
38 
 

                                        BAB III 

GAMBARAN UMUM RESTY MENARA HOTEL PEKANBARU 

3.1 Profil Resty Menara Hotel Pekanbaru 

Hotel Resty Menara berdiri pada tanggal 12 November 1990 yang 

terletak di jalan Sisingamangaraja Kota Pekanbaru dengan jumlah 120 kamar. 

Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, pihak hotel menyediakan jenis 

penyewaan kamar dan fasilitas yang bervariasi sesuai dengan harga yang 

diberikan. Berikut disajikan tabel jenis, harga dan fasilitas kamar di Hotel 

Resty Menara Pekanbaru. Hotel ini memiliki 120 jumlah kamar, yang terdiri 

dari : 

Tabel 3.1 : Jumlah kamar yang tersedia di Resty Menara Hotel 

Pekanbaru Tahun 2013 

 

No. Jenis Kamar Jumlah Kamar 
1 Andalas Suite  23 Kamar 
2 Junior Suite 17 Kamar 
3 Executive 15 Kamar 
4 Standard  65 Kamar 

Sumber: Resty Menara Hotel Pekanbaru tahun 2018 

 

3.2Visi Misi Resty Menara Hotel Pekanbaru 

Adapun Visi Misi Resty Menara Hotel Pekanbaru sebagai salah satu 

hotel berbintang 4 yang ada di Pekanbaru adalah: 

VISI : Menjadikan hotel bintang 4 pilihan yang utama dan terunggul di kota 

Pekanbaru. 

MISI : Menciptakan nilai lebih bagi stakeholders dengan menyajikan produk 

bermutu disertai pelayanan yang profesional, ramah dengan 
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mewujudkan “Feel Different Experience” sebagai citra Resty Menara 

Hotel Pekanbaru. 

3.3 Struktur Organisasi dan Job DescriptionResty Menara Hotel Pekanbaru 

3.3.1 Struktur Organisasi Resty Menara Hotel Pekanbaru 

Struktur Organisasi Resty Menara Hotel Pekanbaru dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut ini. 

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Resty Menara Hotel Pekanbaru 
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Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dipaparkan job 

describtionpadaResty Menara Hotel Pekanbaru: 

3.3.2 Job Description 

Adapun jobdescriptionPada Resty Menara Hotel Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

A. GeneralManajer Hotel 

Bertugas mengontrol keuangan, kualitas pelayanan dan makanan, dekorasi 

dan interior serta pembentukan norma-norma yang harus diikuti oleh staf 

sambil memberikan layanan mereka kepada para tamu, dll. 

Tugas dan tanggung jawab general manager : 

1. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya 

2. Mengelola operasional harian perusahaan 

3. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan 

mengalisissemua aktivitas bisnis perusahaan 

4. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

5. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 

perusahaan 

6. Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat 

berjalan degan maksimal 

7. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan 

efektif dan optimal 

8. Mengelola anggaran keuangan perusahaan 

9. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusaahan 
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10. Membuat prosedur dan standar perusahaan 

11. Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan 

divestasi 

12. Merencanakan dan mengeksekusi rencana startegis perusahaan jangka 

menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan 

13. Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan 

B. Manager Hotel 

Bertugas merencanakan, mengorganisir dan mengatur operasi hotel, motel 

dan perusahaan yang sama/sejenis untuk menyediakan penginapan dan 

fasilitas lainnya kepada tamu.  

Tugas dan tanggung jawab Seorang Manager Hotel :  

1. Mengatur dan meneliti pemesanan, penerimaan, pelayanan kamar, dan 

kegiatan pengurus/pelayan hotel 

2. Mengawasi persiapan keamanan, kebun dan pemeliharaan barang-

barang 

3. Merencanakan dan mengawasi bar/tempat minum, restauran, dan 

tempat/ruangan untuk konferensi 

4. Mengamati minuman keras, permainan dan peraturan hukum yang 

terkait dengannya 

5. Menilai dan memeriksa kepuasan tamu 

6. Memeriksa pembukuan dan kegiatan pembelian 

7. Menetapkan pembuatan anggaran. 

8. Mengawasi pemilihan, pelatihan dan pengawasan terhadap staf 
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9. Memastikan terpenuhinya standar K3 sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

10. Menyediakan informasi wisata lokal dan mengatur trasportasi untuk 

kunjungan/wisata kepada tamu. 

C.Accounting Departement 

Bertanggung jawab atas kelancaran operasional di Accounting Department 

yang menyangkut kegiatan proses pencatatan, penyusunan laporan 

keuangan, dan pengendalian, atau pengawasan seluruh laporan baik yang 

menyangkut aspek keuangan maupun operasional, serta menyusun 

anggaran perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

General Manager dan melaksanakan fungsi-fungsi Manager di Accounting 

Department. 

1. General Cashier 

a. Menyimpan uang kontan, buku-buku, check dan giro bilyet untuk 

pembayaran 

b.  Mengerjakan buku-buku harian kas 

c. Menyimpan bukti-bukti kas yang masuk atau keluar untuk 

diserahkan kepada Book keeper 

d. Menyetor dan mengambil uang di Bank atas perintah atasan 

e. Bertanggung jawab langsung kepada Accountant 

2. Internal Auditor 

a. Memeriksa semua data akuntansi ( sesudah transaksi ) dari hulu ke 

hilir 
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b. Bekerja sama atau membantu tugas Accounting supervisor untuk 

membuat  laporan keuangan 

c. Melaporkan temuan penyimpangan keuangan kepada Finance 

Manager 

d. Bertanggung jawab langsung kepada Finance Administrasi Manager 

3. Cost Controller 

a. Mengerjakan pekerjaan akuntansi dan lainnya yang berhubungan 

dengan keuangan sebelum terjadi transaksi 

b. Meneliti, memeriksa, menyetujui Goods Request dari Department 

untuk persetujuan Finance Manager 

c. Memeriksa segala tagihan atau Invoice dari supplier sebelum dibayar 

d. Memeriksa permintaan maintenance atau pemeliharaan barang 

maupun pembuatan barang oleh ME sebelum disetujui Finance 

Manager 

e. Membuat atau mengubah semua tarif product hotel sebelum 

dipublikasi 

f. Bertanggung jawab langsung kepada Finance Manager 

4.Sales And Marketing Departement 

Bertanggung jawab untuk mendapatkan pencapaian yang tinggi dalam 

keseluruhan proses sales marketing serta mengembangkan dan 

mempertahankan hubungan bisnis yang baik dengan klien maupun 

antar department.  
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a.Sales Staff 

1) Mendapatkan bisnis untuk perusahaan, memenuhi target anggaran 

sertamencapai target room-night dan revenue. 

2) Membuat perencanaan kerja yang merepresentasikan kinerja 1 (satu) 

bulan kedepan untuk seluruh Sales & Marketing Department. 

3) Memaksimalkan potensial keuntungan, menganalisa semua sumber 

bisnis dan mengembangkannya dengan potensi keuntungan sebesar 

mungkin. 

4) Bekerjasama dengan personil lain untuk memastikan kelancaran 

operasional departemen, dan memastikan bahwa setiap karyawan 

dibagian Sales & Marketing melakukan tugasnya dengan sesuai. 

5) Memberikan laporan kepada General Manager/Hotel Manager setiap 

keluhan, komentar atau saran yang didapat dari tamu/client yang 

mungkin untuk dapat meningkatkan kinerja hotel 

6) Melakukan market survey dan mengumpulkan marketing intelligence 

hotel pesaing untuk diinformasikan kepada General Manager/Hotel 

Manager sehingga yang bersangkutan mengetahui informasi 

perkembangan market. 

7) Berpartisipasi dalam trade shows dan sales promotions yang 

ditugaskan oleh atasan. 

8) Melakukan business traveller untuk mendapatkan peluang bisnis 

serta membangun/mengembangkan hubungan baik dengan key 

account dan key person. 
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9) Menjaga hubungan baik dengan travel agents, commercial accounts, 

dan pihak pihak yang berhubungan kerjasama dengan hotel. 

10) Mengkoordinasikan kegiatan dihotel yang berhubungan dengan sales, 

incentives dll. 

11) Berkomunikasi dengan bagian Front Office dan Food & Beverage 

untuk memastikan bahwa tamu dilayani dengan sebaik mungkin. 

12) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan social, organisasi untuk 

mempromosikan hotel dan meningkatkan kemampuan personal. 

13) Bertanggung jawab untuk kegiatan promosi dan iklan, sesuai dengan 

apa yang diinstruksikan oleh atasan. 

5. Room Departement 

Room Departement adalah management dalam hotel yang terdiri dari 

dua department, yaitu"Front Office Department dan Housekeeping 

Department 

a.Front Office 

Tugas pokok dari Front Office adalah : 

1) Menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengevaluasi karyawan 

front office 

2) Memastikan bahwa semua staff di front office menguasai sistem 

komputer hotel, etika menerima telepon, dan standard operasional 

yang ada di hotel 

3) Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran 

tentang harga kamar 
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4) Menyambut tamu VIP 

5) Menangani keluhan tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh 

bawahannya 

6) Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian 

maupun keuntungan dan kerugian di bagian kantor depan 

7) Menjaga kedisiplinan petugas kantor depan dengan memberikan 

peringatan dan sanksi bagi yang melanggar ketentuan 

8) Meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan yang berprestasi 

denagn memberikan penghargaan 

9) Membuat budget tahunan, menganalisis operasi, dan pendapatan 

hotel secara harian dari sisi pendapatan dan rata – rata harga kamar. 

6.Food and Beverage Departement 

Bertanggung jawab untuk Membuat perencanaan aktifitas food and 

beverage dengan cara melihat hasil analisa dan evaluasi agar rencana 

aktivitas pelayanan hotel dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 

membuat rencana program dengan cara menentukan strategi agar 

rencana dapat dijalankan dengan tepat, membuat biaya perkiraan 

operasional dapat disetujui serta digunakan secara efektif dan efisien. 

a.Chef Cook 

Tugas Pokok Dari Chef Cook adalah: 

1) Mengkoordinasikan program ke bagian terkait dengan cara Meeting 

Koordinasi ataupun melalui Do Board dan lisan agar program 

terkoordinir dan dapat dilaksanakan dengan baik. 
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2) Menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, 

mengarahkan pelaksanaan serta menilai keberhasilan 

3) Melakukan analisa tentang pesaing 

4) Menyusun anggaran FB Production kitchen, F&B service dan 

Stewarding 

5) Merumuskan kebijaksanaan pengendalian biaya operasional 

6) Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung 

7) Menciptakan hubungan yang harmonis dengan kolega dan pelanggan 

8) Menyelenggarakan briefing di dalam departemen mengusulkan 

kepada atasan, tentang penyesuaian prosedur dan kebijakan di 

lingkungan food & beverage department jika diperlukan. 

7. Property Operation, Maintenance, and Energy Consultan (POMEC) 

Property Operation, Maintenance, and Energy Consultan (POMEC) 

terdiri dari dua departement yaitu maintenance dan security. 

a. Maintenance 

Tugas dari maintenance departement adalah : 

1) Pemeliharaan dan perbaikan seluruh instalasi, alat mesin, bangunan 

dan fasilitas hotel lainnya. 

2) Penghematan energi dalam menggunakan segala keperluan. 

3) Menangani alat, mesin dan instalasi lainnya yang menggunakan 

listrik, gas dan air.  

4) Mencegah instalasi, mesin, alat dan bangunan terhadap bahaya 

kebakaran dan segala situasi yang membahayakan. 
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5) Menyiapkan keperluan air, gas dan listrik secara teratur dan 

melaporkannya. 

6) Menangani pekerjaan yang sifatnya umum seperti, mengecat, dan 

sebagainya.  

3.4 Sarana dan Prasarana Resty Menara Hotel Pekanbaru  

Sebagai salah satu hotel berbintang 4 yang ada di Pekanbaru, Resty 

Mnaral Hotel Pekanbaru memiliki beberapa Sarana dan Prasarana, 

diantaranya yaitu : 

Tabel 3.2Guest Facilities and CerviceResty Menara Hotel Pekanbaru 

No Fasilitas 

1 161 Rooms : 

(Superior, Deluxe, Grand Deluxe, Studio Suite, Executive 

Suite, Grand Suite, President Suite). 

2 7 meeting rooms 

(Central Grand Ballroom, Alamanda Meeting Room, Nusa 

Indah Meeting Room, Watsonia Meeting Room, Anggrek 

Meeting Room, Raflesia Meeting Room, VIP 1st Floor Meeting 

Room) 

3 Electronic Room Key 

4 Coffee & Tea Making Facility 

5 Mini Bar 

6 Daily Complimentary Mineral Water 

7 Non Smoking Floor Available 

8 LED Television 

9 Satelite International TV Channels 

10 Free Hight Speed Wi-Fi Internet Acces 

11 Air Conditioner 

12 24 Hours Room Service 

13 Airport Pick up & Drop 

14 Shuttle Service to Shopping Centre and Golf Course 

15 Central Gym & Spa 

16 24 Hours Doctor on Call 

17 Limousine Service 

18 Valet Service 

19 Central Coffee House 

20 Central Seafood Restaurant 

21 Infinity Swimming Pool 
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No Fasilitas 

22 Laundy and Dry Cleaning Service 

23 Central Family Karaoke 

24 ATM Center, dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


