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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT TRAINING 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

  Bintan Lagoon Resort atau yang sering kita dengar dengan singkatan 

(BLR) adalah salah satu perusahaan yang berdiri di lingkungan kawasan wisata  

lagoi yang terletak di bintan utara yang memiliki hotel berbintang lima. Pada 

tahun 1993 Bintan Lagoon Resort diawali nama straits hotel dan resort yang di 

kelolah oleh straits steamship dan the kapel group. Dan pada tanggal 15 juli 1994 

Straits hotel dan Resort diganti atas  nama menjadi Bintan Lagoon Golf and 

Beach Resort (BLGBR) yang terletak di suatu tempat akan tetapi manajemen dan 

nama hotel berubah menjadi “hotel Sedona international”. 

 Bintan Lagoon Resort di resmikan sehingga menjadi hotel internasional 

pada tanggal 18 juni 996 oleh bapak soeharto yang pada massa itu menjabat 

sebagai presiden republik Indonesia dan perdana menteri singapur Goh Chok 

Tong. Kemudian pada tahun 1997 pihak dari manajemen hotel melakukan 

pergantian nama dengan menggabungkn nama Bintan Laggon Golf dan Beach 

Resort dan Hotel sandona menjadi Bintan Lagoon Resort. Setelah menggalami 

banyak  pergantian nama, tepat pada tanggal 5 juli 1998 Hotel Bintan Lagoon 

Resort resmi menjadi Reaort yang berbintang lima di bintan lagoi.   

 Bintan Lagoon Resort juga mengalami pergantian kepemilikan pada tahun 

1998, Bintan Lagoon Resort di kelola oleh Sembangwa Corp. Industries 

Singapure, kemudian Bintan Lagoon Resort berpindah tangan ke sebuah 

perusahaan jepang yang bernama The Kintetsu Group, tidak lama hak 
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kepemilikan berpindah alih ke sebuah perusahaan Indonesia yang bernama The 

Salim Group.  kemudian pada bulan November 2005 Bintan Lagoon Resort di beli 

sebuah perusahaan singapura yang bernama Finansa Singapore Ltd  Bintan 

Lagoon Resort sempat beberapa kali  menggantikan logo  resortnya. Seiring  

pesatnya industri pariwisata di Pulau Bintan terutama di Bintan Lagoon Resort 

terus melakukan perkembangan dan perubahan yang dapat  menerik dan 

memuaskan wisatawan yang menginap di resort ini. Pada tahun 1998 Bintan 

Lagoon Resort mencapai predikat Five Stars Resort, sebuah penghargaan  yang 

cukup membanggakan untuk sebuah bisnis perhotelan.    

2.2 Lokasi Bintan Lagoon Resort   

 

 
  

 
 

Gambar:2.  1 
Peta Lokasi Bintan Lagoon Resort 

Sumber: mappery.  com,  Tahun 2009.   
 

Bintan Lagoon Resort  berada  di Pulau Bintan merupakan  salah satu 

pulau yang  terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Yang bertepatan di persilangan 

rute perdagangan maritim tertua. Bintan Lagoon Resort berdiri di atas tanah seluas 

300 hektar yang  meghadap lagsung ke laut cina selatan yang memiliki pantai 

pasir putih dan hamparan lapangan golf serta hutan tropis memberi suasana yang 

nyaman dan dekat dengan alam. Dari Singapore menuju PT Bintan Lagoon Resort  

memerlukan  waktu 75 menit dengan menggunakan ferry, sedangkan dari tanjung 

pinang menuju Bintan Lagoon Resort  memrlukan waktu 1jam 22 menit,  dan jika 
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dari bandara Hang Nadim batam maka akan memakan waktu sekitar 140 menit,  

dari  Hang Nadim batam menuju ke Telaga Punggur Batam sekitar  25 menit 

menggunakan mobil kemudian dari Telaga Punggur menuju ke Tanjung Uban 

bintan memakan waktu sekitar 20 menit  menggunakan  speed boat dan kemudian 

dari Tanjung Uban  menuju ke Bintan Lagoon Resort sekitar 90 menit 

menggunakan  fasilitas umum.   

Alamat                   : Jl.   Indera Segara Site 1A 12 Bintan Utara Lagoi,  

Riau,  Indonesia 22195 

   Tel  : +2 770 691 388 atau +65 6223 3223 

   Fax : +2 770 691 399 atau + 65 65431705 

   Email  : reservation@bintanlagoon.  com 

   Reservasi Golf : golfreservation@bintanlagoon.  com 

   Reservasi Grup : groupreservation@bintanlagoon.  com 

   Website  : www.  bintanlagoon.  com 

2. 3 Fasilitas Hotel 

 Fasilitas yang di miliki oleh Bintan Lagoon Resor yang dapat mendukung 

kemajuan hotel adalah sebagai berikut:  

2.3.1.  Fasilitas Kamar 

 Bintan Lagoon Resort mempunyai luas sebesar 1.300 m3 dan memiliki 362 

kamar dengan jenis fasilitas kamar yang berbeda. Adapun fasilitas kamar yang di 

Bintan Lagoon Resort memiliki  pada umunya di fasilitasi King Bed Room with 
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sofa bathroom with jacuzzy and shower room, dining room and small kitchen.   

Bintan Lagoon Resor dengan jenis-jenis kamar sebagai berikut.   

Tabel 2.1 
 

Tipe-tipe dan Jumlah Kamar di Bintan Lagoon Resort Tahun 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
1.  Swargaloka Suite 

Pada saat di kamar ini kita bisa meraasakan relaksasi dengan pelayanan 

eklusif serta dengan arsitektur pintu kayu berukir, menambah  yang indah 

menghadap langsung ke laut Cina Selatan. Dilengkapi juga dengan tv kabel,  

24 jam room service, shower, in room massage, wake – up service, iron / 

ironing board, in room safe, full length mirror, individual climate control, 

connecting rooms available, international direct dialing, complimentary Wifi,  

mini bar, coffe and tea maker hair dryer, work desk & chair balcony.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Tipe Kamar Jumlah Kamar 

1 Swargaloka Suite 1 kamar 
2 Indraloka Suite 1 kamar 
3 Floral Suite 9 kamar 
4 Forest Suite 7 kamar 
5 Deluxe Room ( Garden View ) 209 kamar 

   6 
Deluxe Plus Room ( Sea 
Facing ) 153 kamar 

    380 kamar 
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Gambar 2.2 
Swargaloka Suite 

 
 

 

 

 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

 

2.  Indraloka Suite 

 Kamar ini terletak dilantai empat, kamar ini menawarkan sensasi riang.   

Balkon yang luas dan memiliki tempat untuk berjemur, dengan pemandangan 

yang luas ke laut cina selatan. Kamar ini dilengkapi juga dengan tv kabel, 24 jam 

hair drye, room service, shower, work desk & chair balcony, in room safe,  full 

length mirror, in room massage, wake–up service, individual climate control, iron 

/ ironing board, connecting rooms available, complimentary Wifi,  mini bar, coffe 

and tea maker, international direct dialing.   

Gambar 2.3 
Indraloka Suite 

 

 

 

 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
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3.  Floral Suite 

Kamar ini mempunyai tempat tidur empat, memiliki bak mandi serta 

memiliki fasilitas untuk berjemur. Dan juga memiliki Wifi berkecepatan tinggi. 

Dilengkapi juga dengan tv kabel, 24 jam, shower, hair dryer, work desk & 

chair balcony, in room safe, full, room service length mirror, in room massage,   

individual climate control, connecting rooms available, wake – up service,  

iron / ironing board, international direct dialing, complimentary Wifi, mini bar, 

coffe and tea maker.   

Gambar 2.4 
Floral Suite 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 

4.  Forest Suite 

Kamar ini memiliki tempat perlindungan mewah dengan sedikit hiasan 

estetika Indonesia. Interior fores suite menampilkan bakat kontemporer dengan 

pengaruh lokal yang kaya dengan furniture kayu mahoni. Forest suite ini dapat 

saling berhubungan dengan kamar superior yang menghadap ke laut, fasilitas 

ini dilengkapi dengan tv kabel 24 jam.  
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Gambar 2.5 
 

Forest Suite 
 

 

 

 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

5.  Deluxe Sea Facing 
 Kamar ini ditata  kecanggihan yang dengan suasana  santai, kamar deluxe 

sea memiliki pemandangan laut dan langit yang sangat indah dengan  kain yang di 

buat khusus dan bentuk perabotan kayu yang ramping sehingga memiliki  suasana 

kesejukan  di lingkungan kamar. Bersantai dengan nyaman yang menyenangkan 

ditempat tidur king /twin/ masuk ke kamar mandi untuk berendam di kamar mandi 

dengan suasana yang megah dan mewah.     

   Gambar 2.6 
Deluxe Sea Facing 

 

 

 

 

                 Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 
 

6.   Deluxe Room (Garden View) 

 Di lingkungan kamar ini di kelilingi oleh dedaunan tropis yang rimbun,  

harum dengan bunga mekar dan pohon yang tinggi. Dengan kesegaran alam yang 
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hijau diatas kayu panggung yang ditinggikan didekat jendela, dapat nikmati 

secangkir teh dibalkon pribadi anda saat anda merenungkan lingkungan yang 

tenang, bersantai dalam kenyamanan yang menenangkan di tempat tidur king atau 

tempat tidur twin atau masuk ke kamar mandi untuk berendam di bak mandi.   

 
 
 
 
 

Gambar 2.7 
Deluxe Room 

 

 

 
 
 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  201 
 
2.3. 2.   Fasilitas Villa 

  

 Bintan Lagoon Resort memiliki 57 fasilita villa, yang sengaja di 

buat untuk para tamu yang  inggin menginap bersama keluarga.   

Tabel 2.2 
Jenis-jenis  dan Jumlah Villa pada Hotel Bintan Lagoon Resort Tahun 2018 

No Jenis Villa Jumlah Villa 

1 Angsoka Sea View Villa  10 villa 

 

Angsoka Non Sea View 

Villa 
10 villa 

2 Bouganvil Villa 18 villa 

3 Cempaka Villa 19 villa 
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Jumlah 57 villa 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

1.  Angsoka Villa 

 

Villa ini memiliki  dua lantai empat kamar tidur dan merupakan villa 

terbesar dan termahal yang ada di bintan laggon resort diantara villa yang 

lainnya. Kamar  utama memiliki tempat tidur double dilegkapai kamar mandi 

suite, kamar kedua dan ketiga memiliki tempat tidur twin, kamar tidur keempat 

memiliki tempat tidur single, disertai dua kamar mandi umum. Fasilitas yang 

ada seperti memiliki 4 kamra living room, kitchen set, tv, Ac, private bathroom 

& private swimming pool, Berukuran 325 sqm.    

Gambar 2.8 
Angsoka Villa 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 

2.  Bouganvil Villa 

Villa dengan dua lantai ini berisi empat kamar tidur yng berbeda-beda 

fasilitasn, kamar  utama memiliki tempat tidur double disertai kamar mandi  

suite. Kamar kedua mempunyai tempat tidur twin, dan kamar ketiga dan 

keempat memiliki dua tempat tidur single, serta dua kamar mandi masing – 

masing, vila ini memiliki living area yang sangat luas dan terpisah dengan 

dining area biasanya di gunakan untuk family atau group, fasilitas yang ada 

seperti kitchen set,  tv,  Ac,  private bathroom, berukuran 185 sqm.   
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Gambar 2.9 
Bouganvil Villa 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 

 

 

 

3.  Cempaka Villa 
 

Villa ini berisi tiga kamar tidur, kamar utama mempunyai  tempat tidur 

double dengan kamar mandi suite. Kamar kedua dan ketiga memiliki dua 

tempat tidur single serta dilengkapi dengan kamar mandi masing–masing serta 

living area ynag luas dan terpisah dinning area, fasilitas yang ada seperti 

kitchen set, tv, Ac, private bathroom, berukuran 140 sqm.   

Gambar 2.10 
Cempaka Villa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 

2.3.3.  Fasilitas Restoran 
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  Di wilayah wisata lagooi terdapat restoran yang terlengkap yaitu, Bintan 

Lagoon Resort mempunyai empat restoran utama dan adapun beberapa outlet 

yang dimiliki Bintan Lagoon Resort antara lain: 

1.Nelayan Restaurant 

 Restaurant ini terletak di tepi pantai (disebelah sea sport counter) dan 

merupakan sebuah  ico terfavorite di Bintan Lagoon Resort. Nelayan Restoran ini 

langsung meghadap kelaut lepas restoran ini menyediakan berbagai macam 

pilihan makanan laut akan tetapi juga menyediakan makanan ringan dan juga  

terdapat berbagai menu dengan bahan dasar daging. Restoran ini di lengkapi 

dengan Bar Counter yang memiliki berbagai macam menu minuman yang di 

sediakan seperti  non alcohol dan alcohol, restauran ini memilik daya muat 314 

orang.   

Gambar 2.11 
Nelayan Restaurant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort 2018 
 

 

2.Fiesta Restaurant  

Fiesta adalah salah satu  restoran utama yang dimiliki  oleh Bintan Lagoon 

Resort yang berada di gedung utama di bawah lobby. Restaurant ini 

menghidangkan makanan pagi makan siang dan makan malam secara buffet dan A 

La Carte. Dengan menyediakan beberapa varian menu mulai dari Cold Kitchen,  
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Pastry, Bakery, Asian Food, Western Food dan Iindian Food. Fiesta juga 

memiliki restoran bertema mikro di dalamnya, yang terdapat Little India 

menyajikan makanan India, Mangia menyediakan menu steak, pizza dan pasta 

dengan sistem A La Carte, dan Chop-Chop untuk makanan cina Bintan, kids 

corner untuk anak-anak serta sate club yang menyediakn sate ayam dan ada juga 

sate daging, fiesta berada  di atas bukit yang menghadap ke kolam renang utam  

dengan  pantai yang indah.    

 Para pengunjung dapat menikmati pemandangan Laut Cina Selatan 

yang tidak terhalang dan restoran ini memiliki kapasitas tempat duduk sekitar 700 

orang. Restoran ini juga menampilkan pertunjukan musik live, komedian, pesulap 

dan tarian budaya. Restauran ini beroperasional pada waktu breakfast dari 06.00 

sampai 10.00 wib, lunch dari 2.00 sampai 15.00wib dan dinner dari17.00 sampai 

22.00 WIB 

Gambar 2.12 
Fiesta Restaurant 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

3.Chop-Chop Restourant 

Restoran Chop-Chop berada  pada gedung utama, di lantai bawah lobby,  

sebelah kiri restoran fiesta. Chop–Chop menyediakan menu-menu a’la carte 

Chinese dan Chop-Chop jugam memiliki sebuah outlet yang bernama Noodles 

yang menyediakan berbagai macam jenis mie. Chop-Chop dapat menampung 

tamu dengan kapasitas 93 orang dan jam operasional mulai dari jam 10.00 wib 
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pagi samapai jam 15.00 wib sore dan buka kembali jam 18.00 wib sore  sampai 

jam 22.00 wib malam. Pada saat tingkat okupansi  hotel tinggi jika  ada grup 

chop-chop juga buka untuk makan pagi, sebagai restoran pendukung fiesta,  

baik hanya untuk seating only maupun untuk open line.   

 
 

 
 

 
 

Gambar 2.13 
Chop–Chop Restaurant 

 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 

4.Miyako Japanese Restaurant 

            Salah satu Ciri khas dari restaurant jepang ini adalah menampilkan Live 

Show Cookin yang sudah dipersiapkan meja Teppanyaki di centre area restoran 

tamu  juga dapat melihat atraksi masak secara langsung. Restoran ini buka pada 

saat makanan  siang dan makan  malam dengan sistem A La Carte dan 

Restauran ini memiliki kapasitas 82 meja biasa dan 19 di Teppanyaki 

counter jam operasional pada restaurant ini  di buka pada jam 12.00 siang sampai 

15.00 sore dan pada malam hari di buka pada jam 18.00 sampai 22.30 malam. 

Restaurant ini terletak di bawah lobby di sebelah kanan Fiesta Restauran 
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Gambar 2.14 
Miyako Japanese Restaura 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 

 

5.The Terrace 

Outlet ini berada di main lobby tepatnya di belakang check in counter outlet 

ini bertugas pembuatan dan penyajian welcome drink. The Terrace juga 

menyediakan menu a la carte ruang lingkup outlet hanya di sekitar lobby dengan 

kapsitas tempat duduk 34 orang (inside), 30 orang (outside)dan 29 tempat santai,  

jam operasional adalah 07.00 pagi sampai 24.00 malam.   

         Gambar 2.15 
Terrace 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

 

6.Mojo Café 

 Mojo cafe terletak di lobby dan berdekatan langsung dengan The Terrace.  

Mojo Café lebih dikenal dengan coffe shop outlet ini banyak menjual minuman 

non alcoholic seperti aneka jus dan kopi. Untuk makanan outlet ini menyajikan 
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aneka snack dan pastry dengan fasilitas tempat duduk lima orang di bar counter 

dan 23 orang di Mojo Lounge jam operasional, 10.00 pagi sampai 19.00 malam.  

Gambar 2.16 
Mojo Café 

 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

7.Banquet Room 

Banquet terletak di bagunan utama dan memiliki Function Room dan 

mempunyai standar Set Up untuk Event Meeting, antara lain Theater Style,  

Classroom Style, U-Shape Style Double U-Shape Style, Cluster Style, Fish Bone 

Style,  Board Room Style, V-Shape Style.   

        Gambar 2.17 
Verandah Front 

 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
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Tabel 2.5 
Type Meeting Room di Bintan Lagoon Resort Tahun 2017 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
 

8.Haskell’s Café  

Haskell terletak di Club House dan mempunyai View yang langsung 

mengarah ke lapangan Golf. Outlet ini lebih banyak melayani para Gopher, 

Haskell’s Café melayani a la carte makan pagi dan makan siang dengan kapasitas 

tempat duduk 83 orang di area restoran dan 26 di beranda, jam operasional mulai 

dari Week Day (Senin-Kamis) mulai dari jam 10.00 WIB sampai 18.00 WIB dan 

Weekend (Jumat-Minggu) 07-00 WIB sampai 18.00 WIB.   

 
 

Gamba 2.18 
Haskell’s Café 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
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9.Verandah Café 
 

Outlet ini terletak di leisure centre dengan konsep familly pool.  Kapasitas 

tempat duduk di Outlet ini yaitu 20 kursi panjang yang ada di area kolam renang 

dan 56 kursi di area café, dengan menyediakan menu a la carte dan jam 

operasional ialah 09.00 WIB sampai 17.00WIB.         

 
Gamba 2.19 

Verandah café 
 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  201 

10.Ripples Bar 
 
Berada di bawah restouran fiesta menyediakan makanan siap saji bagi para 

tamu yang menggunakan fasilitas kolam renang dan juga minuman seperti juice, 

mocktail, cockta, soft drink dan juga tamu dapat menikmati  local coconut yang di 

ambil serta  langsung dari pohonnya, kapasitas tempat duduk 100 kursi panjang 

dan 2 pavilium dengan 16 kursi jam operasional 09.00 WIB sampai 17.00 WIB.   

Gambar 2.20 
Ripples Café 

 
 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
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11.Mangia 

Mangia  outlet Ini menggunakan sistem a la carte dan outlet ini  

menggunakan  bahan  yang  diimpor  maupun  lokal  indonesia  yang  

menawarkan  menu, membuat  setiap tamu yang datang  menginginkan  lebih  

banyak duduk santai dan  menikmati  suasana santai dan bersahabat. Makanan  

seperti  roti  Italia segar, pasta lezat, pizza gurih  salah satu  hidangan  khas 

Mangia jadwal oprasional di mangia 10.00 WIB sampai 22.00WIB.   

   
 

            Gambar 2.21 
Mangia 

 
        Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

 

12.Room Service 

Pelayanan yang menyediakan layanan selama 24 jam,Yang selalu di 

persiapkan mengantarkan makanan tamu ke kamar, room service mempunyai 

menu yang tersendiri yang di letakan dalam kamar dan vila, hanya dengan 

mengunakan menelpon kamar tanpa harus keluar kamar. Room service juga 

menjual menu restaurant lain seperti pizza pasta, dan untuk vila mempunyai 

promosi bbq package.     

 

 

Dina. Prosedur Operasional Departemen Kitchen Section Western di Bintan Lagoon Resort©2018



 

24 
 

13.Silk & Karaoke Lounge 

Satu-satunya  yang  memiliki night clup ialah  Bintan Lagoon Resor yang 
ada di lagoi yang bernama silk night club menyediakan fasilitas bagi tamu yang 
ingin menikmati suasana malam dengan hiburan musik dari dj dan tempat 
karoke terdapat minuman alcohol dan non alcohol. Selain itu disini juga 
menyediakan makanan dan minuman yang tertera dimenu bagi para tamu yang 
datang.   

Gambar 2.2 
Silk Night Club 

 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

 

2.3.4.Fasilitas Pendukung 

Di Bintan Lagoon Resort juga menyediakan fasilitas bagi para tamu yang 

inggin menikmati liburan dengan berbagi wahana yang telah di sediakan oleh 

Bintan Lagoon Resort.   

1.Water Activites yang terdapat di Bintan Lagoon Resort adalah jet ski, jet ski tour, 

snorkeling set rental, Kayak (Double),  Kayak (Single), paddle boat, banana boat, 

Water Walking, Small Float Rental, Big Float Rental.   
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Gambar 2.23 
 
 

Bintan Water Sport 
 

                                                                           
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

 

2.Leisure Activities di Bintan Lagoon Resort adalah Billiards/Snooker, Tennis,  

Table Tennis, Basketball, Fusal, Badminton, Beach Volleyball, kides club, batik 

painting, Mahjong (at Leisure Centre), mini golf, bintan golf, adventure golf,  

shopping galleria,  shirt painting, board games, electric cars, powerhouse gym.   

 
Gambar 2.24 

Leisure Activities 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

3. Bintan Spa dan Massage meliputi  

Spa dan massage dimana tamu dapat  manjakan diri setelah lama bermain 

atau berjlan, di sini banyak  menawarkan berbagai layanan yang mencakup ritual 

spa dan terapi tamu dapat memilih berbagai macam paket spa musiman atau tanda 

tangan hari dan tenggelam dalam perawatan dan relaksasi sehari penuh, kedaton 

Spa di Bintan Lagoon Resort di buka pada hari senin, selasa, rabu, kamis dan 
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jumaat buka pada jam 09:00 pagi - 10:00 malam  dan pada hari saptu dan minggu 

buka 09:00 - 11:00 siang.   

Berikut  kedaton spa  dan massage yang ada di Bintan Lagoon Resort 

adalah  

a.  Assage treatments : Javanese Massage (60 min/ 90 min), South Seas 

Massage (60 min/ 90 min), Head, Neck & Shoulder Massage (30 min), Hot 

Stones Massage (90 min), Back Massage (45 min), Body Scrub (30 min) 

dan Body Mask (30 min).   

b. Facial treatment: Kedaton Facial (60 min)  

c. Sole therapy: Aromatherapy Foot Spa (90 min), Aromatherapy Hand 

Spa (90 min) dan Kedaton Foot Massage (45 min/ 75 min) 

d. Massage by the beach: Pijat bintan by the beach memberikan tamu 

dapat menikmati ketenangan dan rileks di  pulau bintan  resort. Bersantai 

di gubuk tepi pantai yang dapat merasakan sensai pijat dan mempelihara 

tubuh dan jiwa dengan sentuhan penyembuhan terapi pijat khusus massage 

by the beach di buka pada jam 09.00 am dan 05,00 pm.   

Gambar 2.25 
Spa & Massage 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

 

Dina. Prosedur Operasional Departemen Kitchen Section Western di Bintan Lagoon Resort©2018



 

27 
 

4.  Terminal Ferry  

Mozaic Ferry Lines merupakan layanan ferry bintan yang melayani tamu 

dari terminal ferry tanah merah di singapura ke terminal ferry Bintan Lagoon 

Resort. Para tamu turun di pantai pasir putih  dan dengan menyeberangi jembatan 

bintan yang panjang dan memasuki Bintan Lagoon Resort melalui terminal ferry 

internasional yang modern dan pribadi, mulailah liburan di atas kapal feri Bintan 

langsung dan temui sesama pelancong yang akan menginap di resort yang sama.   

Rasakan kenyamanan Mozaic Ferry Lines berikut jadwal keberangkata. 

Singapure-bintan:09:00,pagi,4:10(sore) 

Bintan-Singapure:13:00,17:10(Sabtu-Kamis) 

Bintan-Singapure: 11:45, 17:10 (Jumat)  

Gambar 2.26 
Terminal Ferry 

 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 

 

2.4 Struktur Organisasi dan Tingkat Manajemen Perusahaan 

2.4.1.Visi 

 Visi kita adalah tetap pada pasar yang relevan dan kita akan memperkuat 

posisi kita sebagai salah satu komunitas terpadu terbaik di dunia.   
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2.4.2.Misi  

 Misi kita adalah kita memberikan pengalaman dengan spesifikasi tertentu 

tanpa kompromi di setiap interaksi.   

2.4.3.Tujuan organisasi  

a.Mutu yang tinggi 

         Kami menganut mutu yang tinggi dan berusaha untuk menggapai standar 

yang tertinggi di setiap interaksi.  

b.komitmen 

 Kami akan berkomitment tanpa syarat untuk memberikan pelayanan dari 

hati dan berusaha mencapai kepuasan pelanggan, tanpa penggecualian, kami akan 

memahami, mengantisipasi dan benar-benar peduli dengan kebutuhan pelanggan, 

memberikan dengan mudahnya dan penuh perhatian.   

c.integritas 

     Kami akan melakukan bisnis dengan kejujuran yang tinggi, keadilan dan 

penuh tangung jawab atas semua tindakan-tindakan kita, kami menerapkan 

prinsip-prinsip kepercayaan, kejujuran, rasa hormat, integritas dan komitmen 

untuk memelihara dan menigkatkan semua hubungan internal dan eksternal kita.   
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2.4.4. Struktur Organisasi Hotel  

 

                                             Tablen.2.6 
Organatation chart 

Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
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2.4.5. Organisasi Departemen Kitchen 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablen.2.6 

Organisasi Departemen Kitchen 
Sumber: Bintan Lagoon Resort,  2018 
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2.4 Tugas dan Tanggung Jawab derpartmen kitchen 

2.4.1 Tugas dan Tanggung (Executive Chef) 

tugasnya sebagai berikut: 

1. Menyusunan semua menu di departemen  yang ada.   

2. Pengontrolan terhadap order barang dan bahan makanan dari store.   

3. Membuat jadwal kerja harian staff kitchen dan memastikan semua staff 

menyelesaikan perkerjaannya dengan waktu yang sudah di tentukan.   

4. Mengajarkan membuat menu baru ke staff.   

5. Bertugas atau mengontrol sesorang staff untuk mengisi from cuti atau berhenti 

dalam perkerjaan.   

6. Mengatur section untuk anak training.   

7. Memberikan contoh berbagai metode memasak kepada staff.   

8. Memastikan ligkungan area memasak bersih.   

9. Memastikan peralatan yang di kitchen selalu bersih dan tidak rusak.   

10.Memastikan semua bahan yang penting masih dapat digunakan atau 

membuangnya jika sudah tidak dapat digunakan lagi.   

11. Mengontrol cost dan menentukan food price.   

 12. Mengatur set up menu jika ada buffet.   
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13. Mengawasi pekerjaan dapur pada waktu operasional sehingga memastikan 

kualitas dan mutu makanan tetap baik dan layak di makan.   

14. Menjaga hubungan baik dengan para rekan-rekan kerja. 

15. Memimpin briefing.   

16. Memberi nasehat ke staff jika ada staff yang melakukan kesalahan yang 

dilakukan staff kitchen.   

17. Berkerja denagan F&B manager khususnya dalam hal penyediaan makanan 

dan minuman dalam jamuan atau rapat-rapat yang di adakan oleh hotel.   

2.4.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Sous Chef  

Seorang Sous Chef ialah yang bertanggung jawab atas outlet yang ada di 

main kitchen dan ikut mengawasi jalannya operasional di kitchen.   

1. Mengawasi proses pengolahan makanan dan menjaga kualitas dari mutu 

makanan.   

2. Memberikan contoh berbagai metode memasak kepada staff.   

3. Memastikan ligkungan area memasak bersih.   

4. Memastikan semua bahan yang penting masih dapat digunakan atau 

membuangnya jika sudah tidak dapat digunakan lagi.   

5. Memastikan peralatan yang di kitchen selalu bersih dan tidak rusak.   

6. Memimpin briefing.   

7. Membantu executive chef dalam menghitung biaya makanan.   
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8. Membantu executive chef dalam membuat jadwal staff kitchen.   

9. Memberikan informasi kepada staff kitchen. 

10. Meyakinkan semua staff didapur memiliki suasana yang nyaman dan 

menghindari    kesalahpahaman dengan waiter/ess.   

11. Membantu executive chef memberi nasehat ke staff jika ada staff yang 

melakukan kesalahan yang dilakukan staff kitchen.   

12. Membantu executive chef mengatur section untuk anak training jika executive 

chef  mempunyai halangan.   

2.4.1.3.Tugas dan Tanggung Jawab Junior Sous Chef 

Junior sous chef memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya 

operasional sehari – hari di kitchen, karena bertanggung jawab kepada produk 

yang disajikan termasuk dalam merancang menu.   

2.4.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab Chef De Partie  

 Chef De Partie mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya 

operasional outlet   mengorganisasi dan membagi tugas terhadap bawahannya 

serta ikut langsung mengolah makanan.   

2.4.1.5.  Tugas dan Tanggung Jawab Demi Chef 

Tugas dan tanggung jawab dari demi chef adalah hanya membantu chef de 

partie melaksanakan tugasnya.   
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2.4.1.6.  Tugas dan Tanggung Jawab  Commis 1 

 Commis 1 adalah sesorang yang mampu untuk mengambil alih tanggung 

jawab atasan dan ada bebrapa hal di berikan tugas untuk menggantikanya  sebagai 

“chef de partie/demi chef”, apabilla orang tersebut yang bersangkutan sedang 

berhalangan.   

2.4.1.7. Tugas dan Tanggung Jawab  Commis  2 

Bertanggung jawab terhadap persiapan dan pengolahan bahan makanan 

disamping itu bersama commis 3, mereka berkewajiban untuk menunjang proses 

pengolahan dan penyajian yang dilaksanakan commis 1.   

2.4.1.8. Tugas dan Tanggung Jawab  Commis  3 

  Bertugas untuk membantu kelancaran proses pengolahan makanan serta 

kerapihan bahan – bahan makanan dan peralatan.   

2.5 Fasilitas Kitchen Departmen 

Berikut ini adalah beberapa fasilitas dan perlengkapan sebagai 

penunjang dalam kegiatan Food and Beverage Product :  

1. Equipment 

a.Walking Chiller 

Berfungsi untuk menyimpan bahan makanan yang tidak tahan lama 

dalam jumlah yang besar sehingga bahan – bahan makanan tersebut tidak 

mudah rusak dan tetap segar.   
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b. Refrigerator 

Untuk membekukan bahan makanan sehingga makanan tersebut 

bisa tahan lama seperti daging, ayam, ikan, dll.   

c.Warmer 

Menyimpan makanan yang siap saji dan menjaga agar suhu 

makanan tersebut tetap hangat sehingga tidak merusak makanan serta 

tetap segar.   

d.Chiller 

Berfungsi untuk menyimpan bahan makanan jumlah yang tidak 

terlalu besar agar pada saat bahan makanan tersebut mudah diambil ketika 

akan digunakan.   

f.Blender 

  Menghaluskan bahan makanan yang  digunakan pada saat proses 

pemasakan.   

 g.Microwave  

Berfungsi untuk memanaskan bahan-bahan makanan seperti bacon 

yang membeku dll.   

 h.Steamer 

 Untuk memasak makanan menggunakan uap air yang panas 

sampai benar – benar masak seperti memasak nasi dll.   

 i.Chineese Stove 

Kompor gas dengan kekuatan api yang sangat besar untuk 

mempercepat proses pemasakan.   

 j.Gas Stove 
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Kompor gas dengan kekuatan api yang sedang, untuk berfungsi  

memasak bahan – bahan makanan yang mudah masak dan juga sering 

digunakan untuk proses simmering.   

 k.Table Working 

Yaitu meja panjang yang terbuat dari bahan stainless yang berguna 

untuk sebagai tempat bekerja biasanya di bawahnya terdapat chiller.   

 l.Deep Fried Machine 

Mesin yang diisi dengan minyak mempunyai suhu yang stabil dan 

berfungsi untuk menggoreng bahan makanan agar terendam minyak 

sehingga akan masak secara keseluruhan.   

m.Store room 

   ruangan ini untuk menyimpan bahan yang bersifat kering.   

  n.Drawer  

   tempat yang menyimpan peralatan utensil dan buku orderan store.   

2.  Tools 

a.  Saute Pan: pan yang digunakan untuk memasak soup / sauce.   

b. Balloon whisk: alat untuk mengocok telur / dreesing.   

c. Saute pan : peralatan ini berfungsi  untuk memasak dengan minyak yang sedikit 

tanpa tutup.    

d. Ladle :alat untuk mengukur bahan makanan / soup.   

e. Knife : peralatan ini di gunakan untuk memotong bahan makanan.   
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f. Cutting board : peralatan ini dapat digunakan sebagai alas untuk memotong 

bahan makanan.   

g. Strainer : suatu peralatan yang di gunakan untuk menyaring makanan yang 

bersifat cairan.   

h. Stock pot : suatu wadah yang berukuran besar  untuk memasak kaldu atau soup 

dalam jumlah banyak.   

i. Roasting pan : peralatan ini sangat berfungsi untuk memanggang daging/ tulang 

didalam oven.   

j. Food slicer : suatu peralatan yang di gunakan untuk mengiris makanan sesuai 

dengan keinginan  dan ketebalan suatu makanan yag di ingginkan.   

k. Ladle : peralatan yang berfungsi untuk mengukur makanan yang cairan atau 

soup.   

l. Mixing bowl: sebuah wadah yang berfungsi untuk mencampur  makanan, 

adonan, saus,  mengocok telur dan menyimpan bahan maknan.   

m. Container : sebuah alat yang berbentuk panjang berfungsi sebagi menyimpan 

dan membumbui bahan makanan.   

n. Can opener :  alat ini berfungsi untukmembuka kaleng.   

o. Injection:  suatu peralatan yang di gunakan untuk meletakkan / menyimapan 

bahan makanan.   

 p.Grater : suatu peraltan yang di gunakan untuk memarut bahan makanan dengan 

ukuran ketebalan yang di ingginkan.   
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q. Spatula:  berfungsi untuk  mengoles butter,  mayonnaise,  dll.    

r. Wooden spatula : peralatan yang  berguna untuk membalik makanan seperti.   

s. Brush : suatu peralatan yang di gunakan mengoles minyak atau butter ke atas 

makanan.   

 t. Mandolin : alat yang berfungsi  untuk memotong bahan untuk dijadikan bahan 

campuran salad sesuai dengan jenis dan ukuran tertentu.    

u. Blender :  berfungsi menghancurkan bahan–bahan yang akan digunakan untuk 

memasak.   

f. Sharpener : alat yang di gunakan pengasah pisau.   

w. Waffle machine : digunakan  untuk memasak waffle jika ada orderan a’lacarte.   

x. Wok : alat untuk memasak  
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