
BAB III 
GAMBARAN UMUM TEMPAT TRAINING 

 
 

3.1 Sejarah singkat Swiss in Hotel Batam 

Pada 28 Agustus 2002, hotel swiss inn batam di bangun dengan nama hotel 

island garden hotel ditangani oleh company dari (PT. Hotel Citra Nusantara 

Prakarsa) dengan fasiltas 115 kamar superior, restaurant dengan kapasitas 75 pax, 

serunai bar 24 pax dan orchid meeting room dengan kapasitas 100 pax. 

Hotel island garden ditangani oleh swiss belhotel international dengan nama 

Hotel Swiss inn Batam, dengan penambahan fasilitas 128 kamar terdiri dari 115 

kamar superior, 6 kamar deluxe, 3 kamar executive dan 4 kamar suite, dan 

penambahan fasilitas hotel Barelo restaurant 95 pax, Dan Renovasi KTV menjadi 

outlate Lapizza di tanggal 08 maret 2017 dengan menu Pizza dan drought beer 

dengan kapasitas 100 pax   

3.1.1 Fasilitas hotel 

Fasilitas yang terdapat di dalam kamar adalah sebagai berikut: 

1. Televisi 

2. USEE tv channel 

3. Safety box 

4. Fridge/ Minibar 

5. Freewifi internet access 

6. Coffe & tea maker 

7. Air conditioner 

8. Bathtub 
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Terdapat fasilitas umum yang disediakan di Swiss inn hotel, yaitu : 

1. Restaurant 

Swiss in Hotel Batam memiliki 2 Restaurant yaitu :Lapizza Restaurant 

dan Swiss Café 

2. Fitnes Center  

Fitnes Center beroperasi setiap hari mulai 08.00 AM sampai 10.00 PM 

yang tersedian untuk melengkapai suasana dan menambah kegiatan liburan 

para tamu yang sedang bermalam, untuk meningkatkan kebugaran tubuh 

mereka.  

3. SPA  

Swiss spa & Massage yang terletak di lantai 2 hotel didepan fitness 

center yang dibuka selama 24 jam. 

4. Ruang Rapat 

Swiss in Hotel Batam mempunyai 2 tempat untuk mengadakan Meeting 

diantaranya :  

1) Ruby, terletak di lt. 2  dan mampu menampung kapasitas max 30 

pax.  

2) Red Diamond, terletak di lt.2 dan mampu menampung kapasitas max 

100 pax.  
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3.2 Visi, Misi serta Tujuan Organisasi 

3.2.1 Visi 

Visi dari Swiss-Inn Batam adalah untuk menjadi yang terdepan dalam hal 

segmen pasar di Batam. 

3.2.2 Misi 

1. Memberi kemudahan, kehandalan, kecepat-tanggapan dan kepastian serta 

memberikan empati kepada pelanggan dan tim. 

2. Secara konsisten melakukan pelatihan dalam menyiapkan dan 

mengembangkan tim kerja untuk masa depan yang lebih baik. 

3. Mencapai pengembalian investasi yang lebih baik kepada pemilik perusahaan 

serta mencapai keuntungan yang maksimal. 

3.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi di Swiss Inn Hotel, Sumber: Swiss Inn 
Hotel Batam, 2017 
 

3.3.1 Struktur Organisasi Front Office Department 

Berikut ini adalah struktur organisasi Swiss Inn Hotel : 
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3.3.2 Job Desk Front desk 

1. Job description front Office  manage 

a. Bertanggung jawab kepada Direktur Hotel dengan operasional mengenai 

front desk. 

b. Berurusan dengan semua permintaan dan keluhan tamu. 

c. Bertanggung jawab tentang keuangan yang ada di front desk dengan 

financial controller. 

2. Job description Duty Manager 

a. Mennyambut kedatangan tamu dengan professional serta dengan 

keramahtamahan, memberikan kepuasan sesuai harapan para tamu 

sampai dengan tamu check out dari hotel. 

b. Melayani tamu dengan baik dengan menjaga komunikasi yang baik antar 

department. 

c. Menjaga penjualan tingkat hunian dan kamar setiap hari. 

d. Melakukan kerja sama yang baik dengan seluruh staff front office 

terutama guest service dan front desk. 

e. Memantau pekerjaan secara keseluruhan setiap karyawan front desk. 

f. Mencar pengetahuan mengenai peningkatan hotel dan memberikan jasa 

pelayanan dalam menginformasikan dan memberikan tanggapan 

terhadap kebutuhan tamu. 
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g. Memberikan arahan penutupan bagian cashier di front desk. 

h. Memeriksa semua pendaftaran tamu selesai dan berdasarkan Opera 

PMS. 

3. Job description staff 

a. Memastikan reservasi kamar untuk yang akan ditempati hari ini serta 

memastikan kamar sudah tersedia. Sebelum dilakukan block terhadap 

kamar harus ditentukan terlebih dahulu. 

b. Menghitung jumlah semua kamar yang tersedia. 

c. Menyiapkan keperluan tamu kelas VIP. 

d. Menyiapkan keperluan tamu yang berkelompok. 

e. Menyambut tamu yang berkunjung secara langsung ke hotel atau dikenal 

dengan istilah walk-in guest. 

f. Menyambut tamu secara personal dengan melakukan reservation. 

g. Menyambut tamu berkelas VIP. 

h. Menyambut tamu yang berkelompok. 

i. Membuat rincian berupa laporan tentang tingkat penjualan room. 

j. Membuat catatan yang direkap dalam sebuah laporan tentang tingkat 

penjualan room 

k. Membuat sebuah pencatatan tamu yang menginap  
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l. Membuat sebuah pencatatan terhadap tamu yang akan check out. 

m. Melakukan tanggapan bagi para tamu yang akan meninggalan hotel. 

n. Mengatasi change room. 

o. Mengatasi ulasan negatid dari para tamu. 

3.4 Fasilitas Departemen 

Fasilitas di Front office Swiss in Hotel dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 

3.4.1 Hardware 

1. Perangkat Komputer 

Merupakan fasilitas yang disediakan pihak hotel untuk menyokong 

operasional pekerjaan yang akan terjadi di front desk. 

2. Printer 

Ialah fasilitas yang terpenting untuk melakukan pencetak data selama 

kegiatan operasional berlangsung. 

3. Mesin EDC Maybank dan Bni 

Merupakan alat transaksi yang disediakan oleh front office department 

untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan debit card maupun 

credit card. 

4. Telepon 

Merupakan sarana dalam berkomunikasi terhadap staf yang bekerja di 

hotel maupun terhadap tamu yang menginap atau yang akan melakukan 

reservasi melalui via telepon. 
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3.4.2 Software  

1. PowerPro Hotel System 

 Department front office menggunakan PowerPro yang merupakan system 

yang menyimpan data tamu serta proses check-in sampai dengan check-out 

dilakukan melalui sistem ini. 

2. SyronKey 

SyronKey merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam operasional 

front office untuk membuat kunci akses kamar. 

3.  Microsoft Outlook 

Microsoft Outlook merupakan sebuah wadah dalam berkomunikasi secara 

digital dengan melakukan pengiriman email baik secara eksternal ataupun 

internal.  

3.5 Hubungan kerja front office dengan departemen lainnya 

1. Housekeeping Department 

Housekeeping dalam bertanggung jawab terhadap kebersihan, kebersihan 

serta kenyamanan  di kamar serta puclic area yang berada di hotel. Hubungan 

kerja Front Office dengan Housekeeping secara garis besar yaitu: 

a. Pengatasan pembaharuan room status. 

b. Pengatasan change room. 

c. Pengatasan ulasan negatif dari para tamu. 
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d. Pengatasan persiapan terhadap tamu Honeymoon, berkelas VIP, dan 

Long Stay Guest. 

e. Memastikan kebutuhan para tamu yang terkait dengan section 

Housekeeping. 

2. Sales dan Marketing Department 

Penjualan produk dari hotel membutuhkan pengarahan yang baik dengan 

begitu dibutuhkan kerja sama agar dapat terwujud peningkatan penjualan kamar. 

Adapun hubungan kerjanya yaitu : 

a. Paket promosi yang akan dijual kepada tamu. 

b. Pemesanan kamar bagi tamu rombongan yang mempunyai kegiatan atau 

serangkaian acara di hotel. 

c. Menginformasikan tamu jika terdapat tamu VIP dari suatu rombongan 

d. Menginformasikan apakah ada event-event yang di adakan di hotel  

e. Pembagian BEO yang dilakukan oleh Sales dan Marketing. 

3. Engineering Department 

Engineering Department bertugas untuk memeriksa serta memperbaiki 

ulasan negatif tamu atau kerusakan fasilitas Hotel baik itu Telephone, Furniture 

maupun Electricyang yang berada di setiap kamar dengan bantuan dari front 

office. 
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4. Purchasing Department 

Menyediakan seluruh keperluan yang dibutuhkan selama operasional di 

deparmenr Front Office dalam operasional. 

5. Food & Beverage Service Department 

Department ini berperan dalam jasa penyediaan minuman ataupun makanan, 

yang dihubungkan dengan pihak Front Office Department yaitu : 

a. Pada saat tamu sampai di lobby hotel front office akan meminta bagian F&B 

Service untuk menyediakan welcome drink. 

b. Front Office bertugas mendata tentang jumlah tamu yang akan breakfast. 

c. Menginformasi kepada bagian room service kepada tamu Long stay dan VIP 

dalam pengantaran welcome cake ataupun welcome letter. 

d. Memesan fruit table bagi tamu yang berkelas VIP pada saat kedatangan. 

6. Finance danAccounting Department 

Bagian ini merupakan bagian yang memiliki tugas dalam menangani 

keuangan hotel. Kerja sama dengan bagian ini berupa sebagai berikut : 

a. Permasalahan penagihan kredit dari tamu, penagihan terhadap travel agent 

dan perusahaan. 

b. Permasalahan dalam menangani Night Audit. 
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3.6 Klasifikasi Swiss in Hotel Batam 

1. Berdasarkan Banyaknya Kamar 

Dapat diperhatikan dari jumlah kamar Swiss in Batam maka dari itu hotel ini 

dikelompokkan sebagai hotel berukuran medium. 

2. Berdasarkan Kelas  

Swiss in Hotel Batam termasuk hotel bintang tiga.  

3. Berdasarkan Plan 

Swiss in Hotel Batam termasuk dalam Continental Plan, yang merupakan 

pembayaran kamar sudah termasuk Continental Breakfast. 

4. Berdasarkan Lokasi 

Berdasrakan lokasi dari Swiss in Hotel Batam terletak pada kawasan di tengah 

kota maka bisa disebutkan sebagai Bisnis Hotel. 

5. Berdasarkan Area 

Berdasarkan area Swiss in Hotel Batam terletak pada area yang berdekatan 

dengan shopping center maka bisa disebutkan sebagai Urban Hotel. 

6. Berdasarkan Waktu Tamu Menginap 

Swiss in Hotel Batam merupakan Semi residential Hotel yaitu guest yang 

menginap biasanya lebih dari satu hari.  
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