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Bab II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Singkat 

High Point Serviced Apartment terletak dijalan Siwalankerto 161-165 

Surabaya. High Point Serviced Apartment adalah perusahaan yang bekerja di bidang 

Hotel dan Apartment. High Point Serviced Apartment  memulai msa persiapan awal 

2012 lalu pada tanggal 31 Mei 2013 mulia resmi beroperasi. 

2.2 Pengenalan Perusahaan 

HIGH POINT SERVICED APARTMENT merupakan hunian yang 

disewakan harian. Memiliki konsep apartmen dengan segaka kelengkapan fasilitas 

yang dirancang dengan nyaman, minimalis, dan memiliki kesan hangat. HIGH 

POINT SERVICED APARTMENT  berupaya memberikan pengalaman menginap 

yang memuaskan dan ditunjang dengan peayanan yang maksimal, namun serasa 

seperti menginap di rumah sendiri. Untuk interior akan ditonjolkan nuansa minimalis 

dan teduh, tetapi diseimbangkan pilihan mebel dan cutting sticker berwarna cerah. 

Serviced Apartment adalah sejenis apartment yang dilengkapi dengan 

perabotan untuk disewakan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek, yang 

juga menyediakan kebutuhan amenities untuk sehari-hari. Serviced apartment 

mempunyai harga sewa yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kamar hotel pada 
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umumnya. Beberapa keuntungan dari serviced apartment adalah ruangan yang lebih 

besar, kenyamanan saat bepergian dengan keluarga. 

 

2.3  Visi & Misi 

-  Visi 

Menjadi  hotel budget yang memberikan pengalaman  menginap yang unik, 

ramah dan hangat. 

- Misi 

1. Menciptakan pengalaman menginap yang baik 

2. Menyediakan sumber daya manusia yang professional 

3. Menciptakan gambaran  yang baik tentang hotel  

2.4  Tujuan 

1. Menciptakan suasana yang unik, ramah dan menyenangkan dari hotel 

2. Meminimalkan complain dari tamu 

3. Menjaga kekonsistensian produk dan jasa dari hotel 

4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kekeluargaan  

5. Memberikan bonus dan penalty untuk motivasi kinerja karyawan 

6. Menjaga suasana yang menyenangkan dan penuh sopan snatun bagi 

semua orang 
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7. Menjaga perjanjian antara perusahaan dengan partner-partner 

 

2.5  Strategi 

- Marketing division: 

- Mengkomunikasikan produk secara lengkap dan jelas, lengkap dengan 

term and condition apply baik secara verbal maupun tertulis 

- Menjaga komunikasi yang baik di antara tim dan saling mendukung untuk 

mencapai target 

- Memberikan sistem reward bagi yang dapat mencapai target 

- Melakukan training, terutama untuk sales call. 

- Membuat surat perjanjian tertulis di atas materai dan memenuhi 

kesepakatan yang telah disetujui. 

 

2.6  Target 

Customer 

Khusus: Tamu-tamu dari perusahaan, dinas pemerintah, organisasi profit dan 

nonprofit, tamu transit dari Bandara Juanda, dan tamu-tamu umum 

lainnya, khususnya yang mencari hotel dengan biaya rendah. 

Umum:   Masyarakat kalangan menengah. 
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2.7  Struktur Organisasi 

 

2.8  Job Description 

- Marketing 

1. Mengkoorninasi dan mengontrol pekerjaan marketing agar tidak 

terjadi miskomunikasi. 

2. Menciptakan dan menyusun strategi marketing yang akan dijalankan 

3. Membuat proposal untuk bekerjasama 

4. Bertanggung jawab atas publikasi dan dokumentasi hotel. 

5. Membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan promosi yang 

dilakukan untuk keperluan marketing. 
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6. Bertanggung jawab terhadap pengurusan ijin pemasangan (spanduk, 

poster). 

7. Bertanggung jawab kepada GM. 
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