
8 
 

BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

2.1  Sejarah Singkat Golden Flower Hotel Bandung 

Golden Flower Hotel Bandung adalah salah satu hotel dari KAGUM Hotels. 

KAGUM Hotels adalah salah satu cabang dari KAGUM Group yang didirikan oleh 

Bapak Henry Husada. Golden Flower Hotel Bandung merupakan hotel berbintang 4. 

Dikelola oleh KAGUM Hotels, Golden Flower Hotel Bandung berlokasi di 

Jalan Asia-Afrika No. 15-17 Bandung 40111. Selain KAGUM Hotels, KAGUM 

Group juga memiliki beberapa perusahaan yang bernaung dibawahnya. Antara lain 

sebagai berikut : KAGUM Fashion yang memiliki 20 outlet yang tersebar di seluruh 

kota Bandung. KAGUM Culinary seperti Zombie Café dan The Centrum, KAGUM 

Trans yang menyediakan pelayanan jasa sewa kendaraan, KAGUM Finance, 

KAGUM Land, dan KAGUM Property. KAGUM Hotels sendiri telah memiliki 35 

Hotel di seluruh Indonesia. 

Golden Flower Hotel Bandung merupakan hotel bintang 4 yang memiliki 

konsep design modern. Hotel ini memiliki exterior dan interior yang sangat baik. 

Fasilitas yang dimiliki hotel ini sangat memadai dan canggih. Selain itu, Golden 

Flower Hotel Bandung juga berlokasi di Jl. Asia Afrika yang terkenal sebagai jalan 

historis yang memiliki sejarah panjang. Terletak di tengah Kota Bandung, Golden 

Flower Hotel sangat strategis untuk kebutuhan bisnis maupun liburan karena berjarak 

tempuh hanya 10 menit dari Bandara Husein Sastranegara. Hotel ini juga dekat pusat 
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belanja terutama produk-produk fashion, Pasar Baru, yang merupakan pasar garmen 

terbesar dan terlengkap di Bandung.  

Golden Flower Hotel memiliki 193 kamar dengan berbagai tipe yang dapat 

dipilih sesuai kebutuhan para tamu. Kamar-kamar ini memiliki fasilitas, antara lain 

mini bar, sarana pembuat teh dan kopi, safety box, perlengkapan mandi, akses 

internet, televisi, telepon, dan lain sebagainya. Selain itu Golden Flower Hotel 

Bandung memiliki fasilitas bisnis yang ditawarkan untuk tamu, antara lain 22 ruang 

meeting room dengan ruangan terbesar yang dapat menampung sampai dengan 600 

pax, fasilitas rapat memadai ditunjang perlengkapan audiovisual, business center 

yang memperlengkapi kebutuhan rapat, serta layanan gratis akses internet di hampir 

semua area hotel. 

Karena lokasinya berada tepat di Jalan Asia Afrika, Golden Flower Hotel juga 

menawarkan fasilitas olahraga lainnya seperti kolam renang dan fitness center. Dari 

segi hiburan, para tamu dapat menikmati fasilitas spa dengan pelayanan pijat refleksi 

dan pijat seluruh badan. Fasilitas spa pun tersedia dengan dekorasi desain yang unik, 

di dalam ruangan maupun di luar ruangan.  

Golden Flower Hotel juga menyediakan restoran untuk melengkapi kebutuhan 

para tamu akan makanan dan minuman. Lotus adalah restoran yang akan 

memanjakan lidah Anda dengan menyuguhkan berbagai jenis makanan Asia hasil 

olahan tangan ahli seorang executive chef. Sementara untuk tempat bersantai sambil 

menikmati pemandangan Kota Bandung, Golden Flower Hotel menghadirkan cake 

shop yang akan menyajikan makanan dan minuman ringan.  
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2.2  Profil Singkat Golden Flower Hotel Bandung 

Informasi Umum 

 Tipe   : Business M.I.C.E Hotel 

 Style   : Modern Event Hotel 

 Manajemen  : PT. Mandiri Anugerah Jaya Utama (KAGUM Hotels) 

     subsidiary KAGUM Group 

 Alamat   : Jalan Asia-Afrika No. 15-17 Bandung 40111 

 Lokasi   : Pusat Kota Bandung 

 Telepon  : (022) 423 9999 

 Fax   : (022) 420 9889 

 Website  : www.golden-flower.co.id/bandung 

 Jumlah Lantai  : 5 lantai 

 Jarak Hotel – Bandara : 10 menit (begitu juga sebaliknya) 

 Jumlah Kamar  : 193 Kamar 

 Fasilitas parkir mobil : Private Basement Parking 

 

2.3  Fasilitas yang Terdapat di Golden Flower Hotel Bandung 

 

2.3.1 Rooms 

 Superior Twin Room 

Ukuran  : 32 m2 

Total Kamar  : 102 
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 Superior King Room 

Ukuran  : 32 m2 

Total Kamar  : 49 

 Deluxe Room 

Ukuran  : 42 m2 

Total Kamar  : 18 

 Grand Deluxe Room 

Ukuran  : 52 m2 

Total Kamar  : 13 

 Executive Room 

Ukuran  : 48 m2 

Total Kamar  : 6 

 Suite 

Ukuran  : 72 m2 

Total Kamar  : 5 

 Fasilitas di dalam kamar : 

 TV LED flat dengan 52 saluran internasional 

 Kasur nyaman dengan menggunakan linen yang diimpor 

khusus 

 Air dingin dan panas dengan peralatan dan produk mandi yang 

lengkap 
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 Individual Air Conditioning 

 Akses Internet Cepat 

 Safe Deposit Box 

 Alat pembuat teh dan kopi pribadi 

 24 Jam In-room dining service 

 

2.3.2 F&B Outlets 

o LOTUS Garden Restaurant 

Restoran dengan menu yang sangat beragam. Memiliki masakan Barat, 

Asia, dan Indonesia. 

Kapasitas tempat duduk : 220 pax 

Jam Buka   : 06 A.M – 10 P.M 

      06 A.M – 10.30 P.M (Weekend) 

o Golden Flower Wine Cellar – The Winery 

Tersedia untuk tamu yang memesan wine dengan pilihan banyak sekali 

wine seperti White Wines, Red Wines, Sparkling Wines, Fortified Wines 

 

o Golden Flower Cake Shop 

Menjual cake yang dibuat oleh chef-chef pastry terbaik di Bandung. 

Jam Buka    : 09 A.M – 10 P.M 

o IRISH Lounge 

Tempat bersantai yang sangat nyaman dengan suasana yang menyejukkan. 

Kapasitas tempat duduk : 22 pax (Sofa) 21 pax (Tables) 
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Jam Buka   : 10 A.M – 11 P.M 

 

2.3.3 Ballrooms 

o Golden Flower Hotel Ballroom 

Ukuran   : 27,5 x 20,2 m 

Kapasitas   :  800 pax  

     500 pax (Theater Style) 

250 pax (Round Table Style) 

2.3.4 Boardrooms 

22 Ruangan Rapat serbaguna ini menawarkan fasilitas dan perlengkapan yang 

sangat lengkap dan terbaru dengan bantuan dari staff hotel. Beberapa Ruangan Rapat 

di Golden Flower Hotel Bandung adalah :  

o Tulip (21,7 x 9,7 m) kapasitas 150 pax 

o Heliconia (7,3 x 6 m) kapasitas 20 pax 

o Orchid (14,2 x 7,4 m) kapasitas 50 pax 

o Peony (14,3 x 6,3 m) kapasitas 50 pax 

o Aster (25,5 x 5,4 m) kapasitas 100 pax 

o Gerbera (14,3 x 7,4 m) kapasitas 70 pax 

o Acacia (12 x 7,7 m) kapasitas 50 pax 

o Anthurium (12 x 6,3 m) kapasitas 50 pax 

o Lily (7 x 5,4 m) kapasitas 30 pax 

o Mentha (7,4 x 4,5 m) kapasitas 30 pax 
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2.3.5 Wellness 

 Golden Flower Swimming Pool 

 Golden Flower Sauna 

 Fitness Center 

Fasilitas Fitness yang lengkap dan berdekatan dengan kolam renang dan spa 

Jam Buka : 08 A.M – 21 P.M 

Fasilitas : Personal Training, Free Hand & Bath Towel, Loker Pribadi 

Peralatan : Crosstrainer, Static Bike, Multi Bench, Double Set, Treadmill 

 Purnama Agung Spa 

Massage tradisional dan aroma terapi dengan minyak special yang diproduksi 

oleh Purnama Agung Spa. Terletak di lantai teratas gedung 

Jam Buka   : 08 A.M – 23.00 P.M 

Fasilitas   : Full body treatment, Refreshing treatment,  

  Acupressure Aromatheraphy Massage 

 

2.3.6 Entertainment 

o Batik-Ku & Mr.Bean 

Fashion Shops yang menjual batik special dan berbagai macam oleh-oleh. 

o Legend Club & Karaoke 

Ruangan   : 8 Ruangan 

Kapasitas   : 90 pax 

Jam Buka   : 6 P.M – 3 A.M 
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2.4  Departemen Yang Berada Di Golden Flower Hotel Bandung 

1. Sales & Marketing Departement  

Bertugas untuk mencari tamu hotel sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan 

kunjungan ke berbagai perusahaan,presentasi ataupun mempromosikan hotel melalui 

brosur-brosur, surat kabar, media elektronik dan media cetak.  

Public Relations juga termasuk dalam Sales & Marketing Department, yang 

bertugas menyebarkan informasi mengenai keberadaan hotel dengan segala 

aktifitasnya yang perlu diketahui oleh masyarakat luas.  

2. Food And Beverage Department  

Bertugas melayani tamu dalam menyajian makanan dan minuman di Restautant, 

Bar, Room Service, dan lainya.  

3. Front Office Department  

Bertugas menerima pesanan kamar untuk tamu serta menerima tamu dan segala 

administrasinya termasuk informasi yang diperlukan tamu serta mengurus barang-

barang milik tamu pada saat datang dan pulang.  

4.  Human Resource Manager Department  

Bertugas mengurus segala hal yang menyangkut ketenagakerjaan seperti 

penerimaan karyawan, pemecatan / pengeluaran karyawan, administrasi karyawan, 

traning karyawan, training sekolah, kesehatan karyawan, absensi, penggajian dan 

lainnya. HRD membawahi Driver dan Security yang bertugas mengurus kendaraan 

operational hoteldan menjaga serta memelihara keamanan di area hotel, baik yang 

menyangkut barang maupun orang temasuk karyawan dan tamu hotel.  

Selain itu juga Human Resource Department memiliki tugas melakukan rencana, 

program, kebijakan, prosedur, pemeliharaan, koordinasi, actuating dan pengawasan 
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atas recruitment dan seleksi pribadi karyawan, kesejahteraan, upah dan gaji juga 

pelatihan dan Pengembangan dan hal-hal umum untuk mendukung Hotel Operasi. 

Dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi SDM dan kegiatan dengan regional dan staf 

perusahaan yang sesuai.  

5. Chef Kitchen Department  

Bertugas menyediakan keperluan makan dan minum tamu yaitu makanan 

dipersiapkan dan diolah di dapur. Termasuk juga membersihkan alat-alat dapur dan 

peralatan makan minum lainnya. selain itu juga department ini bertugas untuk 

membuat market list atau barang dan bahan apa saja yang akan dibeli untuk event 

yang aka nada di hotel serta menjalin hubungan baik sengan supplier barang sehingga 

akan tetap terjalin harmonisasi dalam pengiriman barang.  

6. Accounting Department  

Bertugas mengatur, mengawasi dan membukukan keluar masuk uang, barang dan 

segala kekayaan milik hotel termasuk pengolahan data dan laporan yang diperlukan.  

Bertangung jawab atas pengembangan, pengarahan dan koordinasi pencatatan 

yang baik atas transksi keuangan perusahaan, memelihara pencatatan yang memadai 

dari semua kekayaan, harta benda, dan semua transaksi lainnya dari perusahaan 

dengan pihak luar, menyiapkan laporan neraca keuangan dan menjaga sistem control 

keuangan cepat dan menguntungkan sesuai dengan semua peraturan, tata cara, dan 

ketentuan.  

7.  Housekeeping Department  

Bertugas mengurus kebersihan kamar serta area hotel secara keseluruhan 

termasuk mengurus persediaan dan pembagian pakaian seragam karyawan serta 

kebutuhan-kebutuhan tamu di kamar. 

8.  Enginering Department  
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Bertugas memelihara dan menjaga agar air, listrik, telepon, televisi, Lift, Air 

Conditioning termasuk peralatan hotel lainnya tetap berfungsi dengan baik dan lancar.  

 

2.5 Struktur Organisasi Golden Flower Hotel Bandung 

 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Golden Flower Hotel Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


