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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Gambar 3.1 Logo Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 
Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam didirikan pada tahun 1987 oleh 

Mr. Peter Gautschi yang berkantor pusat di negara Hong Kong. Swiss- 

Belhotel International dipimpin oleh Gavin M. Faull yang merupakan ketua 

dan presiden dari Swiss-Belhotel International. Swiss-Belhotel International 

telah menyediakan keahlian profesional dan layanan manajemen untuk 

hotel, resort, dan layanan penginapan. Swiss-Belhotel International telah 

meraih sebanyak enam kali sebagai Leading Global Hotel Chain di 

Indonesia yang merupakan hotel bintang 4 terfavorit. Perusahaan Swiss- 

Belhotel ini telah memasuki pasar Asia sejak tahun 1997 dan telah memiliki 

lebih dari 145 hotel, resort, dan proyek. Swiss-Belhotel International telah 

mengelola properti di 21 negara, seperti China, Vietnam, Philipine, 

Malaysia, Indonesia, Kamboja, Bahrain, Mesir, Yordania, Iraq, Kuwait, 

Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Selandia Baru, 

Bulgaria, Georgia, Turki dan Tanzania. 

Salah satu cabang Swiss-Belhotel International yang ada di Indonesia 

adalah Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. Swiss-Belhotel Harbour Bay 

Batam secara resmi berdiri dan diresmikan pada tanggal 19 Januari 2013 

oleh Mr. Hartono, yang terletak di Jln. Duyung, Sei Jodoh, Batu Ampar, 

Batam. Dengan lokasi yang sangat strategis karena berada dalam Kawasan 

Harbour Bay, yaitu pelabuhan Harbour Bay yang membutuhkan perjalanan 

hanya kurang dari 1 jam dari Batam ke Singapura dengan menggunakan 

kapal Ferry. Kemudian, wisatawan juga dapat mengakses dari hotel ini ke 
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Bandara Hang Nadim Internasional dengan membutuhkan waktu 

kurang atau lebih dari 1 jam. Hotel ini merupakan hotel bintang empat yang 

menyediakan pelayanan dan fasilitas dengan standar tinggi. Wisatawan 

berkunjung ke Batam yang bertujuan untuk berbisnis dan liburan, Swiss- 

Belhotel Harbour Bay Batam adalah tempat menginap yang ideal di Batam. 

 
3.2 Visi dan Misi Swiss-Belhotel 

3.2.1 Visi 

a. To be a leading international hotel and hospitality management 

group with a worldwide reputation for commitment to 

management and service excellence, 

Untuk menjadi grup hotel dan manajemen perhotelan 

internasional terkemuka dengan reputasi mendunia untuk 

komitmen manajemen dan pelayanan prima, 

b. And where our passion and professionalism is the hallmark of 

the Swiss-Belhotel International brand. 

Dan di mana semangat dan profesionalisme kami adalah ciri 

khas dari pencitraan Swiss-Belhotel International. 

 
3.2.2 Misi 

a. Becoming a field leader in the international hotel management 

Menjadi pemimpin lapangan di manajemen hotel internasional 

b. With our unique fusion of Swiss hospitality 

Dengan perpaduan unik dari perhotelan Swiss dan 

profesionalisme dan semangat pelayanan Asia.
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3.3 Fasilitas Kamar Swiss-Belhotel Harbour Bay 
 

Gambar 3.2 Fasilitas Kamar Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam 

Sumber: Website Swiss-Belhotel.com 

 

Swiss-Belhotel Harbour Bay memiliki sebanyak 180 kamar dengan tipe 

berbeda-beda, yakni 140 kamar tipe deluxe, 6 kamar tipe superior deluxe, 31 

kamar tipe grand deluxe, 2 kamar tipe junior suite dan 1 kamar tipe president 

suite. Seluruh kamar dilengkapi dengan fasilitas yang terbaik, seperti: 

a. LCD TV dengan saluran satelit. 

b. Telepon IDD. 

c. Wifi dengan kecepatan tinggi. 

d. Safety box. 

e. Mini bar 

f. Coffee or tea maker. 

g. Air conditioner 

h. Bathub atau shower 



20 

Universitas Internasional Batam 
Krisyana. Aktivitas Trainee di Bagian Pastry and Bakery Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam 

UIB Repository©2020 

 

 

 
 

3.4 Fasilitas di Swiss-Belhotel Harbour Bay 

Selain fasilitas kamar, Swiss-Belhotel Harbour Bay juga memiliki 

berbagai fasilitas lainnya, yaitu: 

a. Swiss Café 

Gambar 3.3 Swiss Café di Swiss-Belhotel Harbour Bay 

Sumber: Dokumentasi 

 

Swiss Café telah menyediakan berbagai makanan dan minuman 

yang lezat dengan cita rasa Asia, Internasional, dan lokal. Kemudian, 

Swiss Café juga menyajikan beraneka ragam menu a’la carte. 

 
b. Red Lotus Restaurant 

 

Gambar 3.4 Red Lotus Restaurant di Swiss-Belhotel Harbour Bay 

Sumber: Dokumentasi 

 
Red Lotus Restaurant berada di bagian samping Swiss Café. 

Restaurant ini menyajikan beraneka macam chinese food, a’la carte 

serta menu family set. 
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c. Lobby Lounge and Bar 

Gambar 3.5 Lobby Lounge and Bar di Swiss-Belhotel Harbour Bay 

Sumber: Dokumentasi 

 
Lobby Lounge and Bar adalah suatu tempat yang menyajikan 

berbagai rasa minuman cocktails dan mocktails serta dilengkapi 

dengan live music untuk hiburan. 

 
d. Swiss Deli 

Gambar 3.6 Swiss Deli 

Sumber: Dokumentasi 

 
Swiss Deli memasarkan berbagai macam makanan penutup 

(dessert), seperti cake, bread dan cookies yang dibuat dengan bahan 

berkualitas. Swiss Deli juga menawarkan berbagai macam oleh-oleh 

yang berupa chiffon cake, bolu gulung, bolu ketan hitam, dan lain-lain. 
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e. Fitness Center and Pool 

Gambar 3.7 Fitness Center and Pool di Swiss-Belhotel Harbour Bay 

Sumber: Website Swiss-Belhotel.com 

 
Swiss-Belhotel Harbour Bay memiliki fasilitas fitness center 

and pool yang terletak di lantai 3 yang bertujuan untuk tamu yang 

datang menginap juga dapat melakukan aktivitas olahraga. 

 
f. Meeting Room 

Gambar 3.8 Meeting Room 

Sumber: Website Swiss-belhotel 

 
Swiss-Belhotel Harbour Bay memiliki berbagai tipe meeting 

room, yakni: 

a. Lavender room 

b. Dahlia room 

c. Camellia room 

d. Orchid room 

e. Hibiscus room 

f. Grand ballroom. 
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3.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan 

penjabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung 

jawab, tentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 

2011:128). 

Dibawah ini merupakan struktur organisasi F&B department di 

section pastry and bakery Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam: 
 

 

Gambar 3.9 Struktur organisasi 

Sumber: Dokumentasi 

 
 

3.6 Aktivitas Kegiatan Operasional 

Kegiatan-kegiatan operasional di Swiss-Belhotel Harbour Bay akan 

berbeda-beda dikarenakan jam kerja melalui shift. Untuk bagian pastry and 

bakery akan bekerja melalui morning shift, middle shift, afternoon shift dan 

night shift. Berikut adalah aktivitas yang dilaksanakan pada: 

a. Morning shift 

Kegiatan yang akan dilakukan ketika masuk morning shift adalah: 

1. Melakukan absen melalui fingerprint dan mengganti seragam 

operasional di locker room. 
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2. Check breakfast dari section pastry and bakery sudah terpenuhi, jika 

telah habis maka di lakukan refill. 

3. Membaca dan mengecek papan form BEO (Banquet Event Order) 

untuk mengetahui produk apa yang harus di prepare pada hari itu. 

4. Mengurus buffet breakfast seperti memproduksi pancake, waffle dan 

french toast di area live cooking serta melakukan refill jika jajanan 

pasar maupun roti-roti yang ada di bread station telah habis. 

5. Prepare dessert, cookies dan oleh-oleh yang akan diisi dibagian 

showcase Swiss Deli yang terdiri dari minimal 12 macam dessert 

(classic cheese cake, blackforest cake, red velvet, avocado duos, 

truffle choco cake, opera cake, rainbow cake, lapis surabaya, choux 

atau éclair, cotton caramel cake, fruit tart, dan tiramisu cake), 4 

macam cookies (brownies cookies, strawberry cookies, california 

cookies, dan cheese cookies), dan 4 macam oleh-oleh (bolu ketan 

hitam, banana cake, chiffon cake, dan bolu gulung). 

6. Pukul 10.00 WIB melakukan closing breakfast dengan menyimpan 

produk yang telah di set up seperti jajanan pasar, bread, cookies, 

bread and butter pudding (B&B pudding), condiment sauce pancake 

dan waffle serta bubur. 

7. Setelah closing breakfast, melakukan job task untuk event seperti 

mempersiapkan produk sesuai panduan menu BEO (Banquet Event 

Order) dan melakukan pembuatan produk untuk Swiss Deli yang 

telah sold out. 

8. Pukul 12.00 WIB merupakan waktu istirahat dan pukul 13.00 WIB 

kembali bekerja. 

9. Prepare coffee break, lunch, dinner, serta pengolahan pangganan 

pastry and bakery lainnya sesuai dengan jumlah pax dan menu yang 

dicantumkan pada papan form BEO. 

10. Mengecek bahan pastry and bakery yang telah habis di store room 

dan membuat store request ke bagian purchasing. 
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11. Setelah pesanan bahan sudah tiba, pindahkan bahan-bahan tersebut 

ke store room dan disusun pada tempat yang telah disediakan oleh 

department masing-masing. 

12. Melakukan set up buffet seperti steamboat, red night buffet, melayu 

buffet dan dimsum. 

13. Melakukan over handle tugas dengan shift berikutnya jika terdapat 

produk pastry and bakery yang tidak sempat dibuat oleh morning 

shift. 

14. Sebelum meninggalkan working place pastikan area tersebut dalam 

keadaan bersih. 

15. Pukul 15.00 WIB melakukan absen melalui fingerprint dan pulang 

kerja. 

 
b. Middle Shift 

Berikut ini adalah aktivitas yang dilaksanakan ketika masuk middle 

shift, yaitu: 

1. Melakukan absen melalui fingerprint dan mengganti seragam 

operasional di dalam locker room. 

2. Membaca dan mengecek papan form BEO (Banquet Event Order) 

untuk mengetahui produk apa yang harus di prepare pada hari itu. 

3. Jika ada event coffee break maka harus melakukan prepare produk 

seperti melakukan plating produk pastry and bakery sesuai dengan 

jumlah pax dan menu yang telah dicantumkan pada papan form BEO. 

4. Melakukan pengecekkan terhadap persediaan menu a’la carte yang 

masih layak untuk dijual. Jika tidak, maka harus membuat produk 

menu a’la carte yang baru, yaitu banana fritters, crem caramel, 

molten cake, es campur dan es krim. 

5. Pukul 17.00 WIB istirahat dan pukul 18.00 WIB kembali bekerja. 

6. Mempersiapkan dan mengolah produk pastry and bakery untuk 

breakfast dengan melakukan plating 4 jenis jajanan pasar di atas 

duck spoon, misalnya coklat pudding, banana cake, english fruit 

cake, talam pandan, dan lain-lain. 
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7. Membuat adonan muffin, pancake dbaunttber   pauddding . 

8. Mengawasi buffet pada setiap hari kamis, jumat, dan sabtu dan 

melakukan refill jika produk pastry and bakery telah habis. 

9. Sebelum meninggalkan working place pastikan area tersebut dalam 

keadaan bersih. 

10. Pukul 20.00 WIB melakukan absen melalui fingerprint dan pulang 

kerja. 

 
c. Afternoon Shift 

Berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan ketika masuk afternoon 

shift adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan absen melalui fingerprint dan mengganti seragam 

operasional di dalam locker room. 

2. Membaca dan mengecek papan form BEO (Banquet Event Order) 

untuk mengetahui produk apa yang harus di prepare pada hari itu. 

3. Mempersiapkan dan mengolah produk pastry and bakery untuk 

breakfast dengan melakukan plating 4 jenis jajanan pasar di atas 

duck spoon, misalnya coklat pudding, english fruit cake, banana 

cake, talam pandan, dan lain-lain. 

4. Membuat adonan muffin, pancake dan bread butter pudding. 

5. Melakukan pengecekkan terhadap persediaan menu a’la carte yang 

berupa banana fritters, crem caramel, molten cake, ice cream, dan es 

campur. 

6. Menyediakan 1 condiment bowl, 1 bowl untuk isi bubur, dan 8 round 

plate untuk night shift set up breakfast buffet. 

7. Pukul 17.00 WIB istirahat dan pukul 18.00 WIB kembali bekerja. 

8. Mengerjakan produk pastry untuk Swiss Deli yang telah sold out. 

9. Menjaga buffet pada setiap hari kamis, jumat dan sabtu serta 

melakukan refill jika produk pastry dan bakery telah habis. 

10. Meminta list order dari cabang kepada petugas kasir untuk di check 

produk yang dipesan dan membuat produk sesuai dengan list order 

dari cabang. 
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11. Melakukan closing steamboat pada hari kamis (menyimpan dessert, 

condiment es campur dan bread station), closing melayu buffet pada 

hari jumat (menyimpan produk kue khas melayu), red night buffet 

pada hari sabtu (menyimpan bread station, ice cream condiment, ice 

cream station, cookies dan produk-produk dari pastry) yang telah di 

set up pada pukul 22.00 WIB. 

12. Melakukan closing Swiss Deli yang ada di showcase Swiss Deli pada 

jam 22.45 WIB dan mengelap kaca showcase dengan bersih. 

13. Pukul 23.00 WIB melakukan absen melalui fingerprint dan pulang 

kerja. 

 
3.7 Tugas dan Tanggung Jawab 

Dalam sebuah operasional hotel memiliki jabatan yang berbeda-beda 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun tugas dan 

tanggung jawab masing-masing jabatan antara lain: 

a. Executive Chef 

Executive chef merupakan jabatan tertinggi dalam F&B product 

department karena memiliki tanggung jawab paling besar terhadap 

section kitchen dan pastry and bakery. Adapun tugas dan tanggung 

jawab executive chef: 

1. Mempertahankan food cost standart (standar harga) dan 

menentukan food price. 

2. Mengawasi atau mengatur masalah mengenai F&B product baik 

dari taste of product, hygiene dan sanitation, serta staf divisi 

tersebut. 

3. Mengevaluasi kinerja pekerja di perusahaan secara berkala. 

4. Membagikan tugas kepada staf dengan adil. 

5. Melakukan update menu a’la carte maupun buffet dan berdiskusi 

kepada staf. 

6. Memaksimalkan kualitas produk yang akan dihidangkan. 
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b. Demi Chef de Partie 

Demi Chef de Partie merupakan wakil Chef de Partie yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu: 

1. Melakukan pelatihan atau training terhadap commis (third cook). 

2. Mengawasi food cost supaya laba dari perusahaan tetap stabil. 

3. Membantu executive chef jika adanya produk baru yang akan 

dikembangkan. 

4. Memastikan bawahannya memiliki standart hygiene dan sanitation 

yang baik. 

5. Memastikan staf di pastry and bakery telah memakai atribut dengan 

lengkap ketika operasional berjalan langsung. 

6. Membuat produk dan presentasi yang menarik. 

 

c. Commis Chef 

Setiap Chef de Partie pasti membutuhkan seorang commis untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Commis chef diberikan 

kewenangan untuk berperan seperti Chef de Partie jika yang 

bersangkutan berhalangan, misalnya cuti, sakit dan libur (off day). 

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab commis chef, yaitu: 

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh chef de 

partie maupun executive chef. 

2. Bertanggung jawab menggantikan chef de partie apabila yang 

bersangkutan tidak dapat hadir atau berhalangan. 

3. Memiliki wawasan yang luas tentang produk makanan. 

4. Mengecek perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan. 

5. Melakukan training terhadap trainee yang akan melaksanakan on the 

job training. 

 

d. Trainee 

1. Melaksanakan operasional dengan baik. 

2. Menanyakan kepada trainer bila belum paham. 

3. Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh commis chef 

maupun demi chef de partie. 


