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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Blessing Tour & Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa yang khusus untuk Pilgrimage (tour ziarah) ke Timur Tengah dan juga wilayah 

Eropa. Blessing Tour & Travel didirikan pada tahun 2007 di Jakarta dibawah 

naungan PT. Berkat Indonesia Utama oleh Ibu Yolanda Lengkong. Sejak didirikan, 

Blessing Tour & Travel telah menangani begitu banyak permintaaan grup, terutama 

untuk perjalanan ziarah rohani ke Tanah Suci, dan beberapa tempat ziarah di 

negara- negara misalnya: Yunani, Roma, Israel, dan juga  melayani paket wisata 

non-religi ke beberapa ke beberapa Negara di Asia.

Sejak pertama kali di dirikan, Blessing Tour & Travel telah 

mengkhususkan diri untuk melayani paket ziarah rohani ke beberapa tempat antara 

lain Mesir, Israel, Jordan, dan Turki. Namun seiring berjalannya waktu, Blessing 

Tour mulai mengembangkan diri untuk menyediakan paket tour ke beberapa tempat 

di seluruh dunia. Pada tahun 2010 Blessing Tour membuka kantor cabang di Jakarta 

tepatnya di Ruko Little China Blok JA No.5, Trans Yogi, Legenda Wisata 

Alternatif, Cibubur, DKI Jakarta. Sebagai Travel Agent yang bergerak khusus untuk 

perjalanan ziarah, Blessing Tour telah membangun sebuah reputasi yang solid, dan 

telah banyak menerima.

Keseriusan dari Blessing Tour dalam menangani setiap kegiatan wisata 

ziarah yang di adakan, yaitu dengan memberikan kenyamanan secara jasmani, dan 

juga nyaman secara rohani. Gambaran secara umum ialah, khusus untuk paket 
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wisata ziarah yang lengkap, para peserta atau peziarah akan dibawa untuk 

mengunjungi Mesir, Yordania, Palestina, dan Israel (termasuk Petra, Laut Mati). 

Dalam melengkapi perjalanan ziarah ke beberapa tempat yang sudah disebutkan 

diatas, Blessing Tour akan menghadirkan pembimbing rohani yang telah disiapkan 

untuk melayani ibadah dari pelanggan selama perjalanan ziarah agar peziarah tidak 

akan kehilangan makna rohaninya.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Motto Your Comfort is Our Priority

Maksudnya ialah agar setiap pelanggan yang ikut serta dalam paket tour yang telah 

disediakan oleh Blessing Tour dapat menikmati perjalanannya dengan nyaman, 

agar dapat memberikan kesan yang bermakna selama perjalanan.

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi dari Blessing Tour sendiri adalah:

1. Menjadi pemimpin industri di bidang yang ditekuni.

2. Mengsinergikan segenap sumber daya, untuk memaksimalkan kenuntungan 

perusahaan dan kenyamanan pelanggan.

3. Memberikan makna yang berarti disetiap moment perjalanan

2.2.2 Misi Perusahaan

Menjadi perusahaan yang terintegrasi, yang focus pada bidang pariwisata. 

Dengan sepenuh hati memberikan pengalaman-pengalaman yang bermakna dan 

unik tetapi juga menyenangkan melalui layanan yang inovatif. Memberikan 

kepuasan kepada pelanggan, karyawan, pemilik perusahaan dan lingkungan dan 

rekanan dengan terus-menerus, dan juga manfaat yang terus-menerus.
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2.3 Logo Blessing Tour & Travel

Gambar 2.1 Logo Blessing Tour & Travel.

2.4 Produk dan Pelayanan Blessing Tour & Travel

Blessing Tour & Travel telah menyediakan beberapa pelayanan dan 

produk wisata ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Beberapa paket yang telah 

disediakan antara lain:

a. Paket Blessing Tour & Travel Goes To China

Gambar 2.2 Paket Blessing Tour & Travel Goes To China.
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b. Paket Hollyland Tour Mesir-Palestina-Israel-Jordan

Gambar 2.3 Paket Hollyland Tour Mesir-Palestina-Israel-Jordan.

c. Paket Holyland Tour Special Christmas Mesir-Israel-Petra-Dead Sea

Gambar 2.4 Paket Holyland Tour Special Christmas Mesir-Israel-Petra-Dead Sea.

d. Paket Tour Domestik Lombok & Moyo Island



12

Gambar 2.5 Paket Tour Domestik Lombok & Moyo Island.

2.5 Struktur Organisasi Blessing Tour & Travel

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Blessing Tour & Travel
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2.6 Deskripsi Tugas

Berdasarkan tugas dari masing-masing bagian yang telah ditetapkan oleh 

Blessing Tour & Travel, rincian tugas serta fungsi pada setiap bagian adalah sebagai 

berikut:

1. Komisaris

Komisaris melaksanakan tugas-tugas umum dalam perusahaan meliputi:

a. Merupakan pemilik dari Blessing Tour & Travel.

b. Memantau kinerja dari manager.

c. Sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan terkait kebijakan strategi.

d. Mengelola tugas-tugas dari manager.

e. Mengawasi jalannya operasional dalam perusahaan

2. Direktur

Direktur pada Blessing Tour & Travel bertanggung jawab atas jalannya 

perusahaan serta bertugas untuk membantu dalam menyelenggarakan upaya-upaya 

pelayanan untuk kepuasan dari pelanggan. Tugas-tugas dari Direktur meliputi:

a. Mengurus dan mengelola perusahaan terkait kepentingan dan tujuan dari 

perusahaan.

b. Mewakili perusahaan dalam melakukan kerja sama dengan pihak luar 

seperti mengurus surat-surat kepemerintahan, Hotel, Maskapai, serta kerja 

sama dengan pihak dari negara-negara yang menjadi tujuan wisata.

c. Menyusun kebijakan-kebijakan dalam perusahaan.

3. Manager Pemasaran

Tugas-tugas yang dijalankan oleh manager pemasaran meliputi:

a. Menentukan strategi pemasaran dan penjualan.
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b. Membuat laporan dari hasil penjualan paket tour.

c. Menjalin hubungan dengan pelanggan dalam hal penanganan complain

serta memastikan kepuasan pelanggan lewat pelayanan yang diberikan oleh 

Blessing Tour & Travel.

4. Manager Operasional

Tugas-tugas dari seorang manager operasional meliputi:

a. Melaksanakan kegiatan operasional terkait dengan pelayanan terhadap 

pelanggan.

b. Melakukan koordinasi dengan karyawan atau staff lainnya yang berada di 

kantor cabang.

c. Membuat/menyusun surat-surat resmi perusahaan.

d. Memastikan kelengkapan administrasi dari pelanggan terkait dokumen-

dokumen yang dibutuhkan.

e. Melakukan pembelian kebutuhan operasional perusahaan.

5. Manager Keuangan

Tugas-tugas dari manager keuangan meliputi:

a. Menyusun dan membuat laporan keuangaan perusahaan yang nantinya 

akan dipertanggung jawabkan kepada direktur

b. Mengatur administrasi dibidang keuangan dengan pelanggan terkait 

pengelolaan pembayaran.

c. Mengatur gaji karyawan.


