
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, 

dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan). Sedangkan menurut Muljadi 2012, pariwisata adalah suatu 

aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal 

sehari-hari dengan suatu alasan apapun, selain melakukan kegiatan yang biasa 

menghasilkan upah atau gaji (Rosita, Karim, Haq, Jurnal Administrasi Publik, 

Agustus 2016). 

Ada salah satu ciri mendasar dari industri pariwisata yang 

membedakannya dari industri lain, dan ini adalah keunikan pariwisata yang 

dinikmati oleh sejumlah populasi yang mengunjungi daerah tujuan untuk 

mendapatkan suatu produk, layanan atau pengalaman sementara. Bisnis ini 

memerlukan biaya modal yang cukup besar untuk membentuk perbedaan dalam 

hal layanan pariwisata dan pusat-pusat produksi, dengan harapan bahwa tujuan 

tersebut akan menarik pengunjung. 

 Dan sebagaimana disebutkan dalam situs berita netrakepri.com, Swiss-

Belhotel Harbour Bay merupakan salah satu hotel berbintang 4 di Batam yang 

memiliki  lokasi yang strategis karena berdekatan dengan pelabuhan ferry 

Harbour Bay dan merupakan salah satu hotel yang paling diminati oleh 

pengunjung mancanegara seperti Singapura dan Malaysia. 
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Karena sengitnya persaingan dalam bisnis perhotelan inilah, penulis 

termotivasi untuk mengimplementasikan ilmu yang penulis miliki untuk 

internship di departemen sales & marketing SBI Batam dan berharap untuk 

mendapatkan berbagai ilmu tambahan terutama sebagai seorang public relations / 

marketing communications yang kompeten dan memiliki daya saing di industri 

hotel terutama pada bagian marketing, dan juga berharap dapat memberikan 

kontribusi terhadap SBI Batam. 

1.2 Tujuan Pelaksanaan 

      Adapun pelaksanaan kegiatan internship yang diimplementasikan pada tanggal 

11 Februari 2019 hingga 11 Mei 2019 di SBI Batam ini memiliki beberapa tujuan 

pelaksanaan seperti tertulis dibawah ini; 

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam hal penyelenggaraan 

lengkapnya pelaksanaan kegiatan internship, dan memenuhi prosedur 

dalam hal penyelesaian prodi (program studi) ilmu pendidikan Strata 1 

Manajemen Pariwisata pada Fakultas Ekonomi di UIB (Universitas 

Internasional Batam). 

2. Mendalami ilmu yang penulis bekali dari universitas ke tahap yang lebih 

lanjut terutama dalam penerapan sales & marketing. 

3. Memiliki keunggulan dalam hal marketing hotel dalam hal implementasi 

ilmu yang penulis dapatkan untuk dijadikan bahan acuan serta pelaksanaan 

di dunia kerja nyata. 

4. Menambah nilai positif dalam hal kepribadian sebagai seorang hotelier 

yang mampu bertanggung jawab terhadap job descriptions yang diberikan 

oleh perusahaan secara baik dan benar. 
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1.3  Manfaat Pelaksanaan 

       Adapun beberapa fungsi atau manfaat dari pelaksanaan kegiatan internship 

yang berjudul Peran Seorang Cluster Public Relations Trainee di SBI Batam ini 

adalah: 

1. Menjadi bahan referensi yang dapat membantu para mahasiswa dan 

mahasiswi prodi Manajemen Pariwisata di UIB (Universitas Internasional 

Batam). 

2. Menghasilkan seorang calon hotelier yang bertanggung jawab dan 

terampil dalam hal pelaksanaan tugas dan memiliki tingkat kreativitas 

yang diharapkan dalam bidang marketing. 

 

 1.4 Strategi Pengumpulan Data 

Berdasarkan situs globalstatistik.com, ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Beberapa metode tersebut adalah 

sebagai berikut ; 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis dengan cara bertanya jawab kepada individu yang berkaitan. 

2. Observasi 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati 

apa yang terjadi di lapangan. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang 

terjadi. 
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3. Data Sekunder 

Metode data sekunder merupakan metode yang dilakukan dengan 

mengumpukan dan meneliti data-data yang didapatkan dari berbagai sumber 

seperti jurnal, buku, websites dan lainnya. 

Dari beberapa metode tersebut, penulis menggunakan keseluruhan metode 

untuk mengerjakan laporan internship; 

1. Wawancara 

Penulis melakukan kegiatan wawancara secara tidak langsung kepada 

staf-staf di departemen yang terkait setiap harinya. Hal-hal yang 

ditanyakan adalah pemasalahan ataupun kegiatan yang dialami ataupun 

dilakukan setiap harinya serta hal-hal yang berhubungan dengan 

operasional hotel dan lainnya. 

2. Observasi 

Selama menjalani aktivitas internship di Swiss-Belhotel Batam, penulis 

melakukan observasi pada kegiatan sehari-hari di departemen marketing. 

Penulis juga mengamati kejadian sehari-hari di hotel dan berbagai 

masalah yang muncul serta bagaimana cara untuk penanganannya. 

3. Data Sekunder 

Penulis juga mengumpulkan berbagai data, baik itu berhubungan dengan 

departemen marketing ataupun data-data hotel secara umum. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

      Penyelesaian penulisan berjudul “Peran Seorang Cluster Public Relations 

Trainee di Swiss-Belhotel Batam” ini disusun menjadi beberapa bagian; 

 

Bab I - Pendahuluan 

          Penulis mendeskripsikan pendahuluan dari suatu industri pariwisata, tujuan 

pelaksanaan internship, dan manfaat dari penyelesaian laporan internship, serta 

menjabarkan berbagai teknik pengumpulan data dan metode yang penulis 

implementasikan. 

Bab II - Gambaran Umum Tempat Training 

         Informasi serta sejarah hotel akan dijelaskan pada bab ini. Selain itu, juga 

terdapat penjelasan fasilitas, struktur organisasi sales & marketing, serta makna 

dan filosofi logo SBI Batam. 

Bab III - Kerangka Teoritis 

         Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori marketing, peranan serta tugas 

dan kegiatan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Bab IV - Hasil Aktivitas Internship dan Permasalahannya 

          Pada Bab 4 akan dijelaskan mengenai kegiatan internship yang penulis 

jalani selama 3 bulan serta permasalahan yang ditemui. 

Bab V - Analisa Pembahasan 

         Bab ini menjelaskan teknik serta pembahasan dari permasalahan yang 

penulis temui selama menjalani internship di SBI Batam. 
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Bab VI - Penutup 

         Bab 6 akan dijelaskan mengenai kesimpulan tentang penguraian laporan 

internship secara singkat selama penulis menjalani kegiatan dalam 3 bulan 

tersebut yang akan diteruskan dengan penulisan saran atau rekomendasi terhadap 

SBI Batam.  
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