersedia dengan cita rasa yang 

lezat dan dengan tampilan dan susunan yang rapih, menarik dan bersih. 

4) Swimming Pool 

 

 

  

 

 Gambar 4 Swimming Pool 

 Sumber : Dokumentasi Training 

 

Swimming pool tersebut didesain secara menarik dan indah dengan 

pemandangan restaurant dan gedung tinggi diatasnya yang menjulang kelangit 

membuat suasana indah dan nyaman, dengan keamanan yang selalu terjaga 
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seperti satpam yang ditugaskan untuk menjaga dan melihat-lihat sekitar kolam 

berenang tersebut untuk memastikan sebuah kenyamanan bagi para tamu. 

Menciptakan nuansa nyaman dan Asri, memiliki Fasilitias lengkap 

yang diperlukan oleh para tamu selama menggunakan segala hal yang 

diperlukan. 

5) Ballroom         

 

 

 

 

 

Gambar 5 Ballroom  

 Sumber : Dokumentasi Training  

 

Ruangan Ballroom adalah ruangan biasa disewa seseorang yang 

ingin mengadakan acara-acara besar atau event besar seperti pernikahan dan 

lainya, ruangan yang memiliki diameter besar dan luas tersebut juga memiliki 

banyak fasilitas yang disediakan selama acara berlangsung sesuai dengan yang 

disepakati antara pihak hotel dan pihak tamu tersebut. 

 

6) Room Suite 2 

  

 

 

Gambar 6 Room Suite 

Sumber : Dokumentasi Training 
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Room Suite 2 adalah salah satu contoh dari beberapa kamar yang 

tersedia dengan besar ruangan cocok untuk keluarga, lengkap dengan sofa dan 

balkon yang menghadap view perkotaan kota batam. 

7) Lounge Peppermint 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Lounge Peppermint 

Sumber : Dokumentasi Training 

 

Lounge peppermint adalah tempat yang beradai didepan bar dan 

dekat dengan lokasi receptionist tempat tersebut disediakan bagi para tamu 

yang ingin bertemu kerabat berbincang-bincang sambil menikmati menu 

makanan yang disediakan. 

8) Lobby  

 

 

 

 

 

Gambar 8 Lobby 

Sumber : Dokumentasi Training  

 

Lobby adalah tempat yang di sediakan di dekat receptionist yang 

berguna untuk tamu menunggu kamar yang akan diambil atau kegiatan lainya 

yang dikususkan untuk tamu-tamu. 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan  
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3.3  Aktivitas Kegiatan Oprasional 

Pada hal ini penulis melakukan kegiatan sehari- hari selama beberapa 

bulan traininng yaitu mengikuti jadwal yang ditentukan dan disana terdapat 4 

jadwal dibagian pastry kususnya yaitu early morning, morning, middle1, 

middle2, dan afternoon nah setelah pembagian ini maka pada sift pagi 

biasanya melakukan kegiatan menjaga breakfast membantu pe-refilan 

makanan di buffet dan membuat waffle panccake dan lain sebagainya juga 

setelahnya breakfast dan clossing makan akan dilanjutkan pembuatan produk 

dan pemasangan cake di box peppermint. 

Pada bagian sift middle satu dan dua adalah sift yang datang pada jam 

11 dan 1 siang untuk melanjutkan pekerjaan dan membantu pekerjaan pagi, 

sedangkan sift afternoon adalah bagian dari siang hingga ke malam untuk 

membuat roti-rotian dan segala hal untuk besok paginya. 

Pekerjaan dengan sift tersebut tidak terpatok pada waktu yang telah 

ditentukan kadangkala tamu sedang ramai atau ada event dan pembuatan 
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tingkat produk banyak maka tidak dapat diselesaikan dengan cepat sehingga 

butuh waktu lebih untuk siap dan kadang bisa larut malam mengerjakanya. 

Semua prosedur sesuai dengan tanggung jawab dan rules yang 

berlaku di hotel tersebut dan membuat produk dengan standar recipe yang 

telah ditentukan atau diajarkan disana sehingga jadi produk yang baik dan 

enak. 

 

3.3.1 Jadwal Praktek Kerja 4 Bulan 

Shift/Bulan Agustus  September Oktober November  Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mornimg                     

Midlle                     

Afternoon                      

Table 1 jadwal praktek kerja 
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