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BAB II 

GAMBARAN UMUM HOTEL ASTON CENGKARENG 

 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

2.1.1 Identitas 

Nama 
Aston Cengkareng City Hotel & Conference 

Center 

Alamat 
Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1. 

Cengkareng, Jakarta Barat. 11730. 

Nomor Telepon (+6221)-54356166 

Nomor Fax (+6221)-54356188 

Jenis Bisnis Jasa – Perhotelan 

2.1.2 Profil Perusahaan 

Archipelago International (atau yang dapat disebut juga sebagai Aston 

International) merupakan sebuah perusahaan hotel terkemuka yang 

memiliki sekitar 12.000 kamar dan villa di seluruh Indonesia. Sejak 

tahun 1997, Archipelago International terus mengembangkan 

bisnisnya hingga manca negara. Pada saat ini, proses pembangunan 

Aston sedang berjalan di Malaysia dan juga Filipina. 

Brand Aston mencakup beragam kebutuhan pasar akomodasi 

yang menawarkan berbagai pilihan. Mulai dari villa mewah dengan 

kolam renang pribadi, hingga apartemen dan hotel kelas ekonomi 

dengan  layanan terpilih. Hal itu dilakukan agar para wisatawan 

Indonesia dapat  memiliki banyak pilihan untuk menikmati jaringan 

hotel yang lengkap dan juga memuaskan. 

Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center merupakan 

sebuah hotel berbintang tiga yang berdiri sejak tahun 2011 di kawasan 

Cengkareng, Jakarta Barat. PT. Graha Indah Mandiri bekerja sama 

dengan Archipelago International untuk memakai brand “Aston 
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Cengkareng City Hotel & Conference Center” yang dibangun secara 

strategis; hanya 20 menit dari Bandara Internasional Soekarno Hatta 

yang memudahkan akses transportasi. Dengan menyediakan beragam 

kenyamanan dan pelayanan yang bersifat personal, Aston Cengkareng 

City Hotel & Conference Center merupakan tempat yang tepat bagi 

para pelaku bisnis dan juga wisawatan. 

Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center 

menawarkan 156 kamar hotel yang terdiri dari, 71 Double Superior 

Rooms, 63 Superior Twin Rooms, 6 Deluxe Rooms, 12 Junior Suites, 

dan 4 Executive Suites. Dalam menjalankan bisnis hospitality ini, 

Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center 

mengidentifikasikan pangsa pasar yang cukup baik dengan memilih 

kawasan Cengkareng untuk menjalani bisnis mereka sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. 

Hingga saat ini, pertumbuhan industri perhotelan semakin pesat, 

namun Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center mampu 

bertahan dan semakin bertumbuh menjadi perusahaan perhotelan yang 

berkembang, mampu bersaing dan terus maju. Aston Cengkareng City 

Hotel & Conference Center menunjukkan eksistensinya dalam dunia 

perhotelan dengan memiliki perbedaan dan keunikan di dalamnya, 

seperti Indigo Resto, Lounge, and Bar dimana terdapat live music 

setiap harinya, mulai dari pukul 18:00 s.d. 22:00 WIB. Di sana, para 

tamu tidak hanya akan merasa nyaman saat ingin beristirahat, namun 

juga saat menjalani bisnis. 

 

2.1.3 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center 
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Jika membahas tentang logo yang dimiliki oleh Aston Cengkareng 

City Hotel & Conference Center, terdapat sebuah filosofi yang 

menjadi latar belakang dari dibuatnya logo tersebut. Aspek-aspek 

dalam filosofi tersebut dibagi ke dalam beberapa hal, yaitu: 

- Jenis Tulisan 

Berdasarkan jenis tulisan, Aston Cengkareng City Hotel & 

Conference Center memilih jenis huruf Zap karena bentuknya 

yang tegas dan jelas. Aston Cengkareng City Hotel & 

Conference Center memiliki kecenderungan untuk menjadi 

sebuah hotel yang berbasis pada bisnis. 

- Warna 

Dari segi warna, warna biru tua dipilih karena melambangkan 

sesuatu yang modern, berkelas, dan juga berkualitas. Dilengkapi 

dengan warna abu-abu yang memiliki karakter elegan dan 

futuristik, Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center 

mencoba untuk memadukan kedua karakter warna tersebut 

menjadi satu kesatuan. Kesatuan tersebut menggambarkan 

positioning dari Aston Cengkareng City Hotel & Conference 

Center, yaitu hotel yang berorientasi pada kegiatan bisnis yang 

berkelas dan juga minimalis. 

- Penempatan 

Dari segi penempatan, Archipelago International memutuskan 

untuk menciptakan suatu ukuran yang baku. Untuk brand Aston, 

seluruh hurufnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. 

Karena Aston merupakan brand utama, maka ukuran tulisannya 

paling besar. 

Aston Hotel telah tersebar di beberapa daerah. Untuk 

memberikan ciri khas, maka nama dari tempat-tempat di mana 

Aston Hotel berdiri dicantumkan pula di samping nama Aston, 

namun dengan ukuran tulisan yang lebih kecil. Tidak sampai di 
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situ, setiap Aston Hotel yang ada, terdapat sebuah nama panjang 

yang berbeda-beda. Untuk Aston Hotel Cengkareng, brand ini 

memiliki nama panjang City Hotel & Conference Center. Hal 

tersebut sengaja dilakukan agar setiap hotel yang Aston miliki 

mempunyai ciri khasnya masing-masing. 

Standar baku tersebut juga memberikan gambaran kepada 

para pelanggan bahwa dimana pun mereka menginap, mereka 

akan mendapatkan pelayanan dan tentunya kepuasan yang sama, 

sesuai dengan bintang dari hotel tersebut. 

2.1.4 Visi dan Misi 

- Visi: to be universally recognized as the preferred hospitality 

management company in Asia Pacific. 

- Misi: we are hospitality management company managing hotels, 

resorts, serviced apartments and villas in Asia Pacific. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Agar dapat meraih goals dengan baik, Aston Cengkareng City Hotel & 

Conference Center menetapkan satu buah struktur organisasi yang menjadi 

landasan pengelolaan.Masing-masing dari divisi, memegang peranan yang 

penting. Masing-masing memberikan sumbangsih yang berarti bagi 

kesuksesan perusahaan. Maka dari itu, Aston Cengkareng City Hotel & 

Conference Center menetapkan beberapa bagian divisi yang dinilai dapat 

memberikan dampak baik dan membawa perusahaan menuju kesuksesan. 

Berikut adalah gambarannya: 
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Gambar 2.2 Struktur Head of Department Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of Sales & 

Marketing 

Riyo Hananto 

Chief Accountant 

Haddy Ramalani 

Human Resources 

Manager 

Cecep Jaya 

Assistant Chief 

Engineering 

Oyeh Juanda 

Food & Beverage 

Manager 

Mulyadi 

Executive 

Housekeeper 

Daniel Alan  Supardi 

General Manager 

Arief Budi Prakosa 

Executive Sous Chef 

Reantana Andalis 

Purba 

Front Office Manager 

M. Yunus 

Chief Security 

Irfan Wardana 

Information 

Technology Supervisor 

Syarif Hidayatullah 

General Manager 

Secretary 

Ros Anita 
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Gambar 2.3 Struktur Divisi Sales & Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sales and Marketing 

Director of Sales & 

Marketing 

Riyo Hananto 

Senior Sales Manager 

Eviyanti 

Government Sales 

Manager 

Arie Syarifudin 

Banquet Sales 

Manager 

Dicky 

Sales Manager 

Fransisca Mai Rosari 

Sales Executive 

Octalia Widjaya 

Sales Executive 

Irda Mayliana 

Public Relations 

Officer 

Deviana Agustina 

Sales Admin 

Novarina Juniar 

Public Relations 

Officer (Trainee) 

Vebrin 
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2.3 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Setelah gambaran mengenai struktur organisasi Aston Cengkareng City 

Hotel & Conference Center secara keseluruhan, berikut akan diberikan 

penjelasan mengenai kinerja dari masing-masing jabatan di dalam divisi 

S&M: 

1. Director of Sales and Marketing: merencanakan, mengontrol, dan 

juga mengkoordinir proses pemasaran dan penjualan untuk mencapai 

target serta mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. 

2. Senior Sales Manager: memonitor perolehan order serta merangkum 

forecast untuk memastikan kapasitas produksi secara optimal. 

3. Sales Manager: memberikan pelayanan yang terbaik dengan 

mengetahui kebutuhan tamu yang ingin menyelenggarakan event, 

memesan kamar, serta mencari pelanggan sebanyak-banyaknya yang 

selalu dilandasi dengan menjalin hubungan yang baik. 

4. Sales Admin: dapat dikatakan sebagai “ketua kelas” karena bertugas 

untuk merangkum seluruh hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh 

para sales, executive sampai senior. 

5. Government Sales Manager: berfokus pada pemerintah-pemerintah 

yang ingin mengadakan berbagai macam kegiatan di dalam hotel. 

Beberapa contoh kegiatan yang ada adalah meeting dan juga tes 

kesehatan. 

6. Banquet Sales Manager: menangani acara yang berkait dengan 

banquet atau perjamuan seperti social event, gathering, sales call, 

acara ulang tahun dan juga MICE (Meeting, Income, Conference, 

Exhibition). 

7. Sales Executive: bertugas mencari, melakukan follow up, dan juga 

menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Berusaha untuk 

selalu updated dalam menghadiri berbagai event yang berjalan seperti 

corporate gathering, travel agent gathering, exhibition, table top, dan 

lain-lain. 
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8. Public Relations Officer: merencanakan dan mengimplementasikan 

berbagai kegiatan komunikasi untuk khalayak internal dan juga 

eksternal perusahaan untuk menciptakan hubungan baik dan mutual 

understanding. 

Dalam divisi ini, penulis mendapatkan jabatan sebagai Trainee yang 

membantu PRO. Karena itu, tugas-tugas yang penulis laksanakan tidak jauh 

berbeda. Secara lebih terperinci, penulis melakukan pengelolaan media 

sosial dari Aston Cengkareng City Hotel & Conference Center, membuat 

press release untuk berbagai promo atau acara yang diadakan, mengikuti 

media entertaining dan media gathering, setiap hari melakukan media 

monitoring dan jika ada berita terkait dengan Aston Cengkareng City Hotel 

& Conference Center, penulis melakukan media clipping. Pada akhir bulan, 

penulis juga membuat media report dan turut serta dalam perencanaan 

event. 
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