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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Archipelago International 

Archipelago International atau yang disebut AII merupakan sebuah 

operator manajemen bercabang yang terbesar di Asia Tenggara. Archipelago 

International didirikan pada tahun 1997 dan sampai titik ini sudah memiliki 

lebih dari 200 bangunan hotel, resorts, villa yang sedang dioperasikan di 

berbagai Negara seperti Indonesia, Malaysia dan Philippines. Archipelago 

International menjadi satu-satunya grup hotel kedua di dunia, yang telah 

mendirikan dan mengoperasikan desa-desa atlet di pertandingan internasional 

besar, Asian Games ke-18 pada tahun 2018. Grand Aston, Aston, Aston City, 

Alana, Harper, Quest, Quest Vibe, Favehotels, NEO dan Kamuela merupakan 

merek dari hotel-hotel yang dioperasikan oleh Archipelago International. 

Gambar 1. Brand yang dioperasikan oleh Archipelago International 

(Sumber: Website Archipelago International, 2020) 

3.2 Visi dan Misi Archipelago International 

Visi adalah pandangan atau gambaran kedepannya mengenai sistem 

suatu perusahaan yang akan ditujunya sedangkan misi adalah cara dan 

pernyataan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Archipelago 

International sendiri memiliki visi dan misi tersendiri. 

Visi dari Archipelago International yaitu “to be universally recognized 

as the prefered hospitality company in Asia for guest, owners and employees” 

yang artinya untuk menjadi sebuah perusahaan perhotelan yang dikenal secara 

universal di Asia kepada seluruh tamu, pemilik dan para pekerja. 

Misi dari Archipelago International yaitu “Exceeding guest expectations 

in all our hotels, helping our staff develop their careers, while supporting 

owners in designing, creating and successfully operating a ‘best in class’ 
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hotel that they can be proud of” yang artinya membuat tamu berekspetasi 

lebih di hotel kami, mendorong staf kami untuk mengembangkan karir 

mereka, serta mendukung pemilik dalam merancang, menciptakan, dan 

berhasil mengoperasikan hotel 'terbaik di kelas' yang dapat mereka 

banggakan. 

3.3 Sejarah Aston Batam Hotel and Residences 

Aston Batam Hotel and Residences merupakan salah satu hotel yang 

berasal dari manajemen Archipelago International. Aston Batam merupakan 

kombinasi antara hotel dan apartemen. Hotel bintang empat ini resmi dibuka 

pada tanggal 09 September 2017. Aston Batam Hotel and Residences 

memiliki 10 lantai pada gedung hotel, 22 lantai pada gedung apartemen, 3 lift 

tamu dan 2 eskalator. 

Aston Batam Hotel & Residence memiliki jumlah 277 kamar, 232 kamar 

pada gedung hotel dan 45 kamar pada gedung apartemen. Aston Batam 

menawarkan kamar yang nyaman dan bersih mulai dari tipe superior, deluxe, 

family dan suite di gedung hotel dan beberapa kamar pada gedung apartemen. 

Seluruh kamar dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dengan standar 

internasional, termasuk kasur hollywood twin dan double serta kamar mandi 

dengan shower ataupun bathtub di dalam kamar. Fasilitas lain seperti Basil 

Restaurant yang menyajikan hidangan lokal dan mancanegara, Peppermint 

Cafe dan Gravity Ten untuk tempat tempat bersantai dan menikmati musik, 

dan memiliki tujuh ruang pertemuan dan satu grand ballroom yang dapat 

digunakan untuk keperluan bisnis maupun acara hiburan atau pernikahan. 

Fasilitas lain yang paling wajib untuk hotel berbintang empat yaitu kolam 

renang dengan dua ukuran untuk anak-anak dan dewasa, dan terdapat area 

gym atau fitness, SPA, whirlpool dan sauna di lantai 10 di gedung hotel. 

3.4 Lokasi Aston Batam Hotel and Residences 

Aston Batam Hotel and Residences terletak di pusat Nagoya di Kota 

Batam, provinsi Kepulauan Riau. Lebih tepatnya di Jalan Sriwijaya No.1 

komplek Pelita, Nagoya Batam, kode pos 29444. Hotel ini berjarak kira-kira 5 

menit dengan kendaraan roda empat dari pusat perbelanjaan di Nagoya dan 15 

menit dari Harbourbay Ferry Terminal. 
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Email : Bataminfo@Astonhotelsindonesia.com 

Telephone  : +62778 488 1888 

Website : Batam.AstonHotelsInternational.com 

Gambar 2. Lokasi Aston Batam Hotel and Residences 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2020) 

 3.5 Fasilitas Aston Batam Hotel and Residences 

Terdapat beberapa fasilitas yang dapat diakses oleh tamu in house dari 

hotel berbintang empat ini, yaitu: 

3.5.1 Room facilities 

Kategori Ukuran Tipe kasur Jumlah kamar 

Superior 32 m2 Double 16 

Deluxe 34 m2 Double or Single 200 

Premier 40,5 m2 Double 18 

Family 50 m2 Double or Single 8 

Suite 77 m2 Double 13 

2 Bedroom Apartment 90 m2 Double 10 

3 Bedroom Apartment 117,5 m2 Double 12 

Jumlah kamar 277 

Tabel 1. Daftar kamar. 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 
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a. Superior

Gambar 3. Kamar Superior 

(Sumber: Website Aston Batam Hotel and Residences, 2020) 

Kamar tipe superior ini merupakan kamar yang paling sedikit dengan 

jumlah 18 kamar saja dan luas 32 m2, tipe kasurnya yaitu king sized bed 

dengan ukuran 200x200cm. Terdapat standard amenitiesnya termasuk 

shampoo, sabun mandi, sabun batang pencuci tangan,  body lotion, sisir, 

alat pencukur, sanitary bag, tissue toilet dan wajah. Dan perlengkapan 

standar seperti handuk mandi, handuk tangan/muka, keset kaki, kertas 

memo, pena/pensil, kantong untuk baju laundry, pengering rambut, sendal, 

air mineral, teh, kopi, gula dan krim. 

b. Deluxe

Gambar 4. Kamar Deluxe 

(Sumber: Website Aston Batam Hotel and Residences, 2020) 

Deluxe room merupakan kamar standar dengan jumlah kamar 

sebanyak 225 unit, dengan luas lantai 34 m2, dan dua tipe kasur yaitu king 

sized bed (200x200cm) dan twin sized bed (160x200cm). Kamar ini 
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berada di setiap lantai pada gedung hotel. Fasilitas standar amenities dan 

suppliesnya sama dengan tipe kamar lainnya. 

c. Premier (Apartment Building)

Gambar 5. Kamar Premier di lokasi gedung apartemen 

 (Sumber: Website Aston Batam Hotel and Residences, 2020) 

Tipe kamar premier ini adalah kamar yang seperti tipe studio 

apartemen. Kamar ini terletak pada gedung apartemen dengan jumlah 

kamar sebanyak 20 unit dan luas kamar 40.5 m2 serta tipe kasur king sized 

bed (200x200cm). Fasilitas standar amenities dan suppliesnya tidak 

berbeda dengan tipe kamar lainnya, hanya saja karena kamar ini tipe 

studio, kamar ini memiliki mini kitchen dan tempat cuci piring. 

d. Family

Gambar 6. Kamar Family 

(Sumber: Website Aston Batam Hotel and Residences, 2020) 

Kamar family merupakan kamar yang highly requested ketika musim liburan, 

karena banyak keluarga yang memilih tipe kamar ini. Kamar ini hanya dapat 

ditempati oleh 3 orang saja dan berada pada gedung hotel dengan jumlah 

kamar 8 unit. Ukuran kamar ini adalah 50 m2 dan memiliki dua tipe kamar 
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dengan satu king sized bed (200x200cm) dengan twin sized bed (160x200cm) 

atau triple single bed dengan tiga kasur ukuran 160x200cm. Fasilitas standar 

amenities dan suppliesnya tidak berbeda dengan tipe kamar lainnya. 

e. Suite 

 

Gambar 7. Kamar Suite 

(Sumber: Website Aston Batam Hotel and Residences, 2020) 

Tipe kamar suite room ini yang paling sering di reservasi oleh para 

pemerintah dengan jabatan tinggi atau untuk owner dari pengusaha-

pengusaha besar. Kamar ini memiliki 8 unit di gedung hotel yang dibagi 

perlantainya. Luas kamar ini adalah 50,5 m2 dengan tipe kasur king sized 

bed (200x200cm). Suite room memiliki ruang tamu dan ruang kamar yang 

terpisah. Standar amenities dan suppliesnya tidak berbeda dengan tipe 

kamar lainnya, hanya saja untuk kamar ini minibarnya tidak perlu 

mengeluarkan biaya jika ingin mengkonsumsinya. 

f. Two Bedroom Apartment 

 

Gambar 8. Kamar Two Bedroom Apartment 

(Sumber: Website Aston Batam Hotel and Residences, 2020) 
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Two bedroom apartement berada di gedung apartemen dan memiliki 

dua kamar dengan balconi, satu ruang tamu dan dapur di dalam satu 

ruangan. Tipe kamar ini hanya memiliki 5 unit saja dengan luas 90 m2 dan 

memiliki dua tipe kasur yaitu king sized bed (200x200cm) dan twin sized 

bed (160x200cm). Amenities dan suppliesnya tidak ada yang berbeda 

dengan tipe kamar lainnya. 

g. Three Bedroom Apartment 

  

Gambar 9. Kamar Three Bedroom Apartment 

(Sumber: Website Aston Batam Hotel and Residences, 2020) 

Three bedroom apartement merupakan kamar yang terluas diantara 

kamar apartemen lainnya. Kamar ini bisa memuat kapasitas 6 sampai 7 

orang dan berada di gedung apartemen yang mempunyai tiga kamar 

dengan balconi, satu ruang tamu dan dapur di dalam satu ruangan. Tipe 

kamar ini hanya memiliki 12 unit dengan luas 117 m2 dan memiliki dua 

tipe kasur yaitu king sized bed (200x200cm) dan twin sized bed 

(160x200cm). Amenities dan suppliesnya tidak ada yang berbeda dengan 

tipe kamar lainnya. 
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h. Kolam Renang

Gambar 10. Kolam renang 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 

Kolam renang dari hotel Aston Batam Hotel and Residences terletak 

di lantai lobby, tepatnya di depan Basil Restaurant. Kedalaman kolam 

renang untuk dewasa yaitu 1.4 m dan untuk anak-anak adalah 0.4 m. 

Kolam renang ini hanya dapat diakses untuk tamu yang menginap dan 

tidak terbuka untuk umum. Jam aktivitas di kolam renang ini adalah pukul 

06.00 s.d 20.00. 

i. Peppermint Lounge

Gambar 11. Peppermint Lounge 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 

Peppermint Lounge adalah tempat untuk santai yang berada di lantai 

lobby dan tepat di depan pintu masuk utama hotel. Lounge ini 

menyediakan berbagai jenis kue, makanan ringan dan minuman berkafein 
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maupun mocktail dengan berbagai macam promo setiap harinya yang 

berbeda-beda. Peppermint lounge mulai beroperasi dari pukul 11.00 

sampai dengan pukul 23.00 malam. 

j. Basil Restaurant

Gambar 12. Basil Restaurant 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 

Basil restoran adalah tempat sarapan untuk para tamu yang 

menginap, dimulai dari jam weekday (06.30-10.00) dan weekend (06.30-

10.30). Restoran ini menyajikan tipe sarapan Asian dan Western yang 

bersertifikat halal dan nikmat. 

k. Gym and Fitness Center

Gambar 13. Gym and Fitness Center 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 

G10 gym merupakan area fitness yang berada di lantai 10 gedung 

hotel untuk berolahraga bagi tamu yang menginap. Fitness area ini dibuka 
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untuk umum dengan membuat member gym terlebih dahulu. Untuk 

menjadi member, tamu dapat memilih periode lamanya berolahraga di 

G10. 

l. Gravity Ten Bar 

 

Gambar 14. Gravity Ten Bar 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 

Gravity ten atau G10 bar terletak di lantai 10 gedung hotel. Bar ini dapat 

diakses oleh tamu yang menginap maupun bukan. Di area ini tamu dapat 

mencoba berbagai minuman beralkohol atau cocktails dengan harga yang 

berbagai ragam. Setiap hari Sabtu mulai pukul 17.00 WIB, gravity ten bar 

ini akan menyediakan makan malam barbeque sepuasnya dengan harga Rp 

250.000++ belum termasuk tax and services.   

m. Whirlpool and Sauna 

 

Gambar 15. Whirpool 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 
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Whirpool dan sauna ini terletak di lantai 10 pada gedung hotel 

dan dapat diakses oleh tamu hotel maupum tamu umum. Membership gym 

dibutuhkan untuk tamu umum jika ingin menggunakan fasilitas ini. 

n. Meeting rooms 

Name of 

Meeting 

Rooms 

Size atau 

ukuran 

ruangan 

Cocktail Classroom Theatre Round 

Table 

U-

Shape 

Violet 42 m2 57 24 49 23 20 

Gerbera 38.5 m2 50 21 43 20 - 

Pink Rose 68.8 m2 100 43 86 40 36 

Dahlia 98 m2 151 64 129 60 60 

Lily 105 m2 175 75 150 70 60 

Orchid 105 m2 175 75 150 70 60 

Cypress 375 m2 625 268 536 250 100 

Grand 

Lotus 

Ballroom 

589 m2 1000 429 857 400 300 

Tabel 2. Daftar meeting rooms 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 

o. Others Facilities: 

1. Taxi services 

2. Shuttle bus untuk pusat perbelanjaan (BCS Mall, Grand Batam dan 

Nagoya Hill) dengan waktu tertentu 

3. 24 hour frontdesk 

4. Musolla atau tempat beribadah 

5. Laundry services 

6. Indoor parking area (basement 1 and 2) 
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7. 24 hours free-wifi up to 100 Mbps

8. 55 TV Channels

9. SPA dan Massage 24 hours

10. Luggage store

11. Safe deposit box

12. Tea and coffee maker

13. Mini bar

3.6 Struktur Organisasi Front Office Aston Batam Hotel and Residences 

Dibawah ini merupakan gambar dari struktur organisasi front office 

Aston Batam Hotel and Residences. 

Gambar 16. Struktur organisasi departemen front office Aston Batam Hotel 

and Residences 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2019) 

Ada pun peranan dari masing-masing jabatan, yaitu: 

a. General Manager

General Manager merupakan jabatan tertinggi pada sebuah 

perusahaan. Tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, motivator bagi 

karyawan, membuat keputusan yang positif untuk masa depan perusahaan, 
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mengelola perusahaan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, 

membuat kebijakan untuk kemajuan perusahaan, membuat prosedur dan 

standar perusahaan. 

b. Asst. General Manager 

Tanggung jawab utama seorang Asisten Manajer adalah bertindak 

dalam peran seorang manajer jika manajer tidak ada. Beberapa tugas dan 

tanggung jawabnya, yaitum membantu manajer dalam mengatur, 

merencanakan strategi, mengkoordinasikan kegiatan dalam ruangan, 

memaastikan jadwal pertemuan atasan, mengawasi dan memotivasi staf, 

memantau biaya operasi, anggaran, dan sumber daya dan berkomunikasi 

dengan klien dan mengevaluasi kebutuhan dan spesifikasi mereka. 

c. Front OFfice Manager 

Front office manager merupakan jabatan tertinggi pada departemen 

front office dan memastikan bahwa karyawannya bekerja dengan benar. 

Ada beberapa tugas dan tanggung jawabnya yaitu memilih, menempatkan 

dan mengevaluasi karyawan, menguji atau interview calon staf yang 

melamar pada departemen front office, memastikan bahwa staff dapat 

menguasai sistem program hotel, memastikan bahwa staf memiliki sopan 

santun dan standar operasional yang sesuai, menangani komplenan tamu 

yang tidak dapat ditangani oleh bawahannya, membuat laporan bulanan 

mengenai daftar tamu dan tingkat penjualan kamar 

d. Asst. Front Office Manager 

Tugas utamanya adalah memantau bawahannya ketika front office 

manager tidak di tempat. Beberapa tugas dan tanggung jawab lainya, yaitu 

menyiapkan jadwal kerja staf pada departemen front office, membantu dan 

memonitor kegiatan operasional di front office, memimpin briefing sore 

dan mengikuti briefing setiap pagi dengan departemen lainnya. 

e. Supervisor FDA (front desk agent) 

Supervisor merupakan tingkat kepemimpinan seseorang dalam 

bekerja yang memberikan tugas dan memiliki wewenang untuk 

memerintah bawahannya. Tanggung jawab dari supervisor front desk 

agent Aston Batam Hotel and Residences, yaitu menangani keluhan dan 
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kebutuhan tamu yang tidakdapat di atasi oleh front desk agent ketika 

manajer dan perwakilan manajer tidak berada di tempat dan memberi 

persetujuan mengenai keputusan dan solusi tertentu. 

f. Duty Manager 

Duty manager menjadi perwakilan dari humas untuk memberikan 

dan menyampaikan informasi dari atasan untuk bawahan, serta menangani 

keluhan konsumen. Adapun tugas dan tanggung jawabnya, yaitu 

memeriksa kamar secara acak mengenai fasilitas kamar jika sudah 

lengkap, melaporan secara langsung kepada atasan menyangkut hal 

penting, memonitor data-data pada sistem jika sudah sesuai dan benar. 

g. Night Auditor 

Night auditor adalah sesorang yang bekerja pada hotel dan 

memeriksa kembali hasil posting revenue yang dilakukan semua shift pada 

hari yang sama. Tugas dan tanggung jawabnya, yaitu menyeimbangkan 

postingan dengan bukti fisik kemudian membuat laporan hasil running 

kamar per hari, memastikan room rate dengan tipe sudah akurat dan benar, 

memprint seluruh mesin EDC dan cocokan dengan sales draft dan 

melakukan back-up data pada sistem. 

h. Receptionist Agent 

Resepsionis adalah bagian terdepan pada departemen front office. 

Resepsionislah yang paling sering bertemu secara langsung dengan tamu. 

Tugas dan tanggung jawabnya, yaitu memberikan informasi yang 

dibutuhkan kepada tamu, melakukan check-in dan check-out tamu yang 

menginap, mempromosikan fasilitas lainnya agar meningkatkan revenue 

hotel, menjual kamar kepada tamu walk-in sesuai harga di website, 

menangani komplainan mengenai fasilitas maupun pelayanan di hotel. 

i. Reservation Agent 

Reservation agent merupakan salah satu jabatan pada departemen 

front office yang berada di back house, biasanya menerima reservasi dari 

email maupun telepon. Tugas dan tanggung jawabnya, yaitu menerima 

pemesanan kamar dari tamu secara perorangan, kelompok atau melalui 

travel agent offline maupun online, memberikan nomor reservasi atau 
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kode booking kepada tamu melalui email maupun sosial media chatting, 

menerima reservasi kamar melalui telepon dan email, menjual kamar 

dengan harga yang ditentukan, menulis request tamu pada kolom remark 

pada sistem dan membuat laporan forecast kamar setiap harinya. 

j. Guest Relation Officer

GRO atau guest relation officer adalah pribadi yang mengurus dan 

mengatur semua tamu VIP. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 

menyiapkan VIP treatment di kamar tamu, membuat welcome letter, 

menyambut tamu VIP, bersikap sopan dan ramah dengan tamu langganan, 

long stay guest maupun yang baru pertama kali datang dan menyiapkan 

komplimentari untuk tamu VIP. 

k. Concierge/Bellboy

Concierge dan bellboy merupakan staff pada bagian departemen 

front office yang melayani tamu dari pintu masuk. Tugas dan tanggung 

jawabnya, yaitu menyimpan barang tamu yang dititipkan, menjalankan 

shuttle bus pada waktu yang telah di atur, memastikan luggage room 

bersih dan rapi dan menjemput tamu VIP atas permintaan tamu.. 
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