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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan praktek kerja industri ini tepat pada waktunya. 

Secara umum adapun maksud dan tujuan dari penulisan 

laporan ini adalah sebagai perbandingan antara teori  yang diperoleh 

di Kampus Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata MAPINDO 

dengan praktek kerja industri selama 6 ( enam ) bulan di Hotel Bali 

Hyatt.  

Dalam penulisan laporan ini, penulis banyak mendapat hambatan 

hambatan baik dalam penulisan maupun penyusunannya, tetapi berkat 

bantuan, bimbingan maupun dorongan dari berbagai pihak penulis dapat 

menyelesaikan laporan ini, sebab itu iewat laporan ini penulis haturkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

Meskipun penulis telah mencurahkan segala kemampuan untuk 

kesempurnaan laporan ini, namun penulis merasa laporan ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini maupun 

laporan-laporan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 

bagi yang membutuhkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan program Pendidikan dan Latihan Pariwisata 

MAPINDO, bahwa para mahasiswa / mahasiswi disamping mendapatkan 

teori maupun praktek di kampus juga diwajibkan mengikuti praktek kerja 

industri. Hal ini juga untuk memperkenalkan ke mahasiswa pariwisata serta 

perkembangannya, khususnya di Bali yang telah mengarah kepada 

masyarakat serta lingkungan yang harus dilestarikan. 

Indonesia dan Bali pada khususnya adalah merupakan salah satu 

tujuan pariwisata dunia yang terkenal dengan keindahan alam serta keunikan 

tatanan masyarakat dan budayanya. Sesuai dengan semakin meningkatnya 

kemajuan pariwisata dan semakin tingginya kebutuhan akan hiburan, maka 

terdapat banyak sarana akomodasi yang menunjang pariwisata mulai dari 

penyediaan tempat penginapan, fasilitas makan dan minum sampai 

penyediaan fasilitas rekreasi lainnya yang dapat berupa hotel maupun jenis – 

jenis sarana akomodasi lainnya. 

Sesuai dengan perkembangan pariwisata membutuhkan tenaga-tenaga 

professional di bidangnya untuk dapat menunjang operasional fasilitas 

akomodasi itu sendiri. Mahasiswa / mahasiswi telah dibekali dengan berbagai 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dibentuk di dunia kerja yang 

telah diajarkan, dialami atau dipraktekkan di kampus. Oleh karena itu para 

mahasiswa / mahasiswi diterjunkan langsung ke dunia kerja melalui praktek 

kerja industri. 

Praktek kerja industri merupakan suatu kewajiban yang harus sudah 

menjadi program kampus yang berlaku. Dengan diadakannya praktek kerja 

industry maka para mahasiswa / mahasiswi diharapkan rnampu bersaing 

menjadi tenaga profesional yang ahli serta berkompeten dibidangnya. 
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B. Tujuan penulisan Laporan 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses kerja FB Service 

dan langkah-langkah yang dilakukan di Hotel Bali Hyatt Sanur. 

 

C. Manfaat 

Adapun manfaat dari penulisan program platihan praktek kerja nyata 

ini, antara lain adalah: 

1. Bagi Mahasiswa : 

a. Mahasiswa dapat memenuhi persyaratan akademis 

b. Mahasiswa mampu menuangkan pikiran dan basil kerja selama praktek 

kerja nyata ke dalam bentuk karya tulis dan menyusun secara baik dan 

benar. 

c. Mahasiswa-mahasiswi mampu memberikan perbandingan antara teori 

yang di dapat di kampus dengan praktek yang sesungguhnya serta 

menyesuaikan pengaplikasian teori. 

d. Mahasiswa-mahasiswi mampu berdiri sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan berusaha bersikap professional. 

e. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal fasilitas dan 

oprasional system kerja didalam suatu ataupun perusahaan yang 

bergerak didalam bidang pariwisata. 

2. Bagi Hotel : 

a. Mampu memberikan perhatian serta kepedulian yang luas untuk 

masyarakat sekitarnya, terutama dalam dunia sekolah 

b. Sebagai bahan masukan sekaligus kritik dan saran untuk manajemen 

hotel. 

c. Pihak hotel dianggap mampu memberikan keadilan dalam 

mencerclaskan dan meningkatkan kualitas keterampilan bangsa bagi 

yang sangat memperhatikan dunia pariwisata. 

d. Pihak hotel merasa terbantu didalam proses oprasional. 
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3. Bagi Kampus: 

a. Bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan dalam bidang 

perhotelan khususnya dalam program pelatihan kerja. 

b. Mampu mengambil suatu acuan dalam, menghadapi perkembangan 

dunia perhotelan di masa yang akan datang 

c. Bermanfaat sebagai sumber bacaan bagi MAPINDO pada umumnya 

dan bagi mahasiswa serta bagi pembaca keseluruhan khususnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Berdirinya Hotel 

Hyatt Internasional adalah merupakan salah satu industri perhotelan 

asing yang mempunyai perwakilan diseluruh dunia termasuk di Indonesia dan 

Bali khususnya. Hyatt Hotel didirikan pertama kali pada tahun 1957 di Los 

Angeles. Tahun berikutnya beberapa hotel di Amerika didirikan yang 

beoperasi di bawah management Hyatt Hotel Corporation ( HHC ). Setelah 

Hyaat Regency Hongkong dibuka, maka Hyatt kemudian menjadi sebuah 

perusahaan Internasional yang dimiliki hotel hampir diseluruh dunia dibawah 

management Hyatt Internasional Corporation ( HIC ). Hyatt Internasional 

adalah nama diasosiasikan dengan standar akomodasi Internasional dan 

pelayanan yang bermutu tinggi diseluruh dunia. 

Keindahan panorama pantai Sanur dan ombaknya yang besar sangat 

cocok untuk berbagai kegiatan olahraga bagi wisatawan seperti sking, diving, 

snorkeling, fishing, dan windsifing. Melihat prospek yang begitu bagus 

dikembangkan lebih jauh sebagai daerah atau tempat tujuan wisata maka 

sebuah perusahaan swasta nasional yang bernama PT. WINKOR yang 

berkantor pusat di Jakarta menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak 

management Hyatt Internasional untuk membangun sebuah hotel dikawasan 

Sanur. Hotel tersebut diberi nama Bali Hyatt dengan klasifikasi hotel bintang 

lima. 

Hotel Bali Hyatt dibuka pada bulan November tahun 1973, hotel 

tersebut dibangun ditengah perkebunan kelapa yang lebih dari 2000 pohon di 

atas tanah seluas 14,5 hektar. Saat ini perkebunan itu telah diganti dengan 

taman-taman tropis yang luasnya 36 are. Bangunan Bali Hyatt dirancang oleh 

W.Palmer dan W.Turner dari Hongkong dan perancang dekorasinya adalah 

MR.Dale Keller. 
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Pada bulan Mei 1994, hotel tersebut direnovasi selama 7 bulan dan 

dibuka kembali pada bulan Desember 1994, sehingga kin Bali Hyatt memiliki 

290 kamar serta 730 karyawan. 

Bali Hyatt dipimpin oleh Hyatt Internasional dengan 112 Hotel cabang 

yang terbesar diseluruh dunia. Bali Hyatt adalah hotel yang pertama kali 

didirikan di Indonesia, serta merupakan hotel ke 2 di Asia setelah Hyatt 

Regency Hongkong. 

 

B. Fasilitas Yang Dimiliki Hotel 

Berikut ini akan digambarkan fasilitas – fasilitas yang dimiliki oleh 

Hotel Bali Hyatt, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Fasilitas Akomodasi Kamar 

Bali Hyatt memiliki total 390 buah kamar dan 3 buah lift. Kamar-kamar 

ini tersebar di 3 court yang masing-masing terdiri atas 4 lantai, yaitu: 

a.  3 kamar court : 

1. Court I disebut Hibiscus Court 

2. Court II disebut Frangifani Court 

3. Court III disebut Bougainville Court 

b. Kamar-kamar normal lainnya 

1. Garden View Room dengan luas 40 m
2
 = 212 buah 

2. Ocean View Room dengan luas 40 m
2
 =   96 buah 

3. Regency Club Garden dengan luas 40 m
2
 =   59 buah 

4. Regency Club Ocean dengan luas 40 m
2
 =    18buah 

5. Regency Suite dengan luas 120 m
2
  =     1 buah 

6. Domplax Suite dengan luas 120 m
2
  =     4 buah 

7.  Barong Domplax Suite dengan luas 120 m
2
 =     1 buah 

Jumlah kamar standar di Hotel Bali Hyatt Sanur berjumlah 308 kamar, 

diantaranya Garden View dan Ocean View. Setup kamar dilengkapi dengan 

balkon pribadi, mini bar, AC yang memiliki pengontrol suhu sendiri. 

Pancuran air dan bak mandi, pengering rambut, siaran TV local dan 
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internasional yang terlengkap melalui satelit, sambungan telepon intenasional 

dan disediakan electric safety box. 

Regency Club adalah suatu fasilitas hotel didalam hotel yang 

menyajikan berbagai keistimewaan baik dari segi pelayanan maupun fasilitas 

yang ditawarkan yang layaknya diterima oleh tamu-tarnu penting VIP. 

Contohnya pelayanan khusus yang ditawarkan secara cuma-cuma tersebut 

antara lain adalah pelayanan check in dan check out yang lebih cepat serta 

penuh kemudahan. 

 

C. Fasilitas Restaurant dan Bar 

Hotel Bali Hyatt juga memanjakan tamu - tamunya dengan menyajikan 

berbagai hidangan dan minuman di 5 restaurant dan 4 buah bar yang masing - 

masing ciri khas tersendiri 

1. Wantilan Cafe 

Adalah restoran yang memiliki arsitektur vavilium ala Bali, Indonesia dan 

juga klasik Eropa. Disini juga dipakai sebagi tempat untuk melayani 

Buffet Breakfast dan buka untuk Breakfast dari jam 06.00 - 11.00 Wita. 

 2. Cupak Bistro 

Adalah restoran yang terletak tepat dibawah loby dan memiliki interior 

serba biru yang ringan dan sejuk. Restoran ini memiliki kapasitas duduk 

80 orang dan menawarkan berbagai hidangan Eropa dan Indonesia, dibuka 

dan pukul 8.00 - 23.00 Wita. 

 3. Pizzaria 

Adalah restoran yang dihidangkan berbagai makanan Italia seperti pizza 

dan pasta. Dengan interior berupa Trattorra ala Italia ( restoran dengan 

dapur terbuka ) tempat dipinggir pantai dengan kapasitas 70 tempat duduk, 

dibuka dari pukul 11.00 - 23.00 Wita. 

4. Omang - omang Grill 

Adalah restoran yang terletak ditepi kolam renang dengan interior 

menyerupai rumah nelayan yang beratapkan alang-alang. Menu utama 
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yang dihidangkan oleh restoran ini seperti burger, sandwich dan makanan 

ringan lainnya. 

Dibuka pada pukul 11.00 - 23.00 Wita. 

5. Telaga Naga 

Adalah restoran khusus menyajikan masakan China ala Szechawan dan 

contoh yang terkenal nikmat. Restoran ini terletak berseberangan dengan 

pintu masuk Hotel Bali Hyatt yang berkapasitas 150 orang yang hanya 

dibuka untuk makanan malam saja. Dibuka dari pukul 18.30 - 23.00 Wita. 

6. Piano Bar 

Adalah bar yang terletak disamping loby yang mempunyai view laut yang 

indah. Dibuka dari jam 10.00 pagi sampai pukul 01.00 malam. Bar 

berkapasitas 60 tempat duduk dan juga menyediakan aneka jenis minuman 

juga menyajikan live music dari pianis yang handal. 

7. Banana Bar 

Bar ini terletak ditengah kolam renang untuk melayani para tamu yang 

tengah berenang atau bersantai dikolam renang, bar ini menyediakan aneka 

cocktail dengan rasa dan penataan yang eksotis, dibuka dari pukul 10.00-

19.00 Wita. 

8. Beach Bar 

Bar dengan penataan yang eksotis yang berlokasi dipinggir pantai yang 

merupakan bar dengan interior bentuk jukung dan menjual berbagai 

minuman yang menyegarkan khas daerah tropic, dibuka mulai pukul 

10.00-22.00 Wita. 

9. Room Service 

Merupakan pelayanan makanan dan minuman yang diantar ke kamar. 

Room service ini memebrikan pelayanan 24 jam yang melayani untuk 

breakfast, lunh, dan dinner. 
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D. Fasilitas Penunjang 

Hotel Bali Hyatt Sanur juga telah menyediakan berbagai fasilitas olahraga 

yang telah disediakan dengan sedemikian rupa sehingga para tamu yang 

berlibur selalu sehat dan segar. Adapun fasilitas-fasilitas tersebut antara lain : 

1. Lapangan Bulutangkis 

2. Lapangan Bola Voly 

3. Lapangan Tenis 

4. Tenis meja 

5. Scuba Diving 

6. Wind Surging 

7. Water Sking 

8. Snorkling 

9. Jacuzzi pool dip 

10. Dua buah kolam renang yaitu Goa Gajah Pool dan Sunken Bar Pool 

11. Rinjani Hall dengan luas 360 m
2
 memeliki kapasitas 360 orang. 

12. Habiscusi Room dengan luas 75 m
2
 memiliki kapasitas 60 orang. 

13. Purnama Terrace semacam theatre room yang berbeda di ruangan terbuka 

dengan kapasitas 350 orang. 

14. Pool side dengan kapasitas 450 orang. 
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E. Struktur Organisasi Department 

Bagan 2.1 

Struktur Organisasi F&B Department 

 

 

Sumber : Bali Hyatt Departement 
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F. Struktur Organisasi FB Service 

 

Bagan 2.2 

Struktur Organisasi FB Service Departement Hotel Bali Hyatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bali Hyatt Department 

 

 

 

 

 

Direktur FB 

Asst. Direktur FB 

Manager outlet 

Team Leader 

Water / Waitress 

Steward 

Trainee 
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G. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Jabatan 

Dari struktur di atas, dapat dilihat bahwa setiap karyawan memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda. Koordinasi antara section yang satu dengan 

yang lainnya harus tetap ada untk menciptakan suasana kerja yang kondusif 

dan produk-tif 

1. Directur FB 

 Bertanggungjawab penuh atas keberhasilan operasi Food & Beverage 

Department secara keseluruhan. 

 Bertanggungjawab peningkatan atas peningkatan kemampuan 

bawahannya baik dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

 Bertanggungjawab atas pembelian atau pengadaan barang-barang, dan 

peralatan-peralatan. 

2. Assisten Directur FB 

 Tugasnya hampir sama dengan F & B manager. 

 Membantu tugas F & B manager. 

 Mewaklili kegiatan-kegiatan jika F & B manager berhalangan hadir. 

3. Manager Outlet 

 Bertanggungjawab penuh atas keberhasilan operasi pada outletriya. 

 Bertanggungjawab atas peningkatan kemampuan karyawannya. 

 Menyambut tamu. 

 Bertanggungjawab atas administrasi pada outletnya, seperti inventory 

dan membuat schedule bawahannya. 

4. Team Leader 

 Bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan. 

 Mengecek semua persiapan-persiapan kebersihan restaurant. 

 Mangawasi operasi pelayanan. 

 Menerima dan menangani keluhan tamu. 

5. Waiter/waitress 

 Membersihkan dan menata furniture (meja, kursi) di restaurant. 

 Membersihkan, menyiapkan dan menyimpan semua peralatan yang 

digunakan untuk melayani tamu. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Tugas dan Tanggungjawab Pelaksanaan Praktek Kerja Industri 

Pada bagian ini akan dijelaskan aktivitas sehari-hari apa saja yang akan 

dilaksanakan selama mengkuti training. Aktivitas tersebut dapat dibagi menjadi 

tiga yaitu persiapan, pelaksanaan dan penutupan. 

 

A.1 Persiapan 

 Sebelum breakfast dimulai, pada malam hari waiter/ess termasuk 

trainee akan mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, seperti '. 

1 .  Sebelum masuk ke restaurant atau tempat kerja, yakinkan kalau 

penampilan sudah bersih, rapi dan sopan. 

2. Mempersiapkan semua fasilitas yang akan digunakan untuk 

memberikan pelayanan kepada tamu. 

3. Persiapan restaurant meliputi : 

 Membersihkan meja dan kursi serta merapikannya. 

 Mengambil place meat. 

 Mengambil china ware dan glass ware untuk ditaruh di meja buffet. 

 Mengambil mug dan menata langsung di meja tamu. 

 Mengambil semua perlengkapan Coffee Shop seperti warmer, coffee 

dan tea pot, stirrer jus. 

 

A.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Industri ini hampir sama dengan teori dan 

praktek yang diberikan di kampus. Secara terperinci pelaksanaan tersebut 

adalah : 

1. Menyambut tamu (welcoming the guest) 

2. Menunjukkan meja untuk tamu 

3. Mempersilahkan tamu duduk 

4. Unfolding the guest napkin 
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5. Cara mengambil pesanan 

 Jika tamu sudah duduk dengan balk, suguhkan drink list dan menu 

kepada tamu 

 Jika tamu sudah slap untuk men-order makanan/minuman, 

dengarkanlah apa yang dikatakan tamu 

 Jika kurang jelas cobalah untuk mengulang apa yang diorder oleh 

tamu 

6. Membawa makanan dan minuman yang dipesan oleh tamu. 

7. Mempersilahkan tamu makan dan menanyakan apakah ada yang 

kurang pada makanan tersebut. 

8.  Clearing up 

 Setelah tamu makan, piring-piring kotor harus segera diangkat dari 

meja tamu dan gelas kosong atau botol kosong harus diangkat dan 

memakai round tray. 

9. Crumbing down 

 Membersihkan meja tamu setelah makanan main course atau kapan 

pun jika meja tamu kotor dengan memakai napkin dan Bread & Butter 

plate. 

10. Jika tamu sudah selesai makan dan pembayaran sudah dilakukan, bila 

tamu akan pergi, kita harus menarik kursi tamu dan mengucapkan 

terima kasih 

 

B. Pembagian Jadwal Praktek Kerja Industri 

 Pembagian jadwal praktek kerja di Bali Hyatt untuk semua staff dan training 

yaitu sama bekerja selama 8 jam kerja. Selanjutnya dijelaskan tentang 

bagaimana jadwal kerja training di outlet 

 1. Morning Shift 

 Dimulai dari pukul 08.00 Wita – 16.00 Wita 

2. Afternoon Shift 

 Dimulai dari pukul 14.00 Wita – 22.00 Wita 
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3. Night Shift  

Dimulai dari pukul 18.00 Wita – 02.00 Wita 

 

C. Perbandingan antara Teori dengan Pelaksanaan Praktek Kerja Industri 

Pelajaran teori lebih menekankan pada proses yang bersifat mendetail 

yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan mahasiswa mengenai 

bidang pariwisata, namun terkadang teori yang didapat menyimpang dengan 

pelaksanaan Praktek Kerja Industri di lapangan karena dipengaruhi oleh fak-tor 

diantaranya adalah situasi dan kondisi lapangan yang berbeda. 

Jadi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri, tidak bisa terpaku 

sematamata pada teori yang diberikan selama perkuliahan tetapi juga harus 

menyesuaikan pada kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan 

 

D. Kendala dan Keberhasilan yang Ditemui Selama Praktek Kerja Industri 

Kendala-kendala yang ada selama melaksanakan training : 

1. Sering ada kekurangan peralatan di restaurant dan tidak sesuainya jumlah 

tamu yang breakfast dengan peralatan yang disediakan, sehingga 

menyebabkan keterlambatan dalam melayani tamu. 

2. Kurangnya staff senior, sehingga pekerjaan menjadi lebih berat bagi 

trainee. 

3. Kurang luasnya restaurant & meja kursi, sehingga harus menunggu lama 

pada saat breakfast. 

Keberhasilan yang dicapai selama kegiatan training diantaranva: 

1. Adanya pemberian kepercayaan dari pihak manager ataupun staff dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 

2. Kebaikan para senior yang mau membimbing sehingga memudahkan diri 

berdampak pada kemampuan berkomunikasi tanpa ada rasa takut dan 

malu. 

3. Diberikanya kepercayaan atau mentaking order di sunken bar atau pool bar 

dan membawa makanan yang dipesan oleh tamu. 
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4. Bertambahnya kemampuan dalam melayani tamu, menangani complain 

dan mengetahui macam-macam jenis makanan dan minuman yang 

disediakan di industri ini. 

5. Menjadi lebih bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh senior. 

6. Lebih mengetahui tentang dunia industri perhotelan dan pariwisata vang 

sesungguhnya. 

7. Lebih berani dan percaya diri dalam berkomunikasi langsung 

dengan tamu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Praktek kerja nyata yang trainee laksanakan selama 6 bulan di Bali 

Hyatt Hotel memberikan banyak manfaat dan sangat berguna bagi 

peningkatan keterampilan, keahlian dan rasa tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan. 

  Selama melaksanakan program tersebut, didapatkan pengalaman dan 

pengetahuan yang diproleh di kampus, disamping itu juga mampu 

membentuk tenaga kerja nyata selama satu semester, setup mahasiswa 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di 

bidangnya pada saat praktek kerja nyata. 

  Oleh karena itu praktek kerja nyata penting dilaksanakan oleh 

mahasiswa untuk mengetahui dunia pariwisata secara langsung dan juga 

sebagai bekal untuk menjadi tenaga professional dalam bidangnya yang 

akan di ambil dalam praktek kerja nyata. Disamping itu praktek kerja nyata 

dapat sebagai penerapan ilmu yang diperoleh dikampus, sehingga praktek 

kerja nyata sepatutnya dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa dengan baik 

dan sungguh-sungguh serta penuh rasa tanggung jawab. 

  Bali Hyatt Hotel merupakan salah satu hotel yang memberikan wadah 

bagi mahasiswa-mahasiswa Sekolah MAPINDO untuk melaksanakan 

praktek kerja nyata. Fasilitas yang menunjang memberikan kemudahan bagi 

para mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja dan dapat meningkatkan 

kinerja kerja. Selama melaksanakan praktek kerja nyata benyak hal yang 

baru yang didapat, terutama oleh mahasiswa yang nantinya dapat digunakan 

untuk masa yang akan datang. 

 

B. Saran – saran 

  Dalam dunia industri perhotelan, ada saja kelebihan dan kekurangan 

yang harus dibenahi, karena tidaklah mudah untuk menciptakan segala 
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sesuatu yang benar-benar sempurna dan harus melalui proses pembenahan 

dan pembelajaran yang panjang untuk menciptakan hal tersebut. Maka 

dengan adanya saran-saran yang disampaikan baik untuk Bali Hyatt dan 

lembaga pendidikan MAPINDO 

 a. Saran untuk Hotel 

1. Para senior diharapkan dapat pembimbing dan contoh yang baik bagi 

para trainee dan dapat memperlakukan trainee sebagai murid atau 

junior agar dapat mengambil manfaat dari praktek kerja industri. 

2. Berharap agar team work di FB Departement Bali Hyatt 

dilaksanakan dengan baik. 

3. Agar para staff-staff senior lebih sabar dan bijaksana, dalam membina 

trainee. 

b. Saran untuk Kampus 

1. Menambahkan materi pelajaran praktek yang sesuai dengan 

perkembangan dunia industri 

2. Penempatan praktek kerja industri agar dikonfirmasi dengan dosen 

praktek, agar mahasiswa yang akan menjalankan praktek kerja 

industry kompetitif dibidangnya 

3. Lebih sabar dan bijaksana lagi dalam membina dan melatih 

mahasiswa untuk menjadi insan-insan pariwisata yang berkualitas. 


