
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1  Identitas Perusahaan 

Biro Perjalanan Wisata PT. Fantastik Buana Raya Tour & Travel 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan yang berkantor pusat 

di Ruko Dermaga Culinary Paradise Blok RG NO 9 Sukajadi, Batam Center. Dan 

memiliki kantor perwakilan dibeberapa diwilayah kota Batam dengan berlokasi di 

kawasan perumahan dan pertokoan Cipta Puri dan kawasan industri Batam area 

Tanjung Uncang. Dengan biodata sebagai berikut: 

a) Nama Perusahaan : PT BPW FANTASTIK BUANA RAYA 

b) Brand  : Fantastik Tour And Travel 

c) Jenis Usaha  : Jasa Pelayanan Wisata 

d) NPWP  : 02.358.561.5-215.000 

e) SIUP  : Nomor : 4733 / Perindag –BTM / PK / VIII/2004 

f) Komesaris Utama : Febriansyah  

g) Direktur Utama : Ade Syarifah 

Fantastik Tour and Travel merupakan penyelenggara kegiatan perjalanan 

wisata (Tour) dan pemesanan tiket pesawat, voucher hotel, pengurusan visa, 

family gathering, meeting, transportasi dan tiket korporat yang sudah berdiri pada 

tahun 2004 dengan beralamat di Pertokoan Cipta Puri Blok EE NO 7 

Sekupang.dan kini Fantastik Travel sudah melayani jutaan pelanggan setia selama 

15 (Lima belas) tahun hingga 2020. 
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3.2 Sruktur Organisasi 

Berikut struktur organisasi BPW Fantastik Travel 

  

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi BPW Fantastik Travel, sumber: PT Fantastik 

Buana Raya, 2019. 

 Tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata 

Fantastik: 

a) Komisaris Utama 

 Melakukan pengawasan selama jam operasional berlangsung maupun 

diluar jam kantor yang mengenai kebijakan dan tanggung jawab 

karyawan terhadap pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban dari 

karyawan tersebut. 

 Membuat dan mengatur kebijakan kantor yang baru dan berinovasi 

untuk mengatur skala penjualan. 

 Ikut serta dalam masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan 

bertanggung jawab penuh atas nama baik perusahaan dan mencari jalan 

keluar dari resiko yang akan berdampak dan muncul di perusahaan. 
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b) Direktur Utama 

 Mengawasi jalannya operasional kantor, mengecek dan menerima 

laporan kinerja karyawan dalam menjalankan hak dan kewajibannya 

 Mengawasi dan memberi tugas langsung kepada manager akuntansi 

dalam pelaporan keuangan 

 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja manager tiketing dalam 

pencapaian target bulanan 

 Mengawasi dan mengevaluasi hasil dari tour yang berhasil maupun 

yang masih dalam status pemesanan 

 Memberikan edukasi dan motivasi kepada seluruh karyawan 

c) Manager Akuntansi 

 Mengkoordinasi dan mengkontrol perencanaan, pelaporan, serta kas 

keluar dan masuk yang menyangkut tentang pajak, hutang, dan invoice  

secara akurat, tepat, dan sesuai dengan standart perusahaan. 

 Mengatur pengeluaran kantor dan memastikan tidak ada dana yang 

berlebih untuk operasional kantor 

 Mengelola data dan informasi keuangan beruba laporan keuangan 

secara benar dan baik. 

d) Manager Tiketing 

 Bertanggung jawab atas penjualan cabang baik kenaikan dan penurunan 

 Mengkoordinasi staff agar menjalankan kewajibannya dan memenuhi 

hak yang dimiliki 

 Melaporkan penjualan harian dalam buku penjualan untuk pendataan 

akuntansi 

 Melayani tamu dengan sepenuh hati,cepat,tepat dan ramah 

 Melakukan promosi secara berkala 

 Menjaga kebersihan kantor disetiap waktu 

e) Manager Divisi Tour & Marketing 

 Menjalanakan tugas dengam baik dan bertanggung jawab atas tindakan 

yang menimbulkan kerugian perusahaan 

 Melakukan promosi secara berkala 
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 Memberikan inovasi dalam hal kreatif untuk dikembangkan menjadi 

paket wisata yang menarik dan mengikuti permintaan pasar yang ada 

 Melaporkan rekap penjualan tour secara 2 minggu/bulan 

f) Manager Operasional 

 Membantu manager akuntansi dalam menghantarkan invoice kepada 

perusahaan yang menjalin kerja sama dengan Fantastik Travel 

 Memproses dan membantu menyetorkan Kas Cash kepada pihak bank 

 Membantu manager tiketing dan staff dalam berpromosi. 

g) Staff atau karyawan 

 Menjalankan segala kewajiban sebagai karyawan Fantastik travel 

 Mematuhi segala peraturan perusahaan 

 Melayani tamu dengan sepenuh hati,cepat,dan ramah 

 Menjaga kebersihan kantor disetiap waktu 

3.3 Aktivasi Kegiatan Operasional Perusahaan 

Biro Perjalanan Wisata Fantastik Tour Dan Travel beroperasi setiap hari 

dari Senin hingga hari Minggu dan buka pada hari libur. Senin–Sabtu 07.00–

21.00. Minggu atau Hari Libur 07.00–17.00. Adapun operasional tiketing korporat 

adalah: 

a) Buka kantor pada pukul 06.45 (15 Menit sebelum masuk harus hadir 

tepat waktu) 

b) Melakukan piket pagi untuk menjaga kebersihan kantor 

c) Menerima pemesanan dari konsumen  

d) Memproses permintaan konsumen 

e) Mengkofirmasi pemesanan kepada konsumen 

f) Pengissuedtan dan penerbitan E-TIKET  

g) Closing penjualan 

 

 

 

 

 

 

Universitas Internasional Batam 
 
Rendi Prayoga Bahari Ginting, Simulasi Sistem Komunikasi Daring Dalam Pemesanan Tiket Korporat di Fantastik Travel 
UIB Repository©2020



13 
 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

BPW Fantastik Tour Dan Travel menggunakan system pemesanan yang 

sederhana dengan menerima telephone masuk dari klien/konsumen dan mencatat 

pada kertas biasa dan seterus mengecek permintaan melalui sistem agent 

maskapai, jika permintaan sesuai maka karyawan melakukan konfirmasi dan 

pembookingan. Dan menelphone kembali kepada klien/konsumen tentang 

pemesanan yang sudah di booking tadi. Jika pemesanan disetujui oleh 

klien/konsumen maka staff tiketing melakukan issued dan penerbitan E-Tiket 

untuk dikirimkan kepada klien/kosumen. Dengan menggunakan sistem yang 

seperti ini membuat BPW Fantastik tidak bisa mengkontrol dan memiliki 

pencatatan reservasi yang baik dan bisa di check kembali sewaktu-waktu. Dan 

tentunya mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh staff tiketing, serta 

memberikan konfirmasi yang valid yang menjadi bukti adanya hitam di atas putih 

bahwa klien/konsumen sudah setuju dengan penawaran pemesanan tiket yang 

BPW Fantastik berikan. 

 

Universitas Internasional Batam 
 
Rendi Prayoga Bahari Ginting, Simulasi Sistem Komunikasi Daring Dalam Pemesanan Tiket Korporat di Fantastik Travel 
UIB Repository©2020




