
 
 

BAB III 
GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK 

 
 

3.1 Identitas Tempat Kerja Praktek (Training) 

Dalam menjalankan kegiatan kerja praktek, penulis memilih tempat training di 

Harris Hotel Batam Center yang merupakan salah satu dari tiga (3) Harris yang 

terdapat di Kota Batam. Dimana kepemilikan dikelola oleh PT. Retzan Indonusa 

sama seperti Harris Resort Waterfront Batam, dan untuk pengelolaan manajemen 

hotel dikelola dibawah naungan Tauzia Hotel Management yang juga mengelola 

seluruh Harris yang ada di Indonesia. Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan 

lebih lanjut mengenai Tauzia yang merupakan manajemen penggerak dari kegiatan 

operasional pada Harris Hotel Batam Center hingga kepada perkembangan dari brand 

Harris itu sendiri, dan sejarah berdirinya Harris Hotel Batam Center yang ada sampai 

saat ini.  

 

3.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Tauzia Hotel Management 

Tauzia merupakan sebuah nama dari sistem manajemen perhotelan yang 

berdiri sejak tahun 2001 dan didirikan oleh Marc Steinmeyer dan Christophe Glass di 

Jakarta. Marc Steinmeyer sendiri sudah berkecimpung lama di dalam dunia 

perhotelan, dimana sebelum ia mendirikan Tauzia, beliau bekerja disalah satu 

manajemen perhotelan terkemuka di dunia, yaitu Accor. Pada saat itu beliau 

memutuskan untuk keluar dari group tersebut, dan ingin mendirikan sebuah 
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manajemen perhotelan dengan konsep yang baru dan berbeda dengan konsep hotel 

yang sudah ada pada waktu itu. Sebuah konsep yang mendebrak pasar pada saat itu,

dimana kesan hotel yang pada umumnya adalah tempat yang formal dan kaku. 

Konsep yang ia canangkan tidak hanya diimplementasikan kepada manajemen 

sebagai penggerak operasional hotel, namun juga kepada konsep bangunan hotel, 

interior hingga kepada karyawan yang bekerja di dalamnya. 

Konsep hotel yang beliau inginkan ini didapatnya dari pengalamannya selama 

tinggal di Indonesia, dimana beliau menyukai kebudayaan yang ada di Indonesia dan 

menurutnya orang Indonesia adalah orang yang sederhana, ramah dan memiliki 

banyak keunikan di setiap daerahnya. Beliau ingin setiap tamu yang datang di hotel 

tersebut dapat merasakan sambutan dan pengalaman seperti yang ia rasakan sendiri 

pada saat tinggal di Indonesia. Tidak hanya memasukan kebudayaan dan nilai yang 

ada di Indonesia, beliau ingin tetap memasukan kebudayaan dan nilai yang ada di 

Eropa, maka pada akhirnya beliau menggabungkan kedua budaya tersebut ke dalam 

sebuah ide manajemen yang akan ia bentuk yang akan diterapkan dalam setiap hotel 

yang berada pada naungan manajemen hotel yang akan ia dirikan nantinya. 

Berdasarkan hal tersebut, terbentuklah sebuah konsep yang pada akhirnya yang 

diterapkan disetiap hotel dibawah  naungan Tauzia Hotel Management yaitu simple, 

friendly, dan unique, sebuah konsep yang sangat berbeda dengan konsep hotel pada 

umumnya. 

Marc Steinmeyer tidak hanya berhenti disitu saja, beliau kemudian 

memikirkan konsep yang akan digunakan sebagai nama dari manajemen perhotelan 

yang akan ia dirikan nantinya, beserta dengan lambang atau logo apa yang akan 
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digunakan nantinya. Pada saat beliau kembali ke kampung halamannya untuk 

menikmati hari-harinya setelah berhenti dari group Accor, pada saat bersantai di 

halaman belakang rumahnya, beliau melihat sebuah pohon oak tua yang sudah ada di 

halaman belakang rumahnya sejak beliau kecil, kemudian ia mencari tau bahwa jenis 

pohon oak tersebut sangat jarang atau terbilang cukup langka. Dari hal tersebutlah 

muncul ide untuk menamakan manajemennya nanti dengan nama Tauzia sesuai 

dengan jenis pohon oak tersebut dan menggunakan pohon oak itu sendiri sebagai 

lambang atau logo dari manajemennya nanti. 

 

Gambar 3.1 Logo Tauzia Hotel Management 
Souce : Dokumentasi training, 2019 

Beliau memilih pohon oak karena terdapat arti tersendiri yang diambil dari 

karakteristik pohon itu sendiri, yaitu : 

1. Shelter (Mengayomi) : Pohon oak merupakan pohon besar yang memiliki 

daun yang sangat rimbun, bisa digunakan orang untuk berlindung. Beliau 

ingin manajemen yang akan dikelolanya nanti mengayomi seluruh hotel 

yang berada di bawahnya hingga kepada karyawan yang bekerja di 

dalamnya dengan baik.  
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2. Growth (Bertumbuh) : Pohon oak akan terus bertumbuh tiap tahunnya, 

walaupun ada saat daunnya gugur, tapi dia akan tumbuh lagi dan semakin 

lebat. Beliau berharap bahwa manajemen yang nanti akan dibentuknya 

dapat terus bertumbuh dan tidak hanya manajemennya tetapi hotel yang 

berada di bawah naungannya turut bertumbuh bersama. 

3. Strength (Kekuatan) : Karakteristik lain dari pohon oak adalah pohon 

tersebut sangat kokoh dan kuat, memiliki batang yang besar dan mampu 

menopang. Bersama dengan hal ini, beliau berharap bahwa manajemen 

yang akan dibentuk akan kuat dan tahan terhadap serangan-serangan dari 

persaingan yang ada, dan tidak gampang goyah. 

4. Longevity (Panjang umur) : Pohon oak memiliki umur yang relatif panjang 

dan lama dibandingkan dengan pohon lainnya. Maka besar harapan dari 

beliau, agar manajemennya nanti memiliki umur yang panjang seperti 

pohon oak ini yang tetap berdiri kokoh walaupun zaman telah berganti. 

 

3.1.2 Visi, Misi, Nilai dan Program dalam Tauzia Hotel Management 

Tidak hanya memiliki konsep, Manajemen Hotel Tauzia juga memiliki visi, 

misi dan nilai yang menjadi dasar di dalam manajemen dan kegiatan operasional di 

setiap hotel dan brand yang berada di bawah naungan Tauzia Hotel Management. 

Tauzia juga memiliki program-program yang harus dilaksanakan disetiap hotel yang 

berada dibawah kelolaan manajemennya. 
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a. Visi Tauzia Hotels (Vision of Tauzia Hotel Management) 

• Build a blend of culture in the management style, product innovation 

and service (Membangun budaya multikultural dalam manajemen, 

inovasi produk dan pelayanan) 

• Promote culture diversity in the hospitality (Mempromosikan 

keberagaman budaya dalam pelayanan) 

b. Misi Tauzia Hotels (Mission of Tauzia Hotel Management) 

(Dokumentasi HRD, 2019) 

• Create an innovative and personalized line of product for each 

specific market 

• Provide a cost effective service while maintaining quality of work and 

efficiency for customer satisfaction 

• Create a professional, dynamic, and positive environment beneficial to 

the careers and self-development of our team 

• Ensure an economic growth of all our brands through financial 

performances 

• Develop an extensive network to the benefit of our employees and 

clients 

c. Nilai Tauzia Hotels (Values of Tauzia Hotel Management) 

(tauzia.com,2019) 

• Think customer satisfaction first 

• Think positive 
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• Think of others 

• Think out of the box 

• Act professionally 

• Act in finding solutions 

• Act with transparency and ethics 

• Act as a good citizen 

d. Program Tauzia Hotels (Programmes of Tauzia Hotel Management) 

• TEC (Tauzia Equal Chance) : Merupakan program pendidikan untuk 

anak-anak jalanan yang tidak memiliki kesempatan untuk duduk di 

bangku sekolah. Pada program ini Tauzia bekerjasama dengan ISCO 

(Indonesian Street Children Organization), dimana tercatat sampai 

dengan bulan Juni 2018 terdapat 233 anak jalanan telah dibantu 

bersekolah dan 88 diantaranya sudah lulus dari bangku sekolah 

(SMA). Program ini dijalankan dengan cara meletakkan kotak TEC, di 

setiap resepsionis hotel yang berada dalam naungan Tauzia, dimana 

nantinya uang yang terkumpul akan dikirimkan langsung ke Tauzia  

dan kemudian disalurkan dengan bantuan ISCO kepada anak-anak 

jalanan yang membutuhkan. 

• MTP (My Tauzia Privilege) : Merupakan program yang diperuntukan 

kepada tamu yang menginap di setiap properti di bawah Tauzia 

Management Hotel, dimana bagi setiap tamu tergabung di dalamnya 

dapat memperoleh beberapa keuntungan lebih dibandingkan dengan 
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tamu yang tidak tergabung dalam program ini, beberapa keuntungan 

tersebut diantaranya adalah dapat mendapatkan potongan harga 

(diskon) pada harga kamar, sarapan, makanan dan minuman yang 

dipesan, hingga kepada layanan laundry dan spa. Tauzia memberikan 

biaya pendaftaran gratis sebagai wujud terima kasih kepada tamu yang 

telah memilih untuk menginap di salah satu properti di bawah 

pengelolaannya. 

 

3.1.3 Sejarah Terbentuknya Hotel Harris 

Hotel Harris pertama kali didirikan di Tuban, Bali dengan nama Harris Hotel 

Tuban Bali, namun yang pertama kali diresmikan dan dioperasikan adalah Harris 

Resort Waterfront Batam yang terletak di Kota Batam pada tanggal 1 Agustus 2002. 

Kedua hotel tersebut merupakan hotel yang dimiliki oleh pengusaha lokal bernama 

Boyke Gazali, beliau bekerjasama dan mempercayakan seluruh konsep hotel yang 

akan dibangun tersebut kepada Marc Steinmeyer, yang dimana pada saat itu Marc 

Steinmeyer baru saja mendirikan Tauzia. 

Harris merupakan nama hotel pertama yang tercetus oleh Marc Steinmeyer 

dikarenakan nama Harris adalah nama yang ada di seluruh dunia dan memiliki arti 

yang netral di setiap negara, sehingga nama Harris diharapkan dapat menjadi nama 

yang umum dan dapat mudah diingat oleh semua orang. Hotel Harris terkenal dengan 

warnanya yang orange. Warna orange dan logo dari Hotel Harris terinspirasi dari 

papan petunjuk kilometer yang ada di Eropa pada saat Marc Steinmeyer sedang 

berpergian, dimana papan petunjuk yang beliau lihat berwarna orange dengan tulisan 
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berwarna putih, serta di bawahnya terdapat list berwarna hijau. Sampai saat ini logo 

dari Hotel Harris mengalami perubahan sebanyak 3 kali, dimana logo yang sekarang 

digunakan tidak lagi menggunakan warna hijau di dalamnya dengan maksud 

membuat penampilan logo lebih sederhana seperti konsep hotel yang dicanangkan 

sejak awal oleh Marc Steinmeyer. 

                         

Gambar 3.2 Logo Harris Pertama  Gambar 3.3 Logo Harris Kedua 
Sumber : Dokumentasi HRD   Sumber : Dokumentasi HRD 

 

Gambar 3.4 Logo Harris Ketiga (Terbaru) 
Sumber : Dokumentasi training, 2019 

Seiring dengan perubahan logo, Marc Steinmeyer juga melakukan perubahan 

terhadap tagline dari Hotel Harris, dimana tagline awal yang digunakan adalah 

konsep hotel pertama kali yang ia dapat yaitu simple, unique, friendly, namun 

dikarenakan beliau melihat bahwa tagline tersebut dapat digunakan diseluruh hotel 

dan sesuai dengan konsep dari Tauzia sendiri, maka beliau mengambil tagline 

tersebut sebagai tagline untuk seluruh hotel di bawah naungan Tauzia Hotel 
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Management. Tagline Harris Hotel pun berubah menjadi the brighter sight of life. 

Setelah cukup lama memakai tagline the brighter sight of life, hingga pada akhir 

tahun 2018 Marc Steinmeyer mengubah kembali tagline Harris Hotel menjadi stay 

bright. Perubahan tersebut dilakukan Marc Steinmeyer agar tagline yang ada dibuat 

lebih sederhana (simple) sama seperti perubahan logo yang dibuat dengan hanya 

mengandung 2 warna, orange dan putih. 

Beserta dengan perubahan-perubahan tersebut, Marc Steinmeyer membentuk 

sebuah citra dari Hotel Harris yang kedepannya akan terkesan lebih dewasa dan 

mengikuti jaman. Konsep baru ini dinamakan sebagai new generation yang berarti 

generasi baru dari Hotel Harris itu sendiri, dimana Hotel Harris sebelumnya 

didominasi oleh warna orange baik pada design bangunan, interior hotel sampai 

dengan seragam staff-nya, akan diubah dengan dominan warna putih dan abu-abu, 

namun tetap memiliki corak orange di dalamnya karna tidak ingin meninggalkan ciri 

khas dan citra yang telah dibangun selama ini mengenai Hotel Harris. 

Pada saat ini Hotel Harris telah tersebar di beberapa kota di Indonesia, 

diantaranya adalah Batam, Bali, Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta, Malang, 

Pontianak, Samarinda, Semarang, Solo, dan Surabaya. Dan untuk Hotel Harris yang 

sudah sepenuhnya menerapkan new generation saat ini hanya Harris Resort 

Waterfront Batam, Harris Resort Barelang yang terletak di Kota Batam dan Harris 

Hotel Sentul City yang terletak di Kota Bogor. 
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3.1.4 Gambaran Umum dan Sejarah Harris Hotel Batam Center 

      

Gambar 3.5 Gedung HBCT        Gambar 3.6 Logo HBCT 
Source : Dokumentasi penulis, 2019       Source : Dokumentasi training, 2019 

Harris Hotel Batam Center (HBCT) merupakan hotel yang terletak di kota 

Batam, tepatnya di Kecamatan Teluk Tering, didirikan pada tahun 2011 dan 

diresmikan pada tanggal 10 November 2012. Harris Hotel Batam Center merupakan 

Hotel Harris kedua yang ada di Pulau Batam, dimana pemiliknya adalah Boyke 

Gazali, pemilik Harris Resort Waterfornt Batam dan Harris Resort Tuban Bali dan 

beberapa properti hotel lainnya yang ada di Indonesia. Kepemilikan hotel ini dikelola 

di bawah PT. Retzan Indonusa, dan pengelolaan operasional hotel di bawah naungan 

Tauzia Hotel Management. 

Harris Hotel Batam Center memiliki lokasi yang strategis, yaitu bersebelahan 

dengan pelabuhan, bersebrangan dengan pusat perbelanjaan dan alun-alun Kota 

Batam, serta dekat dengan pusat administrasi kota, seperti kantor imigrasi, kantor 

DPRD dan kantor pemerintahan lainnya. Bangunan hotel ini memiliki tinggi 10 

lantai, yang terdiri dari 9 lantai untuk kamar, dan di setiap lantainya terdapat 19 

kamar, sehingga total keseluruhan kamar yang dimiliki berjumal 171 kamar, dimana 

kamar yang aktif hanya 168 kamar dan kamar yang dapat terjual hanya 166 kamar. 
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Pada lantai 1 dan lantai 2 merupakan lantai khusus untuk smooking room dan lantai 3 

sampai dengan lantai 9 merupakan lantai yang diperuntukan bagi mereka yang tidak 

merokok (non-smooking room), dan pada lantai 9 terdapat spa. Pada Hotel Harris 

Batam Center terdapat connecting room, dengan jumlah 8 connecting room yang 

tersedia di setiap lantainya. Pada kamar-kamar yang tersedia, terdapat 2 

pemandangan dari kamar yang dapat dipilih, yaitu pemandangan laut (sea view) dan 

pemandangan kota (city view), dengan luas kamar 27 m2 dan terdapat 2 pilihan tempat 

tidur, yaitu twin bed dan king bed. Tidak hanya itu, Harris Hotel Batam Center juga 

memiliki beberapa fasilitas lainnya, diantaranya adalah 

a. Ruang rapat dan acara (meeting and event room) 

 

Gambar 3.7 Unique Ballrom 
Source : Dokumentasi training, 2019 

Harris Hotel Batam Center memiliki beberapa jenis ruang rapat dan acara 

yang dapat digunakan sebagai salah satu fasilitas yang dapat digunakan 

sebagai salah satu fasilitas penunjang dari kegiatan operasional di hotel 

tersebut, diantaranya adalah unique 1, unique 2, unique ballroom 

(penggabungan antara unique 1 dan unique 2), smiley 1, smiley 2, smiley all 

(penggabungan antara smiley 1 dan smiley 2), simple room dan training room. 
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b. Harris Café 

 

Gambar 3.8 Harris Café 
Souce : Dokumentasi training, 2019 

Harris Café merupakan nama yang diberikan kepada restaurant atau 

tempat makan dan sarapan di seluruh properti Harris Hotel. Dimana lokasi 

Harris Café yang terdapat di Harris Hotel Batam Center, terletak tepat di 

belakang area front desk (resepsionis) dan memiliki pintu yang langsung 

terhubung dengan area kolam renang dan Harissimo Pizza. Harris Café buka 

dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 23.00 dengan last order pukul 22.30. 

Untuk sarapan, Harris Café menyediakan makanan buffet dengan menu 

makanan Indonesia dan Internasional, dimana waktu sarapan dimulai dari 

pukul 06.00 hingga pukul 10.00, dan untuk makan siang dan malam, Harris 

Café melayani setiap tamu yang datang dengan menu à la carte. Serta dalam 

Harris Café ini terdapat juice bar yang menyediakan berbagai macam 

minuman seperti mocktail, cocktail, fresh juice dan beberapa minuman 

lainnya. 
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c. Harissimo Pizza 

 

Gambar 3.9 Harissimo Pizza 
Source : www.harrishotels.com, 2019 

Terletak dekat dengan kolam renang dan merupakan fasilitas yang 

menyediakan beraneka macam pizza bagi tamu yang datang dengan jenis 

Italian pizza, dimana berbeda dengan pizza pada umumnya dengan jenis 

adonan roti yang tebal dan kenyal, Harissimo Pizza menawarkan jenis pizza 

dengan adonan pipih dan gurih. 

d. H’Spa 

 

Gambar 3.10 Ruangan Massage H’Spa 
Source : Dokumentasi training, 2019 

Merupakan fasilitas pendukung lainnya yang diberikan Harris Hotel 

Batam Center untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu yang 

menginap, dimana untuk menikmati massage dan spa para tamu tidak  perlu 

lagi repot-repot untuk keluar dari hotel, para tamu dapat langsung 
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menikmatinya di hotel, baik itu di tempat yang sudah disediakan maupun di 

kamar masing-masing, yang akan disesuaikan dengan permintaan tamu. 

e. Gym 

 

Gambar 3.11 Gym 
Source : Dokumentasi training, 2019 

Fasilitas yang dapat digunakan oleh setiap tamu yang menginap dengan 

cuma-cuma, tanpa dikenakan biaya tambahan, dan tamu yang menggunakan 

fasilitas ini dapat mengaksesnya mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 

22.00  

f. Kolam renang (swimming pool) 

 

Gambar 3.12 Swimming Pool 
Source : Dokumentasi training, 2019 

Merupakan fasilitas lain yang dapat digunakan tamu dengan cuma-cuma 

selain fasilitas gym, dimana waktu operasionalnya juga sama dengan gym, 

yaitu mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 untuk tamu yang 
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menginap di Hotel Harris, sedangkan untuk tamu luar yang berkunjung 

dibuka sampai dengan pukul 21.00. Tamu yang ingin menggunakan fasilitas 

kolam renang, dapat juga meminta handuk khusus untuk berenang di front 

desk (resepsionis) yang nantinya akan diantarkan langsung ke kolam renang. 

Kolam renang ini memiliki ke dalaman 1,15 meter dan panjang 8 meter, tidak 

terlalu dalam dan aman untuk anak-anak di bawah pengawasan orang tua 

dikarenakan kolam renang ini tidak terlalu besar. 

g. Harris Boutique 

 

Gambar 3.13 Harris Boutique 
Source : Dokumentasi penulis, 2019 

Merupakan fasilitas pendukung dimana pada Harris Boutique ini 

disediakan berbagai macam souvenir dari Harris yang dapat dibeli dan dibawa 

pulang sebagai kenang-kenangan. 

Tidak hanya fasilitas fisik seperti ruangan dan fasilitas rekreasi yang terdapat 

di Harris Hotel Batam Center, namun disini juga terdapat fasilitas non-fisik yang 

dapat dinikmati oleh para tamu yang menginap, diantaranya adalah 

a. Wi-Fi 

Wi-Fi merupakan layanan internet tanpa menggunakan kabel, dimana para 

tamu dapat mengaksesnya secara cuma-cuma, baik itu di kamar hotel, area 
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lobby, area kolam renang bahkan sampai dengan ruang meeting. Harris Hotel 

Batam Center memberikan di setiap lokasi wi-fi yang berbeda guna 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu di era modern ini.  

b. Room Service 

Merupakan layanan kamar yang disediakan bagi tamu yang menginap, 

yang berupa penyediaan makanan dan minuman yang akan langsung diantar 

ke kamar tamu, dan layanan ini tersedia 24 jam penuh 

c. Harris Move 

Harris Move merupakan kegaitan yang menjadi salah satu ciri khas dan 

keunikan dari seluruh Hotel Harris yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan ini 

para karyawan akan berkumpul pada saat sarapan pagi, tepatnya pada pukul 

08.00 untuk menari bersama, beserta dengan mascot Dino yang merupakan 

mascot dari Hotel Harris itu sendiri. Dan para tamu yang hadir diperkenankan 

untuk bergabung untuk menari bersama. 

 

3.2 Struktur Organisasi Harris Hotel Batam Center 

Dalam sebuah hotel yang berjalan dengan baik, tidak hanya dikarenakan oleh 

manajemen pengelolaan dari hotel tersebut, namun juga dikarenakan adanya sumber 

daya manusia yang bergerak di belakangnya dengan kemampuan dan pengetahuan 

khusus, dimana setiap sumber daya manusia yang ada terbagi dalam beberapa 

departemen yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk menjalankan 

operasional hotel yang kondusif. 
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Dalam Harris Hotel Batam Center terdapat beberapa departemen yang 

bertanggung jawab atas kelancaran operasional hotel, hal ini dapat dilihat melalui 

struktur organisasi yang ada, dimana dalam struktur organisasi ini terlihat pembagian 

tugas dan orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya, dan kepada siapa orang-

orang tersebut akan bertanggung jawab. 

 

Gambar 3.14 Struktur Organisasi Harris Hotel Batam Center 
Source : Dokumentasi HRD 
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3.2.1 Struktur Organisasi Front Office Department 

 

Gambar 3.15 Struktu Organisasi Departemen Front Office 
Source : Dokumentasi HRD 

Dalam tiap departemen juga terdapat struktur organisasi untuk memperjelas 

tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam departemen tersebut, 

dan kepada siapa tiap-tiap anggota tersebut akan bertanggung jawab. Di dalam 

departemen front office juga terdapat struktur organisasi, dimana di dalamnya 

termuat bagian-bagian yang ada di departemen front office, berserta dengan orang-

orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Dan anggota atau orang-orang yang 

berada di dalam departemen front office memiliki tanggung jawab kepada FOM 

(Front Office Manager) secara tidak langsung maupun langsung. 

 

3.2.2 Job Description Front Office Department 

Dari struktur organisasi departemen front office di Hotel Harris Hotel Batam 

Center, dapat terlihat beberapa bagian yang berada di bawah tanggung jawab dari 

departemen tesebut, dimana setiap bagian-bagian tersebut memiliki tugas dan 
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tanggung jawabnya masing-masing agar departemen front office dapat berfungsi 

sebagaimana seharusnya dalam operasional Harris Hotel Batam Center. Bagian-

bagian beserta dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

a. Front Office Manager (FOM) 

1. Menghadiri morning briefing, dan bertanggung jawab penuh atas 

operasional dari front office 

2. Memperhatikan seluruh staff di bawah departemen front office 

3. Memastikan operasional dari front office berjalan dengan baik 

4. Memeriksa kamar yang telah di-block oleh reservation dan 

memperhatikan permintaan khusus tamu 

5. Memastikan treatment untuk VIP ataupun repeater sudah ada di 

kamar sebelum tamu check-in 

6. Membaca dan mencocokan rekapitulasi penjualan kamar di hari 

sebelumnya yang dikerjakan oleh night audit 

7. Membantu menangani keluhan tamu 

b. Assistant Front Office Manager (Ass. FOM) 

1. Menghadiri morning briefing, dan membantu front office manager 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

2. Mengawasi status kamar yang ada 

3. Memeriksa registration card tamu yang check-in 

4. Mengontrol room key dan memberikan room key tambahan bila 

diperlukan 

5. Membuat jadwal kerja untuk seluruh anggota front office 
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c. Duty Manager (DM) 

1. Mengawasi jalannya operasional front office dalam satu hari 

2. Mengawasi langsung kinerja dari reservation 

3. Memeriksa kegiatan operasional front office pada malam hari 

4. Menangani operasional malam 

5. Memperhatikan pembayaran yang dilakukan dalam satu hari 

6. Melaporkan hasil dan keadaan operasional satu hari dan hari yang 

akan datang 

d. Front Office Supervisor (FO SPV) 

1. Mengatasi keluhan tamu yang ada 

2. Memastikan kamar yang akan dijual dalam keadaan baik 

3. Mengawasi pekerjaan yang dilakukan front office agent 

4. Membantu front office agent saat mendesak 

5. Membantu menggantikan guest relation officer saat tidak ada di 

tempat 

6. Membantu duty manager dalam melakukan operasional malam 

e. Guest Relation Officer (GRO) 

1. Memperhatikan permintaan khusus tamu yang akan datang 

2. Mempersiapkan dan mengatur event yang dipesan oleh tamu 

3. Mempersiapkan treatment untuk tamu VIP ataupun repeater 

4. Memperhatikan dan mengumpulkan setiap masukan yang diterima 

dari tamu, baik secara langsung (mengisi form, penyampaian secara 
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lisan) maupun tidak langsung (melalui tripadvisor, comment di 

website OTA) 

5. Memastikan tamu nyaman menginap di kamar yang disediakan dan 

menerima kritik dan saran dari tamu 

6. Melaporkan membership yang bergabung kepada atasan (FOM) 

7. Mengirimkan ucapan terima kasih, serta meminta pendapat tamu 

selama menginap (dengan cara mengisi tripadvisor pada link yang 

telah dicantumkan) 

f. Reservation Officer 

1. Memeriksa e-mail yang masuk setiap harinya 

2. Memerika dan mengawasi occupancy kamar 

3. Mengubah dan menyesuaikan reservasi OTA (online travel agent) 

yang masuk ke dalam sistem berdasarkan booking-an yang di dapat 

dari e-mail 

4. Memperhatikan setiap request tamu, dan berkoordinasi langsung 

dengan sales 

5. Membuat booking-an terhadap reservasi yang masuk melalui tour and 

travel (offline travel agent) 

6. Menerima telpon yang berhubungan dengan reservasi 

7. Memeriksa dan menyesuaikan booking-an kamar pada sistem dan e-

mail untuk hari berikutnya 

8. Menyerahkan reservasi booking-an (estimate arrival/ea) kepada front 

desk agent 
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9. Menginformasikan jumlah request terhadap baby coat, extra bed dan 

beberapa request lainnya untuk hari berikutnya  kepada front desk 

agent 

g. Front Desk Agent (FDA) 

1. Menangani tamu yang akan check-in 

2. Memastikan kamar yang dipesan sesuai dengan permintaan tamu 

3. Menyalin data tamu yang menginap (dapat berupa KTP ataupun 

passport) 

4. Mengumpulkan deposit dari tamu yang menginap 

5. Menjelaskan kepada tamu tentang informasi penting mengenai kamar 

dan fasilitas yang termasuk di dalamnya 

6. Menangani masalah pembayaran tamu (berperan sebagai kasir) 

7. Menangani keluhan tamu 

8. Menangani tamu yang akan check-out ataupun extend 

9. Memastikan tidak ada lagi pembayaran yang belum diselesaikan 

sebelum tamu check-out  

10. Menyiapkan bill pembayaran kamar dan bukti menginap apabila 

diperlukan 

h. Bell Captain 

1. Mengawasi jadwal pengantaran dan penjemputan tamu 

2. Mengawasi dan memastikan keadaan mobil ataupun coaster hotel 

3. Mengatur jadwal driver yang akan bertugas 

4. Mengawasi keadaan luggage storage 
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5. Memeriksa perlengkapan fasilitas peminjaman dan penitipan barang 

i. Bellboy 

1. Menyambut dan membukakan pintu untuk tamu yang datang 

2. Membantu membawakan barang bawaan tamu ke kamar 

3. Membantu membawakan barang bawan tamu ke lobby (luggage 

down) 

4. Menyimpankan barang yang dititipkan oleh tamu di luggage storage 

5. Mengantarkan tamu (driver) 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Harris Hotel Batam Center 

Harris Hotel Batam Center merupakan hotel dengan layananan 24 jam dalam 

seminggu, yang dimana dapat dikatakan akan selalu ada staff yang bekerja untuk 

memberikan pelayanan terbaik bagi setiap tamu yang datang ataupun menginap. 

Untuk menunjang hal tersebut, kegiatan operasional dari Harris Hotel Batam Center 

dibagi menjadi 4 shift, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Morning Shift 

Staff yang bertugas pada morning shift memulai pekerjaannya dari pukul 

07.00 sampai dengan pukul 15.00, setiap staff yang bertugas bertanggung jawab 

dalam memastikan dan mempersiapakan agar kegiatan operasional hotel dapat 

berjalan lancar pada hari itu. 

 

 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

Valerie Patricia Setijograha. Peranan Departemen Front Office (FO) di Harris Hotel Batam Center. 
UIB Repository©2019



40 
 

b. Middle Shift 

Middle shift dimulai dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 19.00. Shift ini 

akan digunakan apabila keadaan hotel dan kondisi yang penuh, baik 

dikarenakan oleh adanya event maupun occupancy yang tinggi. 

c. Afternoon Shift 

Memulai pekerjaan dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 23.00. Staff yang 

masuk pada shift ini akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

morning shift dan mengerjakan tugas untuk mempersiapkan untuk operasional 

dikeesokan harinya. 

d. Night Shift 

Staff yang bertugas pada shift ini memulai pekerjaannya dari pukul 23.00 

sampai dengan pukul 07.00. Seluruh staff yang bertugas pada shift ini 

bertanggung jawab dalam memeriksa seluruh kegiatan operasional dalam satu 

hari, dan menyiapkan serta memeriksa hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan operasional di hari berikutnya. 

 

3.4 Sistem Operasional Front Office Department 

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Departemen Front Office 

menerapkan sistem leadership, dimana pada setiap shift terdapat seseorang yang 

ditetapkan sebagai leader atau pemimpin yang bertanggung jawab dalam shift 

tersebut. Seorang leader yang bertanggung jawab merupakan staff yang memiliki 

jabatan lebih tinggi dibandingkan dengan rekan kerjanya. Seorang leader adalah staff 

yang memiliki jabatan sebagai supervisor (SPV), duty manager (DM), ataupun 
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assistant front office manager (Ass. FOM). Namun pada saat tidak ada satupun dari 

yang disebutkan berada dalam suatu shift maka staff yang terlebih dahulu masuk 

bekerja akan dinyatakan sebagai leader karna dianggap memiliki pengalaman lebih 

dibandingkan rekannya yang lain. Setiap leader bertanggung jawab dalam 

memastikan seluruh pekerjaan yang dilakukan pada shift-nya berjalan dengan lancar 

dan melaporkan permasalahan atau kendala yang ditemui pada saat briefing 

pergantian shift. 

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan, assistance front office manager 

membagikan setiap staff ke dalam shift yang berbeda setiap minggunya, 

penggambaran pembagian staff pada setiap shift yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Morning Shift 

Yang betugas dalam morning shift adalah 1 staff yang menjabat sebagai 

front desk agent, dan 1 staff yang menjabat sebagai leader, serta dibantu dengan 

1 staff yang menjabat sebagai bellboy. Pada morning shift ini juga terdapat : 

1. Front office manager (FOM) yang bertugas dari pukul 08.00 hingga 

pukul 17.00 

2. Guset relation officer (GRO) yang bertugas dari pukul 08.00 hingga 

pukul 16.00 

3. Reservation officer yang bertugas dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 

b. Middle Shift 

Staff yang bertugas pada shift ini bertanggung jawab dalam membantu rekan 

yang bertugas pada morning shift dan afternoon shift, dimana staff yang 
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bertugas biasanya terdiri atas 1 front desk agent. Namun beda halnya dengan 

staff yang menjabat sebagai reservation officer yang pada dasarnya bertugas 

pada pukul 11.00 hingga pukul 19.00 

c. Afternoon Shift 

Sama halnya dengan morning shift, dimana pada shift ini terdapat seorang 

front desk agent, seorang leader dan dibantu dengan seorang bellboy. 

d. Night Shift 

Staff perempuan tidak diperkenankan untuk bertugas pada night shift, 

sehingga yang bertugas adalah 2 orang staff laki-laki, seorang menjabat sebagai 

front desk agent dan seorangnya lagi menjabat sebagai leader, dimana biasanya 

leader yang bertugas adalah duty manager dan assistance front office manager. 

 Universitas Internasional Batam 
 

Valerie Patricia Setijograha. Peranan Departemen Front Office (FO) di Harris Hotel Batam Center. 
UIB Repository©2019




