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Pertama-tama perkenankanlah penulis  memanjatkan puji syukur 
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Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih 
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Direktur Bidang Akademik Dra. Maryke Alelo, MBA yang juga telah 

memberikan kesempatan yang sama bagi kami dosen di jurusan pariwisata untuk 
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Modul praktik Public Area Cleaner disusun dengan mengacu pada SKKNI 

Bidang Pariwisata, sekaligus juga disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran 
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Negeri Manado.  Penulis menyadari bahwa pasti masih terdapat beberapa 

kekurangan yang perlu diperbaiki bahkan dikembangkan dalam modul ini, 

mengingat industry pariwisata adalah industry yang terus mengalami 

perkembangan yang signifikan di abad ini. 

Oleh karenanya segala hal berupaka kritikan dan masukan untuk perbaikan 

modul ini, penulis akan menerimanya sekaligus berupaya memperbaiki. Modul 

praktik ini diharapkan bisa dipakai dalam proses pembelajaran di Jurusan 

Pariwisata. Akhir kata  Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan  

memberkati hasil kerja kita.  
 

 

      Salam, sukses 

             
Penulis 

 
 

i 



 
 

iii 
 

DAFTAR ISI 
 

  Halaman 
SAMPUL  DEPAN ……………………………………………………….  0 
KATA  PENGANTAR ………………………………………………….. i 
DAFTAR  ISI ……………………………………………………………. ii 
PETA KEDUDUKAN MODUL ………………………………………... iv 
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1 

A Standart Kompetensi ………………………………................ 1 
B Deskripsi …………………………………………………........ 1 
C Waktu Belajar ………………………………………................ 1 
D Prasyarat ………………………………………………............ 2 
E Petunjuk Penggunaan Modul ……………………................... 2 
F Tujuan Akhir ………………………………………………..... 3 
G Cek Penguasaan Standart Kompetensi ……………………….. 3 

BAB II HOUSEEPING  &  PUBLIC AREA ………………………. 4 
A Tujuan Instruksional ………………………………………….. 4 
B Uraian Materi ……………………………………………….... 4 
C Rangkuman …………………………………………………… 6 
D Tugas …………………………………………………………. 7 

BAB III PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DI 
PUBLICA AREA ……………………………………………. 

 
8 

A Tujuan Instruktional ………………………………………….. 8 
B Uraian Materi ………………………………………………… 8 
C Rangkuman …………………………………………………… 20 
D Tugas …………………………………………………………. 20 

BAB IV CLEANING CHEMICALS ………………………………… 21 
A Tujuan Instruktional ………………………………………….. 21 
B Uraian Materi ………………………………………………… 21 
C Rangkuman …………………………………………………… 33 
D Tugas …………………………………………………………. 33 

BAB V TEHNIK PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN 
BENDA SERTA PERALATAN ……………………………. 

 
34 

A Tujuan Instruktional ………………………………………….. 34 
B Uraian Materi ………………………………………………... 34 
C Rangkuman …………………………………………………… 57 
D Tugas 58 

BAB VI SISTEM PEMLIHARAAN SEHARI-HARI & 
PERIODIK …………………………………………………... 

 
59 

A Tujuan Instruktional ………………………………………….. 59 
B Uraian Materi ………………………………………………… 59 
C Rangkuman …………………………………………………… 76 
D Tugas …………………………………………………………. 76 

DAFTAR  PUSTAKA …………………………………………………... 77 
LAMPIRAN  1- 3 GAMBAR CONTOH PERALATAN YANG 
DIGUNAKAN DI PUBLIC AREA …………………………………….. 

 
78 

LAMPIRAN 4 GAMBAR CONTOH CHEMICAL ..............................  81 
LAMPIRAN 5 CONTOH NAMA-NAMA CHEMICAL YANG  

ii 



iv 
 

UMUMNYA BISA DITEMUKAN DI PASARAN …………………… 82 
LAMPIRAN 6 GAMBAR CONTOH ALAT PELINDUNG DIRI …... 84 
LAMPIRAN 7 KUNCI JAWABAN ……………………………………. 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 



 
 

v 
 

PETA KEDUDUKAN MODUL 

Kedudukan modul ini lebih mengarah ke fungsi dan kegunaan modul, 

dengan  melihat ketercapaian kompetensi peserta didik ketika mampu 

menguasaikeseluruhan isi modul praktik maka peserta didik dapat mengajukan 

pengujian sertifikasi untuk mencapai level kompetensi dasar sesuai profil pada 

mata kulia tata graha dan binatu (housekeeping).  Modul praktikum ini disusun 

berdasarkan jenjang kompetensi SKKNI Bidang Housekeeping.  Berikut ini 

kedudukan modul praktik Public Area Cleaner. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Standart Kompetensi 

Setelah mempelajari keseluruhan isi modul ini diharapkan mampu 

bertanggung jawab untuk pemeliharaan, dan perawatan penampilan semua Health 

Club tempat umum khususnya di industry penginapan. 

B. Deskripsi 

Modul praktik Public Area Cleaner ini dihadirkan untuk menjawab 

tantangan antara lain: kebutuhan mengajar yang sesuai dengan standart industry 

health care umumnya dan perhotelan khususnya serta, mempersiapkan mahasiswa 

untuk mengikuti uji kompetensi housekeeping pada level Public Area Cleaner di 

Politeknik Negeri Manado. Modul ini telah diupayakan sedapat mungkin sesuai 

dengan standart uji kompetensi pada level 1 sertifikat kompetensi Public Area 

Cleaner, dimana didialamnya semua persyaratan deskripsi tanggung sebagai 

pekerja yang sesuai dengan profil yang dibutuhkan dengan mengacu pada 

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI OKUPASI NASIONAL 

berdasarkan ACCSTP dan CATC Sektor Pariwisata Bidang Tata Graha 

(Housekeeping). 

Modul pembelajaran ini termuat sistematis konsep dasar teoritik dan praktik 

dengan prosentasi besaran praktik hampir 70%, lebih banyak kedalam prakti 

sedangkan 30% sisanya adalah teoritik. Pertimbangan beban praktik yang lebih 

besar ini disebabkan karena level sertifikasi yang persiapkan yaitu Public Area 

Cleaner. Materi modul ini terkait sangat terkait dengan Rencana Pengajaran 

Semester (RPS) serta sinergi dengan bahan ajar lainnya yang akan diberikan 

dalam perkuliahan. 

C. Waktu Belajar 

Proses pembelajaran dalam modul ini ditempuh selama 16 kali tatap muka 

diluar waktu test /ujian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) 
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D. Prasyarat 

Untuk mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa telah lulus mata 

kuliah: 

1. Hygiene dan Sanitasi 

2. Psikology Pelayanan 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Bagi mahasiswa: 

Petunjuk penggunaan modul praktik bagi mahasiswa: 

a. Modul praktik ini hendaknya dipelajari sesuai urutan kegiatan 

pembelajaran yang telah disusun secara sekuensial dimana setelah 

mempelajari materi pembelajaran, praktik mengerjakan soal 

latihan. 

b. Modul disusun secara sistematis  mengikuti tata urutan pencapaian 

kompetensi yang dinginkan sehigga harus dipelajari secara 

sistematis, artinya unit berikutnya hanya dapat dipelajari setelah 

unit pembelajaran sebelumnya telah dipahami dengan baik. 

c. Modul praktik ini sebaiknya dipelajari secara berkelompok, agar 

diperoleh hasil yang lebih optimal.  

2.  Bagi dosen, tutor dan fasilitator pembelajaran 

Modul praktik ini perlu dibaca dengan cermat dengan memberikan 

perhatian khusus pada hal-hal berikut ini: 

a. Ketersediaan  perlengkapan, seperti sarana/prasarana/ fasilitas yang 

harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan praktis,   

b. Khusus standart chemical yang sesuai dengan diindustri, namun 

mengingat sulitnya mendapatkan bahan tersebut maka dapat 

disesuaikan dengan chemical yang dijual secara bebas, dengan 

asumsi fungsi dan tujuan tetap sama 

c. Modul ini perlu dipahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus dicapai, sebelum digunakan. 
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F.  Tujuan Akhir 

Diharapkan setelah mempelajari modul pembelajaran ini, mahasiswa akan 

memiliki kompetensi yang diharapkan dengan ketercapaian aspek:  

1.  Kognitif : memahami secara analitis, kritis dan sintesis aplikasi 

sebagai public area cleaner. 

2.  Afektif : bersikap etis, dalam profesional dalam bekerja, menjunjung 

nilai-nilai hotelier. 

3.  Psikomotorik : menempuh seluruh prosedur pembelajaran serta 

trampil dalam mengimplementasikan pegetahuan dan ketrampilan yg 

diperoleh. 

G. Cek Penguasaan Standar Kompetensi. 

Apabila peserta didik telah menguasai standar kompetensi/ kompetensi 

dasar yang akan dicapai seperti yang ada dalam modul praktik ini, maka peserta 

didik dapat mengajukan uji kompetensi kepada penilai.  
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BAB  II 

HOUSEKEEPING & PUBLIC AREA 

A. Tujuan Instruksional 
1. Mampu menjelaskan definisi housekeeping dan public area. 
2. Mampu mendeskripsikan areal public area. 
3. Mampu mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab Public Area 

Clener. 
 

B. Uraian Materi 

(A) Pengertian Housekeeping 

Housekeeping dalam bahasa Inggris diartikan sebagai  house berarti rumah,  

tempat menginap atau hotel, sedangkan keeping adalah menjaga , merawat , 

mengatur,  memelihara.  Kemudian  Housekeeping di Indonesia-kan  menjadi tata 

graha, yang berarti   menjaga , merawat , mengatur , memelihara, sedangkan 

graha adalah bangunan , rumah,  wisma , hotel. Definisi tata graha 

(housekeeping) adalah bagian dari departemen yang bertanggung jawab mengatur 

atau menata peralatan, menjaga kebersihan dan kenyamanan, memperbaiki 

kerusakan dan dekorasi dengan tujuan agar hotel tersebut tampak rapi, bersih, 

menarik dan menyenangkan bagi penghuninya.  

Fungsi housekeeping dalam operasional suatu hotel sangat penting 

disamping  mejaga kebersihan dan kenyamanan serta memperbaiki kerusakan dan 

memberikan sentuhan dekorasi pada suatu ruangan, Housekeeping juga 

diharuskan memiliki perencanaan jangka pendek ataupun jangka panjang dalam 

rangka mengatur penggantian furniture atau perlengkapan lainnya seperti  vacum 

cleaner ,  brushing mesin  dll  (Saepuddin,tt). 

Dengan demikian housekeeping adalah bagian departemen yg ada di hotel 

bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut kebersihan, kelengkapan, 

keindahan, perawatan dan kesehatan serta kenyamanan diseluruh kamar tamu dan 

public area, serta penanganan dan perawatan guest laundry dan house laundry. 

(B) Public Area 

Seksi ini bertanggung jawab terhadap kebersihan, perawatan dan 

pemeliharaan area-area dan fasilitas umum yang ada di hotel.  Dalam beberapa 
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hotel memiliki kebijakan dengan memberikan area koridor lantai dalam tanggung 

jawab Public Area.  Fasilitas tersebut bervariasi tergantung dari criteria hotel 

tersebut.  Fasilitas itu antara lain : 

1) Lobby Area  

2) Public Toilet 

3) Restaurant 

4) Bar 

5) F & B Outlet 

6) Meeting/conference room 

7) Ballroom 

8) Business center 

9) Fitness & Health Center 

10) Swimming pool 

11) Parking area 

12) Outdoor garden 

13) Indoor garden 

14) Guest Lift 

15) Service lift 

16) Back office 

17) Locker room 

18) Employee corridor 

19) Employee dining room 

20) Storage area dsb 

(C) Public Area Cleaner 

Public area cleaner petugas yang bekerja di area public seperti di Health 

Club atau industry perhotelan yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan, 

perawatan dan penampilan semua Health club tempat umum. 

Adapun tugas dan wewenangnya meliputi: 

1. Membersihkan seluruh public area seperti office, lobby, restaurant, pub 

atau lounge, bar, toilet-toilet, meeting room, arcade dan lainnya. 
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2. Membersihkan  dan  melakukan pemeliharaan furniture, lantai,karpet, 

kaca-kaca, pintu dan bingkainya, astray di setiap meja dan standing astray 

yang ada di public area. 

3. Memelihara setiap perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk 

bekerja. 

4. In charge pada ruangan yang sedang digunakan untuk kegiatan/ event 

function, meeting, party dan lain-lain. 

5. Membuang sampah-sampah yang ada disetiap astray dan standing astray 

pada tempatnya. 

6. Merawat pot tanaman dan membersihkannya dari sampah-sampah 

disekelilingnya. 

7. Merubah dan mengatur kembali susunan tanaman yang sudah tidak sesuai  

lagi. 

8. Membersihkan parker area. 

9. Melaporkan segala kerusakan, kehilangan, kejadian-kejadian yang tidak 

semestinya kepada HK supervisor. 

10. Melaksanakan general cleaning sesuai dengan schedule.  

11. Merencanakan dan melaksanakan “Pest Control” 

12. Menerima dan melaksankan tugas yang diperintahkan public area 

supervisor. 

13. Bekerjasa sama dengan baik dengan rekan kerja department lainnya. 

(Sumber:Skema Sertifikasi Kompetensi Profesi Okupasi Nasiona, 2015)   

C. Rangkuman  

Housekeeping adalah bagian departemen yg ada di hotel bertanggung jawab 

terhadap hal-hal yang menyangkut kebersihan, kelengkapan, keindahan, 

perawatan dan kesehatan serta kenyamanan diseluruh kamar tamu dan public area, 

serta penanganan dan perawatan guest laundry dan house laundry. Sedangkan 

public area adalah merupakan seksi dari housekeeping yang bertanggung jawab 

terhadap kebersihan, perawatan dan pemeliharaan area-area dan fasilitas umum 

yang ada di Health Club termasuk juga di hotel.  Petugas yang menangani bagian 

ini disebut Public Area Cleaner 
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D. Tugas 

Latihan Soal 

1. Jelaskan secara singkat tugas dan tanggung jawab seorang Public Area 

Cleaner? 

2. Sebutkan minimal 10 areal fasilitas yang harus mendapatkan 

pemeliharaan oleh seorang public area cleaner? 
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BAB III 

PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DI PUBLIC AREA 

 
A. Tujuan Instruksional 

1. Mampu menjelaskan faktor yang dipertimbangkan dalam memilih 
peralatan. 

2. Mampu menguraikan jenis peralatan yang dipakai dalam pembersihan. 
3. Mampu menguraikan klasifikasi peralatan di pakai di public area. 
4. Mampu menguraikan bagian-bagian dari peralatan. 
5. Mampu  mendeskripsikan fungsi dan kegunaan berbagai peralatan yang 

dipakai di public area. 
6. Mampu mendeskripsikan prosedur prosedur penggunaan dan perawatan 

alat. 
 

B. Uraian Materi 

ALAT – ALAT PEMBERSIH 

Cleaning Equipment adalah: Alat – alat pembersih atau perlengkapan yang 

dipergunakan untuk pembersihan segala benda datar (lantai), dinding, benda 

bergerak dan yang tidak bergerak.  Alat –alat pembersih yang biasa dipergunakan 

di hotel, pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kelompok besar : 

(a) MANUAL (NON ELECTRIC EQUIPMENT)  : 

Peralatan manual dengan menggunakan tenaga manusia. 

a. Broom & Brush (sapu dan sikat) 

b. Container (penampang / penampung) 

c. Linen (lena) 

(b) MACHINAL (MECHANICAL EQUIPMENT) : 

Peralatan yang digerakkan dengan memanfaatkan energy listrik 

a. Vacuum (penghisap) 

b. Polisher (penggosok) 

c. Fogger / Fog master (penyemprot) 

(c) PELINDUNG (PROTECTIVE) & PELENGKAP (ANCILIARY 

EQUIPMENT) 

a. Masker (penutup mulut / hidung) 

b. Ladder (tangga) 

c. Glove (sarung / pembungkus) 
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A.   MANUAL (NON ELECTRIC) :  

1. BROOM & BRUSH (SAPU DAN SIKAT) 

Kelompok ini disatukan atau dianggap sejenis dengan alasan dan 

pertimbangan bahwa, antara kedua peralatan ini memiliki konsep cara 

penggunaan yang hampir sama  : 

a. Contoh  : 

b. Floor broom -  sapu pembersih lantai 

c. Ceiling broom  -  sapu pembersih langit-langit dan tembok 

d. Floor brush -  sikat lantai dengan tangkai 

e. Hand brush -  sikat tanpa tangkai 

f. Corner brush -  sikat yang dipergunakan untuk membersihkan 

sudut  

lantai/ruangan. 

g. Cushion (upholstery brush -  sikat untik membersihkan bantalan 

sofa, kasur  dan kursi 

h. Shoe brush -  sikat pembersih sepatu 

i. Cloth brush -  sikat pembersihan kotoran pada pakaian 

j. Toilet brush -  sikat WC (toilet bowl) 

k. Carving brush  -  sikat pembersih ukiran pada furniture 

 Dipergunakan untuk menghilangkan sampah kotoran serta debu dari 

berbagai jenis permukaan benda seperti : tembok, lantai, upholstery dan kain. 

 Bahan untuk sapu dan sikat terbuat dari berbagai jenis, yaitu   : 

a. Bulu (bristle) : bulu binatang / hewan dan rumput 

b. Sintetis : nylon, plastic 

c. Ijuk / serabut  : kelapa, nira dsb 

Pada umunya bahan pegangan / tangkai terbuat dari bahan kayu atau plastik 

 TEHNIK PEMELIHARAAN SAPU DAN SIKAT: 

a. Secara periodic dicuci hingga bersih agar tahan lama. 

b. Selesai dipergunakan, maka kotoran / noda harus dilepas (rambut, 

serat-serat kecil  dsbnya) agar sapu / sikat tetap stabil.  

c. Diletakkan terbalik (sapu / sikat diletakkan mengahadap keatas) 

d. Digantungkan ke dinding.  
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e. Dindarkan air masuk / mengendap pada pegangan, untuk 

menghindarkan rapuh  (kayu) atau merusak / melepaskan bristle. 

2. CONTAINER (PENAMPANG / PENAMPUNG)  : 

Penampang atau penampung adalah suatu alat yang digunakan untuk atau 

menampung sampah / kotoran atau debu dari hasil penggunaan broom dan brush, 

yang volumenya bisa diisi / ditaruh / ditempatkan sesuatu / hasil dari penggunaan 

sapu atau sikat  : 

a. Pail  -  ember tempat cairan atau air 

b. Water scoop -  gayung.  

c. Water tank -  tempat cairan atau larutan cleaning supplies saat    

melaksanakan pembersihan.  

d. Waste basket -  keranjang sampah.   

e. Dust pan -  sedokan sampah 

PEMELIHARAAN CONTAINER : 

a. Sehabis digunakan, maka sampah kotoran / noda yang melekat, harus 

dilepas (debu yang melekat, harus dilepas (debu yang melekat, serat-

serat kecil dsbnya) agar perlatan tidak mudah rusak.  

b. Diletakkan terbalik untuk meniriskan air yang terisisa. 

c. Diletakkan pada tempat yang aman (agar tidak mengganggu lalu lintas 

/ jalan) 

d. Diletakkan di rak / lemari khusus 

3. LINEN (LENA) 

Berbagai macam linen, diperlukan dalam melaksanakan pembersihan / 

pengelapan, tergantung benda atau bahan yang akan di lap atau dibersihkan 

dengan menggunakan linen tersebut. 

Contohnya  : 

a. Lap untuk mengelap debu (dust cloth) 

b. Dusting cloth :  kain lap untuk membersihkan furniture yang terbuat 

dari kayu,    bamboo, formica, marmer, rotan 

c. Glass cloth :  kain lap pembersih kaca atau glass 

d. Floor cloth :  kain lap pembersih debu pada lantai marmer dan jenis 

lantai  marmer dan jenis lantai lainnya. 
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e. Shoe cloth :  kain pembersih dan pengkilat sepatu 

f. Chamois  :  bulu hewan yang lembut untuk pengelap kaca 

g. Mop :  gumpalan benang / sumbu yang dijepitkan dengan tangkai,   

untuk meresapkan atau menyedot air dan noda / kotoran dari    lantai 

non carpet. 

h. Lobby duster :  kain tipis dari bahan kaos, untuk pembersih khusus 

yang  dipergunakan untuk mengelap debu pada area tertentu  yang    

cepat kotor (lobby). 

PEMELIHARAAN LENA PEMBERSIH 

a. Sehabis digunakan, maka lena harus dicuci / dibersihkan dan harus 

dijemur / dikeringkan, agar tidak rusak / lapuh.   

b. Setelah kering kemudian dilipat dan disusun dengan rapih.   

c. Diletakkan di rak / lemari khusus. 

B. MACHINAL (MECHANICAL EQUIPMENT) 

Peralatan dengan tenaga listrik, untuk melakukan pembersihan dan 

pemeliharaan kebersihan yang khusus digunakan seksi Houseman  : 

1. Vacuum cleaner (wet and dry)  : 

a. Mesin penghisap debu 

b. Mesin penghisap genangan air.  

2.  Polisher / floor machine  : 

a. Mesin penggosok lantai.  

b. Mesin pencuci karpet. 

c. Mesin pencuci dinding (paper) 

3.  Fogger / fogging master  : 

a. Mesin penyemprot parfume.  

b. Mesin penyemprot obat nyamuk. 

c. Mesin penyemprot insect / hama.  

JENIS-JENIS PERALATAN 

Dibawah ini diberikan beberapa contoh jenis peralatan / mesin yang biasa 

dipergunakan untuk pelaksanaan pembersihan / perawatan di hotel. 

1. Vacuum Cleaner 
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Alat penghisap dan penyerap sampah / kotoran kecil serta debu di lantai 

atau karpet yang dijalankan dengan menggunakan tenaga listrik dan 

dilengkapi dengan tabung penampung sampah kotoran kecil / debu-debu 

yang diserapnya.  Banyak macam dan bentuk dari vacuum cleaner yang 

hasilkan oleh pabrik / industry.   Penggunaan vacuum cleaner selain pada 

karpet juga dapat digunakan menyerap debu yang melekat di kursi / kain / 

vitrage / dinding dll. 

Jenis jenis vacuum cleaner  : 

a. Dry vacuum cleaner : khusus dipergunakan di tempat yang kering saja 

dan tidak boleh digunakan menyedot endapan yang basah / air, sebab 

mesin akan rusak (keberadaan dynamo motor mesin vacuum tersebut 

rata dengan tabung mesin).  

b. Wet vacuum  : khusus dipergunakan untuk menyedot endapan atau 

genangan air di lantai (water pick up) misalnya, kalau terjadi kebocoran 

pipa air.  

c. Wet & Dry Vacuum  : kerena letak dynamo berada di bagian atas 

maka mesin ini dapat dipergunakan pada tempat yang basah maupun di 

tempat kering artinya bahwa vacuum ini dapat dipergunakan pada saat 

lantai tergenang air / ada genangan air di lantai / floor, kemudian 

diserap kedalam tabung mesin vacuum cleaner, sedangkan dalam 

keadaan normal, dipergunakan untuk menghisap debu atau menghisap 

kotoran kecil di lantai (punting rokok, kertas kecil dll), dengan merubah 

penggantian filter sesuai dengan kebutuhan (basah atau kering). 

2. Vacuum menurut bentuk dapat dibedakan menjadi  : 

a. Up-right vacuum cleaner (model tegak). 

b. Cylindrical type vacuum cleaner. Type ini banyak kita jumpai di 

hotel-hotel dengan ukuran yang bervariasi. 

c. Centralized vacuum cleaner (vacuum cleaner central) 

Type ini masih jarang dijumpai.  Mesin dan tangki atau container 

diletakkan di tempat / ruang khusus atau berupa kamar dimana 

pembersihan dengan menggunakan vacuum hanya merupakan hose 

saja dan kalau digunakan maka para houseman harus memasang 
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komponen yang diperlukan, kemudian semua kotoran yang tersedot 

akan disalurkan lewat hose di dalam tembok untuk selanjutnya 

akan terkumpul dalam tangky yang umumnya terletak di basement. 

Komponen / bagian bagian dari vacuum cleaner  : 

a. Electric fitments : alat penghubung listrik dalam bentuk steker 

(plug) saklar, kabel dan sebagainya. 

b. Handel (stangk) Pegangan tangan saat alat tersebut digunakan / 

dipakai. 

c. Container (tangki) : Tempat penampungan debu atau kotoran-

kotoranyang disedot 

d. Mesin 

e. Fiber hose :  pipa karet penghubung mesin 

f. Metal hose :  pipa metal penghubung mesin 

g. Alat sedot (sucker) :   

(a) Universal sacker  : Alat sedot serba guna artinya bisa 

dimanfaatkan untuk menghisap debu pada berbagai bidang 

misalnya  : lantai, kayu permadani.  

(b) Bush sucker / upholstery tool  : alat sedot yang dilengkapi sikat 

berfungsi sebagai proteksi alat / material dimana debu atau 

kotoran berada, misalnya sofa dan upholstery. 

(c) Corner sucker  : alat sedot pipih yang dipasang pada pipa 

vacuum cleaner untuk menghisap debu yang ada pada tempat / 

lokasi sempit / sudut atau celah-celah kecil lainnya. 

 Penggunaan pelengkap peralatan tersebut disesuaikan dengan lokasi atau 

benda serta kondisi yang akan dibersihkan.   Ketentuan penggunaan 

vacuum cleaner  : 

a. Karena alat ini menggunakan aliran listrik voltage yang tinggi, maka 

perlu memperhatikan kabel-kabelnya jangan agar jangan sampai ada 

yang robek untuk menghindarkan korsleiting listrik. 

b. Jangan dipergunakan untuk menghisap sampah /  benda yang tajam 

atau tumpul  : jarum, pecahan kaca, kayu paku dan sebagainya sebab 

sampah / benda tersebut dapat mengakibatkan hose (pipa) udara mesin 
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dan kantong debu didalam mesin berlobang tertusuk benda yang 

berakibat daya sedotnya akan menurun. 

c. Jangan menggunakan vacuum cleaner pada malam hari terutama 

didekat kamar tidur, sebab suaranya akan cukup keras dan akan 

mengganggu keberadaan / istirahat tamu-tamu disekitar tersebut. 

d. Perhatikan kebersihannya setelah pakai, termasuk kelengkapan dan 

peletakkannya.  Secara periodic agar dibawah ke bagian maintenance 

untuk di cek dan kalau perlu diberi pelumas. 

Perawatan / pemeliharaan peralatan ini penting sekali agar dapat berfungsi 

denga baik dan tahan lama.  Hendaknya dimaklumi bahwa pemelihaan 

perlengkapan terutama barang yang sensitive dan mahal harganya, 

memerlukan pengawasan khusus. 

3. Floor Maintenance Machine / Polisher Machine 

Adalah suatu alat yang digunakan khusus untuk pemeliharaan lantai, 

disebut Heavy Duty Machine yang diperlengkapi dengan tank & handle 

untuk mengatur pengeluaran liquids /chemical ke brush / penggosok.  Mesin 

ini disebut juga dengan istilah floor washing machine atau scrubbing machine 

yang digunakan khusus untuk membersihkan noda / kotoran keras yang 

melekat di permukaan lantai yang luas, dengan fungsi untuk  : 

1) Menggosok atau menyikat lantai (brushing) 

2) Memoles dan menetralisir permukaan lantai 

3) Alat pemasang lapisan lantai (sealing and coating) 

4) Melicinkan lantai (buffing) 

 Beberapa tipe dari mesin ini yaitu  : 

a. Carpet /Rug Shampoing Machine  

Mesin yang diperlengkapi dengan peralatan sebagai berikut  : 

1) Polisher brush  

2) Automatic wet & dry vacuum / penyedot cairan / kotoran 

3) Liquid tank, yaitu tangki pada mesinnya untuk tempat liquid atau 

bahan pembersih (carpet shompo) yang keluar secara otomatis saat 

mesin dijalankan untuk membersihkan / mencuci carpet.  Mesin hanya 
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bisa digerakkan maju-mundur dan tidak bisa disetir kesamping seperti 

pada polisher machine. 

b. Washing Machine 

 Mesin ini hampir sama seperti shampooing machine yang khusus 

digunakan untuk carpet atau yang berserat. 

c. Polishing Machine 

 Mesion ini biasanya digunakan khusus untuk lantai yang keras seperti 

lantai batu-batuan, kayu dan lain-lain.  Tapi mesin ini juga bisa 

digunakan untuk mencuci atau membersihkan lantai carpet. 

 Pelengkap Peralatan Polisher Machine 

1) Steel Wire Brush, sikat dari bahan kawat baja halus yang dipergunakan 

untuk menggosok / membersihkan permukaan lantai yang keras (lantai 

beton, sement dll) 

2)  Nylon Scrub Brush, sikat dari bahan nylon halus yang dipergunakan 

untuk menggosok / membersihakan carpet. 

3) Floor Scrubbing Brush, sikat dari bahan ijuk yang dipergunakan untuk 

menyikat lantai sejenis tegel dll. 

4)  Special Flagget Nylon Shampoo Brush, sikat dari bahan nylon dan 

sedikit lebih dari scrub brush (seperti sikat plastic di rumah tangga), yang 

dipergunakan untuk menggosok / membersihkan carpet yang terlalu 

kotor, dengan menggunakan carpet liquids melalui tangki mesin. 

5) Lamb Wool Polishing Pad, lapisan / terpal yang tebal dari sebangsa kain 

wool, yang penggunanya diletakkan / diletakkan / ditempelkan pada 

brush saat mesin dipergunakan, yang berfungsi untuk memolish lantai 

agar merata dan mengkilap hingga lantai bercahaya (marmer, porselin). 

4. Grinder Machine 

Mesin yang digunakan untuk menghaluskan lantai brazo yang kasar atau 

yang baru terpasang sebagai lantai. 
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5. Electric Dust Cloth 

Suatu alat dengan tenaga listrik, yang berfungsi untuk menyedot atau 

menghisap / menyerap noda / kotoran /debu yang melekat pada benda 

atau perabotan seperti : kursi, lemari, laci dsb.  Alat ini sangat ringan dan 

mudah penggunaannya atau digerakkan dengan tangan. 

C. KELOMPOK PELENGKAP (ANCILIARY EQUIPMENT) 

 Alat pembersih yang termasuk pelengkap adalah sebagai berikut  : 

1. SWEEPER 

 Alat atau sikat yang berfungsi  untuk membersihkan carpet dari debu atau 

kotoran /sampah (semacamsapu untuk carpet) yang digerakkan dengan tangan / 

tenaga manusia (tenaga listrik) dengan cara menggosokkan atau menarik serta 

mendorongnya diatas lantai carpet (maju – mundur). 

2. MOP &  HANDLE 

Sejenis kain pel, terbuat dari bahan serat benang berupa sumbu atau 

semacam sumbu kompor, dengan daya serap yang tinggi.  Pemakaiannya 

menggunakan tangkai dan dilakukan / digunakan seperti cara melakukan 

sweeper. 

3. MOP SQUEEZER / WRINGER 

Alat atau pemeras kain pel berupa ember yang mempunyai pressure atau 

alat untuk pemerasan dengan cara ditekan (pressure).  Dan didalam ember 

tersebut terdapat alat yang digunakan untuk memeras kain pel / mop yang 

sudah kotor, setelah dicelupkan ke dalam air yang terdapat di dalam ember 

tersebut. 

4. HEAVY DUTY PAILS  

Ember mop squeezer / wringer untuk mencuci kain pel / mop yang 

dilengkapi dengan roda untuk mempermudah pergerakannya, serta pada 

ember tersebut juga dilengkapi dengan alat pemeras kain pel / mop. 
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5. FOG MASTER 

Suatu alat ceret atau kan air rumah tangga yang dijalankan dengan tenaga 

listrik untuk menyemprotkan cairan yang ada didalam ceret/kan menjadi 

bentuk uap /asap (spray) ker ruangan –ruangan.  Berfungsi sebagai sprayer 

(penyemprot) insect yang baik dan efektif, karena cairan yang dikeluarkan 

sudah dalam bentuk asap yang tidak akan membasahi area / benda yang 

disemprot.  Bahan cairan obat-obatan dimasukkan ke dalam tabung dan 

secara electris akan menyemprotkannya berupa asap.  

6. WINDOW SQUEEZE WIPPER 

Suatu alat untuk pembersih kaca, bertangkai dengan alat pengelap kaca 

dari bahan sejenis karet, modelnya mirip wiper pembersih kaca mobil, 

berfungsi untuk membersihkan jendela kaca di Hotel. 

7. DUST PAN 

Serok untuk kotoran-kotoran sampah atau debu dari lantai 

8. BROOM 

Sapu yang terbuat dari bahan ijuk atau serat kelapa, yang digunakan untuk 

membersihkan lantai dari debu. 

9. TOILET BOWL BRUSH 

Sikat khusus untuk membersihkan toilet bowl bagian dalam, bertangkai 

dengan ujung berupa sikat yang berbentuk lingkaran untuk memudahkan 

penggosokan / penyikatan bagian dalam toilet bowl. 

10. SCRUB BRUSH 

 Sikat tangan yang terbuat dari bahan ijuk atau plastic untuk menggosok / 

menyikat lantai dari kotoran keras yang melekat. 

11. PLUNGER 

 Alat yang khusus digunakan untuk memompa / menekan udara pada 

lubang-lubang saluran pipa air, saat buntu atau tersumbat, antara lain 

saluran pembuangan air kamar mandi (drainage), toilet bowl, wash basin. 
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12. GRIL-ALL HOLDERS 

 Suatu rak atau kotak tipis yang terbuat dari papan atau seng, yang 

ditempelkan / digantungkan ke dinding dan berfungsi untuk menyimpan 

peralatan pembersih seperti sapu, mop handle, sweeper dll, dengan cara 

menggantungkannya / mengikatkannya. 

13. STEELWOOL  BRILLO 

 Alat pembersih terbuat dari gumpalan kawat yang sangat halus yang 

didalamnya berisi bahan pembersih (sabun) dan digunakan dengan 

genggaman tangan untuk menggosok / membersihkan barang – barang 

metal berkarat atau noda bekas makanan pada marmer / porselin, dll. 

 Steelwool adalah :  gumpalan serabut kawat yang halus sekali gunanya 

untuk  

  menggosok – menghilankan kotoran keras yang melekat pada  lantai. 

Brillo :  sama dengan steel wool akan tetapi gumpalan serabut tersebut   

sudah mengandung sabun yang kental.    

14. SCRUBBING dan BUFFING PAD 

Scribbing Pad :  gunanya untuk membersihkan kotoran keras yang 

melekat pada lantai  terutama pada lantai yang disemir (coating dengan 

wax).  Bentuknya mirip dengan agar-agar dan terbuat dari pada serabut 

halus untuk meratakan dan menghaluskan lantai yang di coating. 

 Buffing Pad :  bentuknya sama seperti scrubbing pad, tetapi serabutnya 

lebih lembut dan halus.  Gunanya adalah untuk menghaluskan atau 

mengkilatkan lantai yang baru selesai disemir ( di coating). 

15. SCOTCH BRITE 

  Rupa serta bahannya sama dengan scrubbing pad. Dipergunakan untuk 

membersihkan kotoran pada lantai dan tembok kamar mandi, wash basin, 

bath tub, toilet bowl atau perabot rumah tangga lainnya. 

16. PAD HOLDER 

Bentuknya hampir mirip dengan floor brush, akan tetapi sikatnya berupa 

gigi-gigi halus yang berfungsi untuk memegang scrubbing pad atau scotch 
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brite saat dipakai untuk melakukan pembersihan pada lantai atau tembok 

kamar mandi, agar tangan tidak luka. 

17. SPONGE 

 Bentuknya karet busa, dipergunakan untuk membersihkan kotoran pada 

wash basin, bath tub, tembok, toilet bowl dan pada tempat-tempat lain. 

18. PUTTY KNIFE (SCRAPPER) 

Disebut juga kapi berbentuk seperti pahat atau pisau dan berguna untuk 

mengangkat kotoran yang lekat pada lantai non carpet seperti; lilin, 

permen karet, gumpalan tanah, aspal. 

D. PROTECTIVE EQUIPMENT 

 Perlengakapan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan 

maupun bakteri selama melakukan / melaksanakan pembersihan. 

 Contohnya : 

1) HAND GLOVE : sarung tangan plastic atau karet yang dipakai oleh 

petugas saat  membersihkan toilet bowl agar tidak terkontaminasi oleh 

bakteri atau cairan chemical. 

2) MASKER  : sarana kerja yang dipergunakan untuk menutup 

hidung dan mulut  saat melarutkan supplies agar tidak keracunan. 

3) BOOTS :  sepatu  karet yang dipakai untuk menghindari kecelakaan  

4) LADDER :  tangga yang terbuat dari stainless dan pada umumnya bisa 

dilipat/fold, untuk memudahkan penggunaannya di dalam kamar   

/ruangan.  Ladder merupakan salah satu perlengkapan / alat pembantu 

yang sangat penting di dalam melaksanakan pembersihan.   

Macam-macam tangga : 

1) Step ladder (tangga) 

2) Extension ladder (sambungan ke atas) 

3) Stairway lader 

4) Scaffold base ladder 

Macam-macam peralatan tersebut di atas banyak di pergunakan di 

tengah masyarakat, termasuk di Hotel, kantor dan lain-lain. 
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C. Rangkuman 

Cleaning Equipment adalah : alat – alat pembersih atau perlengkapan yang 

dipergunakan untuk pembersihan segala benda datar (lantai), dinding, benda 

bergerak dan yang tidak bergerak.  Alat –alat pembersih yang biasa dipergunakan 

di hotel, pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu: Manual (Non 

Electric Equipment) Dan  Machinal (Mechanical Equipment).   

Peralatan dengan tenaga listrik, untuk melakukan pembersihan dan 

pemeliharaan kebersihan yang khusus digunakan seksi Houseman sehari-hari atau 

periodic antara lain : (1) Vacuum cleaner (wet and dry), (2)  Polisher / floor 

machine dan (3)  Fogger / fogging master.  Sedangkan perlatan untuk peralatan 

pelindung terdiri dari :  (1) hand glove,  (2) masker, (3) boots dan, (4) ladder  

D. Tugas 

Latihan Soal 

1. Apa yang dimaksudkan dengan Manual Equipment dalam pemeliharaan 

? 

2. Apa saja yang termasuk dengan kelompok linen dalam pemeliharaan ? 

3. Sebutkan jenis vacuum berdasarkan fungsinya ? 

4. Sebutkan bagian-bagian dari vacuum cleaner ? 

5. Sebutkan satu contoh perlatan pembersih dan bagaiman prosedur 

perawatannya? 
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BAB  IV 

CLEANING CHEMICALS 

A. Tujuan Instruksional 

7. Mampu menjelaskan faktor yang dipertimbangkan dalam memilih 
bahan pembersih. 

8. Mampu menguraikan klasifikasi jenis bahan pembersih di pakai di 
public area. 

9. Mampu mendeskripsikan fungsi dan kegunaan bahan pembersih yang 
dipakai di public area. 

10. Mampu mendemonstrasikan prosedur penggunaan dan penyimpanan  
bahan pembersih.  

B. Uraian Materi 

(A) CLEANING SUPPLIES (BAHAN PEMBERSIH) 

Adalah bahan pembersih yang di pergunakan untuk melaksanakan 

pembersihan atau pemeliharaan.  Cleaning supplies dapat dibedakan antara lain  : 

1. Cleaning supplies menurut bentuknya, antara lain  : 

a. Liquid (cair) 

b. Cream (pasta) 

c. Powder (bubuk) 

d. Foam (busa) 

2. Cleaning supplies menurut fungsinya  : 

a. Sebagai cleaner, yaitu bahan pembersih biasa. 

b. Sebagai disinfectant, yaitu pembunuh kuman-kuman 

c. Sebagai sealer atau preventive yaitu bahan pencegah atau 

pelindung, yang terdiri atas  : 

a) Antiseptic :  mencegah tumbuhnya bakteri 

b) Finisher :  melindungi dan mengkilatkan 

c) Deodorizer :  mencegah dan menghilangkan bau yang 

membusuk 

d. Sebagai multi purpose, yaitu serba guna atau berfungsi ganda. 

(B) KLASIFIKASI CLEANING SUPPLIES : 

1.  SOLVENT (PERCHLOROETHYLENE SOLVENT) 
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 Adalah chemical yang berfungsi untuk menghilangkan noda atau kotoran pada 

benda-benda atau bahan dengan cara melarutkannya terhadap benda / bahan 

tersebut. Contoh  : dry cleaning system (laundry) 

2. CHEMICAL ACTION  : 

Adalah chemical yang mempunyai reaksi untuk merobah noda atau kotoran pada 

benda-benda atau bahan, sehingga memudahkan pembersihannya. 

Contoh  : cuka untuk membersihkan karat. 

3. DETERGENT  : 

Adalah chemical yang berfungsi untuk melepaskan serta menghancurkan noda 

atau kotoran dari suatu benda / bahan sehingga noda atau kotoran tersebut tidak 

akan melekat kembali. 

Detergent terdiri atas  : 

a) Dari bahan lemak / minyak : untuk pembersihan benda dan bahan 

keras  : marmer, kayu dll. 

b) Dari bahan tumbuh-tumbuhan : untuk pembersihan bahan yang lunak  : 

pakaian 

c) Abrasive  

d) Polish  

(C) CONTOH CLEANING SUPPLIES MENURUT BENTUKNYA: 

1) Wax Strip : bahan yang khusus untuk melunakkan sekaligus 

membongkar lapisan sealer & finish yang terdapat pada permukaan 

lantai non-carpet seperti pada permukaan lantai non-carpet seperti 

pada tegel, marmer terrrazo dan lain-lain, dan bahan ini digunakn pada 

permukaan lantai yang rata / daftar. 

2) Forward:  berfungsi sebagai multy purpose yaitu cleaner, 

disinfectant,    preventive dan deodorizer. 

3) New Complate : gunanya untuk melapisi dan mengkilapkan 

permukaan lantai non carpet,  antara lain marmer, vynil dsb. 

4) Rugbee Shompo : bahan / chemical supplies untuk pencucian carpet 

yang dipakai dengan menggunakan mesin pencuci carpet shampoo 

machine  atau polisher machine. 
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5) Rugbee Heavy Spot Stain Remover : adalah sama seperti Rugbee 

Shampo,   yang digunakan khusus untuk pencucian carpet yang sangat  

kotor.    

6) Rugbee Soil Release Concentrate : fungsinya sama seperti Rugbee 

Shampo, hanya saja bahan / chemical ini digunakan secara khusus 

yaitu pada pelaksanaan Bonet Buffing yaitu membersihkan carpet 

seperti menyisir carpet dengan waktu pengeringan kurang dari 10 

menit. 

7) Tradfic Liquid Wax : adalah bahan / chemical supplies yang dipakai 

dengan menggunakan Polisher Machine untuk : melindungi, melapis 

serta mengkilapkan lantai dari Kayu atau Vynil. 

8) Con-Qr-Dust : adalah bahan/chemical supplies yang dipakai untuk 

mengepel     lantai yang keras atau lunak seperti marmer, vynil dsb.  

Bahan    ini berfungsi sebagai penyerap cepat pada sdebu dan kotoran  

pada saat lantai tersebut di –pel /mop. 

9) Glane Glass Cleaner : adalah bahan/chemical supplies yang 

dipergunakan khusus  untuk membersihkan kaca atau yang sejenis 

kaca; cermin dsb. 

10) Trusol : adalah bahan/chemical supplies yang dipakai untuk 

Membersihkan serta membunuh bakteri yang ada di lantai. 

11) Polishing Compound: adalah bahan/chemical supplies yang 

dipergunakan untuk melindungi dan mengahaluskan atau 

mengkilapkan barang yang dicat seperti kuningan, tembaga, 

aluminium dan lain-lain.  

12. Shine –Up:  adalah bahan /chemical supplies yang dipakai untuk  

membersihkan permukaan barang-barang furniture, meja kursi  dll. 

13. Glade Liquid : adalah bahan / chemical supplies yang dipakai untuk 

menyegarkan atau mengharumkan udara di dalam ruangan. 

14. Bold Liquid Airbone : gunyan untuk membasmi serangga terbang 

seperti nyamuk, kecoak, lalat dsb. 
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15. Bold Residual  : gunanya untuk membunuh atau membasmi serangga 

yang   merayap seperti semut, kecoak, kalajengking dsb. 

16. Emerol :  gunanya untuk membersihkan atau menghilangkan jamur 

pad bath tub, towel, washtavel serta swimming pool dll. 

17. Liquid Soap : gunanya untuk membersihkan kotoran yang melekat 

pada   pakaian dan alat-alat yang terbuat dari kayu, semen, terrazzo, 

bamboo, gelas dll.  Macam-macam liquid soap antara lain untuk cuci 

tangan yang tersedia di washtavel. 

18. Furniture Polish :  gunanya untuk mengkilapkan furniture yang di 

pelitur. Contohnya ocedar, sign-up dll.  

19. Metal Polish : gunanya untuk membersihkan dan mengkilapkan bruss 

metal (kuningan), contohnya brasso. 

20. Thinner & Benzine : gunanya untuk menghilangkan noda-noda cat, 

aspal atau permen karet yang melekat di lantai.  

21. Acid / HCL / Air Keras : gunanya untuk menghilangkan noda-noda 

bercak semen    pada lantai atau tembok. 

22. Vinegear (cuka) : gunanya untuk menghilangkan kerak-kerak yang 

melekat pada stainless atau pipa-pipa air. 

23. Ammoniac :  gunanya untuk membersihkan dan mengkilapkan kaca. 

24. Clorox : gunanya untuk menghilangkan noda-noda yang berwarna 

kuning    atau goresan kuning pada toilet bowl, bath tub dll. 

25. Go – Getter : gunanya untuk membersihkan toilet bowl dan urinor 

(harian atau daily cleaning).   

26. Spartex :  gunanya untuk mencegah tumbuhnya lumut atau jamur 

pada lantai, tembok kamar mandi serta tempat yang lembab lainnya 

atau yang suka tergenang air. 

27. Porstex :  gunanya sama dengan Go-Getter. 

28. Wisk :  gunanya untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran 

yang melekat pada wash basin, bath tub, toilet bowl dll.  Juga dapat 

digunakan untuk membersihkan alat-alat dapur seperti panci, kwali 

dll. 
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29. Dutch Cleanser :  gunanya sam dengan wisk, bubuknya lebih halus 

dan berbau harum. 

30. Soda Ash :  bahan keras, gunanya untuk membersihkan atau mencuci    

kotoran yang melekat di lantai. 

31. Lemon Pledge : gunanya untuk membersihkan debu atau kotoran 

pada meja, kursi, kaca jendela, pintu dll.  Dengan meresapkan debu 

pada bahan lemon pledge, kemudian di lap. 

(D) CARA-CARA PENYIMPANAN CLEANING SUPPLIES  : 

1. Simpanlah pada tempat yang telah ditentukan. 

2. Periksa menurut macam dan kegunaannya masing-masing 

3. Tempatkan menurut kelompok dan fungsinya. 

4. Tutup rapat semua penutup : botol, kaleng, can dsb. 

5. Bahan yang berat agar di taruh bibagian bawah. Gudang tempat 

penyimpanannya harus tetap bersih, rapih dan pintu selalu tertutup 

rapat. 

6. Sebagian besar bahan-bahan cleaning supplies terbuat dari bahan 

atau campuran kimia yang sangat berbahaya terhadap kesehatan 

tubuh oleh karena itu hendaknya hati-hati, baik dalam penggunaan 

maupun pntimpanannya. 

7. Dalam setiap penggunaan atau pengambilan dari gudang / store atau 

saat berada didalam gudang bahan-bahan tersebut, wajib untuk selalu 

memperhatikan dan menggunakan  : 

a. Sarung tangan (glove) 

b. Takaran bahan 

c. Penutup hidung (masker) 

d. Peralatan untuk mengerjakannya. 

8. Dan dalam penggunaan bahan agar selalu mengikuti petunjuk yang 

telah ditentukan dalam label product tersebut.  

9. Jangan mencampur bahan secara sembarangan, sebab bisa 

menimbulkan dampak sampingan baik terhadap benda maupun 

manusia. 
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10. Perlu dilakukan pengontrolan terhadap ruang penyimpanan bahan 

secara continue baik dalam bentuk pengawasan pemakaian serta 

pengawsan terhadap susunan dan peletakkan bahan dalam 

penyimpanan tersebut. 

(E) PENGELOMPOKKAN BAHAN PEMBERSIH BERDASARKAN 

FUNGSI  : 

1. Abrassive Powder : 

a) Bentuknya :  bubuk yang agak kasar. 

b) Ciri-cirinya : terbuat dari bahan campuran, yaitu bahan bubuk batu 

apung yang sangat halus dengan campuran detergent serta tambahan 

bleach atau bahan pemutih dan dengan tambahan bahan pewangi. 

c) Fungsinya:   

1. Untuk menghilangkan noda / kotoran atau debu yang sudah 

melekat  atau mengerak pada porcelain, seperti washtafel, 

bathtub dsb. 

1. Juga bisa digunakan sebagai bahan untuk pembersihan secara  

harian. 

3.  Tidak boleh digunakan untuk menggosok atau membersihkan 

barang yang dilapisi dengan chrome.  

d) Cara memakainya  :  

1.  Terlebih dahulu bahan yang akan digosok, disiram dengan               

sedikit air bersih, kemudian taburkan sedikit air bersih,      

kemudian taburkan sedikit abrasive pada bagian yang  kotor. 

2.  Gosok perlahan-lahan dengan menggunakan sponge, 

kemudian siram lagi dengan sedikit air dan lakukan hingga 

bersih (menghilangkan sisa bahan yang masih tertinggal). 

3. Jangan gunakan bahan abrasive terlalu banyak untuk  

menghindarkan licin  yang bisa beraikibat hasil pembersihan   

atau penggosokan yang kurang sempurna / kurang efektif.  

Contoh benda / permukaan : kamar mandi, toilet bowl. 
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Penyimpanan :     

1) Jangan gunakan kantongan yang mudah robek / bocor untuk  

menghindarkan bahan ini jatuh bertaburan. 

2) Jangan penyimpanannya pada tempat basah atau lembab,  

usahakan pada tempat yang agak hangat tapi bukan panas  

(temperature 22 – 23 C).  

3)  Tempat penyimpanan harus tertutup dengan baik dan rapat. 

4)  Contoh produk Vim, Brisk, bubuk gosok dll 

2. Carpet Shampoo  : 

a. Bentuknya  : cairan berwarna keruh, pink atau yang kecoklatan 

b. Ciri-cirinya : berbau agak wangi dan menimbulkan busa pada saat 

digunakan. 

c. Fungsinya : untuk membersihkan atau mencuci bahan / lantai 

carpet. 

d. Cara memakainya : disikat dengan menggunakan mesin pada 

permukaan lantai yang cukup luas atau dengan sikat tangan (hand 

brush) pada  permukaan lantai yang sedikit.  Contoh benda 

/permukaan  : carpet kamar 

e. Penyimpanan :   

(1) Dalam botol atau jerigen / gallon yang tertutup rapat. 

(2) Disimpan dalamruangan khusus pada temperature dingan / 

udara  lembab. 

(3) Jangan berceceran / menetes / tumpah.  Contoh product : 

Rugbee., carpet shampoo dll. 

3. WAX  : 

a. Bentuknya  :  Ada yang pasta dan ada yang cair. 

b. Ciri-cirinya :   

(1) Tidak dapat larut atau bercampur dengan air. 

(2) Pasta berwarna cream dan yang cair berwarna jernih. 

(3) Mudah menempel / menyatu atau melekat pada benda,  

(4) terutama pada batu-batuan dan kayu. 
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c. Fungsinya:  mengkilapkan lantai Vinyl, kayu serta lantai batu-  

batuan  (marmer) dsb melalui cara pelapisan atau penambahan. 

d. Cara memakainya :   

(1) Cara manual untuk menambal lapisan pada permukaan lantai 

batu - batuan dan kayu : Gunakan sarung tangan dan Gunakan 

kain halus.  Kain halus dicelupkan kedalam WAX kemudian 

gosokkan dengan pelan dan halus ke atas permukaan lantai 

seperti tata cara memelitur kayu. Dapat dilakukan dengan 

penggosok yang bertangkai atau langsung menggosoknya 

dengan kain penggosok berada di tangan. 

(2) Menggunakan Polisher Machine untuk melapisi lantai secara  

merata pada area yang luas, dengan peralatan buffing pad 

sebagai ganti kain untuk penggosok.  Contoh benda / 

permukaan    lantai marmer, kayu dan kulit. 

e. Penyimpanan : Idem sama seperti penyimpanan carpet shampoo. 

Contoh product :  Shine – Up, 999 WAX 

4. Floor Shine Polish  : 

a. Bentuknya:  Cairan dan pasta.  

b. Ciri-cirinya :  Berwarna putih susu. 

c. Fungsinya: sama seperti WAX, sebagai lapisan untuk 

mengkilapkan lantai  khusus batu-batuan. 

d. Cara memakainya :  Sama seperti pemakaian WAX, hanya saja 

sebagai pelaksanaan tugas harian / daily cleaning, yaitu 

pembersihan rutin yang    sekaligus lantainya akan tetap 

mengkilap.  Contoh benda / permukaan  :  lantai marmer 

e. Penyimpanan :  sama seperti WAX.  Contoh product : Liquid 

WAX, Traffic Grade dan lain-lain. 

5. White Soap: 

a. Bentuknya :  Cairan. 

b. Ciri-cirinya :  Mudah  larut ke dalam air dan menjadi air sabun. 
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c. Fungsinya:  Untuk membersihkan benda batu-batuan yang 

berlekuk (tidak datar) dan bukan merupakan lantai dasar 

(mendatar). 

d. Cara memakainya :   

(1) Campurkan white soap dengan air pada perbandingan 1 bagian  

white soap dan 20 bagian air. 

(2) Celupkan sponge ke dalam campuran tersebut, kemudian 

gosokkan pada benda yang akan dibersihkan. 

e. Contoh benda / permukaan  : washtafel, dinding porcelain dll 

f. Penyimpanan : Sama seperti penyimpanan WAX. 

g. Contoh product : Detergent, hand liquid soap dan ssebagainya. 

6. Black Soap  : 

a. Bentuknya :  Pasta dan pekat 

b. Ciri-cirinya :  Dapat larut dengan lemak atau minyak 

c. Fungsinya :  Membersihkan benda berlemak / berminyak 

d. Cara memakainya : 

(1) Gunakan sarung tangan dan sepatu khusus (karet) 

(2) Hindarkan terkena tangan ataupun secara langsung. 

(3) Campurkan black soap dengan air, pada perbandingan 1 

bagian black soap dengan 20 bagian air ke dalam ember 

khusus. 

(4) Siramkan ke lantai yang berminyak atau berlemak         

menggunakan takaran atau gayung, kemudian gosok/sikat        

dengan brush/sikat tangkai panjang. 

e. Contoh benda/permukaan:  lantai dapur, lantai sekitar mesin 

engineering / maintenance /electrician. 

f. Penyimpanan:  

(1) Gunakan kaleng atau jerigen / gallon khusus serta tutup 

dengan rapat. 

(2) Taruh di gudang yang tertutup rapat. 

(3) Simpan di ruangan yang sedang 

g. Contoh  product :  Turco active, dan lain-lain. 



30 
 

7. Detergent Powder  : 

a. Bentuknya :  bubuk halus 

b.  Ciri-cirinya :  bila dicampur deng air akan berbusa / berbuih dan 

ada yang berbau wangi. 

c.   Fungsinya : untuk membersihkan benda-benda batu-batuan yang 

berlekuk tidak datar dan bukan lantai, tapi memiliki lapisan (seal). 

d. Cara memakainya : campurkan powder dengan sedikit air, 

kemidian gosokkan pada benda yang akan dibersihkan dengan 

menggunakan sponge atau kain serat benang halus.  

Penggunaannya jangan sampai berlebihan agar pemakaian bahan 

dalam pembersihan menjadi  efektif. 

e. Contoh benda / permukaan  : wash basin, dinding porcelain kamar 

mandi, stainless, meja, kran air, atau peralatan daput seperti panci 

stainless / seng / aluminium dsb. 

f. Penyimpanan : sama seperti penyimpanan white soap. 

g.  Contoh product : Dutch Cleanser, cleaning powder dan sebainya. 

8. Terpentine  : 

a.  Bentuknya :  cairan 

b. Ciri-cirinya :  memiliki bau yang khas 

c. Fungsinya :  dapat melarutkan bahan lilin, pelituran yang 

mengelupas / mengembung, lemak, cat, aspal, pernis, oli, serta 

minyak lain-lain. 

d.  Cara memakainya :  basahi kain lap halus dengan terpentin 

kemudian gosokkan dengan perlahan pada noda yang terdapat 

diatas benda yang akan dibersihkan. Jangan berlebihan agar tidak 

membasahi ataupun menetes ke permukaan benda yang kondisinya 

masih baik. 

e. Contoh benda / permukaan  :  meja, kursi, perabot, lantai dsb. 

f. Contoh product :  Thinner, Benzine dan sebagainya. 

9. Ammoniac  : 

a. Bentuknya :  cairan 
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b.   Ciri-cirinya : berwarna air yang jernih serta berbau yang tidak 

enak. 

c. Fungsinya : melarutkan lemak, minyak serta bercak hitam yang 

melekat di kaca. 

d. Cara memakainya:  

(1) Campurkan ammoniac 1 bagian dengan 20 bagian air biasa. 

(2) Gunakan sarung tangan (glove) pada saat melaksanakan 

pembersihan. 

(3) Basahi kain lap yang halus dengan campuran tersebut (peras 

terlebih dulu bilamana cairan pada kain lap terlalu banyak) 

(4) Gosokkan pada benda yang bernoda dengan perlahan-lahan. 

e.  Contoh benda / permukaan : kaca jendela, cermin dan sebagainya. 

f. Conntoh product : ammoniac 

10. H.C.L  : 

a. Bentuknya:  cairan 

b. Ciri-cirinya:   

1. Agak kuning pekat dan berbau 

2. Dapat merusak kulit dan paru-paru 

c. Fungsinya:  dapat menghancurkan dan melembutkan gumpalan 

semen atau kapur yang telah mengering. 

d. Cara memakainya:       

(1) Gunakan sarung tangan dan sepatu khusus saat penggunaan 

bahan  ini. 

(2) Siramkan HCL pada semen / kapur yang telah mengeras  

hingga semen / kapur tersebut hancur atau melembut. 

(3) Siram dengan air biasa dan jangan biarkan air mengenang di         

lantai. 

(4) Pada pipa yang tersumbat, maka siramkan campuran HCL 

tersebut ke dalam pipa, kemudian biarkan beberapa menit, 

selanjutnya siram kembali dengan air untuk mendorong / 

membuang air bekas campuran HCL tersebut. 



32 
 

e. Contoh benda / permukaan :  lantai semen yang ada gumpalan 

semen yang mengeras, pipa pembuangan toilet. 

f. Penyimpanan :  seperti penyimapanan Turbo active 

g. Contoh product : H.C.L 

11. VINEGAR (CUKA)  : 

a. Bentuknya :  cairan 

b. Ciri-cirinya :  berbau khusus 

c. Fungsinya :  dapat menghancurkan dan melarutkan karet dan kapur. 

d. Cara memakainya:   

(1) Gunakan kain lap yang halus kemudian celupkan pada vinegar. 

(2) Gosokkan secara pelan pada benda yang akan dibersihkan. 

e. Contoh benda / permukaan : dinding porcelain, lantai yang memutih 

karena kapur atau karet yang menempel. 

f. Penyimpanan :  seperti penyimpanan Turbo active. 

g. Contoh product :  Cuka (vinegar) 

12. POTASSIUM PERMANGANATE  : 

a. Bentuknya :  bubuk berwarna pitih 

b. Ciri-cirinya :   

(1) Bereaksi bila di campur dengan air, dan air menjadi merah 

darah. 

(2) Berbau keras dan menyesakkan. 

(3) Tangan terasa panas jika di pegang. 

c. Fungsinya :  menghilangkan karat atau flek yang keras pada lantai 

atau kain linen. 

d. Cara memakainya :   

(1) Gunakansarung tangan sewaktu menggunakan bahan ini. 

(2) Jangan terkena mata. 

(3) Campurkan 1 bagian bahan Potassium dengan 30 bagian air 

biasa. 
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(4) Jika untuk kain, celupkan kain ke dalam campuran tersebut dan 

segera angkat dan bersihkan dengan air biasa (melepaskan bahan 

potassium). 

(5) Jika untuk lantai, celupkan kain lap pada campuran kemudian 

gosokkan   pada lantai yang akan dibersihkan. 

e. Contoh benda / permukaan  :  lantai, kain sprei warna putih.  

f. Penyimanan :  sama seperti penyimpanan turbo active. 

g. Contoh product : Potassium. 

C. Rangkuman 

Cleaning Supplies adalah bahan pembersih yang di pergunakan untuk 

melaksanakan pembersihan atau pemeliharaan.  Cleaning supplies dapat 

dibedakan menurut bentuk dan fungsi. Menurut bentuk cleaning supplies dapat 

berupa: liquid (cair), cream (pasta), powder (bubuk) dan foam (busa).  Sedangkan 

menurut fungsinya cleaning supplies yaitu: sebagai cleaner, yaitu bahan 

pembersih biasa, disinfectant, (pembunuh kuman-kuman), sealer atau preventive 

(bahan pencegah atau pelindung, dan multy purpose (serba guna atau berfungsi 

ganda). 

D. Tugas 

Latihan Soal 

1. Sebut dan jelaskan bentuk dan fungsi dari cleaning supplies? 

2. Sebut dan jelaskan klasifikasi dari cleaning suppies? 

3. Jelaskan bentuk, fungsi dan cara pemakaian dari carpet shampoo? 
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BAB V 

TEHNIK PEMBERSIHAN & PEMELIHARAAN  

BENDA SERTA PERALATAN   

 

A. Tujuan Instruksional 

11. Mampu mengidentifikasi objek yang akan dibersihkan. 
12. Mampu memilih peralatan dan bahan pembersih yang akan dipakai 

dalam sesuai objek yang akan dibersihkan.  
13. Mampu deskripsikan prosedur tehnik pembersihan kerja.  
14. Mampu mendemonstrasikan prosedur pembersihan sesuai standart 

pekerjaan. 
15. Mampu mendemonstrasikan prosedur kemanan keselamatan kerja 

lokasi pekerjaan.  

B. Uraian Materi 

(A) Washing   

Washing adalah pelaksanaan pembersihan pada permukaan benda terutama 

permukaan benda yang telah dilapisi, antara lain  : Tembok, dinding, lis -  yang 

telah dilapisi cat, porcelain dsb.  Pintu, jendela meja- yang telah dilapisi marmer / 

formika dan sebagainya serta perlengkapan atau perabotan lainnya, dengan 

lapisan yang keras tanpa seal atau lapisan semiran, dengan tujuan untuk 

menghilangkan noda maupun kotoran yang melekat pada permukaan benda 

tersebut. 

a. Perlengkapan:  Cleaning Equipment :  1.  Sponge, 2.  Cleaning Cloth, 3.  

Pail / Ember,  4.  Step Ladder, Cleaning  Supplies :  1.  Air  2.  Liquid 

Soap 

b. Persiapan:  Ember diisi dengan liquid soap yang sudah di campur dengan 

air bersih. 

c. Pelaksanaan : 

(1) Sponge dicelupkan ke dalam ember yang telah berisi campuran liquid 

soap dan air.   

(2) Genggamlah sponge sedemikian rupa sehingga permukaan merata 

sewaktu dipergunakan. 

(3) Kemudian tempelkanlah sponge itu pada permukaan benda yang akan 

dibersihkan dan mulailah menggosok permukaan benda tersebut dengan 
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gerakan horizontal (kiri-kanan), atau dengan vertikal (naik-turun) dan 

boleh berputa-putar (cyrcle). 

(4) Mulailah dari salah satu sudut atas, kemudian kesamping dan 

selanjutnya menurun. 

(5) Setelah pembersihan dilakukan pada kira-kira satu meter persegi maka 

larutan-larutan kotor pada permukaan benda tersebut harus diangkat 

dengan mempergunakan cleaning cloth atau alat yang khusus untuk itu.  

Angkat kotoran dari permukaan benda yang dibersihkan atau sewaktu 

masih basah, sebab bilamana sudah kering maka noda atau kotoran 

bekas yang dibersihkan akan kembali melekat pada benda tersebut. 

(6) Kemudian dibilas dengan air bersih yang telah tersedia pada ember, 

dengan mempergunakan cleaning cloth yang khusus untuk itu guna 

menghilangkan sisa-sisa cleaning supplies yang masih mengendap pada 

permukaannya. 

(7) Gantilah sesering mungkin kalau larutan dan air di dalam kedua ember 

sudah kotor. 

(8) Demikianlah dilakukan berulang kali sampai pekerjaan itu selesai 

seluruhnya. 

d. Penyimpanan alat : 

Semua peralatan untuk pelaksanaan pembersihan, jikalau sudah selesai 

dipergunakan, sebagaimana biasa agar dibersihkan terlebih dahulu 

sebelum disimpan ke dalam ruang penyimpanan.  Seperti halnya Cleaning 

Cloth dan Sponge, harus dicuci dan di-keringkan lebih dulu baru disimpan.  

Demikian juga ember dan step ladder agar ditaruh dengan rapi pada tempat 

yang telah ditentukan  

(B) Sweeping  : 

Sweeping bertujuan pembersihan yang dilakukan terhadap lantai, dengan 

tujuan untuk menyingkirkan atau membersihkan sampah dan kotoran maupun 

debu-debu yang ada pada permukaan lantai.  Pelaksanaan sweeping dapat 

dilakukan dengan mempergunakan sapu biasa, sweeping brush, hand brush, 

sweeper atau vacuum cleaner.  Penggunaan alat-alat tersebut tergantung dari 

macam atau jenis permukaan lantai yang akan dibersihkan. 
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a.  Perlengkapan :  Cleaning Equipment:  1.  Broom (sapu)  2.  Dust Pan 

b.  Pelaksanaan : 

(1) Peganglah tangkai /sapu dengan tangan kanan, sehingga posisi badan 

saat melaksanakan penyapuan tidak membungkuk. 

(2) Pekerjaan dimulai dari sudut terjauh pintu masuk dan berakhir 

kembali di pintu masuk tersebut. 

(3) Semua kotoran atau debu tanah yang telah terkumpul agar ditampung 

dengan dust pan, kemudian dibuang kedalm basket atau garbage. 

c. Penyimpanan alat-alat  : 

Setelah selesai menyapu, semua alat sapu supaya dibersiihkan dari segal 

debu dan kotoran yang melekat pada ujung sapu seperti rambut atau serat 

benang.  Setelah bersih kemudian disimpan pada tempat yang telah 

ditentukan.  Untuk menjaga agar sapu dapat tahan lama maka 

penyimpanannya harus dilakukan dengan cara menggantungkan 

tangkainya pada dinding atau tembok yang telah tersedia (grape all 

holders). 

(C) Mopping  : 

Mopping adalah pelaksanaan pembersihan dengan cara pengepelan pada 

permukaan lantai atai pembasahan pada permukaan tembok dengan tujuan untuk 

menghilangkan kotoran atau noda yang melekat padanya dengan mempergunakan 

air dan alat penyeka lantai yang disebut mop atau kain pel.      

Macam-Macam Mopping  : 

(1) Damp Mopping : membersihkan kotoran dari permukaan lantai dengan 

pempergunakan mop lembab / basah. 

a. Perlengkapan :  Cleaning Equipment:  1.  Broom / sapu,  2.  Dust 

Pan 3. Water tangk dengan alat pemeras 

b. Cleaning Supplies :  1.  Air 2.  Detergent / Liquid Soap atau 

Desinfectant 

c. Persiapan :   

Untuk pekerjaan  mopping  ini  dipergunakan  jenis  water  tank  

dengan alat pemeras (wringer) yang mempunyai dua tangki; satu 

tangki untuk tempat air bersih yang telah dicampur dengan 
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cleaning supplies yaitu sedikit detergent atau liquid soap.  Mop 

dicelupkan ke-dalam air dengan menggunakan alat pemeras pada 

tangki tersebut (wringer).  Satu tangki lagi untuk menampung air 

kotor dari penggunaan mop (hasil kotor dari mop), setelah diperas 

dengan wringer.     

d. Pelaksanaan     : 

(a) Sebelum mopping dilaksanakan maka seluruh area harus 

disapu terlebih dahulu. 

(b) Mopping hendaknya di mulai dari sudut terjauh dari pintu 

keluar /masuk. 

(c) Gerakan mopping dilakuakn dengan cara  : 

a. Maju mundur. 

b. Kiri-kanan membentuk garis sejajar. 

(d) Kalau mop sudah agak kotor, maka dicelupkan dan 

dibersihkan ke-dalam air diperas dengan wringer. 

(e) Jika air di dalam water tank sudah kotor, maka air harus 

diganti dengan air bersih untuk menghindari pengotoran 

kembali pada lantai yang telah dibersihkan. 

(f) Pekerjaan ini dilakukan berulang-kali sampai pekerjaan damp 

mopping itu selesai. Catatan : untuk mopping lantai kitchen, 

Rest Room / Toilet, Locker maupun di tempat  penerimaan 

barang-barang (Receiving Area), pergunakanlah desinfectant 

cleaning supplies, agar kuman-kuman pada lantai tersebut 

mati.  

(2) Wet Mopping : membersihkan kotoran dari permukaan lantai dengan 

mempergunakan  mop basah dan berair. 

Pelaksanaan Wet Mopping biasanya dilakukan tersendiri atau yang 

pelaksanaannya dilakukan dalam rangka pembongkaran atau pelepasan 

(Stripping) dari pada floor polish / wax atau floor coating yang sudah 

kotor pada permukaan lantai.  Pelaksanaan dari wet mopping ini harus 

dilakukan hati-hati karena perlakuan yang berlebihan akan dapat merusak 

lantai itu sendiri terutama pada lantai yang ditutup dengan ubin (tiles), 
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yang kemasannya atau aslinya adalah merupakan lapisan dengan 

mempergunakan lem.  Karena peresapan bahan pembersih akan berjalan 

atau berlangsung melalui celah ubin, maka hal ini dapat mengakibatkan 

rekatan atau lem pada lapisan lantai akan mudah lepas.  Dengan 

pembasahan lantai yang berlebihan dengan air dan larutan pembersih, serta 

membiarkannya tergenang untuk beberapa saat adalah cara yang harus 

dihindarkan terutama untuk jenis lantai lentur (resilient floor) yang baru 

saja dipasang.  Perlengkapan, persiapan dan pelaksanaan wet mopping 

adalah sama dengan Damp Mopping. 

(D) Scrubbing  : 

Adalah suatu pelaksanaan pembersihan pada permukaan lantai, dengan 

tujuan untuk menghilangkan noda atau kotoran yang tebal yang telah melekat atau 

mengendap pada permukaan lantai serta tidak mudah larut ke dalam air, 

tergantung dari luas area yang dibersihkan 

Scrubbing dapat dilaksanakan dengan mempergunakan  : 

a. Scrubbing brush (sikat), 

b. Mop, 

c. Atau scrubbing machine, 

.  Untuk daerah yang tidak begitu luas dan lebar maka dapat dilakukan 

hanya dengan sikat (floor brush atau hand brush).  Sedangkan untuk daerah yang 

agak luas harus menggunakan machine, karena hasilnya jauh lebih baik dan 

waktunya lebih singkat serta dapat mengurangi kelelahan.  Adapun pelaksanaan 

pekerjaan scrubbing dapat dibedakan menjadi dua bagian, dengan istilah  : 

Manual dan Machinary System.  

(1) Scrubbing Dengan Manual System  : 

  Perlengkapan :  Cleaning Equipment  : 

a. Floor Brush / Hand Brush 
b. Floor Squeeze / Floor Cloth 
c. Broom (sapu) 
d. Dust Pan 
e. Tank / Ember (pail) 

Cleaning Supplies  :  a. Air,  b Liquid Soap 
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Persiapan : 

a) Seluruh area yang akan di-scrub agar disapu bersih terlebih dahulu. 

b) Basahi permukaan lantai yang akan di-scrub dengan supplies 

secukupnya. 

c) Peganglah handel atau tangkai floor brush sedekian rupa, sehingga 

bulu atau sikatnya menghadap ke permukaan lantai, kemudian 

dengan gerakan maju mundur dan agar dimulai dari sudut terjauh 

dari pintu masuk. 

d) Setelah lantai di-scrub kira-kira satu atau setengah meter persegi, 

maka tenaga / pekerja lain dengan mempergunakan floor cloth, 

larutan yang telah kotor dilantai diangkat dan diperas ke dalam 

ember yang telah tersedia untuk kemudian dibuang.  Gunakan floor 

squeeze (ember khusus) untuk memeras atau membersihkan 

kembali floor cloth yang telah kotor. 

e) Demikian dilakukan sampai pekerjaan scrubbing pada permukaan 

lantai tersebut diselesaikan seluruhnya. 

f) Tahap terakhir adalah pembilasan dengan mempergunakan air 

bersih dan memakai floor cloth untuk membersihkan sisa-sisa 

endapan cleaning supplies pada permukaan lantai sebelum 

dikeringkan. 

Penyimpanan : adalah sama dengan cara pemeliharaan alat-alat 

pembersih pada umumnya.   

(2) Scrubbing Dengan Machinery System  :    

Scrubbing dengan machinery system dilaksanakan dengan urutan sebagai 

berikut  : 

a. Stripping (pembongkaran serta pelepasan floor polish / wax / 
floor coating, yang sudah kotor dipermukaan lantai. 

b. Rinsing / pembilasan dan drying. 
c. Waxing / coating 
d. Buffing as shining 

Perlengkapan :  

Cleaning Equipment  : 

a. Broom (sapu) 
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b. Dust pan 
c. Scrapper / putty knife 
d. Mop 
e. Pail (ember) 
f. Water scope (gayung) 
g. Water tank with wringer 
h. Scrubbing machine 
i. Polisher machine 
j. Water / air 

Cleaning Supplies : a. Floor wax, b. Parfumed  

Pelaksanaan :   

a) Stripping :  

(1) Bersihkan  seluruh  permukaan lantai  dari  noda  /  kotoran  

pada  lantai dengan sapu atau vacuum cleaner. Lepaskan noda 

dan kotoran yang  melekat di lantai seperti permen karet, aspal, 

lem dll; dengan   menggunakan kapi (putty knife). 

(2) Siapkan   scrubbing   machine   lengkap   dengan  scrubbing  

brush-nya,    kemudian  tuangkan larutan wax strip yang sudah 

dicampur air kedalam tangki  yang  ada  pada scrubbing.  

Untuk mesin yang tidak mempunyai tangki  tempat  arutan  

seperti  mesin  polisher,  maka  larutan wax strip dapat     

dilakukan      dengan     mempergunakan    wet    mop    untuk 

memoleskannya pada permukaan lantai yang akan di-scrub.  

(3) Lantai disikat secara merata dengan scrubbing brush dan 

stripping pad  serta dimulai dari sudut yang terjauh dari pintu. 

(4) Hasil pembersihan berupa cairan kotor di lantai, dibersihkan / 

diangkat dengan mop dan dengan ember yang mempergunakan 

floor squeeze atau bisa juga dilakukan dengan cara disedot 

menggunakan vacuum cleaner (water pick-up machine) dan 

supaya lebih bersih maka mop yang digunakan agar selalu 

dicuci ke water tank yang berisi air yang bersih serta dipers 

dengan floor squeeze. 

(5) Lakukan berulang kali sampai seluruh permukaan lantai telah 

tergosok secara merata. 
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b) Rinsing dan Drying  : 

(1) Gunakan mop yang basah untuk menyedot seluruh sisa cairan 

yang tersisa pada permukaan lantai dan mop digosokkan maju-

mundur untuk membersihkan / menghilangkan sisa dari pada 

wax strip yang masih mengendap. 

(2) Pergunakan mop atau wet vacuum cleaner untuk mengeringkan 

atau mengangkat air bilasan dari lantai dan peraslah mop hingga 

kering. 

c) Waxing (Coating)  : 

Tahap selanjutnya member lapisan atau seal pada lantai, untuk 

melindungi atau seal pada lantai, untuk melindungi lapisan semir 

(polished) yang telah dipasang pada lantai dan terkenal dengan sebutan 

WAX atau Coating atau Flooor Finaish. 

Adapun fungsi dari pada wax atau coating sebagaimana 

penjelasannya sebelumnya, disamping melindungi atau mencegah 

masuknya kotoran luar ke-dalam permukaan benda atau lantai yang 

disemir, fungsi yang lain adalah agar lantai tidak cepat rusak dan agar 

lantai kelihatan tetap indah, bersih dan mengkilap.   

Keuntungan dari pada penggunaan wax atau floor polishes adalah 

penghematan bila ditinjau  dari sisi pemeliharaan.  Pemeliharaan lantai 

secara rutin dengan wax perlu dilaksanakan untuk ketahanan lantai. 

Perlengkapan:  Cleaning Equipment : 1.  Damp 2.  Pail (ember) 

      :  Cleaning Supplies   : Floor Waxs   

Pelaksanaan : 

(1) Pasanglah sikat buffing machine di tempat brush machine 

(dibawah penggerak).  

(2) Buffing pad diletakkan hingga lengket pada sikat buffing 

machine, agar tidak mudah lepas saat mesin dijalankan / 

dihidupkan. 

(3) Atur posisi ketinggian tangkinya sehingga badan kita tidak 

membungkuk atau menengadah sewaktu menjalankan mesin.  
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Kemudian masukkan dengan hati-hati stecker kabel ke stop 

kontak yang ada. 

(4) Untuk menjaga keamanan pekerja dan menghindari agar kabel 

tidak kusut, maka bagian kabel yang terdekat dengan mesin 

hendaknya diletakkan di pundak pekerja. 

(5) Hidupkan mesin dengan jalan menekan atau meletakkan 

saklarnya pada posisi “On”. Saat mesin dihidupkan maka brush / 

buffing pad akan berputar / mesin memutar sikat bawahnya. 

(6)   Gerakkan handle /stang ke kiri-kenan dengan jalan menekan atau 

mengangkat sedikit pegangan pada tangkai mesin tersebut guna 

memutar atau mengendalikan mesin kea rah kiri dan kearah 

kanan. 

(7)   Bila stang mesin di tekan ke kiri maka mesin akan berputar 

kearah kanan, demikian sebaliknya bila ditekan kesebelah kanan 

maka mesin akan berputar kea rah kiri. 

(8)   Mulailah dari sudut terjauh dari pintu masuk. 

(9)   Untuk menghindari pengotoran kembali lantai yang baru di-

buffing maka pelaksanaan gerakkan dilakukan dengan langkah 

mundur. 

Penyimpanan alat-alat : 

(1)   Kembalikan posisi mesin pada posisi semula dengan tegak dan 

gulungkan kabelnya dengan rapi pada tempat yang telah tersedia 

pada tangkai mesin. 

(2)   Lepaskan buffing pad dari bawah mesin demikian pula brush / 

sikatnya. 

Perlengkapan :   

Cleaning Equipment  : Dry vacuum cleaner, lengkap dengan accessories 

(attachment) seperti  : 

(1) Hose,  
(2) Wand (pipe)  
(3) Tool dan crevise pipe. 

Cleaning Supplies  : Tidak perlu 
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Pelaksanaan  : 

(1) Masukkan dengan hati-hati stecker dari kabel mesin vacuum 

tersebut ke dalam stop kontak yang ada / tersedia disekitar tempat 

atau daerah yang akan divacuum tersebut. 

(2) Mesin vacuum cleaner diletakkan disekitar daerah / lantai yang 

akan divacuum / pada jarak jangkauan yang cukup dari hose /pipa 

mesin hingga ujung lantai yang akan dibersihkan. 

(3) Jarak mesin tidak boleh terlalu jauh dan juga tidak boleh terlalu 

dekat dengan daerah / area lantai yang akan dibersihkan. Oleh 

karena hal ini akan dapat mengganggu kelancaran dari pelaksanaan 

pekerjaan, disamping itu akan dapat merusak accessories pada 

mesin tersebut. 

(4) Peganglah pipa (hand) mesin itu sedemikian rupa pada ujung dekat 

dengan sambungan pipa utama (hose).  Dilakukan dengan kedua 

belah tangan untuk keseimbangan tubuh dan menormalisir 

effectifitas vacuum cleaner. 

(5) Letakkan tool dari mesin itu pada sudut / ujung lantai yang 

dibersihkan dengan hati-hati, kemudian hidupkan mesin vacuum itu 

dengan menekan atau menyetel saklarnya. 

(6) Kemudian gosokkan tool dari mesin itu pada permukaan lantai atau 

carpet dan harus di vacuum mulai dari satu ujung atau sudut 

ruangan dan berakhir di muka pintu. 

(7) Bersihkan sikat serta tool mesin itu dari debu.  Jikalau perlu dicuci 

dan langsung dikeringkan kembali sebelum dipakai. 

(8) Gantungkan hose / tool dan sikat tersebut pada dinding gudang 

yang telah tersedia.  Jangan sekali-kali menaruh mesin tanpa 

melepaskan sikatnya, karena hal ini dapat merusak konstruksi sikat 

mesin tersebut. 

(9) Mesin yang telah selesai dipergunakan harus dibersihkan dari debu 

yang melekat padanya kemudian disimpan rapi di tempatnya. 
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(E) Vacuuming 

Vacuuming adalah pelaksanaan pembersihan pada permukaan benda atau 

lantai dengan tujuan untuk membersihkan noda atau kotoran yang menempel pada 

permukaan benda atau lantai dapat terlepas dengan mempergunakan mesin 

penghisap yang disebut dengan vacuum cleaner. 

Vacuum cleaner terdiri dari dua jenis, yaitu  : 

a) Dry Vacuum Cleaner  : 

Dipergunakan khusus untuk menyedot / menghisap debu atau kotoran 

kering dan kecil seperti debu, pasir atau sampah kecil lainnya yang berada 

pada permukaan lantai batu-batuan, kayu dan carpet. 

Pelaksanaan : 

(1) Pelaksanaan pekerjaan ini sebenarnya dapat kita kategorikan sama 

dengan pekerjaan menyapu (sweeping). Kalau pekerjaan ini 

dilaksanakan dalam kamar mulailah melakukannya dari sudut terjauh 

dari pintu dan berakhir dipintu tersebut. 

(2) Sikap badan harus tetap tegak dalam mem-vacuum untuk mengurangi 

kelelahan. 

(3) Gerakkan sewaktu meng-vacuum dilakukan dengan langkah mundur 

kebelakang untuk menghindarkan pengotoran kembali pada lantai atau 

carpet yang telah dibersihkan. 

(4) Untuk membersihkan atau menyedot kotoran atau debu pada sudut-

sudut serta celah yang sempit maka pergunakanlah crevise pipe  (pipa 

gepeng). Demikianlah pekerjaan itu dilaksanakan sampai semua 

permukaan lantai / carpet itu selesai dilaksanakan. 

 Yang harus diperhatikan dalam mempergunakan vacuum cleaner  : 

(1) Jangan menarik hose (saluran pipa) mesin secara paksa, sebab hal ini  

akan merusak hose. 

(2) Tarik atau doronglah mesin itu dengan mempergunakan bagian atau 

handel yang telah tersedia untuk itu. 

(3) Jangan menarik kabel mesin dari sakelar listrik atau menarik kabel 

mesin dari kejauhan untuk melepaskannya dari sakelar / stop kontak, 
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karena hal itu akan dapat merusak bagian dari kabel atau pun stop 

kontak itu sendiri. 

(4) Jangan menutup bagian mesin dengan barang lain seperti cleaning 

cloth, out of order towel dan benda lainnya, karena panas pada mesin 

akan dapat merusak mesin itu sendiri. 

(5) Selalu memakai alas kaki waktu menjalankan mesin, terutama 

sewaktu membersihkan tempat yang basah, menghindarkan 

kecelakaan arus / stroom listrik yang tanpa diduga. 

Cara-cara membersihkan (Mengosongkan) Vacuum  : 

Blok mesin vacuum umumnya terbagi atas dua bagian dan dapat 

dibuka / dilepas sendiri secara manual, melalui suatu clamp atau klem 

penyambung, sebagai pengikat antara kedua bahagian mesin.  Dalam 

mesin vacuum cleaner umumnya terdapat kantongan yang halus sebagai 

penyaring (filter) atau tempat debu / kotoran, yang disedot oleh mesin dan 

terbuat dari  : 

(1) Bahan serat kertas yang mudah sobek, atau 

(2) Bahan linen yang sangat tipis 

(3) Atau bahan nylon yang sangat tipis 

Kantongan penyaring ini  : 

(1) Ada yang posisinya terletak di dalam tangki mesin vacuum cleaner 

dan jika tangki mesin vacuum ini dibuka akan terlihat secara jelas 

kantongan yang dimaksudkan. 

(2) Ada yang posisinya menyatu dengan blok motor mesin, yang terikat 

pada blok mesin dengan tali khusus yang terbuat dari benang ikat.  

Kantongan tersebut terlihat menyatu dengan mesin pada saat badan 

mesin dibahagian atas vacuum tersebut diangkat. 

Untuk lebih mengenal mesin vacuum cleaner tersebut dapat diketahui 

melalui bentuknya, yaitu  : 

(1) Jikalau vacuumnya datar / tidur maka vacuum tersebut adalah dry 

vacuum, dimana motornya sejajar dengan tempat debu kotoran yang 
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disedot / dihisap dan umumnya kantong penyaring / filternya terbuat 

dari bahan / sejenis kertas padat. 

(2) Dan sebaliknya, bila motor mesin berada diatas tempat debu / kotoran 

yang disedot / dihisap maka vacuum tersebut adalah wet & dry 

vacuum dan kantong penyaring / filternya akan terbuat dari linen atau 

nylon, tahan akan air yang disedot /dihisap. 

Kantong penyaring atau filter ini harus selalu dibersihkan dari kotoran atau 

debu yang tersimpan didalam kantongan tersebut yaitu kotoran / debu dari 

hasil sedotan mesin sewaktu dipergunakan, yaitu dengan cara  : 

(1) Lepaskan clamp penutup pada masing-masing sisi yang memegang 

mesin bagian atas dengan bagian badan dari vacuum. 

(2) Angkatlah blok motor mesin bagian atas keluar dari badan mesin, 

kemudian letakkan dengan hati-hati di lantai. 

(3) Keluarkan kantong penyaring (filter) dari dalam tangki mesin tersebut 

atau yang terikat pada blok mesin yang diangkat keluar dari badan 

mesin. 

(4) Tuangkan debu / kotoran yaitu isi kantong penyaring tersebut ke 

pembuangan sampaha atau garbage can. 

(5) Kantong penyaring debu / kotoran (filter) mesin vacuum ini harus 

dibersihkan dengan baik dan dipasangkan kembali dengan baik pula.  

Hindarkan agar debu yang sangat halus dari kantongan penyaring 

(filter) tidak beterbangan pada waktu dibersihkan, terutama terhisap 

oleh pekerja. 

(a) Kalau kantong penyaring dari bahan kain maka kantong 

penyaring itu dapat dicuci. 

(b) Kalau kantong penyaring dari bahan kertas, maka kantong 

penyaring ini harus diganti dengan yang baru bila sudah penuh. 

Untuk mengetahui kantong penyaring ini sudah penuh, maka dapat 

diketahui dengan dua cara  : 

(a) Biasanya suara mesin vacuum akan semakin tinggi 
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(b) Kekuatan sedotan mesin semakian lemah, yang dapat di uji 

melalui peletakan telapak tangan pada muka pipa atau di ujung 

hose vacuum tersebut. 

Setelah kantong penyaring telah terpasang kembali dengan baik dan 

pemasangannya ahrus ketat, maka blok mesin bagian atas agar 

dikembalikan ke badan mesin dengan baik sebelum vacuum di fungsikan 

kembali. 

b) Wet Vacuum Cleaner (Water Pick Up)  : 

Dipergunakan khusus untuk menghisap air atau larutan cair bekas cleaning 

supplies pada lantai / carpet dan juga bila ada genangan air diatas 

permukaan lantai. 

Pelaksanaan  : 

(1) Mesin yang dipergunakan adalah mesin khusus yang disebut dengan 

Wet Vacuum Cleaner (Water Pick Up Machine). 

(2) Jika yang dipergunakan “Wet & Dry Vacuum” maka kantong 

penyaringnya biasanya berbentuk kain atau terbuat dari nylon, sebab 

selain bisa menyedot yang kering (debu dll), mesin ini juga bisa 

digunakan untuk menyedot cairan / air. 

(3) Tool yang dipergunakan juga berbeda, tergantung dari jenis 

permukaan lantai (floor) yang dibersihkan yaitu  : 

(a)   Squeeze pick up tool atau felt floor tool adalah hose yang terbiuat 

dari aluminum, yang pada mulutnya / ujung hose terdapat lys dari 

karet yang bermanfaat untuk memperkuat sedotan atau hisapan, 

bila dipergunakan pada permukaan yang keras serta rata seperti 

pada lantai jenis batu-batuan dan lantai lentur serta lantai kayu.  

Karet yang berfungsi untuk merapatkan hose pada lantai sehingga 

udara penyedotan oleh mesin tidak akan terlepas / terbuang 

percuma dan kekuatan sedotan-pun akan semakin kuat. 

(b)   Rug & carpet squeeze tool adalah hose yang ujungnya berupa 

aluminium yang merata dan dipergunakan pada permukaan lantai 

carpet. 
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Cara membersihkan (mengosongkan vacuum)  : 

Sama dengan cara pada dry vacuum, dan yang perlu diperhatikan 

adalah  : 

(1) Setelah kantong penyaringnya (filter) yang terbuat dari nylon 

dikeluarkan, maka kantongan tersebut harus dicuci, maka kemudian 

dikeringkan atau dijemur di tempat yang teduh. 

(2) Pipa utama (hose) atau pipa aluminium yang telah dipergunakan harus 

dicuci dengan cara menyemprotkan air bersih ke dalam pipa, agar 

debu basah atau kotoran yang ikut dan terhisap oleh mesin tidak 

melekat di dalam, terutama pada spiral hose / pipa utama.  Setelah 

bersih lalu dikeringkan dengan menaruhnya secara tegak / diluruskan 

ke bawah sehingga air yang berada di dalam pipa menetes keluar. 

(3) Setelah tangki mesin dikosongkan kemudian dikeringkan dengan 

cleaner cloth atau out of order towel, baik di bagian dalam maupun di 

bagian luarnya. 

(F) Carpet Shampooing  : 

Carpet Shampooing yaitu pelaksanaan pembersihan atau pencucian 

terhadap carpet untuk menghilangkan noda atau kotoran yang mengendap di 

dalam serat / bulu carpet dengan mempergunakan mesin serta bahan supplies / 

chemical khusus pencucian carpet, yaitu carpet shampoo.  Carpet shampooing 

dapat dilakukan dengan mempergunakan  : 

(a)   Washing Machine (mesin polisher) atau Rotary Brush Method 

(b)   Carpet Shampoo Machine atau Semi Automatic Methods 

(c)   Nylon Hand Brush atau Manual System 

Penggunaan alat-alat tersebut diatas tergantung dari luas lantai carpet yang 

di cuci. 

1. Pencucian carpet dengan rotary brush method  : 

Perlengkapan :  

Cleaning Equipment  : 

(a) Pile setting brush atau floor brush 
(b) Pail (ember) 
(c) Water scope 
(d) Damp mop & handle 
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(e) Polisher machine 
(f) Wet & dry vacuum cleaner lengkap dengan accessories 

(attchement) yaitu kelengkapan alat yang mendampinginya. 
(g) Washing machine dengan nylon brush 
(h) Squeeze  

Cleaning Supplies  : a. Carpet shampoo,  b Air hangat 
Persiapan : 

(1) Siapkan campuran carpet shampoo dengan air hangat di dalam 

salah satu ember yang tersedia, dengan perbandingan 1 bagian 

carpet shampoo di campur dengan 10 bagian air.  

(2) Untuk memudahkan pelaksanaan pencucian carpet, maka semua 

benda penghalang yang berada di dalam area yang akan 

dibersihkan dan yang bisa digeser supaya diangkat dan dipindahkan 

sementara. 

Pelaksanaan  : 

(1) Bersihkan seluruh permukaan carpet dari debu dan kotoran keciul 

dengan menggunakan vacuum cleaner. 

(2) Siapkan tangki washing machine dengan sikat nylonnya, kemudian 

tuangkan larutan carpet shampoo yang sudah dicampur tadi ke 

dalam tangki yang terdapat / berada pada washing machine. 

(3) Siapkan wet & dry vacuum cleaner (water pick up) dengan 

accessories yang sudah terpasang. 

(4) Cuci carpet dengan washing machine tersebut mulai dari sudut 

yang terjauh dari pintu dengan langkah-langkah mundur menuju 

pintu. 

(5) Bersamaan waktunya, tenaga / pekerja yang membantu agar 

mempergunakan wet & dry vacuum cleaner, guna menyedot 

larutan busa yang membasahi kotoran pada carpet tersebut dan 

harus disedot dengan segera / secepatnya untuk menghindarkan 

larutan tersebut masuk mengendap kembali ke dasar carpet. 

(6) Carpet yang telah di shampoo dan sudah bersih dari kotoran itu lalu 

di bilas, dengan air mempergunakan damp mop yang selalu di cuci 

dengan air yang bersih pada ember yang tersedia. 
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(7) Tahap terakhir ialah membentuk serat / bulu-bulu carpet kembali 

setelah di bilas, dengan mempergunakan pile setting brush, hingga 

serat / bulu atau benang carpet terbentuk dan tegak kembali seperti 

semula / dalam keadaan baik. 

(8) Demikian pekerjaan itu dilaksanakan hingga selesai seluruhnya. 

(9) Barang-barang / benda-benda penghalang atau perabot yang 

digeser / dipindahkan sebelumnya agar dikembalikan ke tempatnya 

semula. 

Pengeringan  :   

(1) Pengeringan carpet Tidak Boleh dilakukan dengan menggunakan 

sinar matahari / panas, sebab dapat berakibat  : 

(a) Karet lapisan dasarnya melelh dan juga bisa mengeras. 

(b) Menibulkan bau yang tidak enak. 

(2) Pengeringan carpet adalah dengan menggunakan pendingin AC 

dengan pemahaman terjadinya gaya asimilasi (osmose) antara 

kelembapan carpet dengan kelembapan AC, yang kemudian 

penguapannya disedot oleh exhaust AC dan akhirnya cairan dalam 

carpet menguap secara pelan dan pasti. 

Pencucian Carpet dengan semi automatic method  : 

Perlengkapan :    

Cleaning Equipment  : 

(a) Pile setting brush atau floor brush 
(b) Pail (ember) 
(c) Water scope 
(d) Mop & handle 
(e) Hand brush 
(f) Wet & dry vacuum cleaner lengkap dengan accessories 

(attachment) 
(g) Carpet shampoo machine 
(h) Squeeze 

Cleaning supplies  : a. Carpet shampoo,  b. air hangat 

Persipan :  (lihat sebelumnya) 
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Pelaksanaan : 

(1)  Bersihkan seluruh permukaan carpet itu dari debu-debu atau 

kotoran-kotoran kecil lainnya dengan mempergunakan wet & dry 

vacuum cleaner. 

(2) Siapkan carpet shampoo machine, kemudian tuangkan larutan 

carpet shampoo yang sudah di campur air ke dalam tangki yang 

khusus berada di dalam mesin. 

Mesin ini biasanya mempunyai 2  (dua) buah tangki yaitu  : 

(a) Satu tangki untuk tempat campuran shampoo yang bersih 

(detergent tank) yang biasanya terletak di bagian luar. 

(b) Dan satu tangki yang lain, khusus untuk tempat larutan yang 

kotor (dirty sud tank) yaitu noda / kotoran yang di hisap / 

disedot oleh mesin tersebut dan biasanya terletak pada 

bagian dalam dari mesin tersebut. 

Disamping itu mesin ini juga memiliki 2 (dua) buah tombol (switch) 

yaitu  

(a) Brush motor switch yang berfungsi untuk menjalankan atau 

menghidupkan motor atau mesin dan kemudian memutar / 

mengerakkan sikat. 

(b) Detergent switch yang fungsinya untuk mengontrol 

keluarnya shampoo dari dalam mesin pada saat mesin 

dijalankan dan terbentuknya foaming atau busa dari hasil 

proses mesin terhadap shampoo tersebut didalam mesin. 

Tahapan operasi:  

(1) Sebelum pelaksanaan pencucian berlangsung terlebih dahulu kedua 

tombol (switch) pada mesin itu di hidupkan secara serentak 

bersamaan. Biarkan motor mesin itu hidup untuk beberapa saat 

sampai mesin tersebut mengeluarkan busa / buih yang menebal 

(padat) kira-kira 2 (dua) inci di depan mesin. 

(2) Dengan perlahan-lahan doronglah mesin kedepan mengikuti 

putaran sikatnya dengan kecepatan 4 meter persegi per menit.  

Kecepatan mesin ini tergantung dari macam / jenis carpet yang 
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dibersihkan.  Pada carpet yang berbulu tebal maka dorongan mesin 

harus lambat, tapi bila  carpet dengan serat / bulu yang tipis maka 

mesin dapat di dorong dengan cepat, semuanya terlihat dari buih 

carpet yang keluar dari dalam mesin.  Pada carpet yang beserat 

tebal, maka buih yang keluar dari mesin akan terlihat dengan jelas 

tidak mencukupi di dalam proses pencucian carpet tersebu, 

sehingga hasil pembersihan tidak akan sempurna.  Dalam proses 

pencucian carpet dengan mesin ini, setidaknya di depan mesin 

tersebut harus terlihat atau terdapat buih atau busa shampoo setebal 

2 inci. 

(3) Carpet dicuci dengan mendorong mesin yang dimulai dari lokasi 

atau tempat yang terjauh dari pintu, atau dimulai dari salah satu 

sudut ruangan yang terjauh di dalam ruangan.  

(4) Berbeda dengan penggunaan mesin polisher dalam proses 

pencucian carpet seperti dijelaskan pada penjelasan awal yaitu 

pelaksanaan langkah-langkah ke kiri dan ke kanan mengikuti alur 

perputaran roda atau sikat mesin, sedangkan pada mesin carpet 

shampoo ini, maka mesin di dorong ke depan. 

(5) Dan pada waktu mesin shampoo ini dijalankan, maka sikat (brush) 

serta vacuum fan akan bekerja untuk menghisap / menyedot hasil 

penyikatan oleh mesin, sehingga larutan-laruatan basah atau pun 

busa yang bercampur dengan kotoran carpet tersebut secara 

otomatis di hisap / disedot ke dalam tangkinya oleh mesin itu 

sendiri.  Dengan demikian kita tidak perlu lagi menggunakan wet 

& dry cleaner untuk menyedot atau menghisap kotoran dari carpet. 

(6) Pergunakan hand brush untuk membersihkan sudut-sudut yang 

tidak dapat terjangkau oleh sikat mesin tersebut. 

(7) Setelah carpet tercuci seluruhnya maka tahap yang terakhir ialah 

membentuk serat / bulu-bulu carpet kembali setelah di bilas, 

dengan mempergunakan Pile Setting Brush, hingga serat bulu atau 

benang carpet terbentuk dan tegak kembali seperti semula / dlam 

keadaan baik. 



 
 

53 
 

Pemeliharaan dan penyimpanan alat-alat  : 

(1)  Setelah mesin selesai dipergunakan, agar kabel-kabel mesin di 

gulung dengan rapi. 

(2) Kedua tangki, baik detergent tank maupun dirty sud tank supaya di  

kosongkan dari cairan dengan cara  : 

(3) Tuangkan kira-kira 1 galon air hangat ke dalam detergen tank.  

Dengan sikat yang masih terpasang, mesin lalu dihidupkan dan 

dengan menekan tombol (switch) detergent, maka air akan 

menyembur keluar melalui mesin. Dengan demikian air ini tidak 

saja akan membersihkan saluran pipa-pipa yang dilalui oleh 

detergent (shampoo), tetapi sekaligus juga membersihkan saluran 

pengisap (vacuum fan) dari pada mesin tersebut. 

(4) Revolving brush yang ada pada mesin itu supaya di lepas dan 

dicuci. 

(5) Untuk menghindari agar kontruksi atau bulu-bulu sikat itu tidak 

rusak maka taruhlah sikat itu dengan posisi tegak pada ujungnya. 

(6) Body mesin juga harus dibersihkan dari debu-debu serta kotoran-

kotoran lain melekat padanya, kemudian disimpan dengan rapi 

pada tempatnya. 

(G) Upholstery Shampooing 

Upholstery shampooing yaitu pelaksanaan pembersihan atau pencucian 

upholstery dari noda dan kotoran yang melekat pada permukaan benda-benda 

seperti  : 

(a) Sofa 
(b) Kursi yang memakai lapis busa 
(c) Meja yang memakai lapis busa 

Dengan mempergunakan bahan pencuci yaitu upholstery shampoo, serta 

alat atau mesin pembersih yang disebut upholstery shampoo machine.  Alat ini 

hampir sama dengan polisher machine menggunakan brush yang cukup besar dan 

digerakkan dengan menggunakan mesin yang cukup besar, sedangkan upholstery 

ini hanya menggunakan brush yang kecil (sebesar brush pencuci kain yang biasa 

dipergunakan di dalam rumah tangga) dan bentuknya sama seperti brush yang 
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dipergunakan pada polisher machine (bulat) tapi mesinnya dapat di pegang / 

dihandle dengan tangan. 

Pelaksanaan  : 

(1) Bersihkan seluruh permukaan upholstery itu dari debu-debu / 

kotoran-kotoran yang melekat dengan cara / mempergunakan 

upholstery machine. 

(2) Tuangkan (gunakan carpet shampoo), kedalam mesin upholstery 

tersebut (carpet shampoo yang dicampur dengan air). 

(3) Pada ujung hose mesin terletak sejenis sikat yang bundar / bulat 

dan halus serta bergerak (berputar) untuk ditempelkan ke 

upholstery sehingga terjadi penyikatan oleh mesin. 

(4) Setelah pelaksanaan penyikatan selesai, segera disedot kembali 

dengan menggunakan wet & dry vacuum hingga upholstery 

tersebut kering. Untuk lebih meyakinkan kebersihannya, 

pergunakan vacuum secara continue hingga upholstery bersih. 

(H) Cara-Cara Penyimpanan Cleaning Equipment dan Cleaning Supplies  

: 

Sebelumnya setelah diterangkan mengenai tehnik / cara-cara 

penyimpanan cleaning equipment dan clening supplies ini.  Penyimpanan serta 

pengawasan secara ketat dan benar terhadap barang-barang tersebut diatas adalah 

merupakan factor yang menentukan sekali dalam mencapai hasil kerja yang 

maksimal dan efisien yaitu melalui peralatan yang berfungsi dengan baik, tahan 

lama serta supplies yang juga berhasil secara effektif.   Oleh karena itu didalam 

menyimpan peralatan dan supplies tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut  : 

(1) Buat records atau catatan dan data lengkap semua alat-alat yang 

tersedia dan yang dipergunakan, baik tanggal / hari pemakaian dan 

siapa yang mempergunakan dan untuk apa / dimana dipergunakan. 

(2) Cara penempatannya agar tidak serampangan tapi disusun menurut 

kelompok tiap perlatan atau supplies tersebut  : 

(a)   Menurut klasifikasi 

(b)   Menurut jenis / macamnya 
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(c)   Menurut besar kecilnya tempat bahan (tangki, botol dsb). 

(d)   Menurut letak / posisi yang benar 

(e)   Menurut bentuknya (cair, pasta dsb) 

(3) Peralatan yang akan digunakan supaya diteliti terlebih dahulu 

apakah sudah siap untuk dipergunakan, demikian juga dengan 

jumlah serta jenis peralatan yang digunakan harus tercatat. 

(4) Pergunakanlah peralatan sesuai dengan fungsinya masing-masing 

(5) Peralatan tidak boleh digunakan untuk latihan atau untuk dicoba 

diluar tempat yang telah ditentukan. 

(6) Setelah selesai dipergunakan, semua peralatan harus dikembalikan 

ke gudangnya atau tempat penyimpanannya semula dengan terlebih 

dahulu harus dibersihkan dengan baik dan setelah itu lalu 

diletakkan secara rapih dan dengan penempatan yang baik.  Periksa 

atau teliti, apakah sudah sesuai dengan jumlah kemudian periksa 

tentang kondisi peralatan tersebut setelah selesai digunakan, jika 

terjadi kerusakan agar segera dikirimkan ke bagian maintenance. 

(7) Kuncilah tempat penyimpanan peralatan dengan baik, kemudian 

serahkan kunci ruangan tersebut kepada supervisor penanggung 

jawab. 

Cara-Cara Penempatan / Penyimpanan Cleaning  Equipment  : 

(1) Broom, Brushes dan Mop  : 

(a)   Disimpan dengan cara menggantungkan tangkainya pada 

dinding yang telah tersedia (Grip All Holders). 

(b)   Sebelum disimpan harus dibersihkan dahulu dari kotoran 

atau benda asing seperti benang rambut yang sering 

melekat pada bulu alat tersebut. 

(c)   Mudah dijangkau 

(d)   Posisi tidak mempersempit ruang gerak. 

(2) Container  : 

(a)   Ditaruh tersusun rapi untuk menghemat tempat. 

(b)   Harus disimpan dalam keadaan kering dan bersih (kalau 

perlu dicuci terlebih dahulu) 
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(c)   Janganlah menaruh / menyimpan ember-ember atau 

gayung dalam keadaan masih kotor dan basah atau berisi 

cairan. 

(d)   Posisi tidak mempersempit ruang gerak 

(3) Cleaning cloth  : 

(a)   Tersusun didalam rak yang telah tersedia dengan terlipat 

dan tersusun rapi. 

(b)   Harus dalam keadaan kering dan bersih.  Barang-barang 

yang basah dan lembab akan mudah menimbulkan bau 

yang busuk dan tumbuhnya jamur. 

(4) Machinary Cleaning Equipment  : 

1. Vacuum cleaner  : 

(a)  Bersihkan / kosongkan tangki dari kotoran-kotoran air . 

(b)  Kantong penyaring debu (filter) harus dikeluarkan dan 

dibersihkan dengan sikat yang khusus. 

(c)   Kalau perlu supaya dicuci, terkecuali yang dari bahan 

kertas, cukup hanya dikosongkan dan agar langsung 

diganti dengan kantong yang baru. 

(d)   Periksa pipa utama (hose) kalau-kalau ada yang bocor dan 

ditaruh melingkar diatas rak yang telah tersedia.  

Demikian juga halnya dengan pipa / sikatnya yang lain. 

(e)   Mudah terjangkau 

(f)   Posisi tidak mempersempit ruang gerak. 

(g)   Floor machine (washingmachine)  : 

(h)   Mudah dijangkau sewaktu akan digunakan. 

(i)   Kosongkan dan bersihkan tangki dari kotoran-kotoran / 

air. 

(j)   Kabel digulung dengan rapi 

(k)   Sikatnya harus dibuka, dibersihkan dan ditaruh pada 

tempat yang tersedia dengan posisi bulu-bulu sikatnya 

mengahadap ke atas.  
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(l)  Janganlah menaruh floor machine dengan sikatnya masih 

menempel di mesin, karena hal ini akan dapat merusak 

konstruksi dari bulu-bulu sikat tersebut. 

(m)   Sekali sebulan mesin tersebut harus diteliti dan diservice 

oleh engineering atau bagian maintenance mesin-mesin. 

(n)   Posisi tidak mempersulit ruang gerak. 

2. Protective equipment  : 

(a) Step Ladder (tangga)  : 

(1) Ditaruh dalam posisi rebah dilantai dan tangga yang 

dapat dilipat (folding step ladder), supaya dilipat 

untuk menghemat tempat. 

(2) Harus dibersihkan dari kotoran yang melekat seperti 

cat dll. 

(3) Mudah dijangkau dan tidak menghalangi ruang gerak. 

(b)   Hand glove (sarung tangan)  : 

(1) Harus bersih dan kering.  Kalau perlu tuangkan bedak 

ke dalam kantong gloves tersebut untuk menghindari 

supaya jangan lengket. 

(2) Mudah terlihat dan dijangkau. 

(c) Masker  : 

(1) Biasanya terbuat dari bahan kain dan harus selalu 

dalam keadaan bersih dan bebas kuman (steril). 

(2) Mudah dilihat dan dijangkau. 

C. Rangkuman 

Beberapa aktivitas utama dalam melaksanakan pembersihan dan 

pemeliharaan benda dan perlatan antara lain:  washing, sweeping, mopping, 

crubbing, vacuuming, carpet shampooing dan  Upholstery Shampooing.  
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D. Tugas 

Latihan soal. 

1. Sebutkan aktivitas utama dalam melaksanakan pembersihan dan 

pemeliharaan benda dan ruangan? 

2. Jelaskan prosedur perawatan vacuum setelah habis digunakan? 

3. Sebutkan jenis protective equipment? 
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BAB VI 

SISTEM PEMELIHARAAN SEHARI-HARI & PERIODIK 

A. Tujuan Instruksional 

16. Mampu mengidentifikasi perlatan dan bahan pembersih yang dipakai 
sehari-hari dan periodik. 

17. Mampu  mengidentifikasi areal permukaan yang akan dibersihkan 
sehari-hari maupun yang periodic 

18. Mampu memperkirakan takaran chemical yang akan digunakan dalam 
area pembersihan dengan aman.  

19. Mampu mendemonstrasikan prosedur pemeliharaan sehari-hari dan 
periodik dengan aman. 

20. Mampu mengkategorikan sampah sesuai jenis dan dampak bahayanya 
di lokasi pekerjaan. 

21. Mampu mendemonstrasikan penanganan sampah sesuai prosedur 
keamanan keselamatan kerja. 

B. Uraian Materi 

SISTEM PEMELIHARAAN SEHARI-HARI 

(A) WET MOPPING SYSTEM 

(1) Peralatan yang diperlukan 

1. Double caster bucket : ember merah dan biru 

2. Mop presser 

3. Wet mop set (stick, holder wep mop head) 

4. Kain lap 

(2) Bahan pembersih yang diperlukan 

1.  Oasis 266 atau 

2.  Sigla (1 : 100-200) 

Pencampuran bahan pembersih dengan MIXING STATION atau 

MAGIC RACK OASIS 

(3) Kegunaan: 

1. Untuk memberihkan / mengangkat kotoran melekat pada 

permukaan lantai 

2. Agar lantai menjadi bersih dan mengkilap 

(4) Tahap awal: 
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Gunakan lobby untuk membersihkan kotoran lepas (pasir, debu,kertas, 

plastic, punting rokok dsb), kemudian gunakan sapu dan Dust-pun  

untuk mengangkat kotoran tersebut. 

(5) Pelaksanaan : 

1. Mopping dimulai dari ujung dalam dan pinggiran tembok 

2. Mopping dengan angka 8 mundur ke belakang 

3. Kerjakan menurut luas langkah gerakan ke kiri-kekanan (jangan 

terlalu luas dan tidak terjangkau) 

4. Ember cuci mop (warna biru) sering diganti dengan air bersih. 

Ember celup mop (warna merah) berisi larutan Oasis 266 

secukupnya.Ember presser: periksa mekaniknya. 

(6) Objek mopping: Lantai: marmer, Aglomerate, Terazo, Granit, Vinylm 

keramik, Beton , Ubin 

(7) Catatan: Lobby duster dan Wet Mop head yang sudah kotor menghitam 

dikirim ke bagian laundry untuk dicuci. 

 

(B) LANTAI KARPET  

(1) Perlatan yang diperlukan: 

1. Dry Vacuum cleaner. 

Periksa daya hisapnya, kabel, steker, tangky penampung debu dan 

kotoran dibersihkan selalu. 

2. Carpet sweeper: 

Digunkan untuk area yang tidak luas dan yang membutuhkan 

suasana tenang tanpa terganggu suara mesin vacuum cleaner. 

3. Carpet stain-remover: 

Digunakan untuk menghilangkan noda (stain) baru pada karpet. 

4. Kain lap putih/ towel paper. 

5. Dramatic maintainer & dramatic powder. 

(2) Bahan pemberish yang diperlukan: sapu universal untuk stain remover. 

(3) Metode pengerjaan: 

Pergunakan dry vacuum cleaner untuk membersihkan debu dan 

kotoran lepas. Kotoran lepas yang dapat menyumbat saluran selang 



 
 

61 
 

mesin agar diangkat dengan tangan. Jangan menghisap benda tajam 

(paku, silet, staples) atau punting rokok yang masih menyala. Dry 

vacuum cleaner tidak digunakan untuk menghisap kotoran basah atau 

air. Pelaksanaan dilakukan dari sudut dalam kea rah pintu keluar. 

Apabila ditemukan bercak kotoran melekat bersihakan segera, coba 

dengan kain lap basah, kalau perlu gunakan Sapu Universal kemudian 

lap lagi dengan kain lap basah sebagai pembilasan. 

(4) Catatan : lihat system pemeliharaan Carpet: Shampooing 

 

(C) KACA dan CERMIN 

(1) Peralatan yang diperlukan 

1. Botol semprot ½ liter 

2. Kain lap kering (sponge towel) 

3. Kain lap basah (wash applicator 35cm) 

4. Window squeegee 35cm 

5. Telecospic stick/teleplus 1,2,3,4,5. 

6. Window bucket. 

(2) Bahan pembersih yang diperlukan 

1. Alklar (1:1- 1:5) 

2. Helios (murni) 

(3) Pencampuran bahan pembersih dengan MAGIC RACK OASIS 

(4) Pelaksanaan: 

Semprotkan larutan alklar pada permukaan kaca merata atau basahi 

permukaan dengan wash applicator/wash strip, kemudian tarik dengan 

window squeegee, arahkan ke bawah atau ke kiri-kenan, jaga tetesan 

air dengan kain lap/ sponge towel. 

Apabila tarikan window squeegee tidak merata (bergaris) periksalah 

“Rubber Blad” kemungkinan kotor/sudah haus. Apabila ada spot siasa 

sabun atau kerak air, gosoklah dengan larutan Helios Murni kemudian 

lap bersih. 

 

(D) FURNITURE 
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(1) Peralatan yang diperlukan. 

1. Kain lap kering. 

2. Kain lap basah. 

3. Botol semprot ½ liter. 

(2) Bahan pembersih yang diperlukan : OASIS 266 

(3) Pencampuran bahan pembersih dengan dengan MAGIC RACK 

OASIS. 

(4) Pelaksanaan : 

1. Bersihkan furniture dari debu-debu dengan memakai lap kering. 

2. Apabila ada bercak, lap dengan kain basah dengan larutan Oasis 

266 kemudian lap merata dengan lap kering. 

3. Apabila kondisi sduah kering mengkilap, semprotkan cairan OPTI 

tipis, kemudian lap merata, biarkan mongering. 

(5) Catatan : kerjakan dari atas ke bawah. Apabila ada furniture dengan 

kaki metal/ besi,lindungi dengan plastic /karton supaya tidak 

menyebabkan bercak karat. 

 

(E) FIXTURES 

(1) Perlatan yang diperlukan: 

1. Lap kering (sponge towel) 

2. Kain lap basah. 

(2) Bahan pembersih yang diperlukan. 

1. Helios atau Amor liquid. 

2. Oasis 266 

(3) Pelaksanaan: 

1. Bersihkan fixture dari debu dengan kain lap kering. 

2. Apabila ada bercak, lap dengan kain basah dengan larutan Oasis 

266. 

3. Apabila ada bercak menempel keras, gosok dengan helios. 

4. Apabila permukaan fixture telah dilapisi dengan Epoxy atau 

lapisan pelindung lainnya, hati-hati jika di gosok dapat menjdai 

buram. 
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(4) Catatan:  

1. Pekerjaan dilakukan dari atas ke bawah 

2. Untuk kuningan gunakan Amor Liquid untuk memberihkan 

oksidasi. 

 

(F) MARBLE BATH ROOM. 

Ada beberapa jenis lantai dan dinding kamar mandi, salah satunya adalah 

Marmer. Bahan pembersih untuk lantai dan dinding marmer berbeda 

dengan yang lain. Marmer terbuat dari kapur berusia ratusan tahun, maka 

dari itu proses pembersihannya harus menggunakan bahan pembersih yang 

bersifat non asam. 

 Tujuan dari system pemeliharaan kamar mandi, bukan hanya menjaga 

kebersihan ruangan tetapi juga system sanitasi untuk mencegah: 

1. Timbulnya bau tidak sedap daari ruangan. 

2. Berkembang biaknya bakteri jamur. 

3. Terjadinya kerak air  (water scale & water trim) dan kerak sabun  (soap 

scum). 

(1) Peralatan yang diperlukan: 

1. Double caster bucket (ember merah dan biru). 

2. Wet mop set. 

3. Floor squeegee, window squeegee. 

4. Hand brush, floor brush. 

5. Bottle sprayer/ wash applicator. 

6. Sponge bad. 

7. Kain lap kering. 

(2) Bahan pembersih yang diperlukan: OASIS 499. 

(3) Pencampuran bahan pembersih dengan MAGIC RACK OASIS. 

(4) Metode Pengerjaan: 

1. Bersihkan ruangan kamar mandi dari sampah lepas, dan kosongkan 

tempat sampah. 

2. Periksa dan tanggulangi pipa-pipa yang bocor. 

3. Periksa apakah ada saluran yang tersumbat. 
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4. Periksa dari mana datangnya sumber bau. 

(5) Tahap pembersihan: 

1. Semprotkan seluruh dinding ruangan kamar mandi dengan larutan 

Oasis 499 biarkan  3-5 menit, kemudian gosok dengan sponge 

bad/wash applicator dan bilas dengan air, kemudian keringkan. 

2. Basahi seluruh dinding Bath Tub dengan larutan Oasis 499, 

biarkan 3-5 menit, kemudian gosok dan bilas dengan air, kemudian 

keringkan. 

3. Bersihkan wash basin, toilet bowl, urinoir dengan larutan Oasis 

499, biarkan 3-5 menit, gosok, bilas dengan air. 

4. Basahi seluruh lantai ruangan toilet dengan menggunakan wet mop 

set kemudian keringkan dengan system damp mopping. 

5. Apabila ada bau busukdari pipa buangan bershkan dengan high 

pressure pipe cleaner. 

(6) Tahap fisnihing. 

1. Isi penuh hand soap dispenser atau ganti sabun mandi yang bekas 

dengan yang baru. 

2. Ganti handuk toilet paper, toilet tissue. 

(7) Catatan: 

1. Lantai ruangan harus kering. 

2. Untuk menyegarkan udara ruangan gunakan Oasis 277. 

3. Apabuila ada semut,kecoa dalam ruangan hubungi “PEST 

CONTROL”. 

 

(G) TOILET (REST ROOM) 

Tujuan dari system pemeliharaan ruangan toilet, bukan hanya menjaga 

kebersihan ruangan toilet tetapi juga system sanitasi untuk mencegah: 

1. Timbulnya bau busuk dalam ruangan. 

2. Tempat berkembang biaknya bakteri. 

3. Terjadinya kerak air (water scale, water trim) dan kerak sabun (soap 

scum). 

(1) Peralatan yng dibutuhkan: 
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1. Double castre bucket (ember merah & biru). 

2. Wet mop set. 

3. Floor squeegee, window squeegee. 

4. Sikat lantai (dengan/ tanpa tangkai) 

5. Spray bottle/wash applicator. 

6. Sponge bad. 

7. Kain lap kering (Profit towel). 

(2) Bahan kimia yang diperlukan: Pilax, Oasis 299, Alklar, Helios, & 

Sator. 

(3) Metode pengerjaan: 

1. Tahap Persiapan: 

a. Bersihkan ruangan toilet dari sampah lepas dan kosongkan 

tempat sampah. 

b. Periksa dan tanggulangi pipa-pipa yang bocor. 

c. Periksa apakah ada saluran yang tersumbat. 

d. Periksa darimana datangnya sumber bau. 

e. Periksa grout /celah keramik yang rusak. 

2. Tahap pembersihan: 

a. Bersihkan seluruh dinding ruangan toilet dengan air, 

poleskan dengan larutan Pilax (1:5 -15 air) dan biarkan 5-10 

menit, kemudian gosok sponge bad/ wash applicator dan bilas 

dengan air dan keringkan. 

b. Basahi seluruh dinding bath tub dengan larutan Pilax, biarkan 

5-10 menit kemudian gosok dengan dan bilas dengan air dan 

keringkan. 

c. Bersihkan wastafel, toilet bowl, minoir dengan Larutan PIlax 

biarkan 5-10 menit gosok, bilas dan keringkan. 

d. Apabila ada jamur dalam grout/ celah keramik,poleskan 

larutan Sator biarkan 10-15 menit hingga memutih. 

e. Basahi seluruh lantai ruangan toilet dengan larutan Pilax, 

bairkan 5-10 menit sikat dan bilas dengan air dan keringkan. 
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f. Apabila ada penyumbatan pipa, procedure “Pipe Clogging”, 

pressure pipe cleaner. 

3. Tahap finishing. 

a. Isi penuh hand soap dispenser, atu ganti sabun mandi yang 

bekas dengan yang baru. 

b. Ganti handuk, towel paper, toilet tissue. 

4. Catatan:  

a. Lantai ruangan harus kering. 

b. Udaran ruangan harus harum. 

c. Apabila ada semut,kecoak dalam ruangan hubungi “Pest 

Control” 

 

SISTEM PEMELIHARAAN PERIODIK 

(A) SHAMPOOING SYSTEM 

System pemeliharaan karpet secara periodic, dilakukan pembersihan dengan cara 

shampooing, dan tingkat kekotoran (medium atau berat) dan jenis karpetnya. 

Dry system: dengan memakai bubuk Drimatic dibantu mesin Drimatic maintainer, 

kemudian dengan Dry Vacuum, hingga kelihatan bersih. Hal ini dilakukan dalam 

kondisi yang Urgent Set-Up. 

Wet system:  

1. Shampooing system 

2. Spray- Extraction system. 

(1) Bahan kimia yang diperlukan: 

1. Floor Dress T 500. 

2. Floor Dress T 510. 

3. Sapur Universal. 

(2) Mesin-mesin yang diperlukan: 

1. Mesin wet & dry vacuum kapasitas besar (Ghibli AS 58, Sorma 

SM-50). 

2. Mesin Poles (Normal Speed Floor Polisher) Shampoo-

Brush(lembut) 

(3) Metode Pengerjaan: 
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1. Tahap persiapan: 

Bersihkan lantai karpet dari kotoran lepas (debu,tissue, kertas , klip 

daln lain-lain) dengan mesin dry vacuum cleaner. Kotoran lepas 

yang besar diangkat dengan tangan, supaya tidak tersangkut dalam 

selang vacuum cleaner. Dry vacuum cleaner dilakukan dalam 

system pemeliharaan seharihari. Bersihkan noda-noda karpet 

dengan sapur universal atau stain remover spesifik. Noda-noda 

cepat dibersihkan jangan sampai menjadi fixed stain.  

2. Tahap shampooing. 

a. Buat larutan Floor Dress T 500 dengan 10-20 air bersih 

(tergantung tingkat kekotornnya. Masukkan larutan Floor 

Dress  500 ke dalam tangky mesin poles dengan sikat shampoo 

(lembut) kemudian dipoles pada permukaan karpet (bulu tipis). 

Busa dengan kotoran yang telah terlepas daripermukaan 

karpet, diangkat dengan wet vacuum cleaner. Hati-hati jangan 

sampai busa shampoo masuk kedalam turbin wet vacuum 

tersebut. Keringkan permukaan karpet dengan wind blower. 

Apabila masih ada kotoran lepas yang tertinggal pada carpet 

kering bersihkan dengan dry vacuum dengan system 

pemeliharaan sehari-hari. 

b. Buat larutan Floor Dress T 500 dengan 10-20 x air bersih 

(tergantung tingkat kekotoran). Masukkan larutan T510 ke 

dalam tangki mesin fastractor (tangki bahan kimia). Pencucian 

karpet dimulai dari bagian dalam (sudut dalam) mengarah ke 

pintu keluar. Keringkan karpet dengan widnblower, arahkan ke 

tempat yang masih basah. 

3. Catatan: 

a. Sebelum pencucian dimulai, periksa dahulu apabila ada noda-

noda yang sulit dibersihkan dengan cara umum (shampooing 

system). Semprotkan sapur universal murni ke atas noda-noda 

tersebutdan gosok dengan kain putih, periksa apakah ada 

warna noda yang menempel pada kain putih tersebut, kalau ada 
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perubahan warna, artinya noda tersebut dapat dibersihkan, 

kalau tidak ada perubahan warna, mungkin bisa dilakukan 

dengan Stain Remover Spesifik. 

b. Sebelum pencucian dimulai periksa dahulu apakah warna 

karpet etsrebtu tahan terhadap proses pencucian dengan floor 

dress T 510, coba poleskan larutan tersebut pada sudut karpet 

dengan kain putih, kalau terjadi kelunturan, coba encerkan 

Floor Dress T 510 sampai pada tingkat aman.  

 

(B) SISTEM KRISTALISASI 

Nettoklar System adalah system kritaslisasi pada lantai marmer, atau pada 

semua jenis lantai yang terbut dari bahan-bahan lime-stone, seperti Terraso, 

Travertine dan sebagainya. Dengan system ini permukaan lantai akan menjadi 

keras dan mengkilap seperti Kristal tanpa proses pelapisan. 

(1) Produk-produk yang digunakan. 

1. Bendurol Forte sebagai pengupas Wax (stripper) 

2. Nettoklar sebagai bahan utama untuk proses kritaslisasi. 

3. Sigla untuk pemeiharaan sehari-hari. 

(2) Alat-alat yang diperlukan. 

1. Mesin poles normal (Polisher machine normal speed) 

2. Mesin penyedot (wet and dry vacuum cleaner) 

3. Pad hitam (stripping pad) 

4. Steel wood pad. 

5. Botol spray 

6. Lobby duster. 

(3) Metode pengerjaan 

1. Tahap persiapan  

Lantai disapu bersih,kotoran yang sukar lepas dari permukaan lantai 

dibersihkan dengan memakai kape secara hati-hati agar tidak merusak 

lantai. 

2. Tahap pembersihan / pengupasan (stripping) 

Beberap hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini: 
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a. Hasil yang optimal dari system kristalisasi ini hanya akan 

diperoleh apabila benar-benar bersih dan kering pada saat 

melakukan proses kristalisasi yaitu bebas dari wax, scaler 

maupun kotoran-kotoran berlemak. Oleh karena itu disarankan 

jika perlu untuk melakukan proses pembersihan /pengupasan 

(stripping) 2 kali, dengan Bendoral Forte. 

b. Buatlah campuran 1 bagian Bendurol Forte dengan 3-6 bagian 

air, tergantung pada tebalnya kotoran /wax yang akan 

dibersihkan.  Campuran ini dibasahkan ke lantai diratakan 

dengan mop,lalu didiamkan selama 5-10 menit. Setelah itu 

dilakukan proses stripping. Lakukan proses ini secara 

sistematis supaya tidak ada bagian yang terlewati. 

c. Lantai dibilas dengan air, sisa wax dan Bendurol diangkat 

dengan wet and dry vacuum cleaner atau dengan memakai floor 

wiper dan mob.  Jangan dibiarkan sisa-sisa kotoran tersebut 

mongering pada permukaan lantai.  

d. Lalu lantai dibilas dengan air bersih dengan memakai mop, 

ember dan alat-alat peras.  Proses pembilasan ini harus 

dilakukan sebaik-baiknya sehingga sisa wax dan stripper tidak 

tertinggal sedikitpun dipermukaan lantai.  Untuk itu sering 

diperlukan proses pembilasan lebih dari satu kali. 

e. Setelah itu tunggu sampai benar-benar kering. 

3. Tahap kristalisasi. 

a. Siapkan mesin poles dilengkapi dengan driving blok / insta 

lock dan steelwood pad. Isilah botol dengan Nettoklar murni 

(kocok terlebih dahulu) 

b. Tentukan luas permukaan lantai yang akan dikerjakan misalnya 

1,2 meter (panjang)  x  0,9 meter (lebar). 

c. Semprotkan nettoklar murni pada bagian yang telah 

ditentukan,kemudian segera di poles secara merata dan 

menyeluruh sampai bagian tersebut kering dan mengkilap. 
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d. Cara yang sama dilakukan pada bagian-bagian lainnya, secara 

sistematis. 

e. Apabila perlu proses ini dapat diulangi 2 atau 3 kali pada saat 

pengerjaan atau berturut-turut setelah 24 jam berikutnya. 

4. Tahap pemeliharaan 

Untuk pemeliharaan lantai yang telah dilapisi tersebut dipel setiap 

hari dengan campuran 1 bagian Sigla dengan 200 bagian air.  

Lobby duster dahulu sebelum mengepel lantai tersebut. 

 

(C) SISTEM COATING 

Tujuan pelapisan: 

1. Perlindungan pada permukaan dibawahnya 

2. Estetika: memperindah, mengkilap 

3. Mencegah perembesan, kebocoran dan lain-lain. 

(1) Jenis permukaan  

1. Marmer 
2. Vinyl 
3. Parquet/papan 
4. Terrazzo 
5. Tegel 
6. Concrete 

(2) Bahan kimia pelapis 

1. Polybrite prestige 
2. Gliz metallic 
3. Sigolit 
4. Fix 
5. Dan lain-lain 

(3) Bahan kimia pembersih dan pemelihara: 

1. Sigla 
2. Korda 

(4) Peralatan yang diperlukan: 

1. Mesin poles biasa (low Speed Polisher) Pads 
2. Mesin poles high speed (1000-1500 rpm) 
3. Mesin vacuum (Wet and Dry vacuum cleaner) 
4. Double castor bucket (mop presset) 
5. Wet mop set 
6. Floor squeegee 
7. Lobby duster dan sapu 
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8. Floor scraper /kape 
9. Kain lap 

(5) Metode pengerjaan: (Lihat Polybrite System) 

1. Tahap persiapan 
2. Tahap pengupasan 
3. Tahap pembilasan 
4. Tahap pelapisan 

 

(D) SISTEM NON BUFFABLE –POLYBRITE SYSTEM 

Polybrite system adalah system yang dipergunakan pada semua jenis 

lantai,kecuali karpet dan keramik glazur.  Pada system ini tidak perlu pemolesan 

kering (buffing), baik pada saat pengerjaan maapun pada pemeliharaan sehari-

hari. 

(1) Produk-produk yang digunakan 

1. Benduro Forte sebagai pengupas (Stipper) 

2. Polybrite Prestige sebagai scaler dan finish 

3. Sigla untuk pemeliharaan sehari-hari 

(2)   Alat-alat yang diperlukan 

1. Mesin poles (polisher machine) 
2. Mesin penyedot air dan debu (wet dry vacuum cleaner) 
3. Alat peras mop (mop squeezer) 
4. Pet pengupas warna coklat dan hitam  (stripping pad) 
5. Dorongan karet (wiper) 
6. Ember 
7. Sapu 
8. Mop dan handle 
9. Lobby duster 
10. Kape 

(3) Metode pengerjaan  

1. Tahap persiapan :  

 Lantai disapu bersih,kotoran yang sukar lepas dari permukaan 

lantai dibersihkan dengan kape secara hati-hati agar tidak merusak 

lantai. 

2. Tahap pengupasan: 

Buatlah campuran 20-30 bagian-bagian Bendurol Forte dengan 100 

bagian air, campuran ini dibasahkan dilantai, lalu diratakan dengan 

Mop.  Setelah itu dilakukan proses pengupasan (striiping) pada 



72 
 

lantai yang telah dibasahi tersebut dengan memakai mesin poles 

yang dilengkapi dengan stripping pad.  Lakukan proses 

pemgupasan ini secara sistematis supaya tidak ada bagian lantai 

yang terlewati. 

3. Tahap pembilasan dan pengeringan: 

a. Setelah proses pengupasan selesai, sisa-sisa wax dan stripper 

diangkat dengan wet and dry vacuum cleaner atau dengan 

memakai wiper dan mop. 

b. Lalu lantai dibilas dengan air bersih memakai mop, ember dan 

alat peras.  Proses pembilasan ini harus dilakukan sebaik-

baiknya sehingga sisa-sisa wax dan stripper tidak tertinggal 

sedikitpun di permukaan lantai.  Untuk itu  sering diperlukan 

proses pembilasan lebih dari satu kali. 

c. Setelah itu biarkan lantai menjadi kering. 

4. Tahap pelapisan: 

a. Celupkan mop dalam ember yang dilengkapi dengan alat peras 

dan berisi Polybrite murni.  Setelah mop dicelupkan, diperas 

setengah kering, lalu dilapisakn ke permukaan lantai secara 

merata.  Biarkan lapisan ini benar-benar kering (15 - 20 menit) 

sebelum melakukan pelapisan kedua dan seterusnya. 

b. Dianjurkan untuk memberi lapisan Polybrite Prestige, 2 – 3 

lapis. 

5. Tahap pemeliharaan 

Untuk pemeliharaan, lantai yang telah dilapisi tersebut dipel setiap 

hari dengan campuran 1 bagian sigla dengan 200 bagian air. 

   

(E) SISTEM PEMELIHARAAN SEHARI-HARI/  

INTERMEDIATE MAINTENANCE 

Tujuan: 

1. Pemeliharaan lantai yang telah dilapis 

2. Pengkilapan kembali lantai yang sudah memudar akibat heavy traffic 

3. Menunda program COATING periodic 
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(1)  Jenis permukaan: 

1. Marmer 

2. Vinyl 

3. Parquet/papan 

4. Terasso 

(2) Bahan kimia 

1. Sigla 

2. Polybrite prestige 

(3) Peralatan yang diperlukan 

1. Mesin poles ultra high speed (Windsor L-1500/Filtronic) 

2. Wet and dry vacuum cleaner ghibli AS 27 

3. Double coster bucket dan winger 

4. Wep mop set. 

(4) Metode pengerjaan 

1. Tahap persiapan: 

a.   Lantai dibersihkan dari kotoran lepas dengan sapu / lobby 

duster 

b.   Bil ada kotoran melekat yang hebat, dibersihkan dengan 

kapel/floor scrapper dengan hati-hati, agar tidak mengores 

lantai tersebut. 

c.   Kotoran melekat yang tipis, dibersihkan dengan wet 

mopping system dengan larutan Sigla/Korda (1:100-200) 

2. Tahap Spray-Buffing 

a.   System spray-buffing untuk mencapai tujuan tersebut 

diatas.  Spray buffing dilakukan setelah tahap persiapan 

dimana kotoran lepas dan melekat telah dibersihkan.    

b.   Semprotkan larutan Polybrite Prestige (El-2) pada 

permukaan lantai 1 meter persegi, kemudian dipoles 

dengan mesin ultra high speed dan floor pad putih / 

jackaroo 20”, poleskan merata hingga mongering.  Apabila 

lantai tersebut mengkilap, pekerjaan spray buffing 

dilakukan lagi, hingga mencapai hasil yang optimal.  
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Pekerjaan dilakuakn per blok M2   sehingga seluruh 

permukaan mengkilap kembali.  Apabila lapisan lantai 

sudah tipis, maka proses re-coating diperlukan. 

c.   Proses Spray Buffing dilakukan secara periodic per 

minggu / perbulan.  Selanjutnya dilakukan Daily 

maintenance (system pemeliharaan sehari-hari) dengan 

wet mopping dan lobby dusting). 

 

(F) GARBAGE HANDLING (PENANGANAN SAMPAH) 

(1) Jenis sampah (kotoran lepas) 

1. Kering 
2. Basah 
3. An organic 
4. Organic 
5. Non infections 
6. Infectious 

(2) Sorting: proses pemisahan sampah 

1. Dilakukan menurut jenis sampah 

2. Mulai dari tiap unit department 

3. Pembungkus kantong plastic 

a. Hitam : Non Infectious 
b. Kuning Infectious (logo: Bio Hazard)  

(3) Pengangkutan sampah 

1. Dilakukan tiap hari : 3 shift (minimal) 

2. Penundaan pengangkutan sampah basah, mengakibatkan 

pembusukan dan Air Borned Disease, Insect Borned Disease 

(Zoonoses). 

3. Pengolahan sampah: 

a.     Sampah kering: metal (besi, seng, stainless steel dsb), 

kertas, karton, kayu dan plastic (pengolahan ulang) 

b. Sampah basah: sisa makanan  dan lain-lain diolah 

menjdai pakan ternak. 

c.     Catatan : sampah ex Rumah Sakit digolongkan sebagai 

Infectious dan harus dibakar dalam Incenerator. 
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4. Akibat pembakaran 

a.     Memacu polusi udara asap (CO2 CH4) 
b. Memacu suhu udara panas 
c.     Memperbesar intesitas radiasi matahari yang jatuh ke 

bumi (menipiskan lapisan atmosfir) 
5. Higyene: 

a.     Clean as you go (keep it clean) 
b. Don’t give them time 
c.     Keep it dry 
d. Wash your hand  

6. Bahan kimia pembersih area sampah: 
a.     Sirafan kons 
b. Absorbit 
c.     Clinil steril. 

(G)       STANDART HOUESEKEEPING CHEMICALS HOTEL-
SURFACE HYGIENE 

No Product Application 
1 POLYBRITE 

SIGOLIT 
Floor Emulsion for Marble, Terrazzoo, 
Vinyl, Wood/Parquet/ 

2 BENDUROL G-105 Wx Stripper 
3 a. SIGLA 

b. OASIS 266 
Multy Purpose Cleaner 
Daily Maintenance 

4 FIX Floor maintenace for granite 
5 a. FLOORDRESS T-500 

b. FLOORDRESS T-510 
c. SAPUR UNIVERSAL 

Carpet shampoo, polishing 
Carpet shampoo, extraction system 
Multi-stain remover for carpet floor  

6 a. PILAX 
b. SATOR 
c. KORDA 
d. OASIS 288 

Toilet/Rest-room care, water scale remover 
Toilet/Rest-room care, fungus disinfectant 
Toilet/Rest-room care, multi purpose 
Toilet/Rest-room care, multipurpose 

7 SERAMAN MEDICAL Liquid, cleaner & disinfectant 
8 a. SIRAFAN Konz 

b. CLINIL STERIL 
Liquid, cleaner & disinfectant 
Powder, cleaner & disinfectant 

9 RILAN Scouring Powder 
10 a. HELIOS 

b. AMOR LIQUID 
c. CHROMOL 

Stainless steel cleaner 
Copper / brass cleaner 
Surface protective 

11 NETTOKLAR Marble /terrazzo floor 
Crystalliser with steel wool pad 

12 a. ALKLAR 
b. OASIS 255 

Glassmirror cleaner 

13 FEFIX Cement film remover 
14 ABSORBIT Food-soiled floor cleaner  

(Receiving Dept. Ware-house, other Group 
Floor). 

Source. PT. Ecolab Indonesia/Hotel Gran Puri Manado.ex Hotel Century 
Manado 
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C. Rangkuman 

Beberapa aktivitas utama yang harus dilakukan dalam sistem pemeliharaan 

sehari-hari antara lain wet mopping system, lantai karpet,  kaca dan cermin, 

furniture, fixture, marble bath room, dan toilet rest room. Untuk periodic 

dilakukan shampooing system, kristalisasi, coating dan polybrite system. 

Penanganan Sampah terdapat tiga aktivitas utama yaitu: identifikasi jenis sampah, 

sorting dan pengangkutan sampah. 

 
D. Tugas 

Latihan Soal 

1. Jelaskan prosedur wet mopping system ? 

2. Jelaskan Empat tahapan pengerjaan dalam proses kristalisasi? 
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LAMPIRAN 1 

GAMBAR  CONTOH 1 PERALATAN YANG DIGUNAKAN  DI PUBLIC AREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: httpbalihousekeeping.blogspot.com 
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LAMPIRAN 2 

GAMBAR  CONTOH 2  PERALATAN YANG DIGUNAKAN  DI PUBLIC AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: httpbalihousekeeping.blogspot.com 
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LAMPIRAN 3 
GAMBAR  CONTOH 3 PERALATAN YANG DIGUNAKAN  DI PUBLIC AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber http://alatcleaningequipment.blogspot.com 
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LAMPIRAN 4 

GAMBAR 4 CONTOH CHEMICAL  

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: http://alathousekeping.blogspot.com 

Chemical cleaning adalah cairan kebersihan berbahan kimia yang aman untuk 
lingkungan. Kami menamakan produk chemical cleaning kami dengan merk MO 
Clean. Chemical cleaning ini digunakan untuk segala macam kegiatan kebersihan. 
Terdapat 2 jenis volume chemical cleaning yaitu dalam bentuk galon dan pail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://suplierchemical.com 
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LAMPIRAN 5 

CONTOH NAMA –NAMA CHEMICAL CLEANING YANG UMUMNYA BISA 
DITEMUKAN DI PASARAN 

No Nama Barang Satuan 

1 
HAND SOAP  
(Varian : strawberry , lemon & Apple) 
(untuk mencuci tangan) 

Galon 

2 FLOOR CLEANER 
(untuk pembersih dan pengkilap lantai) Galon 

3 GLASS CLEANER 
(untuk pembersih kaca) Galon 

4 KARBOL WANGI 
(untuk pembersih toilet, kamar mandi, lantai Galon 

5 
BOWL CLEANER / GETTER 
(untuk pembersih keramik dan porselen pada toilet dan 
wastafel) 

Galon 

6 CARPET SHAMPO 
(untuk pembersih carpet) Galon 

7 METAL PURPOS CLEANER (MPC) 
(untuk pembersih multiguna) Galon 

8 DUST CLEANER 
(untuk pengangkat debu dan pengkilap pada lantai) Galon 

9 
AIR FRESHENER 
(untuk pengharum ruangan) 
Varian : strawberry, apple, lemon, rose 

Galon 

10 DISHWASING LIQUID/ Sabun cuci piring 
(untuk pembersih peralatan dapur) Galon 

11 WAX STRIP 
(untuk melunakkan lapisan sealer dan finish) Galon 

12 SILICA STRIP 
(pembersih kotoran silica yang kuat pada porselen, keramik) Galon 

13 CEMENT REMOVER 
(untuk melunakkan sisa2 semen yang telah mengering) Galon 

14 MARBLE CLENER 
(pembersih marmer) 

Galon 
 
 

15 ODOURLESS 
(untuk anti pesing) Galon 

16 DEGREASER 
(Pembersih noda oil, minyak, lemak dll) Galon 
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Sumber: http://alathousekeping.blogspot.com

17 METAL POLISH 
(Pembersih dan pengkilap Stainless Steel) Galon 

18 PEMBERSIH ALCOBONE 
(Pembersih dinding Alcobon) Galon 

19 
JAMUR KACA 
(Pembersih Jamur kaca, noda karat pada besi stainless & 
Alumunium) 

Galon 

20 NEUTRAL Cleaner / PH Neutral 
(Pembersih dengan PH Netral untuk lantai) Galon 

21 METAL SHINE 
(Pembersih sekaligus mengkilapkan permukaan logam ) Galon 

22 SOFTENER 
(Pewangi pakaian sekaligus melembutkan pakaian ) Galon 

23 Shine Up Galon 

24 New Complite Jonhsond 
(Floor finish yang juga berfungsi sebagai sealer ) Galon 

25 Extra Cleaner 
( Pembersih Serba Guna) Galon 

26 Meta Cham Bubuk Kg 

27 MARBLE POWDER 
(untuk pemoles dan pengkilap lantai marmer) Kg 

28 STRIP POWDER 
(Pembersih Noda pada lantai) Kg 
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LAMPIRAN 6. 

GAMBAR CONTOH ALAT PELINDUNG DIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://produksielektronik.com 
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LAMPIRAN 7  : KUNCI JAWABAN 

JAWABAN SOAL BAB 2 

1. Tugas dan tanggung jawab seorang Public Area Cleaner: 
a. Membersihkan seluruh public area seperti office, lobby, restaurant, 

pub atau lounge, bar, toilet-toilet, meeting room, arcade dan lainnya. 
b. Membersihkan  dan  melakukan pemeliharaan furniture, 

lantai,karpet, kaca-kaca, pintu dan bingkainya, astray di setiap meja 
dan standing astray yang ada di public area. 

c. Memelihara setiap perlengkapan atau peralatan yang digunakan 
untuk bekerja. 

d. In charge pada ruangan yang sedang digunakan untuk kegiatan/ 
event function, meeting, party dan lain-lain. 

e. Membuang sampah-sampah yang ada disetiap astray dan standing 
astray pada tempatnya. 

f. Merawat pot tanaman dan membersihkannya dari sampah-sampah 
disekelilingnya. 

g. Merubah dan mengatur kembali susunan tanaman yang sudah tidak 
sesuai  lagi. 

h. Membersihkan parker area. 
i. Melaporkan segala kerusakan, kehilangan, kejadian-kejadian yang 

tidak semestinya kepada HK supervisor. 
j. Melaksanakan general cleaning sesuai dengan schedule.  
k. Merencanakan dan melaksanakan “Pest Control” 
l. Menerima dan melaksankan tugas yang diperintahkan public area 

supervisor. 
m. Bekerjasa sama dengan baik dengan rekan kerja department lainnya. 

 
2. Sepuluh (10)  areal fasilitas yang harus mendapatkan pemeliharaan oleh 

seorang public area cleaner: 
a. Lobby Area  
b. Public Toilet 
c. Restaurant 
d. Bar 
e. F & B Outlet 
f. Meeting/conference room. 
g. Ballroom 
h. Business center 
i. Fitness & Health Center 
j. Swimming pool 
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JAWABAN SOAL BAB 3 

1. Manual Equipment dalam pemeliharaan adalah: 

a. Broom & Brush (sapu dan sikat) 
b. Container (penampang / penampung) 
c. Linen (lena) 

 
2. Yang termasuk dengan kelompok linen dalam pemeliharaan: 

a. Lap untuk mengelap debu (dust cloth) 
b. Dusting cloth :  kain lap untuk membersihkan furniture yang terbuat 

dari kayu,    bamboo, formica, marmer, rotan 
c. Glass cloth :  kain lap pembersih kaca atau glass 
d. Floor cloth :  kain lap pembersih debu pada lantai marmer dan jenis 

lantai  marmer dan jenis lantai lainnya. 
e. Shoe cloth :  kain pembersih dan pengkilat sepatu 
f. Chamois  :  bulu hewan yang lembut untuk pengelap kaca 
g. Mop :  gumpalan benang / sumbu yang dijepitkan dengan tangkai,   

untuk meresapkan atau menyedot air dan noda / kotoran dari    lantai 
non carpet. 

h. Lobby duster :  kain tipis dari bahan kaos, untuk pembersih khusus 
yang  dipergunakan untuk mengelap debu pada area tertentu  yang    
cepat kotor (lobby). 

3. Jenis vacuum berdasarkan fungsinya: 

a. Dry vacuum cleaner  
b. Wet vacuum  
c. Wet & Dry Vacuum 

4. Bagian-bagian dari vacuum cleaner: 

1) Electric fitments : alat penghubung listrik dalam bentuk steker (plug) 
saklar, kabel dan sebagainya. 

2) Handel (stangk) Pegangan tangan saat alat tersebut digunakan / 
dipakai. 

3) Container (tangki) : Tempat penampungan debu atau kotoran-
kotoranyang disedot 

4) Mesin 
5) Fiber hose :  pipa karet penghubung mesin 
6) Metal hose :  pipa metal penghubung mesin 
7) Alat sedot (sucker) terdiri atas:  

a. Universal sacker  
b. Bush sucker / upholstery tool   
c. Corner sucker   
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5. Satu contoh perlatan dan bagaiman prosedur perawatannya: 

Contoh : Sapu dan Sikat Perawatan 

f. Secara periodic dicuci hingga bersih agar tahan lama. 
g. Selesai dipergunakan, maka kotoran / noda harus dilepas 

(rambut, serat-serat kecil  dsbnya) agar sapu / sikat tetap stabil.  
h. Diletakkan terbalik (sapu / sikat diletakkan mengahadap keatas) 
i. Digantungkan ke dinding.  
j. Dindarkan air masuk / mengendap pada pegangan, untuk 

menghindarkan rapuh  (kayu) atau merusak / melepaskan bristle. 
 
 
JAWABAN SOAL BAB 4 

4. Bentuk dan fungsi dari cleaning supplies 
1)   Cleaning supplies menurut bentuknya, antara lain  : 

e. Liquid (cair) 
f. Cream (pasta) 
g. Powder (bubuk) 
h. Foam (busa) 

2)   Cleaning supplies menurut fungsinya  : 
a. Sebagai cleaner, yaitu bahan pembersih biasa. 
b. Sebagai disinfectant, yaitu pembunuh kuman-kuman 
c. Sebagai sealer atau preventive yaitu bahan pencegah atau 

pelindung, yang terdiri atas  : 
i. Antiseptic :  mencegah tumbuhnya bakteri 

ii. Finisher :  melindungi dan mengkilatkan 
iii. Deodorizer:  mencegah dan menghilangkan bau yang 

membusuk 
e) Sebagai multi purpose, yaitu serba guna atau berfungsi 

ganda. 

2. Klasifikasi dari cleaning supplies: 
i.      SOLVENT (PERCHLOROETHYLENE SOLVENT) 

Adalah chemical yang berfungsi untuk menghilangkan noda 
atau kotoran pada benda-benda atau bahan dengan cara 
melarutkannya terhadap benda / bahan tersebut. Contoh  : dry 
cleaning system (laundry) 

ii.      CHEMICAL ACTION  : 
Adalah chemical yang mempunyai reaksi untuk merobah noda 
atau kotoran pada benda-benda atau bahan, sehingga 
memudahkan pembersihannya. 
Contoh  : cuka untuk membersihkan karat. 
 

iii.     DETERGENT  : 
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Adalah chemical yang berfungsi untuk melepaskan serta 
menghancurkan noda atau kotoran dari suatu benda / bahan 
sehingga noda atau kotoran tersebut tidak akan melekat kembali. 
Detergent terdiri atas  : 
1) Dari bahan lemak / minyak : untuk pembersihan benda dan 

bahan keras  : marmer, kayu dll. 
2) Dari bahan tumbuh-tumbuhan : untuk pembersihan bahan 

yang lunak  : pakaian 
3) Abrasive  
4) Polish 

3. Bentuk, fungsi dan cara pemakaian dari carpet shampoo: 
a. Bentuknya  : cairan berwarna keruh, pink atau yang kecoklatan 
b. Ciri-cirinya : berbau agak wangi dan menimbulkan busa pada saat 

digunakan. 
c. Fungsinya : untuk membersihkan atau mencuci bahan / lantai carpet. 
d. Cara memakainya : disikat dengan menggunakan mesin pada 

permukaan lantai yang cukup luas atau dengan sikat tangan (hand 
brush) pada  permukaan lantai yang sedikit.  Contoh benda 
/permukaan  : carpet kamar. 

 

JAWABAN SOAL BAB 5 

4. Aktivitas utama dalam melaksanakan pembersihan dan pemeliharaan 
benda dan ruangan: 

Beberapa aktivitas utama dalam melaksanakan pembersihan dan 
pemeliharaan benda dan perlatan antara lain:  washing, sweeping, 
mopping, crubbing, vacuuming, carpet shampooing dan  Upholstery 
Shampooing. 
 

5. Jelaskan prosedur perawatanan vacuum setelah habis digunakan: 
Prosedur yang perlu diperhatikan adalah  : 
(4) Setelah kantong penyaringnya (filter) yang terbuat dari nylon 

dikeluarkan, maka kantongan tersebut harus dicuci, maka kemudian 
dikeringkan atau dijemur di tempat yang teduh. 

(5) Pipa utama (hose) atau pipa aluminium yang telah dipergunakan harus 
dicuci dengan cara menyemprotkan air bersih ke dalam pipa, agar 
debu basah atau kotoran yang ikut dan terhisap oleh mesin tidak 
melekat di dalam, terutama pada spiral hose / pipa utama.  Setelah 
bersih lalu dikeringkan dengan menaruhnya secara tegak / diluruskan 
ke bawah sehingga air yang berada di dalam pipa menetes keluar. 

(6) Setelah tangki mesin dikosongkan kemudian dikeringkan dengan 
cleaner cloth atau out of order towel, baik di bagian dalam maupun di 
bagian luarnya. 

6. Jenis protective equipment : 
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(1) Step Ladder (tangga) 
(2) Hand glove (sarung tangan) 
(3) Masker 

JAWABAN SOAL BAB 6 

3. Prosedur wet mopping system : 
(8) Peralatan yang diperlukan 

5. Double caster bucket : ember merah dan biru 
6. Mop presser 
7. Wet mop set (stick, holder wep mop head) 
8. Kain lap 

(9) Bahan pembersih yang diperlukan 
3.  Oasis 266 atau 
4.  Sigla (1 : 100-200) 
Pencampuran bahan pembersih dengan MIXING STATION atau 
MAGIC RACK OASIS 

(10) Kegunaan: 
3. Untuk memberihkan / mengangkat kotoran melekat pada 

permukaan lantai 
4. Agar lantai menjadi bersih dan mengkilap 

(11) Tahap awal: 
Gunakan lobby untuk membersihkan kotoran lepas (pasir, 
debu,kertas, plastic, punting rokok dsb), kemudian gunakan sapu 
dan Dust-pun  untuk mengangkat kotoran tersebut. 

(12) Pelaksanaan : 

5. Mopping dimulai dari ujung dalam dan pinggiran tembok 
6. Mopping dengan angka 8 mundur ke belakang 
7. Kerjakan menurut luas langkah gerakan ke kiri-kekanan 

(jangan terlalu luas dan tidak terjangkau) 
8. Ember cuci mop (warna biru) sering diganti dengan air 

bersih. Ember celup mop (warna merah) berisi larutan Oasis 
266 secukupnya.Ember presser: periksa mekaniknya. 

(13) Objek mopping: Lantai: marmer, Aglomerate, Terazo, Granit, 
Vinylm keramik, Beton , Ubin 

(14) Catatan: Lobby duster dan Wet Mop head yang sudah kotor 
menghitam dikirim ke bagian laundry untuk dicuci. 

 
4. Empat tahapan pengerjaan dalam proses kristalisasi : 

Metode pengerjaan 
1. Tahap persiapan  

Lantai disapu bersih,kotoran yang sukar lepas dari permukaan 
lantai dibersihkan dengan memakai kape secara hati-hati agar tidak 
merusak lantai. 

2. Tahap pembersihan / pengupasan (stripping) 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini: 
f. Hasil yang optimal dari system kristalisasi ini hanya akan 

diperoleh apabila benar-benar bersih dan kering pada saat 
melakukan proses kristalisasi yaitu bebas dari wax, scaler 
maupun kotoran-kotoran berlemak. Oleh karena itu disarankan 
jika perlu untuk melakukan proses pembersihan /pengupasan 
(stripping) 2 kali, dengan Bendoral Forte. 

g. Buatlah campuran 1 bagian Bendurol Forte dengan 3-6 bagian 
air, tergantung pada tebalnya kotoran /wax yang akan 
dibersihkan.  Campuran ini dibasahkan ke lantai diratakan 
dengan mop,lalu didiamkan selama 5-10 menit. Setelah itu 
dilakukan proses stripping. Lakukan proses ini secara 
sistematis supaya tidak ada bagian yang terlewati. 

h. Lantai dibilas dengan air, sisa wax dan Bendurol diangkat 
dengan wet and dry vacuum cleaner atau dengan memakai 
floor wiper dan mob.  Jangan dibiarkan sisa-sisa kotoran 
tersebut mongering pada permukaan lantai.  

i. Lalu lantai dibilas dengan air bersih dengan memakai mop, 
ember dan alat-alat peras.  Proses pembilasan ini harus 
dilakukan sebaik-baiknya sehingga sisa wax dan stripper tidak 
tertinggal sedikitpun dipermukaan lantai.  Untuk itu sering 
diperlukan proses pembilasan lebih dari satu kali. 

j. Setelah itu tunggu sampai benar-benar kering. 
3. Tahap kristalisasi. 

f. Siapkan mesin poles dilengkapi dengan driving blok / insta 
lock dan steelwood pad. Isilah botol dengan Nettoklar murni 
(kocok terlebih dahulu) 

g. Tentukan luas permukaan lantai yang akan dikerjakan misalnya 
1,2 meter (panjang)  x  0,9 meter (lebar). 

h. Semprotkan nettoklar murni pada bagian yang telah 
ditentukan,kemudian segera di poles secara merata dan 
menyeluruh sampai bagian tersebut kering dan mengkilap. 

i. Cara yang sama dilakukan pada bagian-bagian lainnya, secara 
sistematis. 

j. Apabila perlu proses ini dapat diulangi 2 atau 3 kali pada saat 
pengerjaan atau berturut-turut setelah 24 jam berikutnya. 

4. Tahap pemeliharaan 
Untuk pemeliharaan lantai yang telah dilapisi tersebut dipel setiap 
hari dengan campuran 1 bagian Sigla dengan 200 bagian air.  
Lobby duster dahulu sebelum mengepel lantai tersebut. 

 


