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BAB II 

GAMBARAN UMUM HOTEL IBIS JAKARTA SLIPI 

2.1 Profil Hotel Ibis Jakarta Slipi 

2.1.1 Profil Perusahaan 

 Nama  : Ibis Hotel Jakarta Slipi 

Alamat  : Jl. Letjend S.Parman Kav. 59, Jakarta Barat 

Kota/ Negara : Jakarta, Indonesia 

Kode Pos : 11066 

Telepon : (+62) (21) 533 1560 / 533 1570 

Fax  : (+62) (21) 532 3880 

Email Address : bc@ibis-slipi.com 

Reservation : (+62) (21) 532 4444 

Email Address : reservation@ibis-slipi.com 

Website : www.ibishotel.com  

 

2.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

       Hotel Ibis Jakarta Slipi didirikan pada tanggal 17 September 1994, Sebagai hotel bintang 

tiga dengan standard Internasional, Ibis Slipi merupakan  salah satu jaringan hotel Ibis di 

Indonesia. Terletak di Jl. Letjend. S. Parman Kav. 59 yang merupakan lokasi yang strategis di 

wilayah Jakarta Barat karena dekat dengan pusat kegiatan bisnis, Jakarta Design Center, Jakarta 

Convention Center, tempat wisata dan pusat perbelanjaan.  Ibis Slipi menyediakan fasilitas yang 

lengkap untuk keperluan bisnis dan liburan karena memiliki 338 kamar yang terdiri dari 335 

kamar standard, kamar standard terdiri dari single room dan twin room. Lalu 3 kamar suite yang 

dilengkapi dengan fasilitas modern seperti adanya lounge di setiap lantai, fasilitas internet 

fasilitas internet broadband di kamar dan lainnya. Berbagai macam kegiatan pertemuan, dari 

bisnis hingga pesta perkawinan, dapat disediakan karena Ibis Slipi memiliki 7 ruang pertemuan 
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dengan kapasitas hingga 500 orang yang telah dilengkapi dengan layananan jaringan internet 

(Wi-Fi dan Broadband).  

       Hotel Ibis Slipi memiliki restaurant dan bar sebagai fasilitas pendukung yang menyajikan 

aneka menu internasional dan Indonesia, terdiri dari 4 outlet, yaitu La table yang menyediakan 

makanan prasmanan dan berkapasitas hingga 96 orang, Le bistro yang menyediakan makanan 

ala carte dan berkapasitas hingga 74 orang, Barbeque terrace yang disediakan untuk smooking 

room dan Onyx bar yang berbentuk lounge biasa juga dipakai sebagai tempat meeting dan 

berkapasitas hingga 78 orang. Selain itu, Hotel Ibis Slipi dilengkapi juga dengan fasilitas 

olahraga dan rekreasi seperti kolam renang, pusat kebugaran, aerobic, dan sauna dengan pijat 

tradisional. Semua fasilitas ini disediakan oleh Ibis Slipi dengan harga yang ekonomis.  

       Pada tahun 2005 Hotel Ibis Slipi dianugerahkan penghargaan dari TTG Asia (Travel Trade 

Gazette) sebagai ‘Best Economy Hotel Asia Pacific’ – Hotel Ekonomi Terbaik se-Asia Pasifik 

berdasarkan poling pembaca tahun 2005. 

       Hotel Ibis dikelola oleh Accor. Accor telah memimpin pangsa internasional di bidang 

perhotelan, pariwisata dan  pelayanan korporat dengan jumlah karyawan sebanyak 168,000 

orang yang tersebar di 140 negara dengan dua aktivitas internasional utama yaitu :  

a. Hotel: lebih dari 4,000 hotel (466,000 kamar) di 92 negara (termasuk 240 hotel 

dan resor di Asia Pasifik dengan bran Sofitel, Novotel, Mercure, All Seasons, 

Ibis, Formule 1, dan juga hotel untuk para ‘backpackers’, biro perjalanan, restoran 

dan kasino.  

b. Jasa: pelayanan untuk klien korporat dan institusi publik dengan total sembilan 

belas juta orang di 34 negara yang setiap layanannya (voucher makanan, jasa dan 

pelayanan, program insentif, program loyaliti dan event) dirancang dan di kelola 

oleh Accor.  

 

2.1.3 Visi dan Misi  

a. Visi 
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       Sumber daya manusia dan teknologi informasi merupakan aspek penting dalam kesuksesan 

menciptakan produk / pelayanan. Dengan cara mengoptimalkan kegiatan-kegiatan para karyawan 

khususnya melalui pelatihan dan mobilitas dengan memberikan motivasi akan menciptakan 

inisiatif dan inovasi-inovasi baru demi keberhasilan perusahaan. Teknologi informasi 

memungkinkan komunikasi email yang mudah diantara karyawan dan pelanggan, akses ke 

berbagai fasilitas internet.  

       Visi hotel Ibis Slipi adalah sukses bersama dan dinyatakan dalam tiga hal yang tak 

terpisahkan yaitu : 

a. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan 

b. Menjadi tempat bekerja terbaik bagi karyawan 

c. Memberikan “return on investment” yang baik bagi para pemegang saham 

 

b. Misi      

       Mengembangkan perusahaan dan karyawan yang berkualitas untuk menciptakan hubungan 

jangka panjang dan sekaligus menajdi mitra bagi para pelanggannya.  

 

2.1.4 Values Perusahaan 

       Kepada karyawan ditanamkan nilai serta budaya perusahaan untuk meningkatkan 

profesionalisme di dalam bekerja. Sikap hormat kepada orang lain, dan semangat tim yang 

dituangkan dalam lima nilai yang harus ditaati oleh seluruh karyawan dan diharapkan dapat 

menjadi pedoman bagi karyawan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai – nilai 

tersebut antara lain: 

 

a. Kepercayaan: 

Kepercayaan berarti mengambil pendekatan positif kepada masing-masing, sikap hormat 

satu sama lain, mendorong pendeglasian tugas, mengambil inisiatif, saling berbagi 

pengetahuan, pelatihan dan saling memberikan informasi. 

 

b. Tanggung Jawab 
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Mengambil inisiatif dan berusaha untuk melakukan semua tujuan yang diberikan secara 

baik dan benar. Karyawan harus memiliki komitmen, benar dalam perkataan dan 

perbuatan. 

 

c. Profesionalisme 

Bersikap positif antar sesama karyawan, berusaha merebut hati pelanggan dengan 

memberikan prioritas-priotas kepada kebutuhannya. Meningkatkan kualitas kerja melalui 

program pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. 

 

d. Transparansi 

Memberikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak menutup-nutupi, menjelaskan, 

mendengarkan, berbicara dan bertindak jujur dengan penuh rasa hormat terhadap orang 

lain dan lingkungannya. 

 

e. Inovasi 

Mengajukan saran-saran yang dapat membangun perusahaan, mampu menerapkan suatu 

perubahan yang baru dan menggunakan ide yang baik dan menguntungkan bagi 

perusahaan. 

 

2.1.5 Logo dan Filosofi Logo 

 

Gambar 2.1.  Logo Ibis Hotel Jakarta Slipi 

Sumber : Sales and Marketing Departement, September 2014 

       Filosofi Logo: “new brand, new comfort”. New Brand, karena di awal tahun 2012 hotel Ibis 

mengalami pergantian logo dengan mengubah bentuk logo menjadi lebih simple berbentuk 

bantal bewarna merah. 
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        New comfort sendiri mengacu pada gambar bantal berwarna merah tersebut, yang artinya 

Hotel Ibis mengutamakan dan memprioritaskan kenyamanan serta kepuasan customer ketika 

ingin beristirahat di Hotel Ibis.  

 

2.1.6 Penghargaan dan Prestasi 

a. The best hotel of the year 2011, by Accor 

b. Certificate Best of excellence Internal Control 2011, by Accor 

c. Certificate best of excellence financial performance 2011, by Accor 

d. Accor Indonesia Flagship hotel 

e. Leader of Ibis Hotel project 

f. Best practice hotel for saving energy 

g. Best non-smoking hotel in Jakarta 2008 

h. Best Budget hotel asia 2005 by TTG Asia (Travel Trade Gazette) sebagai ‘Best Economy 

Hotel Asia Pacific’ – Hotel Ekonomi Terbaik se-Asia Pasifik.  
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2.2 Ruang Lingkup Kerja 
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Ria
(Ast.Dos)

(Fransischa Puspitasari)
(Sales Officer)

Anggun Maulia Kasih
(Sales Secretary)

Sofia Veronica
(Sales Officer)

Ratna Sari
(Sales Officer)

Karis Artha

Wahyu Pahlawati
(Director of Sales)

 

       Berikut fungsi dan tugas dari divisi Sales and Marketing yang menjadi tempat kerja magang 

bagi peneliti: 

a) Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal memasarkan produk hotel kepada 

client-client mulai dari government, travel agent, corporate dimulai dari akomodasi, 

service dan fasilitas yang dimiliki.  

b) Melakukan riset pasar untuk membuat, menentukan pasar, perencanaan pemasaran yang 

matang, dan pelaksanaan pemasaran dalam menghadapi persaingan dengan hotel lain. 

c) Melakukan segala usaha seperti promosi, menjalin hubungan baik,  untuk tetap menjaga 

citra hotel (Sales Call, Sales Blitz, Fax Campaign/Mail Campaign) 

 

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Public Relations dari Hotel Ibis Slipi Jakarta adalah :  

a) Menjaga citra Ibis Jakarta Slipi agar tetap baik di mata masyarakat melalui interaksi 

langsung/tidak langsung dengan konsumen 

b) Monitoring Media secara langsung dan online 

c) Manage social media accounts (Facebook, Twitter) untuk memberikan informasi-

informasi dan promosi tentang hotel.  

d) Melakukan promosi dan publikasi lewat media-media yang telah bekerja sama dengan 

Ibis Slipi, seperti Majalah Tempo dan Koran Bisnis Indonesia. 

e) Menjaga relasi yang baik dengan media, seperti para wartawan, juga menjaga relasi yang 

baik dengan corporate office, owning company dan juga Accor Properties.  

f) Mengkoordinasi press confrence, termasuk segala bentuk entertain yang dibutuhkan 

untuk menjalin relasi yang baik dengan media 
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g) Mengkoordinasi event yang akan dilakukan oleh hotel, baik itu event internal maupun 

eksternal 

h) Memberikan ide dan masukan kepada sales and marketing team tentang promosi yang 

akan dilakukan, seperti food&beverage promotion, penyebaran brosur, design brosur dan 

juga fasilitas di dalam hotel 
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