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BAB IV

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Objek Penelitian

Hotel Akasia adalah bagian dari Institute Komputer dan perhotelan

Indonesia (IKPI) Pekanbaru. Pada tahun 2002 kampus lama IKPI yang

beralamat di jalan Cempaka, Suka Jadi sudah tidak memadai lagi dan tidak

sesuai dengan standard yang ada maka pada tahun 2004 Bapak. Drs.H.Ondi

Sukmara, Msc dan Bapak Afriyendi Anas, BSc, merembukan masalah

pratikum bagi mahasiswa dan mahsisiwi IKPI khususnya untuk jurusan

Perhotelan. Dan mereka memutuskan untuk memindahkan kampus IKPI dari

jalan Cempaka SukaJadi ke Jalan Jenderal Sudirman No. 419 B dan sekaligus

didirikanlah Hotel IKPI Trainee sebagai sarana pratikum bagi mahasiswa/I

IKPI khususnya jurusan perhotelan.

Pada awalnya hotel Akasia bernama hotel IKPI Trainee dan hanya

memiliki 1 ruko, pada bulan juli 2004 ruang pratikum diperluas menjadi

delapan ruko. Nama hotel dirubah menjadi hotel  Akasia pada bulan agustus

2004, dan pada tanggal 16 Agustus 2004 ada sebuah instansi pemerintah yakni

BPS (Badan Pusat Statistik) mengadakan pelatihan ditempat trainee

mahasiswa/I IKPI.

Hotel Akasia sekarang sudah menjadi hotel umum, hotel ini sering

digunakan  sebagai tempat pelatihan dari dinas pemerintah pekanbaru dan dari

instansi swasta lainnya seperti Badan Kepegawaian Pekanbaru, Dinas

Koperasi & UKM, Dinas Kehutanan. BPHHP WIL III PKU, BPS, Dinas
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Perikanan,  Satpol-PP,  BKP dan untuk instasi swasta atau organisasi lainnya

adalah PAUD , PERTUNI, Karang Taruna , dan masih banyak lagi lainnya,

dengan hanya memiliki 31 kamar dan 1 ruang meeting dan 1 restaurant, maka

pada tahun 2008 hotel Akasia menambah  gedung baru sebanyak 4 ruko

dengan beberapa fasilitas tambahan diantaranya adalah penambahan kamar

sebanyak 18 kamar dan  3 ruang pertemuan dan penambahan satu buah

restaurant,  gedung baru diresmikan tepat pada bulan agustus 2008.

Dan pada bulan juli 2009 hotel Akasia menambah satu ruang

pertemuan lagi dilantai 3 yaitu payung sekaki Hall, pada Bulan Februari Hotel

Akasia kembali menambah kamar sebanyak 10 Kamar, jadi total kamar

menjadi 65 Kamar, sekarang pun Akasia Masih menbangun kamar, target

kamar hotel Akasia menjelang ISG 2013 adalah sebanyak 80 Kamar.

Jumlah karyawan hotel akasia berjumlah 30 orang yang terdiri dari

beberapa departemen diantaranya, laundry, kitchen, house keeping. Banquet

dll. Meskipun demikian hotel Akasia ini masih digunakan sebagai tempat

praktek mahasiswa/I IKPI, dan kebanyakan yang bekerja dihotel Akasia

adalah para alumni mahasisiwa/I IKPI itu sendiri.

Omset hotel akasia setiap bulannya berkisar antara 140 s/d 200

juta/bulan yang didapat dari hasil penjualan kamar, makan minum, laundry

dan sewa ruang pertemuan.
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4.2. Aktivitas Objek Penelitian

4.2.1. Proses Pelayanan Hotel

Dalam proses pelayanan hotel, Hotel Akasia Pekanbaru

mempunyai kemudahan bagi tamu yang akan menyewa kamar. Proses

pelayanan ini ditujukan untuk membantu tamu agar dapat menikmati

segala macam fasilitas yang ditawarkan. Pihak Hotel Akasia Pekanbaru

berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada para tamu.

Adapun prosedur pelayanan hotel yang ada di Hotel Akasia

Pekanbaru, antara lain:

1. Tamu check in

2. Pihak front office memberikan informasi kepada tamu berupa room

rates atau daftar harga sewa kamar kepada tamu.

3. Jika sudah terjadi kesepakatan maka tamu mengisi registration card

serta menitipkan kartu identitas yang masih berlaku.

4. Tamu membayar biaya sewa kamar untuk 1 malam, disertai

pemberitahuan tentang waktu check out esok hari.

5. Tamu diantar oleh room boy menuju kamar yang telah disewa dengan

membawa semua barang-barang yang dibawa tamu.

6. Tamu akan mendapat welcome drink secara cuma-cuma sesampainya

di kamar, selain itu tamu juga dapat memesan makanan dan minuman

kepada bagian food and beverage melalui telepon.

7. Tamu check out
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8. Jika waktu check out telah tiba, tamu menuju front office untuk tanda

tangan di registration card dan menyeleseikan administrasi di bagian

kasir.

9. Tamu tidak lupa menyerahkan kembali kunci kamar kepada bagian

front office, serta mengambil kartu identitas yang dititipkan pada

waktu check in.

4.3. Personalia Perusahaan

1. Tunjangan dan Sistem Pembayaran Gaji

Dalam sistem pemberian gaji kepada karyawan tergantung pada

jabatan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Gaji yang diterima karyawan

dibayarkan setiap bulan secara cash atau tunai sesuai dengan standar yang

berlaku. Serta di berikan gaji service setiap tgl 15 setiap bulan nya,

Service ini berdasarkan tingkat hunian tamu. Disamping diberikan gaji

pokok setiap bulannya, setiap karyawan juga menerima tunjangan

kompensasi yaitu berupa:

1. Tunjangan Jabatan, diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan

atau posisi penting di perusahaan.

2. Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan kepada setiap karyawan pada

waktu hari raya atau lebaran.

2. Jam Kerja

Jam kerja pada Hotel Akasia Pekanbaru selama 24 jam yang dibagi

atas 3 (tiga) shift kerja, yaitu:

Shift I : 07.00 – 15.00
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Shift II : 15.00 – 23.00

Shift III : 23.00 – 07.00

Perputaran jam kerja karyawan antara shift I, shift II, dan shift III

di ganti setiap 5 (lima) hari sekali. Setiap shift diberi waktu istirahat

selama 1 jam.

3. Pengembangan Karyawan

Hotel Akasia Pekanbaru mengadakan usaha pengembangan

karyawan hotel. Usaha ini biasanya dilakukan oleh pihak hotel bekerja

sama dengan perkumpulan usaha perhotelan yang ada di Kota Pekanbaru

dalam mengadakan kegiatan training atau kursus sesuai dengan keahlian

masing-masing karyawan.

4. Tenaga Kerja

1. Jumlah Karyawan dan Tingkat Pendidikan Karyawan

Hotel Akasia Pekanbaru memiliki karyawan berjumlah 24

orang, yang mana seluruh karyawan memiliki tingkat pendidikan yang

berbeda-beda. Meskipun begitu, para karyawan tetap memilki

profesionalisme dan loyalitas dalam bekerja. Karena berkembangnya

sebuah hotel merupakan kerja keras dari para karyawannya yang

bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada tamu. Adapun penggolongan karyawan berdasarkan

pendidikannya adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.1
Penggolongan karyawan Hotel Akasia Pekanbaru

berdasarkan tingkat Pendidikannya

NO JABATAN TINGKAT
PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

RDM

Accounting Mgr

HRD & Marketing

Administrasi

Cift & Security

Teknisi Umum

Security

Resepsionist

Waitriss

Room Maid

Laundry

Cook

PA

Helper

Banquet

Room Boy

S 1

D III

S 1

D III

TNI AU + SI

SMA

SMA

DI IKPI

DI IKPI

DI IKPI

DI IKPI

SI + SMA

SMA

DI IKPI

DI IKPI

DI IKPI + SMA

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

2

1

2

1

4

Sumber : Hotel Akasia Kota Pekanbaru

4.4. Bauran Pemasaran Hotel

1. Produk

a. Jumlah Kamar Dan Pembagian Tipe Kamar

Hotel Akasia Pekanbaru menetapkan produk utamanya adalah

kamar penginapan yang terdiri dari 65 kamar yang dioperasikan dan

terbagi dalam beberapa tipe kamar. Berikut pembagian tipe kamar

yang ditawarkan oleh Hotel Akasia Pekanbaru:
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Tabel 4.2
Pembagian Tipe Kamar di Hotel Akasia Pekanbaru

NO TIPE KAMAR JUMLAH
1,
2.
3.
4.

Standard
Superior
Deluxe

Executrive

3 kamar
30 kamar
29 kamar
3 kamar

Sumber : Hotel Akasia Kota Pekanbaru, 2013

b. Fasilitas Pada Setiap Tipe Kamar

Hotel Akasia Pekanbaru menyediakan 65 kamar dengan 4

(empat) tipe kamar yang berbeda. Setiap tipe kamar memiliki

bermacam-macam fasilitas yang berbeda pula. Berikut fasilitas-

fasilitas yang ada dalam setiap tipe kamar, yaitu:

Tabel 4.3
Fasilitas Kamar Hotel Akasia Pekanbaru

Keterangan Standard Superior Deluxe Eksekutif
Fasilitas - Comfortable

Double
Bed/Twin

- Compliment
ary
Breakfast
Two Person

- Individually
Controlled
Air
Conditioner

- Free WIFI
- 24 Hour

Room
Service

- Comfortable
Double
Bed/Twin

- Complimentar
y Breakfast
Two Person

- Individually
Controlled Air
Conditioner

- Free WIFI
- 24 Hour Room

Service

- Comfortable
Double
Bed/Twin

- Complimentar
y Breakfast
Two Person

- Individually
Controlled Air
Conditioner

- Free WIFI
- 24 Hour Room

Service

- Comfortable
Double
Bed/Twin

- Complimentar
y Breakfast
Two Person

- Individually
Controlled Air
Conditioner

- Room With
Hot & Cold
Water

- Free WIFI
- 24 Hour Room

Service

Sumber : Hotel Akasia Kota Pekanbaru, 2013
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c. Fasilitas Umum Yang Tersedia

Disamping menyediakan kamar penginapan dengan berbagai

macam fasilitas di dalamnya, Hotel Akasia Pekanbaru juga

menyediakan fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh

para tamu hotel ataupun masyarakat umum. Fasilitas tersebut antara

lain:

1. 24 Hours Room Service

2. Laundry Service

3. Drugsstore

4. Taxi Service

5. Airport pick up (on request)

6. 5 Meeting Rooms

7. Parking Area

8. Laboratorium Computer

9. Travel Agent

2. Harga

a. Tarif Sewa Per Tipe Kamar Yang Ditawarkan

Hotel Akasia Pekanbaru menetapkan tarif harga sewa kamar

ditentukan berdasarkan penyediaan tipe kamar. Sehingga para tamu

dapat lebih leluasa menyewa kamar hotel sesuai dengan keinginan dan

kebutuhannya. Tarif sewa per tipe kamar Hotel Akasia Pekanbaru

sebagai berikut:
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Tabel 4.4
Tarif Sewa Per Tipe Kamar Hotel Akasia Pekanbaru

Tipe Kamar Tarif Sewa (Dalam Rupiah)
Standar Room
Superior Room
Deluxe Room
Executive

260.000
340.000
400.000
450.000

Sumber : Hotel Akasia Kota Pekanbaru, 2013

b. Cara Pembayaran

Pembayaran sewa kamar di Hotel Akasia Pekanbaru dapat

dilakukan dengan pembayaran dengan kontrak atau jaminan. Untuk

saat ini pihak Hotel Akasia Pekanbaru belum bisa menerima

pembayaran kamar melalui kartu kredit.

3. Distribusi

a. Saluran Distribusi

Dalam pendistribusian produknya, pihak Hotel Akasia

Pekanbaru melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan travel

agent yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan mengingat Kota

Pekanbaru sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Riau, yang setiap

tahunnya mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung

ke Kota Pekanbaru. Perusahaan travel agent yang menjadi rekan bisnis

Hotel Akasia Pekanbaru membantu menawarkan jasa penyewaan

kamar kepada setiap wisatawan yang melakukan kunjungan di Kota

Pekanbaru.
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4. Promosi

a. Biaya Advertising Selama 5 Tahun Terakhir (2008-2012)

Dalam mendukung pengembangan usaha, Hotel Akasia

Pekanbaru mengadakan kegiatan promosi. Promosi yang dilakukan

oleh Hotel Akasia Pekanbaru salah satunya menggunakan media

advertising atau periklanan. Adapun data biaya advertising yang telah

digunakan oleh Hotel Akasia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

(2008-2012) sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Biaya Advertising Hotel Akasia Pekanbaru

Tahun 2008-2012

Tahun Biaya Advertising (Dalam Rupiah)
2008
2009
2010
2011
2012

6.000.000
6.000.000
7.000.000
9.000.000
10.000.000

Sumber : Hotel Akasia Kota Pekanbaru, 2013

b. Kegiatan Advertising Yang Telah Dilakukan

Pelaksanaan kegiatan promosi Hotel Akasia Pekanbaru

menggunakan media advertising atau periklanan yang telah dilakukan

antara lain:

1. Spanduk Harga Promo Kamar

2. Spanduk Harga Promo Makanan

3. Iklan di Web Online Hotel Booking Dan Agoda.Com

4. Menjadi Sponsor di Acara-acara

5. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Lain-lain.
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5. Persaingan

Hotel Akasia Pekanbaru adalah sebuah hotel transient dengan

predikat Melati III dengan fasilitas pelayanan bintang I terletak pada lokasi

yang cukup startegis. Berada di Jalan Jend. Sudirman No. 419 B

Pekanbaru, Hotel Akasia ini mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu

kemudahan dalam hal alat transportasi umum menjadikan hotel ini

menjadi salah satu hotel yang paling diminati oleh para wisatawan.

Diluar itu semua, Hotel Akasia Pekanbaru tidak lepas dari aroma

persaingan antar hotel yang ada di Kota Pekanbaru. Hotel Asean, Hotel

Dharma Utama dan Hotel Mona merupakan tiga pesaing utama dari Hotel

Akasia, yang mana letak ketiga hotel tersebut tidak terlalu jauh dari lokasi

Hotel Akasia. Dan sama-sama memiliki fasilitas dan pelayanan yang tidak

jauh berbeda.

6. Tingkat Hunian Kamar

a. Data Penjualan Kamar Selama 5 Tahun Terakhir (2008-2012)

Tingkat penjualan kamar pada Hotel Akasia Pekanbaru

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dipicu oleh

berkembangnya usaha pariwisata di Kota Pekanbaru, selain itu tingkat

wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekanbaru mengalami

peningkatan setiap tahun. Faktor tersebut juga berimbas positif kepada

bisnis perhotelan sebagai penunjang dari kemajuan pariwisata.

Berikut ini data pendapatan Hotel Akasia Pekanbaru selama

tahun 2008 sampai dengan 2012:
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Tabel 4.6
Data Pendapatan Hotel Akasia Pekanbaru Tahun 2008-2012

Tahun Jumlah (Dalam Rupiah)

2008
2009
2010
2011
2012

2.090.000.000
3.079.000.000
3.677.000.000
4.647.000.000
6.265.000.000

Sumber : Hotel Akasia Kota Pekanbaru, 2013.

7. Struktur Organisasi

a. Bagan Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan bukan sekedar pembagian tugas

antar personal saja, melainkan keseluruhan kerangka kerja serta fungsi-

fungsi yang dapat saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu

struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi

perusahaan serta tujuan yang diharapkan oleh perusahaan, akan dapat

mempengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan. Begitu pula dalam

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, antar masing-

masing jabatan tidak sampai terjadi suatu dobel pekerjaan (over

lapping). Dengan adanya struktur organisasi yang solid akan

mempermudah pimpinan perusahaan untuk melaksanakan pengawasan

pada tiap-tiap bagian.

Adapun bagan struktur organisasi Hotel Akasia Pekanbaru

dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Hotel Akasia Pekanbaru

DIREKSI

1. Drs H. Ondi Sukmara, M.Sc
2. Afriyendi Anas, Bsc

Sekretaris
Desi Erlina, Amd

Accounting Mgr
Desi Erlina

Marketing
Renni Angga

GEN. CASHIER SALES EXER/PR

CASHIER SALES

PURCASHING GRO

Room Division Mgr
Renni Angga, S.Amd

FO SUPV HK SUPV

PERCEPTION ROOM BOY

BELL BOY HOUSE MAN

Houseeking SUPV
Wendrizal

FB& BQT SUPV COOK SUPV

WAITER/S COOK

BUS BOY HELPER

HRD Mgr
Dessy Mairita, S.I.Kom

Chif Security
Sutikno, SH

HRD SUPV SECURITY

ADM PARKIR AREA

GENERAL MANAGER

Afriyendi Anas, Bsc

52
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Perincian Tugas dan Tanggung Jawab Bagian-Bagian Dalam

Struktur Organisasi

Pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian dalam struktur

organisasi adalah sebagai berikut:

1. Direksi

Tugasnya mengontrol dan mengawasi pelaksanaan seluruh aktivitas

perusahaan.

Bertanggung jawab melaksanakan dan mengembangkan rencana

jangka panjang dan jangka pendek mengenai pengelolaan hotel sesuai dengan

apa yang telah ditentukan

2. Sekretaris

Tugasnya membantu direksi dalam membuat agenda kegiatan,

menyiapkan laporan serta mendampingi direksi saat sedang mengikuti

perjalanan dinas.

Bertanggung jawab menyusun dan mengkoordinasikan

3. Room Division Mgr

Tugasnya mengontrol dan memantau ketersediaan kamar, tipe kamar

dan kategori kategori harga kamar.

Bertanggung jawab menerapkan strategi dengan tujuan minimalisir

biaya, memaksimalkan produktivitas tanpa mengurangi standar kualitas.

a. Front Office (FO)

Tugasnya menyiapkan seluruh transaksi dan menerima

pembayaran dari tamu.
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Bertanggung jawab memeriksa dan memposting seluruh faktur, cek

dan voucher yang timbul atau dikeluarkan pada hari itu kedalam masing-

masing buku tamu dan mengarsipkannya sesuai dengan nomor kamar.

b. Receptionist

Tugasnya menyambut semua tamu dan segera lakukan check in

sesuai dengan pemesanan/reservation yang sudah dibuat sebelumnya.

Bertanggung jawab memastikan registration form diisi dengan

lengkap oleh tamu.

- Bell Boy

Tugas dan bertanggung jawab membantu tamu pada saat check

in dan check out, serta menunjang pelaksanaan kelancaran kerja “Front

office department.”

4. Marketing Mgr

Tugas dan tanggung jawabnya menentukan harga jual, produk yang

akan dilaunching, jadwal kunjungan serta system promosi untuk memastikan

tercapainya target penjualan.

a. Sales Executive/Public Relations

Tugasnya mencari informasi sebanyak mungkin mengenai

kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di sekitar kota pekanbaru dan

diharapkan tamu yang datang menginap di hotel.

Bertanggung jawab membina hubungan baik dengan relasi-relasi

perusahaan sekaligus memberikan citra positif mengenai perusahaan.
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b. Sales

Tugasnya dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa

produk akan ditawarkan dan dijual.

Bertanggung jawab untuk memotivasi calon pelanggan agar ia

bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya yaitu membeli.

- Gro(Guest Relation Officer)

Tugasnya menangani keluhan tamu.

Bertanggung jawab memeriksa pemesanan kamar untuk VIP besok.

5. Accounting Mgr

Tugasnya memeriksa semua penerimaan kas dan pendapatan harian.

Bertanggung jawabnya menyerahkan hasil laporan keuangan kepada direksi

setiap akhir bulan.

a. General Cashier

Tugas dan bertanggung jawab melaksanakan semua pembayaran

keperluan operasional baik yang terjadi dari account payable atau cash.

Pekerjaannya dibantu oleh seorang Ass.General Cashier.

b. Cashier

Mencatat keluar masuknya keuangan yang berhubungan dengan

pembayaran yang dilakukan tamu hotel.

- Purchasing

Tugasnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas terbaik

untuk hotel dengan harga yang masuk akal.
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Bertanggung jawab membuat dokumen penerimaan dan

dicocokan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk

penerimaan tanda terima yang cepat dan akurat.

6. Housekeeping Supervisor

Tugasnya menciptakan suasana hotel yang bersih, menarik, nyaman,

dan aman.

Bertanggung jawab memberikan pelayanan di kamar dengan sebaik-

baiknya kepada tamu, supaya tamu merasa puas saat berkunjung maupun

menginap di hotel.

a. Room Boy

Tugasnya Menyiapkan kebutuhan tamu sesuai standar operasional.

Bertanggung jawab atas kamar-kamar yang di tanganinya baik dari segi

kebersihan, kelengkapan dan inventarisasinya.

- House Man

Tugasnya melaksanakan kebersihan.

Bertanggung jawab mendistribusikan setiap surat yang masuk ke

department yang bersangkutan dan mengirim surat-surat keluar.

b. Food & Beverage

Tugasnya mempersiapkan, membuat dan menjual makanan dan

minuman, serta membuat administrasi yang berhubungan dengan makanan

dan minuman.

Bertanggung jawab memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada tamu yang datang.
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c. BQT SUPV

Tugasnya mengatur, mengendalikan dan memantau semua aspek

persaingan dan servis pada seluruh fungsi.

Bertanggung jawab untuk memastikan standar pelayanan tamu

umtuk berbagai jenis fungsi dipelihara dengan baik.

d. Waiter’s

Tugasnya Dijelaskan bahwa tugas utama seorang waiter/s ialah

melayani tamu yang akan makan dan minum direstoran.

Bertanggung jawab atas kebersihan dan keselamatan dirinya dan

tempat kerjanya, dan keamanan kerjanya.

- Bus Boy

Tugasnya mengangkat piring kotor maupun mengambil makan dari

dapur.

Bertanggung jawab menyiapkan peralatan pelayanan.

e. Cook supervisor.

Tugasnya mengatur dan mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen,

khususnya dalam proses pengadaan dan penmgolahan makanan sesuai

dengan standart yang telah ditetapkan.

Bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan yang akan

digunakan dalam operasional kitchen.

f. Cook:

Tugasnya: Menyiapkan bahan makanan dan peralatan masak.
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Bertanggung jawabn melaporkan kepada atasan mengenal apabila ada

kekurangan bahan..

- Helper

Tugasnya: membuat persiapan bahan baku dan peralatan

sebelum jam operasional berjalan.

Bertanggung jawabnya: memastikan kualitas bahan baku dan

kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standar operasional.

7. HRD Mgr

Tugasnya mencari dan merekrut karyawan baru untuk menggantikan

posisi karyawan yang keluar dari hotel.

Bertanggung jawab memberikan motivasi bagi karyawan agar bisa

lebih berusaha    baik dalam pekerjaannya untuk masa depan perusahaan.

a. HRD SUPV

Tugasnya melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja.

Bertanggung jawabnya: pengembangan dan evaluasi karyawan.

b. ADM STAFF

Tugasnya membuat laporan keuangan.

Bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas administrasi.

8. Chief Security

Tugas dan bertanggung jawab melakukan inspeksi bagi orang yang

hendak masuk ke area hotel.

a. Security

Tugasnya melaksanakan dan menyelenggarakan tindakan-tindakan untuk

keamanan hotel.
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Bertanggung jawab kepada house keeper atas keamanan harta benda serta

jiwa para tamu hotel.

b. Parkir Area

Tugasnya mengatur kendaraan di area parkir hotel tersebut.

Bertanggung jawabnya menjaga dan mengamankan area parkir hotel.


