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ABSTRAK 
 

Selama empat bulan penulis melakukan Kerja Praktek di Harris Resort 
Barelang Batam yang berlokasikan di Jalan Trans Barelang, kelurahan Tembesi, 
Kecamatan Sagulung, Kepulauan Riau 29439. Resort ini termasuk dalam kategori 
hotel berbintang empat, dan perusahaan Utama berperan sebagai pemilik dari 
properti ini. Penulis menerima ilmu selama empat bulan untuk mengasah ilmu yang 
sudah didapati melalui teori perkuliahan dan dapat mengimplementasikan di dunia 
kerja yang sesungguhnya. Selain itu juga penulis dapat mengerti perbedaan yang 
ada diantara teori yang diterima dan pada saat mempraktekan langsung di tempat 
kerja, sehingga tidak terjadinya masalah yang tidak diinginkan antara tamu maupun 
rekan kerja.  

 Penulis menempatkan dirinya dalam magang selama empat bulan di bagian 
Front Office Department, departemen ini berada diposisi paling awal ketika tamu 
sampai di hotel, yang bertanggung jawab di awal dan akhir, juga menerima segala 
jenis permintaan dari tamu, dan penulis ditugaskan untuk menangani tamu melalui 
telepon yang disebut dengan Operator ‘Harris Button’, sehingga dapat 
menyelesaikan permintaan tamu hanya menggunakan media suara, dalam hal ini 
operator harus cakap dalam menangani setiap permintaan tamu maupun menangani 
masalah, dan dapat menyelesaikannya dengan waktu yang tepat dan tentunya 
memuaskan bagi tamu. Operator ‘Harris Button’ dituntut untuk mengerti product 
knowledge yang ada dalam hotel tersebut, dan dituntut untuk sigap dalam 
menyelesaikan masalah. 

 Pekerjaan yang diberikan kepada penulis menghasilkan pengalam yang baik 
dan cukup memuaskan, bukan hanya teori saja yang didapatkan namun pengalaman 
terjun ke lapanganpun menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas diri dari penulis 
itu sendiri, banyak hal yang dapat diambil, dari menangani complain, permintaan 
tamu, prosedur check in dan check out, bekerja sama yang baik sesama team, 
melatih skill berbicara dengan tamu dan lain sebagainya. 


