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BAB III 

GAMBARAN UMUM HOTEL 

 

3.1 Identitas Tempat Praktek Kerja Lapangan 

Penulis memilih Harris Resort Barelang sebagai tempat untuk 

menjalankan praktek kerja lapangan selama 4 bulan. Harris Resort Barelang 

merupakan salah satu dari tiga Harris yang terletak di kota Batam. Hotel ini 

merupakan hotel yang bergerak dibawah naungan Tauzia Hotel Management. 

3.1.1 Sejarah Tauzia Hotel Management  

Pada tahun 2001, Marc Steinmeyer selaku founder Tauzia Management 

mendirikan grup Tauzia Hotel Management. Harris sendiri merupakan salah satu 

brand yang dinaungi oleh Tauzia Management. pada tahun 2002, Tauzia Hotel 

Management membuka hotelnya yang pertama di Batam, dengan konsep hotel dan 

resort yaitu Harris Hotels Waterfront. Pada tahun 2003, Tauzia Hotels 

Management kembali membuka Harris Hotels di Batam, yaitu Harris Hotels 

Batam Centre, dan disusul  dengan cabang-cabang lainnya.  

Harris Resort Barelang  mulai beroperasi pada bulan November 2017. 

Hotel ini  merupakan hotel berbintang 4 yang didukung dengan fasilitas memadai. 

Hotel ini terletak sangat dekat dengan landmark kota Batam, yaitu Jembatan 

Barelang. Harris Resort Barelang mengusung konsep Harris dengan new 

generation, maksud dari new generation yaitu Harris yang mendukung gaya hidup 

sehat serta menjadi inspirasi. Tema warna yang diangkat  berwarna cerah dan 

kalem, yaitu warna oranye dan abu. Tema warna tersebut diyakini membawa 

semangat dan kehangatan. 

Harris Resort Barelang memiliki kapasitas sebanyak 176 kamar, dimana 

terbagi menjadi 81 kamar dengan garden view, 16 kamar dengan pool view, 71 

kamar dengan sea view serta juga memiliki 2 unit villa dan 6 unit suites. Tauzia 

Hotel 
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Managements sendiri memiliki logo yaitu Oak Tree, dimana foundernya, Marc 

Steinmeyer menganggap bahwa pohon Oak merupakan pohon yang memiliki 

makna sebagai berikut : 

a. Shelter (tempat berteduh) : Pohon Oak merupakan pohon yang sangat besar 

dan rindang, yang dapat digunakan sebagai tempat berteduh. Marc Steinmeyer 

berharap bahwa nanti manajemen yang didirikannya atas dasar ini mampu 

mengayomi mereka yang berada dibawahnya serta bekerja dengan baik. 

b. Strength (kekuatan)  :  Ciri lain dari pohon Oak ialah memiliki 

batang, ranting yang kuat dan kokoh, serta akar tunggang yang menjalar 

didalam tanah, yang mampu menopang berat dari pohon tersebut. Dengan 

karakteristik seperti ini, diharapkan bahwa manajemen Tauzia dapat tetap 

kokoh dan kuat dalam bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada maupun 

yang akan datang. 

c. Growth (pertumbuhan) : Seperti tumbuhan pada umumnya tentu Pohon Oak 

juga mengalami musim gugur, namun setelah itu tentu daun-daunnya akan 

tumbuh kembali. Diharapkan juga manajemen ini dibentuk dengan harapan 

akan terus bertumbuh serta memiliki inovasi baru. 

d. Longevity (panjang umur) : Pohon Oak merupakan salah satu pohon tertua 

didunia, yang mampu bertumbuh hingga 1000 tahun lebih. Dengan ini 

diharapkan manajemen Tauzia mampu memiliki umur panjang sama seperti 

simbol yang dipilih tersebut, serta akan tetap berdiri kokoh. 

Berikut merupakan beberapa pencapaian Tauzia dari tahun ke tahun : 

a. 2001-2006 : Tauzia didirikan pada tahun 2001, disusul dengan didirikannya 

hotel Harris (hotel Harris yang pertama yaitu Harris waterfront), Harris 

merupakan brand pertama dari Tauzia. 

b. 2010 : mendirikan Pop hotel, yaitu budget hotel. 

c. 2012 : mendirikan Yello Hotel, yaitu hotel berbintang 3. 

d. 2016 : mendirikan Vertu Hotel, hotel berbintang 4 setara dengan 5, kemudian 

disusul juga dengan pengadaan MTP, yaitu My Tauzia Privilege. 

e. 2017 : mendirikan Fox Hotel 

f. 2018 : Tauzia bergabung dengan Ascott 
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g. 2019 : memiliki total 60 hotel yang beroperasi, dan memiliki sekitar 124 hotel 

yang sedang dikonstruksi (tahap pembangunan). 

3.1.2 Visi, Misi dan Value Tauzia Hotel Management 

Sebagai sebuah manajemen, tentu Tauzia juga memiliki visi, misi dan 

values tersendiri, yang diantara lain adalah berikut : 

VISI 

a. Build a multicultural approach to management, product innovation and 

services 

b. Promote cultural diversity in the hospitality business 

MISI 

a. create an innovative and personalized line of products for each specific 

market 

b. provde a cost effective service while maintaining quality of work and 

efficiency for customer satisfaction 

c. create a professional, dynamic, and positive environment in support of the 

careers and development of our teams 

d. ensure sustainability and growth of all our brands through financial 

performances 

e. develop an extensive network to the benefit of our employees and clients 

VALUE 

a. think customer satisfaction first 

b. think positive 

c. think of others 

d. think out of the box 

e. act profesionally 

f. act in finding solutions 

g. act with transparency and ethics 

h. act as a good citizen 
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3.1.3 Fasilitas Harris Resort Barelang 

Hotel Harris Resort Barelang terletak ditempat yang sangat strategis di kota 

Batam, dekat dengan Jembatan Barelang, yaitu ikon dari kota Batam. Untuk jarak 

tempuh dari hotel ini ke Batam Centre Ferry Terminal, hanya memerlukan waktu 

sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Hotel ini menjadi salah satu destinasi yang 

terbaik untuk berliburan. 

Sebagai sebuah hotel berbintang 4, tentu Harris telah menyediakan segala 

fasilitas yang memadai dan mumpuni. Adapun fasilitas yang tersedia sebagai 

berikut : 

1. Kamar (room) 

Harris Resort Barelang memiliki tiga tipe kamar, yaitu tipe standar, suite 

dan villa dengan masing-masing fasilitas berbeda yang akan penulis jelaskan 

dibawah. 

a. Harris Standard Room 

 

Gambar 3.1 Harris Standar Room 

Source : www.harrishotels.com 

Harris standard room merupakan kamar yang paling banyak di Harris 

dengan tiga view yang tersedia yaitu garden view, pool view dan sea view. 

Setiap kamarnya memiliki ukuran yang sama yaitu 33  , dimana terbagi 

lagi menjadi dua tipe yaitu ada kamar standar yang memiliki twin bed 

ataupun king bed yang sudah dilengkapi dengan matras King Koil. Untuk 

fasilitas yang tersedia didalam antara lain smart tv, telephone lines, safe 

deposit box, mini bar, coffee and tea maker, hair dryer dan wardrobe yang 

sudah dilengkapi dengan hanger. Tidak ada pembedaan fasilitas di setiap 

kamar, hanya perbedaan untuk bednya saja. Untuk kamar standar, terletak 

dari lantai 1 hingga ke lantai 5, dengan total kamar standar sebanyak 168 

kamar. 
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b. Harris Suite 

 

Gambar 3.2 : Harris Suite 

Source : www.harrishotels.com 

Harris suite memiliki 6 unit kamar bertipe suite, yang terdiri dari 1 

unit suite merupakan pool view, dan 5 unit lagi merupakan sea view. 

Untuk kamar jenis suite, memiliki ukuran 66  , yang terdiri dari dua 

kamar didalamnya serta memiliki ruangan tamu. Kamar di suite memiliki 

tipe bed yaitu twin size bed dan king size bed. Untuk kamar suite sendiri 

semuanya terletak di lantai 5, yaitu lantai paling atas dan dekat dengan 

area lobby. Untuk fasilitas didalam kamar juga sama seperti kamar standar. 

 

c. Harris Villa 

 

Gambar 3.3 : Harris Villa 

Source : www.harrishotels.com 

Harris villa merupakan yang paling eksklusif di Harris Resort 

Barelang. untuk jenis villa hampir sama dengan suite, memiliki 2 kamar 

didalam, hanya saja untuk villa memiliki 2 lantai. Dilantai bawah, terdapat 

ruang tamu yang luas, kitchen set serta memiliki jacuzzi pribadi. Untuk 

villa semuanya mengarah ke sea view. Fasilitas didalam villa juga sama 

dengan kamar lainnya. 
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2. Restoran 

Harris Resort Barelang memiliki beberapa restoran yang menyajikan 

menu-menu masakan mulai dari Asian hingga ke western. Beberapa restoran 

tersebut antara lain : 

a. Harris Cafe 

 

Gambar 3.4 : Harris Cafe 

Source : www.harrishotels.com 

Berlokasi di lantai 1 dekat dengan area lobby, harris café menyediakan 

sarapan pagi setiap harinya dengan pilihan menu dari masakan Indonesia 

hingga ke western. Untuk sarapan dimulai dari jam 06.30 pagi hingga 

10.30 pagi. Sarapan biasanya dihidangkan dalam bentuk buffet, serta ada 

chef live cooking. 

b. Juice Bar 

 

Gambar 3.5 : Juice Bar 

Source : www.harrishotels.com 

Terletak di area lobby, juice bar menyajikan juice segar yang murni 

tanpa ditambahkan gula. Juice bar biasanya juga menyiapkan welcome 

drink untuk tamu pada saat check in.  
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c. Rocksalt Beach Club 

 

Gambar : 3.6 Rocksalt Beach Club 

Source : www.harrishotels.com 

Restoran ini terletak didekat area pantai, dan memiliki desain modern 

seperti beach club pada umumnya di bali, dilengkapi dengan infinity pool 

didepannya. Restoran ini merupakan tempat yang ideal untuk 

menyelenggarakan acara atau party seperti acara ulang tahun, romantic 

dinner dan lain-lain. Restoran ini dibuka dari jam 12.00 siang hingga 

22.00 malam untuk weekdays, dan buka hingga pukul 01.00 pagi pada 

weekend. 

d. 20 Feet Snack Bar 

 

Gambar 3.7 : 20 Feet Snack Bar 

Source : www.harrishotels.com 

Café ini terletak di dekat area kolam berenang anak-anak, yang hanya 

menyediakan cemilan-cemilan kecil. Café ini dibuka setiap harinya 

dimulai dari jam 18.00 sore hingga 22.00 malam dan memutar film-film 

yang biasanya disebut movie night. Di weekdays café ini buka dari jam 

12.00 siang hingga 21.00 malam, dan buka jam 11.00 siang hingga 22.00 

malam pada weekend. 
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e. Ti Punch 

 

Gambar 3.8 : Ti Punch 

Source : www.harrishotels.com 

Ti punch merupakan sebuah bar yang terletak di area pinggir pantai, 

yang menyajikan minuman khususnya mocktail dan cocktail, serta 

dilengkapi dengan fasilitas mini golf. Tempat ini banyak digunakan tamu 

sebagai tempat menikmati sunset, karena berhadapan langsung dengan laut 

dan tempat biasanya matahari terbenam. Ti punch dibuka dari jam 16.00 

sore hingga 22.00 malam. 

 

3. Meeting Room 

 

Gambar 3.9 : Meeting Room 

Source : www.harrishotels.com 

Harris Resort Barelang menyediakan ruangan-ruangan untuk mengadakan 

rapat maupun acara penting lainnya. Untuk fasilitas ruangan meetingnya, 

sudah dilengkapi dengan screen dan projector, free wifi, laser pointer dan 

clicker dan lain-lain. Harris Resort Barelang memiliki total 8 ruangan meeting, 

sebagai berikut : 

a. Bright 

Bright merupakan meeting room terbesar dengan luas 159  . Untuk 

tata ruangan dapat disesuaikan dengan permintaan pihak penyelenggara 

acara rapat atau seminar. Didalam ruangan, meja dan kursi dapat disusun 

dengan bentuk huruf U, seperti class room, board room, theatre dan lain-

lain. 
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b. Smiley 

Smiley merupakan meeting room kedua yang terbesar, dengan luas 

106  . Sama seperti meeting room bright, dapat ditata sedemikian rupa 

sesuai dengan permintaan pihak penyelenggara. 

c. Small Meeting Room 

Terdapat 6 meeting room yang dikategorikan sebagai small meeting 

room, dimana meeting room ini terdiri dari funky, twinkey, happy, healthy, 

orange dan breezy. Semua meeting room ini memiliki ukuran 46  , dan 

juga dapat ditata seperti meeting room lainnya. 

 

4. Spa and Fitness Centre 

 

Gambar 3.10 : Spa and Fitness Centre 

Source : www.harrishotels.com 

Harris juga menyediakan tempat spa dan fitness, dimana Spa centre 

menggunakan jasa dari Aramsa Spa. Fasilitas Spa dibuka dari jam 09.00 pagi 

hingga 22.00 malam. Juga tersedia fitness centre yang berlokasi di Gedung 

yang sama dengan Spa centre. 

 

5. Swimming Pool 

 

Gambar 3.11 : Swimming Pool 

Source : www.harrishotels.com 

Harris Resort Barelang terdapat 3 kolam berenang yang memadai yaitu 

kids pool, lagoon pool dan infinity pool. Kids pool  didesain khusus untuk anak-

anak kecil dengan kedalaman kolam sekitar 700m, dan dibuka dari jam 07.00 pagi 
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hingga 18.00 sore. Didekat area kids pool, juga dilengkapi dengan water play 

ground yang beroperasi 2 kali dalam sehari, yaitu pukul 09.00 hingga 10.00 pagi 

dan 16.00 hingga 17.00 sore. Lagoon pool merupakan kolam berenang dewasa 

dengan kedalaman sekitar 1.3 meter, serta beroperasi dari jam 07.00 pagi hingga 

19.00 malam. Kolam ketiga, yaitu infinity pool, terletak di area rocksalt beach 

club, dengan kedalaman sekitar 1.2 meter. Pool ini merupakan pool dengan view 

favorit, dikarenakan menghadap langsung ke area pantai dan dapat menyaksikan 

sunset secara langsung disini.  

 

6. Dino Kids Club 

 

Gambar 3.12 : Dino Kids  Club 

Source : www.harrishotels.com 

 

Harris Resort Barelang menyediakan tempat bermain bagi anak-anak, 

sehingga orang tua yang ingin menikmati fasilitas lain bisa menitipkan anaknya di 

dino kids club. dino kids club ini tersedia berbagai macam mainan untuk anak 

kecil, kemudian juga ada fasilitas face painting untuk anak-anak. Tidak hanya 

untuk anak-anak, di dino kids club juga ada aktifitas batik painting atau henna 

painting, yang cocok untuk tamu dewasa yang ingin belajar cara membatik. 

 

7. Bay House 

 

Gambar 3.13 : Bay House 

Source : www.harrishotels.com 
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Bay house merupakan sebuah kapel yang dibangun di area pantai. Kapel 

ini biasanya berfungsi sebagai tempat romantic dinner, tempat untuk melamar 

sang kekasih serta juga merupakan tempat acara pemberkatan dan pernikahan.  

 

8. Butik  

 

Gambar 3.14 : Butik 

Source : www.harrishotels.com 

Terletak di area lobby, terdapat butik yang menjual beragam pernak-pernik 

yang memiliki ciri khas Harris Resort Barelang. barang yang dijual antara lain 

seperti gantungan kunci, sendal, baju dan lain-lain. Butik ini beroperasi dari 

jam 07.00 pagi hingga 22.00 malam. 

 

3.2 Struktur Organisasi Harris Resort Barelang 

 

Gambar 3.15 : Struktur Organisasi Harris Resort Barelang (2019) 

Source : Dokumentasi HRD 
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3.2.1 Struktur Organisasi Front Office 

 

Gambar 3.16 : Struktur Organisasi Front Office (2019) 

Source : Dokumentasi Front Office Supervisor 

 

3.2.2 Job Description Front Office Department 

Dari struktur yang terlampir, dapat dilihat bahwa masing-masing posisi 

memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dijalankan 

dengan baik agar operasional hotel dapat berjalan dengan lancar. Tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing posisi adalah sebagai berikut : 

a. Front Office Manager (FOM) 

Uraian kerja front office manager adalah sebagai berikut : 

a) Memonitor pengeluaran dari operasional departemen dan membuat 

laporan sesuai dengan prosedur 

b) Memastikan seluruh laporan harian, mingguan dan bulanan sudah yang 

terbaru dan komplit sesuai dengan prosedur 

c) Memastikan ketersediaan stok material yang dibutuhkan departemen 

d) Selalu mengecek komentar tamu di sosial media agar dapat menjadi 

motivasi untuk mengembangkan service yang baik 

e) Menangani situasi genting, mengkoordinir dengan departemen lain 

f) Mengatur jadwal kerja staff 

b. Night Manager 

a) Membuat daily report statistic, revenue 

b) Memeriksa room rate 
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c) Double check semua transaksi pada hari kerja 

d) Memonitor seluruh kegiatan karyawan 

e) Handling complain apabila ada  

f) Memonitor area hotel 

g) Handling emergency situation 

h) Pembuat keputusan 

i) Memastikan tamu beristirahat dengan baik tanpa terganggu 

c. Guest Service Manager 

a) Memastikan kenyamanan tamu yang menginap  

b) Meng-handle keluh kesah dari tamu  

c) Memberikan treatment yang baik kepada tamu  

d. Reservation Officer 

a) Bertanggung jawab untuk menerima dan mengkonfirmasikan seluruh 

reservasi dari tamu 

b) Meng-input data tamu ke sistem reservasi 

c) Memastikan seluruh reservasi dari e-mail sudah dibalas dalam waktu 12 

jam 

d) Memastikan seluruh reservasi sudah terkonfirmasi dan guaranteed 

e. Front Office Supervisor 

a) Memastikan suplai material yang dibutuhkan selalu ada 

b) Memastikan peralatan yang digunakan masih dalam kondisi yang baik 

c) Memastikan shift log book ter-update dengan informasi terbaru 

d) Memperhatikan alur invoicing dan cash operasional 

e) Memantau wilayah kerja, menginformasikan kerusakan-kerusakan yang 

ditemui 

f) Meng-handle situasi genting, keluh kesah tamu 

g) Memastikan tamu mendapatkan kamar sesuai dengan yang sudah dipesan  

h) Memastikan kamar yang kotor atau occupied tidak dijualkan ke tamu 

f. Front Desk Agent 

a) Memproses tamu check-in dan check-out sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh hotel/manajemen hotel tersebut 

b) Memproses seluruh payment dari tamu sesuai dengan prosedur 
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c) Mengkoordinir tamu VIP terkait special requests ke departemen-

departemen yang relevan  

d) Memastikan front desk dan lobby bersih dan rapi 

e) Memberikan informasi akurat tentang lokasi kamar, tipe kamar yang 

tersedia, harga kamar dan lain-lain 

f) Menangani keluh kesah tamu 

g) Memberikan informasi tentang hotel maupun diluar hotel 

g. Operator 

a) Memastikan keadaan tempat kerja sudah rapi dan bersih 

b) Menyalakan tv, komputer, dan fasilitas lainnya diruangan 

c) Mengecek saluran tv, apabila ada yang bermasalah dilaporkan ke IT staff 

d) Memantau CCTV 

e) Menerima telepon baik dari dalam maupun luar  

f) Melakukan courtesy call kepada tamu yang akan check-out 

g) Menerima keluhan tamu serta menindak lanjuti keluhan tersebut 

h. Bell Captain 

a) Membuat jadwal kerja bell driver 

b) Memeriksa jadwal penjemputan tamu VIP 

c) Double check keadaan shuttle bus setiap harinya 

i. Bell Driver 

a) Membukakan pintu untuk tamu yang datang serta menyambut dengan 

gestur yang hangat 

b) Membantu membawakan barang bawaan tamu 

c) Menerima telepon tamu yang request buggy 

d) Menyimpan barang titipan tamu di luggage store 

e) Memastikan shuttle bus hotel bersih setiap harinya 

f) Mengantar dan menjemput tamu di ferry terminal 

j. Guest Relation Officer (GRO) 

a) Menjalin hubungan baik dengan tamu 

b) Menjemput tamu yang akan ikut shuttle bus di ferry terminal 

c) Mengantar kepulangan tamu hingga ke ferry terminal 

d) Menangani setiap permintaan tamu  
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Harris Resort Barelang 

Harris Resort Barelang merupakan sebuah resort yang beroperasi 24 jam 

setiap harinya, sehingga akan selalu ada staff yang siap siaga untuk melayani 

keluh kesah para tamu di setiap waktu. Untuk menunjang lancarnya operasional 

selama 24 jam, maka kegiatan operasional terbagi menjadi 4 shift, dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

a. Morning Shift 

Untuk morning shift, staff bertugas mulai dari jam 07.00 hingga 

15.00. Setiap staff bertugas menjalani pekerjaannya masing-masing serta 

memastikan kelancaran operasional hotel setiap harinya. 

b. Middle Shift 

Middle Shift bertugas dari jam 11.00 hingga 19.00. Diadakannya 

Shift ini berfungsi untuk menunjang kelancaran operasional pada saat hotel 

memiliki occupancy yang tinggi, atau ada event-event tertentu. 

c. Afternoon Shift 

Shift ini mulai bertugas dari pukul 15.00 hingga 23.00. Setelah 

melakukan penyampaian hal-hal yang harus diperhatikan atau istilahnya 

hand over, maka mereka akan melanjuti kembali pekerjaan dari morning 

shift, serta menyiapkan keperluan untuk esok harinya. 

d. Night Shift 

Staff pada night shift bertugas dari pukul 23.00 hingga 07.00. Staff 

yang bertugas pada shift ini memiliki tugas melakukan pemeriksaan pada 

seluruh kegiatan operasional pada hari tersebut, dan menyiapkan keperluan 

yang berhubungan dengan hari esok.  

3.4 Sistem yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Untuk sistem yang digunakan oleh Harris Resort Barelang adalah VHP 

(Visual Hotel Program). Dalam proses check-in dan check-out tamu, proses 

accounting dan lain-lain semuanya dikoneksikan dengan sistem VHP tersebut. 

Setelah penulis menjalani proses praktek kerja lapangan, maka dari pengalaman 

penulis dapat disimpulkan bahwa ketika proses check in, data dari tamu pasti 

sudah ada di sistem, data tersebut diperoleh dari bagian reservasi yang menerima 

pemesanan kamar dari tamu, kemudian di input di sistem sesuai dengan data dari 
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tamu seperti tanggal akan menginap, tipe kamar dan lain-lain. Sekilas untuk 

dibagian accounting, apabila ada group atau perusahaan besar yang menginap, 

maka biasanya akan dibuatkan master bill, yang berfungsi agar bill dari group 

tersebut dapat digabungkan menjadi satu saja, dan kemudian apabila proses 

pembayaran belum tuntas sepenuhnya, akan dipindahkan ke non stay, yang 

berfungsi untuk menampung terlebih dahulu bill tersebut sampai sudah dilunaskan, 

baru dapat di closing.  
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