
 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1. Sejarah Singkat Tauzia Management 

Tauzia Management merupakan manajemen utama yang menaungi seluruh 

Harris Hotels di dunia, termasuk Harris Hotel Batam Center. Tauzia Management 

didirikan oleh Marc Steinmeyer selaku Chief Executive Officer dan dan 

Christopher Glass selaku Chief Projects, IT and Estate Management pada tahun 

2001. Nama Tauzia diambil dari Bahasa Arab yang berarti kebijaksanaan, namun 

kata tauzia juga bisa berarti 多谢 (Duō xiè) dalam Bahasa Mandarin yang berarti 

terima kasih banyak. Melalui nama yang memiliki banyak arti positif ini, 

diharapkan Tauzia Management dapat selalu berkembang dan memperluas 

jaringannya di seluruh dunia. 

 

Gambar 3.1 Logo Tauzia Management  

Sumber: www.tauziahotels.com, 6 April 2019 

 

Tauzia Management dilambangkan dengan sebuah pohon ek atau biasa 

disebut pohon oak, yaitu sebuah pohon yang memiliki sifat kuat dan keras dengan 

daun yang rindang serta sistem akar yang besar.  Dengan karakteristik yang unik 
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ini, pohon ek memiliki 4 inti sari yaitu; shelter (perlindungan) dimana Tauzia 

Management bertindak sebagai induk yang mengayomi semua brands dan 

corporate di bawahnya, growth (pertumbuhan) yang melambangkan Tauzia 

Management akan selalu berinovasi dan berkembang untuk memperluas jaringan 

hotel dan pelayanan yang ada, strength (kekuatan) untuk melalui dan mengatasi 

setiap permasalahan yang ada, serta longevity (panjang umur).  

Saat ini, Tauzia Management telah menaugi lebih dari 120 hotel dengan 

brand yang berbeda, meliputi; Préférence,  HARRIS Vertu,  HARRIS Hotel,  

Harris FOX, YELLO, POP!dan TAUZIA Estate Management. Setiap brand 

hotel diklasifikasikan berdasarkan bintang, jenis pelayanan, dan target pasar 

yang berbeda.  

 

3.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Tauzia Management mempunyai visi dan misi yang juga dianut oleh 

seluruh anak perusahaan yang bernaung dibawahnya, antara lain: 

3.2.1. Visi  

1. Membangun sebuah pendekatan multikultural dalam 

mengembangkan manajemen, inovasi dan layanan produk 

2. Mempromosikan keanekaragaman budaya yang ada untuk 

diimplementasikan dalam industri perhotelan 

3.2.2. Misi 

1. Menciptakan brand dan produk yang inovatif untuk 

diimplementasikan dalam segment pasar yang berbeda,  
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2. Memberikan pelayanan terbaik secara efisien dan didukung 

dengan fasilitas yang memadai untuk menjamin kepuasan 

pelanggan,  

3. Menciptakan lingkungan kerja yang profesional disertai 

program kerja dan pelatihan yang mendukung pengembangan 

karir bagi setiap karyawan, 

4. Menjalin hubungan kerja sama untuk memperluas jaringan dan 

cakupan perusahaan serta,  

5. Memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan seluruh anak 

perusahaan melalui pengaturan keuangan yang baik.  

3.2.3. Value 

Tauzia Management juga memberlakukan 8 value atau nilai dasar 

yang terdiri dari 4 think (pikir) dan 4 act (aksi) yang harus diingat dan 

diterapkan oleh setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya. Ke-8 value 

tersebut meliputi:   

1. Think customer satisfaction first 

2. Think positive 

3. Think of others 

4. Think out of the box 

5. Act professionally 

6. Act in finding solutions 

7. Act with transparency and ethics 

8. Act as a good citizen 
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3.3. Sejarah Singkat Harris Hotel Batam Center  

Harris Hotel Batam Center merupakan salah satu city and business hotel 

bintang 4 yang diresmikan pada tanggal 5 November 2011 dibawah manajemen 

Tauzia Asia dan dalam kepemilikan PT. Retzan Indonusa. Harris Hotel Batam 

Center berlokasi di Jalan Engku Puteri, Batam Center. Tamu dapat melihat 

informasi umum Harris Hotel Batam Center melalui website yang tergabung 

dengan Harris Hotels lainnya, yaitu www.harrishotels.com serta dapat 

menghubungi pihak hotel melalui nomor telepon (+62 778) 7498888 atau melalui 

e-mail hotel yaitu sales-harris-batamcenter@tauzia.com.  

Harris Hotel Batam Center terletak tepat di sebelah Batam Center 

International Ferry Terminal dan berseberangan dengan Mega Mall Batam Center. 

Berada di lokasi yang strategis tentunya membawa keuntungan besar bagi Harris 

Hotel Batam Center, terutama dalam menarik wisatawan mancanegara yang 

berlibur ke Kota Batam. Selain pelabuhan dan pusat perbelanjaan, Harris Hotel 

Batam Center juga memiliki lokasi yang dekat dengan pusat pemerintahan Kota 

Batam. Sehingga tidak jarang pihak dari instansi dan dinas pemerintahan memilih 

Harris Hotel Batam Center sebagai sarana akomodasi dan sarana penyelenggara 

event seperti rapat, seminar, peresmian dan pelantikan dewan, dll.  
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Gambar 3.2. Harris Hotel Batam Center 

Sumber:Marketing Documentation, 6 April 2019 

 

Gambar 3.3. Logo Harris Hotel Batam Center  

Sumber: HR Documentation, 6 April 2019 

 

 Harris Hotel Batam Center menyediakan jasa akomodasi yang juga 

dilengkapi dengan fasilitas umum lainnya seperti restoran, pool, gym, spa, dan 

meeting room. Harris Hotel Batam Center memiliki 169 kamar dengan 1 tipe 

kamar saja, yaitu Harris Room yang setara dengan deluxe room pada umumnya. 

Harris Room sendiri terbagi atas dua tipe yaitu Harris King Room dan Harris 

Twin Room yang dibedakan berdasarkan jenis kasur yang digunakan yaitu king 

bed atau twin bed. Selain dibedakan berdasarkan jenis kasur, para tamu juga dapat 

memilih kamar dengan city view yang ditandai dengan nomor genap atau sea view 
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yang ditandai dengan nomor ganjil, serta tersedia pula pilihan smoking room yang 

berada di lantai 1-2 dan non-smoking room di lantai 3-9. 

Harris Room memiliki harga yang bersifat dynamic rate yang selalu 

berubah  karena pengaruh high/low season dan ketersediaan jumlah kamar. Semua 

harga kamar yang dijual tentunya sudah termasuk layanan pajak, namun tamu 

dapat memilih room dengan atau tanpa fasilitas sarapan pagi serta dapat tersedia 

pula layanan extra bed dengan tambahan harga IDR 400.000 per malam. Untuk 

mendapatkan harga terbaik, para tamu dapat bergabung dengan program loyalitas 

hotel atau menjadi member Tauzia Management melalui pendaftaran MTP atau 

My Tauzia Privilage. Melalui program MTP, tamu bisa mendapatkan berbagai 

potongan harga untuk harga kamar, sarapan, food and beverages services, spa 

serta laundry.  

Seperti Harris Hotel chain lainnya, Harris Hotel Batam Center memiliki 

tag line “Simple, unique, and friendly” yang melekat erat dalam setiap aspek 

operasional hotel. Aspek simple dapat dilihat dari design yang melekat pada 

bagunan hotel. Dengan menyongsong tema minimalis, Harris Hotel Batam Center 

menciptakan suatu positioning strategy melalui perpaduan warna oren, putih, dan 

hijau yang dapat dilihat dari exterior dan interior gedung, peralatan dan 

perlengkapan hotel, serta seragam yang digunakan para karyawan hotel atau yang 

biasa disebut “Harris Ace”. Dengan warna-warna sederhana ini, Harris Hotel 

Batam Center mampu membentuk suatu ciri khas tersendiri sehingga mudah 

dikenali dan diingat oleh tamu maupun masyarakat luas.  

Selanjutnya untuk aspek unique, Harris Hotel Batam Center berinovasi dan 

berimprovisasi dalam menjalankan operasional hotel untuk menciptakan kesan 
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unik bagi para tamunya. Berbeda dari hotel pada umumnya yang lekat 

denganformal dan kaku, sebaliknya di Harris Hotel Batam Center para pekerja 

difasilitasi dengan seragam yang santai dan kasual berupa kaos berkera berwarna 

oren atau putih yang dipadukan dengan celana kain dan sepatu kets. Selain itu, di 

Harris Hotel Batam Center juga diadakan Harris Move setiap pagi pukul 08:00 

dimana para Harris Aces akan menari bersama di Harris Café untuk menghibur 

tamu hotel yang sedang menikmati sarapan.   

Aspek terakhir yaitu friendly, dapat diartikan bahwa semua staff akan 

selalu bersikap ramah dalam melayani tamu, namun tetap menjunjung tinggi sikap 

profesional sebagai seorang hotelier.  Selain ketiga aspek tersebut, Harris Hotel 

Batam Center juga menerapkan konsep healthy lifestyle dengan menyediakan 

menu dan makanan sehat serta fasilitas olahraga yang memadai. Dengan 

mengimplementasikan aspek-aspek diatas, Harris Hotel Batam Center mampu 

memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional untuk menjamin kepuasan 

dan kenyamanan para tamu sekaligus membangun citra hotel yang positif.  

 

3.4. Fasilitas Harris Hotel Batam Center  

Adapun berbagai fasilitas yang teresedia di hotel  untuk menunjang 

kepuasan tamu, antara lain:  

1. Harris Room  

Harris Room adalah satu-satunya tipe kamar di Harris Hotel Batam 

Center yang setara dengan deluxe room. Harris Room memiliki luas 

ruangan 27 m2 yang dilengkapi dengan air conditioner, minibar, 

daybed, LCD TV, IDD Phone, safe deposit box, hairdryer, slipper, 
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coffee and tea maker facility dan shower amenties serta akses Wi-fi 

gratis. 

 

Gambar 3.4 Harris Room 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

2. Receptionist / Front Desk 

Receptionist area berada tepat di depan pintu masuk utama hotel. 

Setiap tamu yang datang akan langsung diarahkan oleh security untuk 

menuju receptionist yang akan melayani seluruh keperluan tamu.  

 

Gambar 3.5. Receptionist 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019  

3. Lobby 

Berada di lokasi yang sama dengan receptionist, area lobby berada di 

sebelah kanan pintu masuk utama. Lobby hotel dlengkapi dengan area 
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duduk bagi para tamu dan didukung dengan fasilitas free wi-fi, 

magazine corner dan musik.  

 

Gambar 3.6. Lobby 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

4. Harris Café  

Harris Cafe beroperasi setiap hari mulai pukul 06:00 hingga 22:00 

dengan jadwal last order pukul 21:30. Tamu dapat memesan menu ala 

carte selama jam operasional restoran, namun untuk buffet breakfast 

hanya tersedia hingga pukul 10:00.  

 

Gambar 3.7. Harris Cafe 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 
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5. Juice Bar  

Juice Bar berlokasi di dalam Harris Café dan khusus dipergunakan 

untuk menyajikan berbagai jenis minuman seperti coffee and tea, juice, 

cocktail dan mocktail sesuai dengan permintaan tamu. Juice Bar 

beroperasi setiap hari mulai pukul 06:00 hingga 23:00.  

 

Gambar 3.8 Juice Bar  

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

6. Harrissimo Pizza 

Harrissimo merupakan outlet khusus yang menyajikan aneka menu 

pizza, pasta dan kuliner khas Italia lainnya. Harrissimo berlokasi di 

pool side dan beroperasi setiap hari mulai pukul 06:00 hingga 24:00. 

 

Gambar 3.9 Harrissimo Pizza  

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

 
Universitas Internasional Batam 

Veren Vernanda, Peran Sales Department dalam Operasional Harris Hotel Batam Center, 2019 
UIB Repository©2019.  



24 
 

7. Pool  

Harris Hotel Batam Center menyediakan fasilitas kolam renang dengan 

kedalaman 1,15 m yang berlokasi di bagian belakang hotel menghadap 

langsung ke laut lepas. Kolam renang dibuka setiap hari mulai pukul 

06:00 hingga 22:00. Fasilitas kolam renang dapat dinikmati secara 

gratis bagi tamu yang mengginap di hotel. Bagi tamu dari luar yang 

ingin berenang di hotel dapat membeli paket berenang senilai IDR 

100.000 yang sudah termasuk makanan berupa nasi goreng atau pizza 

dan ice tea.  

 

Gambar 3.10 Pool 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

 

8. Fitness Centre 

Fitness Centre di Harris Batam Center dilengkapi dengan alat 

treadmill, hammer strength machine, dumbbell, gym ball, dsb. Tamu 

yang menginap di hotel dapat menggunakan fasilitas gym secara gratis. 

Sedangkan tamu dari luar akan dikenakan biaya per kedatangan atau 

mendaftar member gym untuk mendapat harga yang lebih murah.  
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Gambar 3.11. Fitness Centre 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

9. H-SPA and Massage 

Harris Spa beroperasional setiap hari mulai pukul 10:00 hingga 22:00. 

Layanan spa dapat dilakukan di Spa Centre di lantai 9 hotel, atau tamu 

bisa memilih layanan spa di kamar masing-masing. 

 

Gambar 3.12. H-Spa 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

10. Harris Boutique 

Harris Hotel Batam Center juga menyediakan sebuah booth kecil yang 

disebut Harris Boutique yang menjual berbagai merchandise Harris 

Hotel maupun barang lainnya seperti; parfum, t-shirt, tas, dll.  
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Gambar 3.13 Harris Boutique 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

11. Meeting Room  

Untuk menunjang kegiatan MICE, Harris Hotel Batam Center 

menyediakan 6 pilihan meeting room dengan ukuran dan kapasitas 

yang berbeda, antara lain:  

1. Unique Ballroom  

Ruangan meeting paling luas atau yang biasa disebut ballroom ini 

berukuran 23x24 meter dan dapat menampung hingga 700 orang 

dengan theatre set-up, sedangkan untuk round table dan classroom 

dapat menampung hingga 250-300 orang.  

 

Gambar 3.14 Unique Ballroom  

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 
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2. Unique 1 & 2  

Unique Room merupakan perpecahan dari Unique Ballroom 

dengan ukuran Unique 1 seluas 11.5x23 m dan Unique 2 seluas 

12x23 m. Kedua unique room ini memiliki kapasitas 200 orang 

untuk theatre set-up dan 100-120 orang untuk round table set-up.  

 

Gambar 3.15 Unique 1  

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 

3. Smiley 1 & 2 

Smiley room merupakan meeting room dengan ukuran yang lebih 

kecil dan biasanya digunakan untuk meeting dalam skala kecil 

dengan kapasitas 30-50 peserta.  

 

Gambar 3.16 Smiley 1 

Sumber: Marketing Documentation, 6 April 2019 
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3.5. Struktur Organisasi Perusahaan 

3.5.1 Struktur organisasi Harris Hotel Batam Center  

Manajemen Harris Hotel Batam Center terbagi atas 9 

department utama yaitu; Front Office Department, Finance & 

Accounting, Sales & Marketing, Human Resources, Revenue, IT 

Department, Food & Beverages Services, Food & Beverages 

Product, Housekeeping danEngineering. 

 

Gambar 3.17 Struktur Organisasi Harris Hotel Batam Center 

Sumber: HR Documentation, 31 Maret 2019 
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3.5.2 Struktur organisasi sales department 

 

Gambar 3.18 Struktur Organisasi Sales Department 

Sumber: HR Documentation, 7 Januari 2019 

 

3.6 Job Description Sales Department 

Kegiatan operational sales department di HARRIS Hotel Batam 

Center dijalankan oleh para staff dengan jabatan dan job description yang 

berbeda. Jabatan tertinggi dikepalai oleh Director of Sales, diikuti oleh 

Sales Manager, Sales Executive dan Sales Secretary. Setiap staff harus 

dapat memahami dan mengimplementasikan job description yang telah 

ditetapkan oleh pihak manajemen hotel. Adapun uraian job description 

tersebut adalah:  

1. Director of Sales (DOS)  

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan 

menjaga citra baik sales department serta melaporkan kinerja 

sales secara langsung kepada General Manager.  
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2. Mengawasi seluruh aktivitas sales person termasuk ikut serta 

dalam kegiatan sales call dan berperan aktf dalam memberikan 

masukan, arahan, dan himbauan kepada setiap staff di sales 

department.  

3. Menghadiri morning briefing bersama seluruh head department 

untuk menginformasikan kegiatan dan event yang berlangsung di 

hotel kepada department lain.  

4. Melaksanakan one-on-one meeting dengan sales manager untuk 

mendiskusikan upcoming event, promotion strategy dan 

permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas.  

5. Menghadiri Sales Marketing Revenue (SMR) Meeting yang 

diadakan setiap minggu bersama seluruh sales person dan 

General Manager. 

6. Menetapkan target yang harus dicapai oleh setiap sales person 

baik dalam jangka bulanan maupun tahunan berdasarkan budget 

yang telah diberikan oleh manajemen.  

7. Mengadakan training secara berkala mengenai program kerja 

sales untuk diinformasikan kepada seluruh staff hotel 

8. Menjaga dan meningkatkan sikap profesional dan standar kerja 

yang baik di dalam operasional sales department.  

2. Sales Manager 

1. Bertanggung jawab untuk meng-handle tugas Director of Sales 

jika yang bersangkutan tidak dapat hadir pada saat operasional 

hotel.  
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2. Bertanggung jawab atas revenue hotel dengan mencari tamu, 

khususnya untuk pengadaan event MICE di hotel. 

3. Bertanggung jawab untuk memenuhi target bulanan dan tahunan 

yang telah ditetapkan oleh DOS atas persetujuan manajemen. 

4. Melakukan sales call kepada company atau account potensial 

untuk menjalin kerja sama dengan hotel.  

5. Menyusun strategi pemasaran sesuai dengan segment dan target 

market masing-masing. 

6. Mengisi daftar cluster lead sebagai bentuk laporan atas 

pengadaan event baik yang bersifat definite, tentative maupun 

follow up.  

7. Membuat Contract Rate, Quotation dan Formal Agreement 

berdasarkan hasil kesepakatan dengan tamu. 

8. Mengepalai paling sedikit 1 (satu) sales executive dan berperan 

sebagai koordinator, pengawas, dan penasihat. 

9. Melaksanakan one-on-one meeting bersama sales executive untuk 

membahas upcoming event, promotion strategy dan permasalahan 

dalam menjalankan tugas.  

10. Melaporkan hasil one-on-one meeting kepada Director of Sales  

11. Menghadiri SMR Meeting yang diadakan setiap minggu bersama 

seluruh sales person dan General Manager. 

3. Sales Executive 

1. Bertanggung jawab atas revenue hotel dengan mencari tamu, 

khususnya untuk pengadaan event MICE di hotel. 
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2. Bertanggung jawab untuk memenuhi target bulanan dan tahunan 

yang telah ditetapkan oleh DOS atas persetujuan management 

3. Menyusun strategi pemasaran sesuai dengan segment dan target 

market masing-masing. 

4. Mengisi daftar cluster lead sebagai bentuk laporan atas 

pengadaan event baik yang bersifat definite, tentative maupun 

follow up.  

5. Membuat Contract Rate, Quotation dan Formal Agreement 

berdasarkan hasil kesepakatan dengan tamu. 

6. Melakukan sales call kepada company atau account potensial 

untuk menjalin kerja sama dengan hotel. 

7. Melaksanakan one-on-one meeting bersama Sales Manageruntuk 

membahas upcoming event, promotion strategy dan permasalahan 

dalam menjalankan tugas.  

8. Menghadiri SMR Meeting yang diadakan setiap minggu bersama 

seluruh sales person dan General Manager. 

4. Sales Secretary 

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional sales office, 

mulai dari menyusun report, mengirim surat dan dokumen serta 

proses  filing.  

2. Bertanggung jawab atas segala perlengkapan dan fasilitas 

operasional yang ada di office.  
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3. Membantu tugas sales manager dan sales executive untuk meng-

handle tamu jika yang bersangkutan tidak dapat hadir pada saat 

operasional hotel.  

4. Menyiapkan dan menyebarkan seluruh dokumen yang beerkaitan 

dengan penyelenggaraan event di hotel agar dapat 

dikoordinasikan dengan department lainnya. 

 

3.7 Fasilitas Sales Department 

Dalam operasionalnya, sales department memiliki office khusus 

yang terletak di basement hotel, tepatnya di sebelah GM office dan 

berhadapan dengan acounting office. Sales office juga dilengkapi dengan 

berbagai sarana dan fasilitas untuk menunjang kinerja staff agar berjalan 

dengan cepat dan tepat. Adapun fasilitas tersebut antara lain: 

1. Komputer  

Sales office di HARRIS Hotel Batam Center dilengkapi dengan tujuh 

buah komputer. Komputer merupakan fasilitas paling penting dalam 

menjalanankan tugas sales, karena semua data dan dokumen dibuat 

dan disimpan didalamnya. Komputer juga diperlukan sebagai alat 

media untuk mengirim dan menerima e-mail baik berupa booking-an 

atau inquiry dari tamu serta digunakan untuk mengaplikasikan 

software hotel.  
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Gambar 3.19 Komputer 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 9 April 2019 

2. Telepon  

Telepon merupakan alat komunikasi yang umumnya digunakan untuk 

komunikasi secara internal (di dalam hotel) maupun external (ke luar 

hotel). Sales office dilengkapi dengan empat buah telepon dengan 

nomor extention yang berbeda.  

 

Gambar 3.20 Telepon 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 9 April 2019 

3. Printer dan Mesin Foto Kopi  

Sales office dilengkapi dengan sebuah mesin printer dan foto kopi 

yang digunakan untuk mencetak, foto kopi maupun scan dokumen 

yang diperlukan untuk operasional. 
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Gambar 3.21 Printer dan Mesin Fotokopi 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 9 April 2019 

4. Log Book  

Sales department memiliki beberapa log book yang digunakan untuk 

pencatatan outgoing file. 

 

Gambar 3.22 Log Book 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 9 April 2019 

5. Stationary  

Sales office juga dilengkapi dengan berbagai alat tulis kantor, seperti 

pena, penggaris, spidol, sticky note, stepler, dll. 

 

Gambar 3.23 Stationary  

Sumber: Dokumentasi Penulis, 9 April 2019 
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6. Filing Rack  

Untuk mempermudah proses filing atau penyimpanan dokumen serta 

proses pencarian dokumen, maka disediakan banyak filing rack 

lengkap dengan odner untuk memisahkan dokumen yang berbeda.  

 

Gambar 3.24 Filing Rack 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 9 April 2019 

7. White Board  

White board digunakan untuk mencatat seluruh event definite yang 

akan diselenggarakan di hotel dalam jangka satu bulan.  

 

Gambar 3.25 White Board 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 9 April 2019 
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