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Sektor pariwisata merupakan sektor perekonomian yang sedang berkembang 
dan menjadi sumber pendapatan di beberapa pulau di Indonesia. Salah satu pulau 
yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan ialah Pulau Batam. 
Batam merupakan pulau yang terletak di jalur pelayaran internasional, dan berbatasan 
langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Kegiatan pariwisata yang ada di 
Kota Batam mendorong pemerintah untuk semakin giat dalam menyediakan tourist 
supply. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang sering digunakan oleh 
wisatawan saat berkunjung. Dalam kegiatan operasional sebuah hotel terdapat 
beberapa departemen yang terlibat dalam memberikan pelayanan, salah satunya ialah 
front office. Front office merupakan departemen yang memegang peran penting 
dalam memberikan pelayanan dan kesan terhadap tamu, serta departemen yang 
berperan sebagai pusat aktivitas dari seluruh kegiatan operasional sebuah hotel. 
Penulis melaksanakan kerja praktek pada departemen front office dengan tujuan 
untuk mengetahui lebih dalam mengenai tugas di departemen ini. 

Laporan kerja praktek disusun berdasarkan data dan informasi yang penulis 
dapat selama melakukan kegiatan kerja praktek selama 4 bulan di Harris Hotel Batam 
Center, yang dimulai dari tanggal 11 Febuari 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 
2019. Data dan informasi diperoleh dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara dan studi pustaka. Dalam proses kegiatan kerja praktek, penulis 
melakukan perancangan dari tahap persiapan pemilihan tempat kerja praktek hingga 
kepada tahap penyusunan dan penilaian laporan.  

Berdasarkan kegiatan kerja praktek yang dilaksanakan, penulis mendapatkan 
banyak pengalaman dan pengetahuan baru dalam dunia perhotelan, khususnya dalam 
departemen front office. Dalam proses kegiatan kerja praktek tersebut, penulis 
diberikan sudut pandang baru dimana setiap individu harus mampu memiliki pola 
pikir yang baru serta kepercayaan  diri yang tinggi dalam mengatasi setiap 
permasalahan. Hasil yang diterima ini memampukan penulis untuk lebih siap dalam 
menangani setiap persoalan yang akan dihadapi saat bekerja. 
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