BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1 Gambaran Umum Perusahaan
3.1.1

Deskripsi Umum Nikoi Island

Gambar 1: Logo Nikoi Island
Sumber: Nikoi Island, 2019.

Nikoi Island merupakan sebuah hotel private island dengan luas
sekitar 15 hektar di dekat area laut cina selatan, berjarak sekitar 8 km di
lepas pantai timur Pulau Bintan (Gunung Kijang, Bintan). Hampir dua per
tiga dari pulau ini ditutupi dengan hutan hujan tropis dan dikelilingi
dengan kekayaan bahari seperti terumbu karang, biota laut, dan masih
banyak lagi. Pulau Nikoi menawarkan sensitivitas budaya, desain
vernacular, privasi dan kemewahan sederhana. Pada Mei 2007, enam villa
pertama di Nikoi di bangun dan siap di buka untuk umum dan kemudian
sembilan villa lainnya di buka di pantai utara pulau ini. Pada tahun 2019
pulau ini genap memiliki 17 villa dengan fasilitas berupa dua main dining,
sea sports, spa , farm area, kid’s club, beach bar, pool bar, swimming
pool, rock climbing, diving area, dan dua jetty. Pulau Nikoi dapat
dikatakan memiliki konsep yang unik dan berbeda dibanding kebanyakan
hotel resort pada umumnya. Dengan menganut sistem pariwisata
berkelanjutan mengusung konsep unik di hotel ini dalam berbagai
tingkatan, norma tamu, bahkan dalam pemangku kepentingannya tanpa
mengurangi kenyamanan terhadap tamu itu sendiri. Dalam mengusung
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konsep pariwisata berkelanjutan Nikoi Island telah banyak melakukan
tindakan dalam berbagai aspek sebagai bagian dari program The long run
untuk berjuang mencapai hasil yang optimal dalam menjaga keseimbangan
alam.
3.1.2

Program Nikoi Island
Nikoi Island memiliki

program

selain

mendukung

konsep

berkelanjutan juga aktif dalam berbagai kegiatan dalam berbagai aspek
sebagai berikut
1) Konservasi
Nikoi Island mempunyai komitmen untuk merestorasi alam sekalipun
sebelumnya keadannya

sudah rusak. Hal

ini

dilakukan dengan

memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus pengecekan secara rutin
terhadap flora dan fauna yang ada disekitar area pulau ini. Nikoi juga
terbuka untuk program pemeliharaan biota dan penelitian yang dilakukan
oleh departemen biologi kelautan dengan memberikan akses bagi pihak
akademisi dan pihak pemerintah untuk melakukan kunjungan atau
penelitian terhadap kondisi alam di Pulau Nikoi. Disamping itu juga, Nikoi
juga mengusahakan untuk meminimalisir penggunaan konsumsi energi
selama operasional hotel berlangsung, ditunjukkan dengan larangan
penggunaan air – conditioner di dalam villa dan meminimalkan
penggunaan barang yang mengkonsumsi energi listrik dengan rata – rata
konsumsi sebesar 14 KW dimana hampir kebanyakan digunakan untuk
penyulingan air bersih di Pulau Nikoi
2) Komunitas
Nikoi mendukung program komunitas masyarakat disekitar area Pulau
Nikoi, dengan cara memasok bahan baku yang digunakan dalam
operasional hotel seperti bahan untuk produk kitchen yang diperoleh dari
nelayan disekitar area daerah Nikoi, Bamboo Strow yang dihasilkan oleh
masyarakat sekitar, bisnis penyewaan kendaraan berupa mobil, dan
luggage tag yang terbuat dari bamboo hasil kerajinan tangan masyarakat
setempat. Nikoi juga berperan untuk memberikan pelatihan sebagai bentuk
pemberdayaan dan peningkatan kualitas usaha mikro yang dilakukan oleh
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masyrakat setempat. Dengan itu Nikoi juga mendirikan The Island
Fondation sebagai wadah untuk mempromosikan hasil karya kerajinan
yang dirancang oleh masyarakat sekitar dan Nikoi telah memperkenalkan
seorang designer Swarovski jewellery untuk membantu meningkatkan
kualitas produk hingga akhirnya berhasil menjahit ikan jaring dengan
kristal yang dipajang di pameran National Museum of Singapore pada
Januari 2015. Karya tersebut dilelang dalam rangka pengumpulan dana
untuk mengadakan sistem pengolahan air yang dipasang di desa pada
tahun 2016.
3) Budaya
Nikoi juga berperan dalam aspek budaya untuk mempromosikan
kebudayaan Melayu kepada tamu yang mayoritas berasal dari negara
Eropa seperti

Inggris, Jerman, Perancis,

dan Amerika. Dengan

mengadakan pertunjukkan tari adat Melayu dari Sanggar Tari setempat.
4) Perdagangan
Nikoi Island memiliki pandangan bahwa dalam suatu bisnis yang paling
menguntungkan adalah yang bersifat berkelanjutan. Setiap keuntungan
yang diperoleh selama operasional kemudian diinvestasikan untuk
kemudian membuka peluang baru untuk bisnis tersebut berkembang,
dengan memperhatikan keseimbangan antara sumber daya alam dan
kondisi masyarakat disekitar area Pulau Nikoi.

3.1.3 Visi dan Misi Nikoi Island
1.

Visi

a.

Membangun taman permakultur untuk menambah sayuran dan buah–buahan
di area pulau.

b.

Menetapkan rencana untuk meningkatkan area dimana karang telah rusak.

c.

Menetapkan zona dilarang memancing di daerah Nikoi.

d.

Mengurangi konsumsi plastik dengan terus bekerja dengan supplier lokal.

e.

Membentuk seniman residensi untuk para seniman Indonesia

2.

Misi

a.

Menetapkan program penetasan telur penyu diarea sekitar pulau.
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b.

Tingkatkan penggunaan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.

c.

Upaya mengurangi emisi karbon menjadi nol.

d.

Upaya mengurangi konsumsi plastik.

e.

Tingkatkan pemberdayaan makanan organik dari pemasok lokal.

3.1.4 Penghargaan Nikoi Island
Berikut ini merupakan sejumlah prestasi yang dicapai oleh Nikoi
Island:
1.

HICAP Sustainable Hotel Awards (Pemenang pada tahun 2016 kategori
Sustainable communities )

2.

Wild ASIA Responsible Tourism Awards (Finalis 2009 dan 2012, dan
menjadi pemenang pada tahun 2015)

3.

National Geographic World Legacy Awards (Sustainability) – Finalis
2015.

4.

Anggota The Long Run Alliance.

5.

Treehugger – Best Resorts 2012.

3.1.5
1.

Tipe Villa Nikoi Island

Bedroom Beach House

Gambar 2 Bedroom Beach House
Sumber: Nikoi Island, 2019.

Dengan Fasilitas yang ada berupa:

2.

a.

1 King–Size bed

b.

2 Kamar mandi

Bedroom Beach House with Bunkroom
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Gambar 3 Bedroom Beach House with Bunkroom
Sumber: Nikoi Island, 2019.

Dengan fasilitas yang ada berupa:

3.

a.

1 King–sized bed

b.

1 Buknroom untuk dua orang

c.

1 Kamar mandi

Two Bedroom Beach House

Gambar 4 Two Bedroom Beach House
Sumber: Nikoi Island, 2019.

Dengan fasilitas yang ada berupa:
a.

2 King–sized bed

b.

2 Kamar mandi
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4.

Two Bedroom Beach House with Bunkroom

Gambar 5 Two Bedroom Beach House with Bunkroom
Sumber: Nikoi Island, 2019.

Dengan fasilitas yang ada berupa :

5.

a.

1 King–sized bed

b.

3 Single bed

c.

1 Bunkroom

d.

3 Kamar mandi

Three Bedroom Beach House

Gambar 6 Three Bedroom Beach House
Sumber: Nikoi Island, 2019.

Dengan fasilitas yang ada berupa:
a.

1 ing–sized bed

b.

5 Single bed

c.

3 Kamar mandi

3.1.6

Fasilitas Nikoi Island

1. Dining Restaurant
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Gambar 7 Dining Restaurant
Sumbe: Dokumentasi Pribadi

Ini merupakan restoran utama di Nikoi dengan pemandangan menuju
pantai, restoran ini di desain sedemikian rupa dengan banyak di dominasi
oleh furniture yang terbuat daei kayu.
2. Private Beach

Gambar 8: Private Beach
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ini merupakan kawasan pantai privat yang ada di Nikoi, pantai ini
mengelilingi seluruh pulau Nikoi dengan pemandangan yang sangat luar
biasa indah.
3. Swimming Pool
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Gambar 9 Swimming Pool
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ini merupakan area kolam renang di Nikoi terletak di atas bebatuan dan
menghadap ke lautan lepas serta difasilitasi dengan restaurant juga bar
untuk bersantai.
4. Sunset Bar

Gambar 10 Sunset Bar
Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Merupakan bar yang terletak tepat diarea pantai sehingga lokasi nya
berhadapan dengan matahari ketika terbenam. Bar ini menyediakan
berbagai jenis minuman alcohol dan juga jus buah.

5. Grass Court
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Gambar11: Grass Court
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Fasilitas ini disediakan untuk tamu yang ingin melakukan kegiatan
olahraga bola tenis, selain itu untuk menggunakan lapangan ini tamu
dikenakan biaya dan wajib melakukan rservasi sebelumnya dengan
konfirmasi kepada tim sea sport.

6. Pool Bar

Gambar 12: Pool Bar
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tempat ini terletak di tepian kolam renang, sehingga apabila tamu merasa
haus dapat langsung menuju bar ini, tempat ini menyediakan berbagai
minuman baik itu alkohol maupun non–alkohol selain itu juga ada
beberapa cemilan yang disiapkan seperti keripik untuk tamu.
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7. Kid’s Club

Gambar 13: Kid’s Club
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Nikoi juga menyediakan tempat untuk bermain bagi anak–anak, untuk
layanan ini sebelumnya sudah harus dipesan pada saat reservasi. Di dalam
wahana ini aka nada berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan
agar para anak–anak dapat merasa nyaman dan bahagia selama berada di
dalam pulau.
8. Spa & Massage

Gambar 14: Spa & Massage
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Fasilitas ini disediakan untuk opsi relaksasi bagi para tamu yang ingin
melepas lelah selama perjalanan menuju pulau. Untuk menikmati layanan
ini diwajibkan untuk melaukan reservasi terlebih dahulu.
9. Sea Sports
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Gambar 15: Sea Sports
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Fasilitas ini menyediakan semua jenis wahana permainan yang ditawarkan
oleh Nikoi Island seperti diving, 25norkeling, rock climbing, dan masih
banyak lagi. Untuk melakukan beberapa aktivitas wajib melakukan
pemesanan sebelumnya dan harga untuk penggunaan nya variatif.
10. Jetty

Gambar 16: Jetty
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ini merupakan dermaga untuk penyandaran kapal yang membawa tamu,
karyawan, baik itu untuk barang yang digunakan oleh pulau untuk
operasional.
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3.2 STRUKTUR ORGANISASI
3.2.1

Struktur Organisasi Nikoi Island

Tabel 1 : Struktur Organisasi Nikoi
Sumber: Nikoi Island, 2019

Gambar diatas merupakan strutruk manajemen yang mengengola area
pulau nikoi sampai saat ini. dapat dilihat diatas memiliki tanggung jawab
dan posisi yang berbeda serta mengemban tanggung jawab yang berbeda
pula. Penulis menuliskan secara ringkas menurut struktur yang ada di
divisi food and beverage product, selama proses kerja praktek di Nikoi
penulis diperkenalkan terhadap masing–masing divisi dan diharapkan
untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pihak antar divisi.

3.2.2

Struktur Organisasi Food and Beverage Product Nikoi Island

Tabel 2: Struktur organisasi Kitchen Nikoi
Sumber: Nikoi Island, 2019
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3.2.3 Job Description
1. Executive Chef
Merupakan kepala departemen yang bertanggung jawab penuh terhadap
operasional dapur secara keseluruhan.
2. Chef de Cuisine
Merupakan posisi yang bertanggung jawab langsung kepada executive chef
dan

membantu

dalam

menjaga

operasional

dapur

baik

dalam

mempertahankan kualitas dan konsistensi makanan yang dikeluarkan dari
dapur untuk dihidangkan kepada tamu.
3. Sous Chef
Merupakan posisi yang bertugas untuk mengawasi kinerja dapur dan
bertanggung jawab memberikan laporan kepada executive chef.
4. Chef De Partie
Merupakan posisi yang bertanggung jawab terhadap masing – masing
divisi di dapur atau mempunyai tugas untuk mengolah suatu produk yang
dikhususkan pada masing–masing CDP.

5. Commis I, II, III
Memiliki tanggung jawab dalam pengolahan produk di dapur. Setiap
commis memiliki tanggung jawab yang sama dan yang membedakan
setiap commis di Nikoi Island adalah sistem poin sewaktu penggajian.
6. Cook helper
Memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam proses operasional
untuk meningkatkan performa masing–masing divisi di dapur seperti
membantu dalam proses preparation, pengolahan, dan outing food kepada
tamu.
7. Steward
Memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan area dapur secara
keseluruhan selain itu juga bertanggung jawab terhadap kebersihan
peralatan yang dipakai selama operasional dapur berlangsung.
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3.2.4 Kegiatan Kerja Praktek
1. Early Shift (E)–05:00 am s.d 14:00 pm
2. Morning Shift (M)–07:00 am s.d 17:00 pm
3. Afternoon Shift (A)–12:00 pm s.d 22:00 pm
4. Day Off (O)

JADWAL KERJA
M

T
1E

W
2O

T
3O

F
5A

S
6M

S
7A

8E

9E

10 O

11 O

12 A

13 E

14 A

15 E

16 E

17 O

18 O

19 A

20 M

21 A

22 E

23 E

24 O

25 0

26 E

27 M

28 M

29 A

30 E

31 O

Tabel 3: Jadwal Kerja Oktober
Sumber: Dokumentasi pribadi

3.3 Sistem Operasional Internal Food & Beverage
Hari
Senin

PIC
Gita

Aktivitas
-

Selasa

Gita

-

Prepare Fruit Platter (Dragonfruit, Guava, Pineapple,
Papaya, Watermelon)
Prepare Lumpang
Prepare Doughnut
Pembuatan sugar dough untuk tarlet
Prepare mango coulis untuk mango tartlet
Prepare coconut cream
Prepare garnish untuk dessert siang
Prepare buah papaya untuk dijadikan papaya gaul
untuk dessert malam hari
Prepare tuil sebagai garnish untuk papaya gaul
Menyiapkan bahan untuk proses pembuatan sugar
dough untuk base dan crumble untuk pineapple crumble
Memotong pineapple lalu diolah dengan butter dan juga
brown sugar untuk pineapple crumble dessert siang
Menyiapkan bahan untuk membuat ice cream sebagai
side dish dessert siang
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-

Rabu

Gita

-

-

Kamis

Gita

-

Jumat

Gita

-

-

Sabtu

Gita

-

Out dessert siang
Prepare untuk fruit chocolate cake untuk dessert malam
Menyiapkan pembuatan untuk pastry yang dihidangkan
di hari rabu yaitu lapis kaya dan juga english cake
Menyiapkan welcome bread, apabila sourdough bread
dihidangkan bersama olive oil dan juga balsamic
vinegar.
Melakukan pengecekan pada stok gluten bread, focasia
bread, dan juga French bread.
Out dessert siang
Menyiapkan bahan untuk olah produk dessert malam
yaitu chocolate indulgence (macaron, brownies, tuil,
chocolate mousse)
Menyiapkan pastry untuk breakfast (chocolate muffin
dan wajik)
Melakukan pengecekan terhadap special request
Out dessert malam
Menyiapkan fruit platter untuk breakfast (dragonfruit,
kiwi, guava, watermelon, melon, pineapple)
Menyiapkan butterscotch untuk sauce dessert siang
menyiapkan dessert caramelized banana with vanilla
ice cream
out dessert siang
menyiapkan pastry untuk jumat pagi yaitu bread butter
pudding dan sarang semut
menyiapkan bahan untuk dessert malam
menyiapkan bahan untuk pembuatan dessert malam
yaitu soy milk panna cotta with mixed fruit coulis
panna cotta dimasukkan ke chiller
menyiapkan prepare untuk breakfast
menyiapkan sandwich untuk takeaway checkout jam 3
menyiapkan pastry untuk sabtu pagi yaitu wingko babat
dan banana cake
mengecek stok ice cream seperti tropical ice cream,
strawberry ice cream, vanilla ice cream, chocolate ice
cream (apabila ada yang kosong dimulai pembuatan ice
cream)
menyiapkan pengolahan coconut shorbet untuk dessert
menyiapkan welcome bread
out dessert malam
menyiapkan dessert siang yaitu brownies with
strawberry quenelle
setelah produk selesai dibuat lanjut dengan garnish
dessert
out dessert siang
inventori stok barang pastry
cek welcome bread
menyiapkan pisang untuk dessert malam pisang
gendeng
menyiapkan pastry untuk breakfast yaitu lapis beras dan
french toast
mengecek special request
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Minggu Gita

-

menyiapkan fruit platter terdiri dari lima jenis buah
menyelesaikan pastry untuk breakfast yaitu french toast
menyiapkan white bread, brown bread, fruit display
menyiapkan dessert siang yaitu bubur sum – sum untuk
dewasa dan chocolate ice cream with biscotti untuk
anak
menyiapkan bahan untuk pastry breakfast
mengecek welcome bread
menyiapkan pengolahan dessert malam yaitu chocolate
volcano with orange granita
out dessert malam

Tabel 4 : Aktivitas Kerja Praktek
Sumber: Dokumentasi pribadi.
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