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Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam 
meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu kota yang juga memiliki peran 
dalam meningkatkan sektor pariwisata ialah Batam. Kota Batam ialah kota yang 

memiliki letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Oleh 
karena itu, banyak wisatawan yang datang dari Singapura, Malaysia dan 
wisatawan mancanegara lainnya yang berkunjung ke Batam dengan berbagai 

tujuan, seperti berbelanja, mengunjungi tempat rekreasi dan berbisnis. Melihat 
kesempatan ini, maka berdirilah Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam sebagai city 
hotel berbintang empat yang berada di lokasi yang sangat strategis dan berdekatan 

dengan pelabuhan ferry, serta memiliki fasilitas dan pelayanan yang sangat baik 
sehingga membuat penulis tertarik untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di 
sana. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “Aktifitas Praktek Kerja Lapangan 

pada bagian HR Department di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam.” 
 

Tujuan penulis dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek ini, adalah 
untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan 
manajemen konsentrasi pariwisata, serta untuk mempelajari cara menangani 

masalah yang dihadapi oleh penulis saat melaksanakan praktek kerja lapangan, 
khususnya di bidang Human Resources Department. Dalam penulisan Laporan 
Kerja Praktek ini, penulis mengumpulkan data dengan metode observasi dan 
wawancara. 

 
Praktek kerja lapangan di departemen human resources Swiss-Belhotel 

Harbour Bay Batam, banyak memberikan ilmu kepada penulis dalam menangani 
masalah yang dihadapi, khususnya pada sektor sumber daya manusia yang ada di 
hotel, serta cara mengelola sector sumber daya manusia pada hotel tersebut. Selain 

itu, praktek kerja lapangan ini telah memberikan gambaran kepada penulis 
mengenai kejadian serta kondisi nyata didalam industri perhotelan. 
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