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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan 

pertolongan_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan modul ini. Modul ini merupakan salah 

satu bentuk bahan ajar yang dibuat untuk digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses 

belajar mengajar terkait Mata Kuliah Tata Graha dan Binatu 2 di Program studi D3 Pariwisata. 

Adapun judul yang diangkat pada modul ini adalah prosedur pelayanan kamar. 

Modul prosedur pelayanan kamar dalamnya mencakup materi tentang room section, 

jenis kamar dan tempat tidur, room attendant, dan prosedur pembersihan kamar tamu. Adanya 

modul ini diharapkan dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam upaya tercapinya CP 

(Capaian Pembelejaran) dan kopetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Program Studi. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dari 

pembaca/pengguna modul ini. 

 

 

Salam hormat, 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Standar Kompetensi Lulusan 

Standar kompetensi lulusan berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi D3 

Pariwisata yaitu lulusan harus memiliki sikap, pengetahuan dan keteramplan sebagi berikut: 

1. Sikap dan Tata Nilai: 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika. 

 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 Menerapkan nilai-nilai Hospitalitas yang berkelanjutan 

2. Pengetahuna: 

 Menguasai pengetahuan dalam bidang operasional hotel secara umum, meliputi semua 

departemen di hotel diantaranya kantor depan (front office), tata graha (housekeeping), 

laundry, dapur (kitchen), tata hidang (food and beverage service), pemasaran (sales 

and marketing), dan pembelian dan pegudangan (purchasing and store). 

 Menguasai pengetahuan faktual atau prinsip prinsip penyelenggaraan kegiatan 

operasional hotel dengan menggunakan berbagai metode dan media yang tepat dari 

beragam pilihan, penyebar luasan informasi dengan berbagai media, dan evaluasi serta 

menyusun laporan. 
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 Menguasai pengetahuan tentang kualitas kesehatan, kemanan dan keselamatan kerja 

pada bidang perhotelan, tempat-tempat umum, tempat wisata, sarana transportasi dan 

mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Menguasai metode statistik, meliputi : teori tentang teknik pengumpulan, pengolahan 

dan analisis data secara diskriptif serta menyusun dan membaca laporan. 

 Mampu memlilih prosedur/metode pelaksanaan kegiatan operasional hotel sehingga 

lebih efektif dan efisien, serta mencari alternative pemecahan dari setiap masalah yang 

dihadapi. 

3. Keterampilan Umum: 

 Mampumenyelesaikanpekerjaanberlingkupluas,menganalisisdatadenganberagam metodeyang 

sesuai,baikyang sudahbakumaupunyang belum baku. 

 Mampumenunjukkankinerjadenganmutudankuantitasyang terukur. 

 Mampumemecahkanmasalahpekerjaandengansifatdankonteksyang sesuaidengan bidang 

keahlian terapannyadidasarkanpadapemikiranlogis,inovatif,danbertanggung 

jawabatashasilnyasecaramandiri. 

 Mampumenyusunlaporanhasildanproseskerjasecaraakuratdansahihsertamengkomunikasikanny

asecaraefektifkepadapihaklainyang membutuhkan. 

 Mampubekerjasama,berkomunikasi,danberinovatifdalam pekerjaannya. 

 Mampubertanggung jawabataspencapaianhasilkerjakelompok danmelakukansupervise 

danevaluasiterhadappenyelesaianpekerjaanyang ditugaskankepadapekerjayang berada dibawah 

tanggung jawabnya. 

 Mampumelakukanprosesevaluasidiriterhadapkelompokkerjayang beradadibawah tanggung 

jawabnyadanmengelolapengembangankompetensikerjasecaramandiri. 

 Mampumendokumentasikan,menyimpan,mengamankandanmenemukankembalidata 

untukmenjalinkesahihandanmencegahplagiasi. 

4. Keterampilan Khusus: 

 Mampu melaksanakan kegiatan operasional pada departemen kantor depan, tata graha, 

tata hiding sesuai dengan standar hotel bintang 5. 

 Mampu melakukan analisis data dan informasi berbagai laporan terkait masing-masing 

departemen di bawah lingkup kerjanya untuk melakukan tindak lanjut. 

 Mampu menyiapkan minuman sampai dengan penyajiannya. 

 Mampu membuat penawaran dan memasarkan produk dan fasilitas hotel. 
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 Mampu melaksanakan kegiatan pembelian, penyimpanan, distribusi barang-barang 

mudah rusak, bahan tahan lama, dan bahan tidak tahan lama, serta melakukan 

inventori barang. 

 Mampu mempraktekkan dan mengevaluasi kegiatan permintaan dan penawaran usaha 

Hospitalitas. 

 Mampu menghasilkan kegiatan wirausaha dalam skala usaha kecil menengah (UKM) 

mandiri. 

 Mampu menunjukkan kegiatan komunikasi dengan bahasa asing (Bahasa Jepang) pada 

level pengantar; dan bahasa Inggris profesi pada level menengah. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjang tercapainya CPL yang telah 

ditetapkan, maka dibuatlah modul untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Modul 

TahapanPelayanan di Restoran ini merupakan bagian pembembelajaran Mata Kuliah Tata 

Hidangan 1. Capaian pembelajaran keterampilan khusus untuk Tata Hidangan 1 adalah: 

1. Mampu membersihkan kamar tamu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

2. Mampu melakukan prosedur turndown service pada waktu sore 

3. Mampu menjaga kebersihan party pada flornya masing-masing 

4. Mampu memelihara dan menjaga kebersihan serta kelengkapan peralatan yang digunakan 

5. Mampu embersihkan seluruh Public Area seperti Office, lobby, restaurant, pub atau 

lounge, bar, toilet-toilet, meeting room, arcade dan lainnya 

6. Mampu membersihkan dan melakukan pemeliharaan furniture, lantai, karpet, kaca-kaca, 

pintu dan bingkainya, astray di setiap meja dan standing astray yang ada di Public Area. 

7. Mampu membuat In charge pada ruangan yang sednag digunakan untuk  kegiatan / event  

function, meeting, party dan lain-lain 

8. Melaporkan segaka kerusakan, kehilangan, kejadian-kejadian yang tidak semestinya 

kepada HK Supervisor 

9. Mampu melaksanakan general cleaning sesuai dengan schedule 

10. Mampu membuat rencana dan melaksanakan Pest Control 

11. Mampu menerima dan  melaksankaan tugas yang diperintahkan public area supervisor 

12. Mampu bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja department lainnya 

1.2 Tujuan 

Modul ini memuat secara sistematis konsep dasar dan pelayanan kamar sehingga 

diharapkan setelah mempelajari modul ini mahasiswa akan memiliki kompetensi sebagai 

berikut: 
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1. Kognitif : Memahamai konsep dasar room  

2. Afektif : Bersikap ramah serta profesional dalam melayani tamu. 

3. Psikomotorik : Bekerjasama dengan rekan kerja dalam pelayanan sesuai standar yang 

berlaku. 

1.3Deskripsi Mata Kuliah 

Kode Mata Kuliah  :  6123431 

Nama Mata Kuliah  :  Tata Graha dan Binatu 2 

Jumlah SKS   :  3 

Nama Topik   : Prosedur pelayanan kamar 

Jumlah Jam   :  8 jam  

Semester   :  1 

1.4Petunjuk penggunaan modul. 

A. Bagi Mahasiswa: 

1. Modul ini dipelajari sesuai urutan kegiatan pembelajaran yang telah disusun yaitu 

mempelajari materi pembelajaran dan melaksanakan paraktek. 

2. Modul ini harus dipelajari secara sistemtis dalam arti pembelajaran tahap berikutnya 

hanya dapat dipelajari setelah pembelajaran sebelumnya telah dipahami dengan baik. 

3. Pembelajaran modul ini disarankan untuk praktek dilakukan secara berkelompok agar 

hasil yang diperoleh lebih optimal, sedangkan pembelajaran mandiri yaitu memperkaya 

materi pembelajaran serupa dari buku teks lain. 

B. Bagi Dosen: 

1. Modul ini terdiri atas beberapa unit kegiatan pembelajaran. 

2. Sebelum membaca modul ini perlu dipahami terlebih dahulu capaian pembelajaran dan 

kompetensi yang harus dicapai. 

3. Struktur modul ini terdiri atas pendahuluan mencakup kompetensi, capaian 

pembelajaran, tujuan, dan materi  penunjang praktikum serta evaluasi. 
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BAB II 

ROOM SECTION 

2.1 Kegiatan Belajar 1. 

Tujuan Instruksional. 

1. Mampu mendeskripsikan tentang room section 

2. Mampu mendeskripsikan tentang room facilities 

2.2 Uraian Materi. 

A. Pengertian Room Section 

Seksi ini bertanggungjawab terhadap pemeliharaan kamar-kamar tamu yang memiliki 

kebersihan, kerapihan, keindahan, kenyamanan dan kelengkapan kamar-kamar tamu. Seksi ini 

bertanggungjawab terhadap kebersihan kamar-kamar tamu yang siap dijual di hotel. Adapun 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempersiapkan kamar tamu adalah: 

a. Cleanliness (bersih) 

b. Comfortable (menyenangkan) 

c. Attractive (menarik) 

d. Safety (aman) 

Ini semua demi menjaga kepuasan tamu, dimana tamu merupakan raja dan tamu merupakan 

salah satu bentuk promosi yang besar pengaruhnya. Tamu yang datang dengan menerima 

pelayanan yang baik, dan juga keberadaan kamar yang baik, bersih, nyaman, dan aman akan 

mempromosikan hal tersebut kepada rekan-rekannya ataupun kepada keluarga untuk menginap 

di hotel tersebut. 

B. Room Facilities 

1. Perlengkapan kamar tidur 

 Enterance door 

 Door handle 

 Peep bell 

 Door bumper 

 Door closer 

 Door adjusting 

 Safety chain 

 Double lock 

 Room elektonic sign 
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 DND sign 

 Fire safety map 

 Key holder 

 Celling lamp 

 Wooden skirting 

 Picture frame 

 Wardrobe 

 Luggage rack 

 Rest / lazy chair 

 Foot stool 

 Standing lamp 

 Corner table 

 Sofa 

 Coffee table 

 Coffee chair 

 Writing/working table 

 Writing/working chair 

 Writing/working lamp 

 Internet connection 

 Dressing table 

 Dressing chair 

 Dressing lamp 

 Dressing mirror 

 Telephone 

 TV cabinet 

 TV remote 

 Mini bar cabinet 

 Refrianator 

 Night/blin curtain 

 White/daily/sheer/glass curtain 

 Decoration curtain 

 Blacj out 

 Rail curtain 
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 Curtain hook 

 Tie rod 

 Tie back 

 Night/bed side/nakast table 

 Night lamp 

 Wail lamp 

 Control panel 

 Bed 

 Bed bench 

 Air conditioner 

 AC Thermostat 

 AC Grill 

 Decoration/hanging lamp 

 Cornice 

 Smoke detector 

 Water sprinkle 

 Electric socket 

 Garbage bin/waste basket 

 Body mirror 

 Safe deposit box 

2. Perlengkapan kamar mandi 

 Bath tub 

 Water tub 

 Bath tub stopper 

 Bath tub drainage 

 Safety/rubber mat 

 Sfety handle 

 Soap dish/holder 

 Shower head 

 Shower hose 

 Shower curtain 

 Shower curtain hook 

 Shower curtain railcloth line 
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 Towel rack 

 Toilet bowl + washlet/shower gun 

 Bidet 

 Mirror & wall lamp 

 Vanity area: wash basin, water tab, manities tray/holder, soap dish, hand towel holder, 

bottle opener 

 Towel hamper/basket 

 Waste basket/dust bin 

 Tissue roll holder and cover 

 Wall mounted hair dryer 

 Power socket for electric saver 

 Weight scale 

 Floor drainage 

 Waste basket/garbage bin 

3. Room supplies 

 Ashtray 

 Coffee maker/water heater/water jug 

 Tea/coffee cup 

 Tea/coffee soucher 

 Tea spoon 

 Tumler glass 

 Ice cube bucket 

 Shopping bag 

 Umbrella 

 Silk hanger 

 Flash light 

 Compendium 

 Guest dictonary 

4. Linen supplies 

 Double sheet 

 Single sheet 

 Pillow protection 

 Blanket 
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 Bed cover 

 Bed pad/matteras 

 Bed skirt 

 Inner duvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room Facilities 
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Latihan 

Lengkapi tabel jenis-jenis kamar dan kunci di bawah oni 

No Nama Kegunaan 

1 Perlengkapan kamar 

 

 

 

 

 

 

2 Perlengkapan kamar mandi 

 

 

 

 

 

 

 

3 Room supplies 

 

 

 

 

 

 

 

4 Linen supplies 

 

 

 

 

 

 

 

5 Guest supplies 
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BAB III 

JENISKAMAR DAN TEMPAT TIDUR 

2.1 Kegiatan Belajar 1. 

Tujuan Instruksional. 

1. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis kamar 

2. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis tempat tidur 

3. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis kunci 

2.2 Uraian Materi. 

A. Pengertian Kamar Hotel 

Pengetahuan bidang perhotelan semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini ditandai 

dengan bermunculnya istilah-istilah yang mendefinisikan suatu objek yang perlu dipelajari 

semakin mendalam. Jenis-jenis kamar hotel merupakan suatu bentuk perbedaan harga dari 

setiap jenis kamar yang ditawarkan. Jenis kamar juga dapat dikelompokkan menurut tempat 

tidur yang terdapat di dalamnya, menurut letak dan menurut fasilitas yang tersedia. 

Adapun syarat-syarat sebuah kamar tidur hotel adalah sebagai berikut: 

1. Dinding kamar kedap suara terhindar dari kebisingan yang disebabkan oleh suara dari luar 

maupun dari dalam hotel itu sendiri 

2. Pintu dilengkapi dengan alat pengaman berupa kunci double lock, peeping tomb dan safety 

chain 

3. Seluruh lantai dilapisi karpet (terhantung dari jenis hotel) 

4. Jendela dengan tirai yang tidak tembus cahaya dari luar 

5. Tersedia alat pengukur udara di kamar tidur, ventilasi/exhaust di kamar mandi 

6. Tersedia sekurang-kurangnya satu stop kontak di kamar tidur dan satu di kamar mandi 

khusus untuk alat cukur 

7. Dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air 

8. Tersedia instalasi air panas dan air dingin 

9. Tersedia fasilitas untuk kamar tidur maupun kamar mandi. 

B. Jenis Kamar, Kunci Kamar dan Status kamar 

1. Jenis Kamar 

a. Jenis kamar menurut tempat-tempat tidur 

 Single room 
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Adalah suatu kamar yang dilengkapi dengan sebuah tempat tidur yang berukuran 

100 x 200 cm untuk satu orang 

 Twin room 

Adalah suatu kamar yang dilengkapi dengan dua buah tempat tidur yang berukuran 

100 x 200 cm untuk dua orang 

 Double room 

Adalah suatu kamar yang dilengkapi dengan sebuah tempat tidur yang berukuran 

150 x 200 cm untuk dua orang 

 Triple room  

Adalah suatu kamar yang dilengkapi dengan sebuah tempat tidur yang berukuran 

150 x 200 cm untuk dua orang ditambah tempat tidur untuk satu orang.   

 Suite room 

Adalah sebuah kamar yang besar yang dilengkapi dengan ruang duduk, minibar, 

dapur kecil dan balkon. 

b. Jenis kamar menurut letak dan penggunaanya. 

 Connecting room 

Adalah dua buah kamar yang sebelahan yang dihubungkan dengan pintu hubung. 

 Adjoining room 

Adalah dua buah kamar yang bersebelahan yang tidak dihubungkan dengan pintu 

penghubung. 

 Adjecent room 

Adalah dua buah kamar yang terletak pada lantai yang sama dan saling berhadapan. 

 Duplex room 

Adalah dua buah kamar yang terletak diatas dan di bawah yang dihubungkan 

dengan tangga penghubung. 

 Cabana room 

Adalah sebuah kamar yang menghadap ke pantai. 

 

c. Jenis kamar menurut tingkat fasilitasnya 

 Standard room  

Adalah jenis kamar yang harga kamarnya paling murah disuatu hotel karena 

fasilitas yang tersedia didalam kamar tersebut merupakan fasilitas 8 tandur. 

 Deluxe room 
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Adalah jenis kamar yang suatu tingkat lebih dari kamar standar, fasilitas yang 

tersedia didalam kamar tersebut lebih lengkap dari pada kamar standar. 

 Presidential room 

Adalah jenis kamar yang fasilitasnya sangat lengkap dan memiliki harga yang 

paling mahal dalam suatu hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jenis-jenis kunci kamar 

a. Guestroom key 

Adalah kunci kamar yang diberikan kepada tamu apabila tamu tersebut sudah terdaftar 

di counter kantor dapur hotel 

b. Floor key 

Adalah kunci kamar yang dapat membuka seluruh kamar tamu dalam suatu lantai. 

Kunci ini digunakan oleh room key dan room super viser 

1 

3 

2 

Jenis kamar  
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c. Master key 

Adalah kunci kamar yang dapat membuka seluruh kamar yang ada dihotel tersebut. 

d. Pass key 

Adalah kunci yang dibawah oleh room attendant selama bertugas membersihkan 

kamar 

e. Emergency key 

Adalah kunci kamar yang digunakan apabila ada keadaan darurat dan kunci ini bias 

untuk membuka semua kamar tamu meskipun kamar tersebut dalam doble lock. Kunci 

ini dipegang oleh executive housekeeper 

f. Grand master key 

Adalah kunci kamar yang dapat membuka seluruh kamar tamu yang ada dalam hotel 

dan seluruh ruangan yang ada dalam hotel. Kunci ini dipegang oleh general manager. 

3. Status Kamar 

Status kamar merupakan pernyataan mengenai bagaimana keadaan suatu kamar yang 

sebenarnya. Apabila status kamar sudah diketahui, pihak house keeping atau frotoffice 

dapat melakukan tindakan yang terhadap status kamar-kamar tersebut. Misalnya jika 

terjadi perbedaan status kamar, pihak frort office membuat room discrepancy reports. 

Status kamar dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Vacant clean (VC), yaitu kamar kosong dalam keadaan bersih dan siap untuk dijual. 

b. Vacant Dirty (VD), yaitu kamar kosong dalam keadaan kotor dan belum siap untuk 

dijual. 

c. Occupied (O), yaitu kamar yang dihuni oleh tamu. 

d. Sleep Out (SO), yaitu tamu tidak menginap di hotel tapi barangnya ada di kamar dan 

namanya terdaftar di hotel. 

e. Out of order (ooo), yaitu kamar dalam keadaan rusak dan tidak dapat dijual. 

f. Do not Distrub (BB), yaitu sebuah benda yang menyatukan bahwa tamu tidak ingin 

diganggu oleh siapa pun. 

C. Guestroom Facilities. 

Fasilitas kamar adalah fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel sesuai dengan standar 

hotel tersebut, dimana fasilitas ini merupakan kebutuhan/keperluanmu sehari-harinya selama 

menginap di hotel. Fasilitas kamar dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: 

a. Fixture yaitu fasilitas yang disediakan di kamar yang menempel pada tempatnya dan tidak 

dapat dipindahkan, disebut juga non moviable facility. 
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b. Contoh Wardrobe, Bathtub, Wash basin, Talet bowl, lampu-lampu kamar yang menempel 

pada tempatnya. 

c. Furniture yaitu fasilitas yang disediakan di kamar yang dapat dipindahkan dan merupakan 

kebutuhan pokok disebut juga moveable facility. 

d. Room Equitment yaitu fasilitas yang disediakan di kamar diluar fixtur dan furniture, 

fasilitas ini berfungsi sebagai penambah kelengkapan dan kenyamanan untuk tamu di 

kamar. 

e. Guest Supplies yaitu: fasilitas kamar yang disediakan oleh pihak hotel untuk keperluan 

tamu selama menginap, yang merupakan kebutuhan tamu sehari-hari dan biasanya dapat 

dibawa pulang oleh tamu. 

Perlengkapan Kamar Tidur 

Perlengkapan kamar tamu disuatu hotel belum tentu sama, perbedaan ini disebabkan oleh kelas 

atau bintang yang dimiliki oleh hotel tersebut. Contoh perlengkapan kamar: 

a. Bed (tempat tidur). 

b. Night table (meja malam). 

c. Night table lamp (lampu meja malam). 

d. Telepon. 

e. Ward robe (lemari pakaian). 

f. Luggage rack (rak barang). 

g. Dressing table (meja menghias). 

h. Dressing chair (kursi menghias). 

i. Dressing mirror (cermin menghias). 

j. Arm chair (kursi minum). 

k. Coffee table (meja untuk minum). 

l. Coffee table lamp (lamu meja untuk minum). 

m. Balkony table (meja serambi). 

n. Balkony chair (kursi serambi). 

o. Wall mirror (kaca). 

p. Waste basket (keranjang sampah). 

q. Glass Curtain (gorden tipis). 

r. Night curtain (gorden tebal) 
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Perlengkapan Kamar Mandi 

Selain kamar tidur, kamar mandi pun harus dilengkapi dengan peralatan kamar mandi. 

Contoh perlengkapan kamar mandi untuk kamar standard: 

a. Bathtub (bak mandi). 

b. Shower (pancuran air). 

c. Bath towel rack (tempat handuk mandi). 

d. Bath sop holder (tempat sabun). 

e. Safety handle (pegangan pengaman). 

f. Shower Curtain (tirai mandi). 

g. Toilet bowl (jamban). 

h. Wash basin (bak cuci tangan). 

i. Mirror (kaca). 

j. Hand towel rack (rak handuk tangan). 

k. Kleenex tissue dispenser (tempat tissue). 

l. Was basin table (meja bak cuci tangan). 

m. Bootle opener (pembuka botol). 

n. Hook (gantungan pakaian). 

o. Waste basket (tempat sampah). 

p. Hairdyer (pengering rambut) 

 

Latihan 

Lengkapi tabel peralatan dan kelengkapan peralatan kamar hotel. 

No Nama Kegunaan 

1 Jenis kamar menurut tempat-tempat tidur 

 

 

 

 

 

 

2 Jenis kamar menurut letak dan penggunaanya 
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3 Jenis kamar menurut tingkat fasilitasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jenis-jenis kunci 
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BAB IV 

ROOM ATTENDANT 

2.1 Kegiatan Belajar 3. 

Tujuan Instruksional. 

4. Mampu mendeskripsikan tentangtugas dan tanggungjawab room attendant 

5. Mampu mendeskripsikan tentanga standar kualifikasi room attendant 

6. Mampu mendeskripsikan tentang performans kerja room attendant 

2.2 Uraian Materi. 

A. Pengertian Room Attendant 

Kamar merupakan bagian dari hotel yang memiliki pendapatan terbesar dari semua 

bagian yang ada di hotel. Hotel sebagai sarana yang menyediakan pelayanan akomodasi harus 

memperhatikan pelayanan terhadap tamu agar tamu yang menginap selalu merasa aman, 

nyaman selama berada di hotel. Pelayanan hotel tidak hanya menyediakan produk berupa 

kamar, makanan, dan minuman, tetapi hotel juga service. Dua hal tersebut tidak dapat berjalan 

sendiri-sendiri tapi harus berjalan bersamaan. Tamu yang datang tidak hanya memperhatikan 

pruduk tetapi juga memperhatikan service atau pelayanan. 

Adapun tugas pokok dari room attendant adalah secara rutin melakukan pekerjaan 

membersihkan kamar kamar mandi. Menurut Rumesko (2001) room attendant atau room boy 

adalah petugas yang bertanggungjawab menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan, 

kenyamanan dan kelengkapan kamar kamar tamu. Sebelum kamar siap dijual, kondisi kamar 

harus dalam keadaan bersih, rapih, nyaman, aman, dan tenang karena kamar merupakan produk 

utama dari hotel, untuk itu seorang room attendant harus melaksanakan tugasnya sesuai 

prosedut yang berlaku.  

B. Standard Kualifikasi Hasil Kerja Room Attendant 

Berbicara tentang kualifikasi kerja merupakan sebuah penilaian kelas atau standard atas 

suatu hasil kerja yang dinyatakan dalam bentuk tingkat baik buruknya suatu hasil kerja. Jadi 

yang dimaksud dengan kualitas hasil kerja room attendant pada saat pembersihan kamar. Untuk 

menentukan baik buruknya suatu hasil kerja room attendant dipakai kriteria yang telah 

ditentukan oleh pihak hotel, kriteria inilah yang disebut dengan standard kualifikasi. Standar 

kualifikasi adalah mempersiapan kamar sampai konsisi siap untuk dijual. Standar inilah yang 

harus dicapai seorang room attendant dalam mempersiapakan kamar hotel. 
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Persyaratan kamar yang termasuk kategori siap untuk dijual terdiri atas berberapa 

persayaratan antara lain: 

a. Kebersihan. 

Kamur harus bersih dari sampah dan debu, abu rokok, noda dan serangga. 

b. Kelengkapan. 

Kamar haru dalam kondisi lengkap dengan isinya, baik peralatan maupun supplies. 

c. Fungsi 

Semua peralatan yang ada di dalam kamar harus berfungsi sebagaimana mestinya dalam 

arti tidak ada yang rusak. 

Yang termasukstandardperlengkapan (peralatan dansupplies) kamar   tidur   tamu   

hotel, antara   lain: 

1.  Tersedia tempat   tidur   untuk    satu   orang   atau   untuk    dua   orang. 

 Spring Mattess, kasur    pegas   dengan    pegas   yang   tetap, kuat dan stabil. 

 Pillow (Bantal) 

 Sheet (sprei)3 buah   per tempat   tidur 

 Blanket (selimut) 1   buah   per tempat   tidur 

 Bed cover (penutup tempat tidur) 1 buah   per tempat    tidur 

 Bed pad (alas   tempat    tidur   yang   dipasang   dibawah   sheeq 1 buah   per tempat   

tidur. 

2.    Wardrobe/Closet, almari   pakaian      dan   gantungan    baju(hanger)sebanyak 8 buah. 

3.  Meja kecil disamping tempat   tidur   dengan    lampu(night table dan   nightlamp) 

4.  Meja rias dengan kaca dan kursinya (Dressing Table and Chair). 

5.  Meja dengan   2 buah   kursi (coffee table & arm chair). 

6.  Luggage rack (tempat   untuk    koper). 

7.   Waste Basket (keranjang sampah). 

8.  Tempat air minum dan 2 buah gelas yang telah dimasukkan kantong/plastic steril. 

9.  2 buahkantongtempat cucian (laundry   bag). 

10. Sebuah maplengkap dengan isinya, minimal kertassurat,amplopsurat,blanko telegram 

&telex, kartu pos (Stationary folder) 

11.Don't Disturb sign. 

12.Laundry/Dry Cleaning List (daftar   cucian) 

13. Door knob menu (daftar    pesanan      makanan    untuk    makan pagi). 

14. Room service menu. 

15. Service directory (petunjuk pelayanan hotel) 
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16. Alat pembersih sepatu 

17. Sewing kit 

18. Asbak minimum 2 buah dan korek api 

19. Sebuah TV 

20. Refrigerator (lemari es) yang dilengkapi dengan berbagai macam minuman (mini bar). 

21. Telephone (internal dan external) 

22. Telephone directory 

Yang termasuk perlengkapan (peralatan dan supplies) di kamar mandi antara lain: 

a. Peralatan: 

 Bath Tub, shower dan tempat sabun 

 Wash Bastin (tempat untuk mencuci tangan) dan kaca rias 

 Toilet Bowl 

 Towel rack/holder (gantungan handuk) 

 Shower Curtain and rail 

 Wast basket (tempat sampah) 

 Tissue holder & Toilet Paper holder 

 Wall & cealing lamp (lampu) 

 Telephone parallel dari kamar tidur 

b. Supplies: 

 Soap (sabun mandi) 

 Shampoo & Conditioner 

 Bath foam (sabun mandi cair) 

 Tooth Brush & Paste (Sikat gigi dan pasta gigi) 

 Body lotion. 

 Cotton Buds 

  Shower cap. 

 Sanitary   bag. 

 Toiletpaperroll. 

 Tissue box. 

 Gelas. 

 Handuk/Towels (hand, face, bath) 

 BathRobe 

 Bathmat 
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 Astray   dan matches 

Semua    peralatan   tersebut    wajib   ada   dalam    setiap    kamar    di hotel berbintang. 

C. Tugas Dan Tanggungjawab Room Attendant 

Room   Attendant    bertanggung    jawab     terhadap     pemeliharaan kamar-kamar     

tamu     hotel,yang    meliputi     kebersihan, kerapihan, keindahan   dan kenyamanan   tamu   di 

hotel. 

Di dalam    menjalankan    tugas    sehari-hari, room   attendant   harus mengadakan persiapan-

persiapan    yang lebih dikenal   dengan "Preparation Before Starting   a Job". 

Persiapan   ini dilakukan   oleh   room attendant dengan    tujuan mencegah perriborosan waktu   

dan tenaga.    Hal ini dapat    dilihat   dari persiapan   trolley/ cart room attendant. Persiapan   

yang   kurang    baik akan mempengaruhi pelaksanaan pembersihan kamar, dimana nantinya 

room attendant   akan    bolak-balik   ke   pantry/floor station   untuk mengambil    linen   atau    

supplies    yang   kurang, keadaan seperti    ini tentu saja   memboroskan   waktu   dan   tenaga.    

Persiapan   kerja   yang baik dapat    mencegah    pemborosan    waktu      dan     tenaga      serta 

memungkinkan   room attendantuntuk    bekerja   dengan    tenang. 

Secara     umum     persiapan    yang    harus     dilakukan     sebelum mulai bekerja, adalah: 

a. Melapor    ke   Housekeeping    Office untuk     absensi     dengan     cara menandatangani     

'sign in book', sekaligus   untuk    mengetahui    floor/lantai berapa    room attendant 

tersebut     bertugas pada hari itu.  

b. Setelah     mengetahui floor/lantai     mana     ia   bertugas    hari    itu, mintalah'Room 

Report'   serta    key/kunci    dari    floor   tempat     ia bertugas kepada   Floor Supervisor 

yang bertugas   pada   saat   itu. 

c. Naik kelantai/ floor masing-masing. 

d. Menyiapkan   trolley dan mengisinya dengan    linen supplies, guest supplies, cleaning 

supplies dan cleaning equipment. 

e. Setelah    trolley terisi, periksa   kelengkapannya, selanjutnya    room attendant siap untuk    

bekerja. 

Mengingat   bahwa     salah    satu    produk     utama     dari    sebuah hotel   adalah     

kamar    yang   siap   untuk     dijual, maka    tidak    dapat dipungkiri    bahwa     room 

attendant   sebagai     tenaga     vital    dalam menyiapkan    kamar-kamar    tersebut     harus     

menyadari    fungsi    dan tanggung jawabnya yang besar   itu. 

Dalam     melaksanakan     tugasnya     sehari-hari      setiap      roomattendant harus     

selalu    memperhatikan     waktu     demi   waktu     agar segala   tugas   yang   diberikan 
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kepadanya   dapat    diselesaikan    denganbaik   dan   tepat    pada    waktunya.    Seorang     

room attendant   sudah harusmengerti aturan-aturan yang diberikan oleh 

atasan/perusahaansebagaisuatu    pedomankerja.Pedomankerja room 

attendantdalammempersiapkan kamarbiasadisebut     'Step by StepProcedure'.Step by step 

procedure telah diatursedemikian rupa dengantujuan       menghemat waktudan tenaga, 

memudahkan room attendant dalambekerjadan      memperhatikan etikasyarat kebersihan 

dankesehatan. 

D. Performans Kerja Room Attendant. 

1. Persiapan Diri 

Seorangroomattendantharus benar-benar menjadiroom attendant   yang   baik   dan   

memperhatikanpenampilannya. Dalam melakukan tugasnya akanberhubungan langsung dengan 

tamu, oleh karena itu Room Attendant perlu memperhatikankebersihan dan kerapihannya, 

mulai   dari ujungrambutsampai keujung kaki, antaralain: 

a. Rambut 

Untuk   pria-nya    tidak   dibenarkan   

berambut   panjang, dan   harus tersisir    

rapi.   Untuk   wanitanya, apabila    

rambutnya    panjang     ikat dengan   rapi. 

b. Kuku 

Tidak diperkenankan   memiliki kukuyang 

panjang karena akan 

mengganggukelancaran    kerja, selain    

itu   kuku   yang    panjang dapat   

merusak linen   dan melukaitanganbila 

kukunyapatah. 

c. Gigi Dan Mulut 

Seorang    Room Attendant harus    mernperhatikangigi dan   mulutnya,dan   harus    

dirawat    setiap   hari sehingga   bersih    dan   nafas terasa segar. 

d. Tubuh 

Harusselalumembersihkantubuhnya,dengancaramandi sesuai dengan persyaratan(2 kali   

sehari)sehinggatubuhnya selalutetapsegar dan tidak menimbulkan   bau   badan. 

e. Uniform 
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Seorang    Room Attendant harus    selalu   memakai   seragam     kerja yang   telah   

ditentukan    oleh manajemen   hotel.   Dalam    memakai seragam    kerja   harus    rapi   

dan   menjaga kebersihannya.Sepatu jugaharusselalubersihdansebaiknyadisemiragarterlihat 

mengkilap. 

2. Persiapan   AdminiStrasi    Kerja. 

Sebelummembersihkandan menyiapkankamar, room attendant harnsmengikuti    

briefing yang disampaikan olehSupervisor untukmendapatkannornornomor kamaryangakan 

dibersihkan   dan untuk    mengetahui   apakah    ada tugastugas    lain yang harus   

dilaksanakan. 

Persiapanpersiapan yangharusdilakukanantaralainadalah: 

a. Administrasi   kehadiran 

b. Laporan kerjadi Housekeeping Office 

c. Mengikuti briefing dari SuperVisor 

d. Menerima Room Assignment (penugasan kamar) 

 

Setelah ituroom attendantmenyiapkan alat-alat untuk memeriksadanmelaporkankondisi   

kamar. 

Alat-alat   ituadalah: 

a. Room Attendant Report. 

b. Room Boy Control Sheet. 

c. Kunci kamar 

d. Pulpen   atau   pensil 

e. Block note 

 

3. Persiapan Sarana Kerja 

Saranakerjautama    dariseorangRoom 

AttendantadalahRoom AttendantTrolleykereta 

yangdigunakanolehRoomAttendantdalam     

melakukantugasnyamembersihkankamartamu       

untukmembawaseluruh peralatarr kerja 

danperlengkapankebutuhantamu. 

Sarana kerjalainnyaantaralainadalahVacuum    

Cleaner, Brush, Hand Caddy (untuk   membawa 



 
25 

 

cleaning tools), dll.Peralatankerja ini disiapkan   sesuaidengankebutuhansebelum mulai   kerja. 

Komponen isi Trolley/Cart: 

a. Linen Supplies: 

 Sheet (double dan single) 

 Pillow cases 

 Towels (bath, hand, face) 

 Bath mat 

 Bathrobe 

b. Guest/Bathroom Suplies/Amennitis: 

 Soap (hand, bath) 

 Shampoo + Conditioner 

 Bath foam 

 Tooth Brush & Paste 

 Comb 

 Shower Cap 

 Sewing Kit 

 Shaving Kit 

 Tissue 

 Sanitary/disposal bag dll 

c. Room supplies: 

 Ashtray 

 Candle 

 Matches 

 Glasses, dll 

d. Cleaning Supplies/Tools: 

 Toilet Bowl brush. 

 Hand   brush 

 Brooms 

 Cleaning Clothes (glass, floor, dust) 

 Dust and Wet Mops 

 Sponge 

 Spray Bottle 

 Rubber   Gloves 
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 Protecting Eye Covering 

 Chemicals(glass cleaner, multipurpose,airfreshener,furniture polish,windowcleaner) 

 Cleaning Buckets/ Hand Caddy 

e. PrintingdanStationaryKit 

 Ballpoint 

 Pencil 

 Sticker 

 Writing paper/letter head 

 Fax paper 

 Envelope 

 Memopad 

 Post card 

 Guest comment 

 Door knob menu 

 Don't disturb sign 

 Mini bar list 

 Laundry list 

 Laundry bag 

 Slipper, dll. 

Latihan 

Lengkapi tabel komponen isi trolley/cart di bawah ini. 

No Klasifikasi Uraian kegiatan 

1 Linen Supplies: 

 

 

  

2 Guest/Bathroom Suplies/Amennitis: 
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3 Room supplies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Supplies/Tools: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Printing dan Stationary Kit 
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BAB V 

PROSEDUR PEMBERSIHAN KAMAR TAMU 

2.1 Kegiatan Belajar 4. 

Tujuan Instruksional. 

1. Mampu mendeskripsikan tahapan pembersihan kamar 

2. Mampu mendeskripsikan teknik dan prosedur pembersihan kamar 

3. Mampu mendeskripsikanteknik membuka tempat tidur (turn down service) 

2.2 Uraian Materi. 

A. Menata Peralatan dan Troli 

Sebelum room attendant melakukan tugas untuk membersihkan kamar terlebih dahulu harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Persiapan Diri (Penampilan) 

Room attendant dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kebersihan dan 

penampilan. Yang dimaksud dengan penampilan room attendant adalah penampilan dari 

segi fisik maupun mental yang dapat dipertanggung jawabkan perwujudannya, baik kepada 

tamu, atasan, maupun sesama karyawan dan sikap yang sopan selalu siap melaksanakan 

tugas dengan penuh keramahan dan rasa tanggung jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

oleh room attendant adalah sebagai berikut: 

 Berpenampilan rapih dan bersih serta sopan 

 Rambut pendek diatas kerah 

 Bagi wanita bila rambut panjang harus diikat/digelung  

 Tidak mengenakan assesories yang berlebihan 

 Tidak menggunakan make-up yang berlebihan 

 Tidak berkumis/berjenggot bagi laki-laki 

 Kebersihan tangan, kaki, badan tidak berbau, kuku tidak diperbolehkan panjang 

 Kebersihan gigi 

2. Menyiapkan peralatan. 

Sebelum melaksankan tugasnya room attendant harus mempersiapkan peralatan sebagai 

berikut: 

 formulir pramugraha (roomboy sheet) 

 kunci kamar 

 pulpen atau pensil 
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 buku catatan (block note) termasuk linen dan guest supplies 

 menempatkannya dengan rapi ke dalam room attendant trolley 

3. Menyiapkan room attendant trolley 

Trolley adalah kereta yang digunakan oleh room attendant/roomboy untuk melaksanakan 

pekerjaannya untuk membawa seluruh perlengkapan dan alat pembersih.Berdasarkan hasil 

pemeriksaan kondisi atau status kamar, seorang room attendant dapat menghitung jumlah 

kamar yang akan dibersihkan, ini berarti bahwa jumlah linien yang diperlukan dapat 

diketahui. Berdasarkan jumlah linien yang diperlukan, room attendant melengkapi linien 

dan perlengkapan lainnya pada room attendanttrolley sesuai dengan kebutuhannya.  

Dengan demikian Room attendant Trolley digunakan untuk memperoleh cara kerja yang 

efektif dan efisien, dan oleh karenanya Room attendant/roomboy/maid dapat membawa 

sekaligus seluruh peralatannya sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Adapun barang-barang keperluan tamu yang disiapkan dalam room attendant trolley adalah 

sebagai berikut: 

a. Line Supplies. 

 Double sheet (sprei untuk double bed) 

 Single sheet (sprei untuk single bed)  

 Pillow case (sarung bantal)  

 Bath towel (handuk mandi)  

 Hand towel (handuk tangan)  

 Face towel (handuk muka)  

 Bath mat/Bath Rug (keset untuk di kamar mandi) 

b. Guest Supplies. 

 Bath soap 

 Hair shampoo  

 Bath foam  

 Tooth brush & paste  

 Tissue  

 Toilet paper 

 Shower cap  

 Sanitary napkin 

 Sanitary bag/disposal bag  

 Sewing kit  
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 Matches  

 Candle  

 Stationary kit:  envelope, writing paper, postcard, cable gram, memo pad,   guest 

comment slip, ball point  brosur, stiker dll 

c. Room Supplies. 

 Asbak   

 Gelas minum  

 Bola lampu, dsb 

d. Others supplies 

 Laundry bag 

 laundry cleaning list 

 room service menu 

 door knob menu 

 Do Not Disturb sign 

 telephone tend card 

 folder/hotel promotion 

 TV/video programme 

 sewing kit 

 formulir lain yang diperlukan  
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4. Tahap-tahap Pembersihan Kamar 

a. Bila hotel dalam occupancy tinggi (70-100%) maka urutan kamar yang harus 

dikerjakan adalah: 

 VC (Vacant Clean). 

 Check Out (kamar yang sudah ditinggalkan oleh tamu). 

 VIP room (bila ada). 

 Please Make Up Room. 

 Occupied Room. 

 Long Staying Guest. 

 Sleep Out. 

 Resident employee. 

 Don’t Disturb 

b. Bila hotel dalam occupancy normal (40-60%) maka urutan kamar yang harus dikerjakan 

adalah: 

 Vip Room (bila ada). 

 Please Make Up Room 

 Occupied Room. 

 Check Out Room. 

 Long Staying Guest. 

 Vacant Clean. 

 Resident Employee. 

 Don’t Distribute. 

c. Bila hotel dalam occupancy rendah (10-30%) maka urutan kamar yang harus dikerjakan 

adalah: 

 Vip Room (bila ada). 

 Please Make Up Room 

 Occupied Room. 

 Long Staying Guest 

 Sleep Out. 

 Check Out. 

 Vacant Clean. 

 Resident employed. 

 Don’t Disturb. 
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B. Teknik dan Prosedur Pembersihan Kamar 

Kamar tamu hotel biasanya terbagi alam dua bagian yaitu 

kamar tidur dan kamar mandi. Saat tamu check-in biasanya tamu 

akan memperhatikan kamar jika dalam keadaan bersih, syaman, 

tenang, dan aman. Adapun prosedur yang harus diperhatikan 

dalam pembersihan kamar adalah sebagai berikut: 

1. Entering the room 

a. Check status kamar 

b. Check kamar yang do not disturb. Jangan ketuk apabila ada tanda tersebut 

c. Ketuk pintu/tekan bel dan ucapkan ‘housekeeping’. Jangan menggunakan kunci pada 

saat mengetuk pintu 

d. Tunggu sebentar. Apabila tidak ada jawaban ketuk sekali lagi dengan mengucapkan 

‘housekeeping’. 

e. Tunggu lagi beberapa saat. Apabila tidak ada jawaban bukalah pintu kamar perlahan-

lahan dengan mengucapkan ‘housekeeping’ atau ‘excues me’ 

f. Apabila tamu masih tidur atau masih di kamar mandi, tinggalkan kamar secara 

perlahan-lahan dan tutup pintu kembali. 

g. Apabila tamu menjawab tanyakan kapan kamar dapat dibersihkan 

h. Apabila kamarnya kosong, tempatkan trolley di depan pintu kemudian letakkan ‘door 

stopper’ di bawah pintu dan biarkan pintu tetap terbuka. 

2. Beginning task 

a. Ambil hand caddy dari trolley dan bawah masuk ke kamar 

b. Nyalakan semua lampu dan ganti apabila ada lampu yang putus 

c. Buka night curtine dan jendela atau sliding door 

d. Check AC dan kecilkan 

e. Cek mini bar. Jika status kamar tersebut ‘ckeck out’ bertiahukan kepada mini bar 

ckecker untuk membuat bill dan dikirim ke front office chasier. Buat lapotran apabila 

ada barang-barang yang rusak atau terbaah oleh tamu, kemudian laporkan kepada flor 

supervisor 

f. Bersihkan gelas-gelas dan asbak yang kotor. Ganti korek apinya dengan yang baru 

g. Bersihkan bekas room service trilley atau tray, letakan dengan rapi di luar kamar dan 

telephone room service untuk mengambilnya 

h. Kumpulkan semua sampah dari kamar ke dalam tempat sampah 
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i. Buang semua sampah tersebut ke dalam pelastik sampah pada trolley. Bersihkan dan 

lap tempat sampah itu dengan floor cloth 

j. Aturlah semua pakaian tamu di kamar dan gantungkan di wardrobe. Pakaian tidur 

dilipat rapih dan letakkan di atas bed cover 

k. Semua sepatu diatur dengan rapih, pisahkan antara sepatu pria dengan sepatu wanita 

l. Untuk kamar check out laporkan jika ada barang tamu yang tertinggal di kamar 

kepada floor supervisor. 

3. Stripping the bed 

a. Angkat barang-barang yang ada di atas tempat tidur, seperti pakaian tamu yang 

berantakan dan masukan dalam lemari 

b. Angkat bed cover dan selimut, lipat dan letakkan di atas kursi 

c. Check bed cover dan selimut. Apabila ada noda atau robek ganti dengan yang baru 

d. Angkat sheets/sprei dan sarung bantal dari bantalnya. Letakkan bantal di atas kursi 

e. Check di bawah tempat tidur apakah ada sampah atau barang-barang tamu. Angkat 

dan letakkan di tempat yang sesuai. 

4. Making the bed 

Persiapan: 

a. Semua liner kotor dipindahkan 

b. Linen bersih di bawah ke dalam kamar 

c. Periksa tempat tidur, apabila ada yang rusak  

d. Untuk mattress harus ada perputaran yang dilakukan setiap empat bulan sekali, untuk 

menjaga agar mattress dalam keadaan seimbang dan tidak miring 

e. Periksa bed pad apakah robek atau tidak 

Langkah kerja: 

a. Secara berkala baliklah matras sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

b. Letakkan pelindung matras di atas matras. Pelindung ini harus dibalik setiap hari 

c. Pasang sheet pertama. Jahitannya menghadap ke bawah dan sisi sheet yang ada di 

kepala dan kaki tempat tidur harus sama, garis lipatannya harus berada di tengah-

tengah 

d. Sisa sheet dekat head board dan dekat kaki tempat tidur dilipat ke bawah matras 

dengan membentuk lipatan segi tiga dan rapih 

e. Sheet kedua dibentangkan di atas sheet pertama, jahitannya menghadap ke atas posisi 

sheet pada bagian kepala sejajar dengan ujung tempat tidur. 

f. Pasang selimut di atas sheet ke dua dengan posisi kira-kira 30 cm dari ujung matras 
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g. Pasang sheet ketiga di atas selimut dengan jahitan lipatan menghadap ke bawah. Posisi 

sheet sejajar dengan selimut 

h. Kelebihan dari sheet kedua pada sisi atas dekat head board dilipay dan dirapikan kea 

rah kaki. Sheet kedua selimut dan skeet ketiga dilipat kerah bawah matras dan 

dirapikan 

i. Semua sheet dan selimut pada sisi kaki dimasukkan ke bawah matras. Buat lipatan 

berbentuk segitiga pada kedua sudut matras dengan rapih 

j. Letakan bantal yang sudah dipasang dengan sarungnya dan disusun dengan rapih di 

dekat head board 

k. Setelah semuanya rapih tutup dengan bed cover dari arah kaki kearah kepala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dusting 

Rerdapat dua acara melakukan dusting yaitu: 

a. Dry and damp dusting 

 Sediakan 2 (dua) buah cleaning cloth, dan damp cleaning cloth 

 Angkat /pindahkan semua benda yang dari perabot yang akan dibersihkan 

 Bersihkan debu atau kotoran yang menempel pada perabot dengan menggunakan 

damp cloth 

 Ulangi pembersihannya dengan menggunakan dry cloth, sampai perabot tersebut 

benar-benar bersih. 

 Kembalikan benda/barang yang dipindahkan ke tempat semula. 

b. Dusting dengan menggunakan Polish Cleaner 

Urutan Tempat Tidur 
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 Sediakan 3 (tiga) buah clening cloth, 1 (satu) buah dry cloth, 2 (dua) buah damp 

cleaning cloth 

 Pindahkan semua benda yang ada pada perabot yang akan dibersihkan 

 Bersihkan debu/kotoran dengan menggunakan damp cleaning cloth 

 Poleskan polish cleaner secara merata ke permukaan perabot yang dibersihkan 

dengan menggunakan damp cleaning cloth yang telah diberi polish cleaner. 

 Gosoklah permukaan perabot yang telah diolesi polish cleaner, dengan 

menggunakan dry cloth sampai perabot benar-benar bersih dan mengkilap. 

 Kembalikan benda yang dipindahkan ketempat semula. 

6. Cleaning the bath room 

a. Nyaakan lampu dan biarkan pintu dalam keadaan terbuka 

b. Angkat handuk-handuk yang sudah terpakai, masukkan ke dalam linen bag yag ada di 

trolley 

c. Bersihkan sabun-sabun bekas, shower cap dan buang ke tempat sampah 

d. Buag sampah-sampah ke dalam plastok bag yang ada di trolley 

e. Isilah wash basin dengan air dan deterjen 

f. Cuci semua gelas dan asbak. Keringkan gelas dengan lap khusus 

g. Cuci wash basin, wash basin counter dan kran air 

h. Bersihkan cermin dan periksa noda-noda yang terdapat pada dinding sekitar wash 

basin counter 

i. Bersihkan tolet bowl. Sebelum toilet bowl dibuka flush dahulu air yang ada di 

tangkinya. Bersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan toilet bowl brush 

ditambahkan dengan chemical. Untuk tempat duduk dan tutupnya dibersihkan dengan 

menggunakan sponge khusus 

j. Bersihkanshower dan cuci shower curtain 

k. Bersihkan dinding sekitar bathtub dan tempat sabunnya 

l. Bersihkan rubber mat dan keringkan dan drain stopper 

m. Bersihkan bathtub lalu keringkan 

n. Setelah semuanya bersih dan kering, masukan dan lengkapi semua bathroom supplies 

o. Pel lantai kamar mandi dan bersihkan pintu bagian luar, bagian dalam dan juga bagian 

atas 

p. Sebelum meninggalkan bathroom pastikan bahwa semua telah dilakukan dengan baik 

serta tidak ada peralatan kerja yang tertinggal 

7. Vacuuming the room 
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a. Periksa dan bersihkan terlebih dahulu dust bag 

b. Taru vacuum di ujung kamar  

c. Bersihkan kamar dengan menggunakan vacuum cliener 

d. Bersihkan sudut-sudut dan kolong-kolong sekalian untuk melihat apakah ada barang-

barang kecil yang jatuh 

e. Caranya: ambil arah yang terjatuh, jalan mundur hinggah ke pintu 

f. Tutup jendela dan matikan lampu 

8. Cheking the guestroom 

a. Sebelum meninggalkan kamar, perhatikan seluruh kamar apakah ada hal-hal yang 

salah 

b. Cium udara di kamar dan semprotkan air freshener jika perlu 

c. Pastikan semua lampu sudah mati 

d. Tinggalkan kamar dan tutup pintu serta yakin bahwa pintu telah terkunci 

e. Menuliskan status kamar pada room status sheet/room bag report 

Perlu diketahui bahwa sebelum dan sesudah room attendant membersihkan suatu kamar, 

maka terlebih dahulu ia harus mecatat waktu sebelum dan seduah bekerja pada room boy 

report/room attendant control sheet. Untuk memperlancar kerja dari room attendant supaya 

sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh hotel, perlu ditunjung dengan adanya 

peralatan dan chemichal yang memadai. 

C. Membuka Tempat Tidur (Turn Down Service) 

Turndown servive adalah pelayanan yang dilakukan oleh room attendant untuk 

membuka tempat tidur dan merapihkan kamar yang dilakukan pada sore hari. Dalam beberapa 

hotel disebut juga dengan istilah open bed. Pembersihan kamar pada sore hari tidak seperti 

pembersihan kamar pada pagi hari, pada sore hari biasanya room attendant hanya 

menyelesaikan pada pagi hari. Dilakukan pada pukul 18.00 – 21.00 untuk kamar-kamar yang 

bertatus occupied saja. 

Perlengkapan turn down servive biasanya adalah door knop menu, coklet, Bungan 

anggrek dan guest comment. Standar set up turn down antara satu hotel dengan hotel linnya 

berbeda-beda. Ada beberapa hotel yang meletakkan laundry bag, laundry list dan pen pada saat 

turn service. Tugas tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menutup curtain dan jendela 

2. Menyalakan lampu 

3. Membuka bed cover, dilipat dengan rapih dan masukkan dalam wardrobe 
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4. Membuka blanket dan melipat dengan rapih 

5. Menempatkan good night card / door knop menu diatas bantal 

6. Membersihkan astray dan waste basket 

7. Membersihkan kamar mandi dan mengganti handuk yang kotor 

8. Mengambil bathroom supplies yang telah digunakan 

Langkah-langkah: 

1. Ketuk pintu dengan mengucapkan jati diri ‘housekeeping’ 

2. Menempatkan cart di depan pintu kamar dan biarkan pintu dalam keadaan terbuka 

3. Nyalahkan lampu dan kecilkan AC jika perlu 

4. Cek keadaan kamar, buang sampah, pindahkan barang-barang tamu yang ada di atas 

tempat tidur rapihkan, masukan dalam lemari atau letakan di atas kursi 

5. Open bed 

 Buka bed cover dan dilipat, kemudian masukan dalam wardrobe 

 Ujung sheet dan blanket dibuka dan kemudian ditarik kea rah kaki sehinggah 

membentuk segi tiga 

 Untuk tween bed bila dihuni dua orang setiap sisi tempat tidur diatur berhadapan 

dengan night table 

6. Letakan amenity di atas bantal 

7. Bersihkan ashtray dan basket, lengkapi stationary ataupun guest supplies 

8. Periksa kamar mandi, ganti handuk yang kotor dan bersihkan wash basin, bathtub, flush 

toilet bowl serta melengkapi bathroom supplies 

9. Tutup curtain dan jendela, matikan lampu kecuali night lamp 

10. Nyalakan radio, pasang lagu yang beralunan lembut untuk pengantar tidur dengan volume 

yang pelan 

11. Cek kembali apakah ada yang terlupakan atau tidaj, tutup pintu dan kunci 

Layanan Tambahan 

1. Kadang-kadang tamu mengadakan meeting di kamar sesudahnya harus dirapihkan seperti 

semula. Bersihkan ashtry, kembalikan furniture pada tempatnya, bersihkan lantai dan 

periksa kamar mandi maupun perlengkapannya 

2. Change a room 

Kalau ada tamu yang pindah kamar, harus secepatnya merapihkan kamar bekas tamu tadi 

3. Set up extra bed 
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Extra bed adalah tempat tidur tambahan yang diletakan di dalam kamar tamu, apabila ada 

tamu yang menghendaki tambahan tempat tidur karena ada tambahan orang dalam kamar 

tersebut 

4. Guest requests items adalah permintaan tamu atau tamu ingin meminjam sesuatu barang 

dari housekeeping. Contoh gunting, mukenah, isolasi, pisau dll. 
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Latihan 

Lengkapi tabel teknik dan prosedur pembersihan kamar di bawah ini. 

No Klasifikasi Uraian kegiatan 

1 Entering the room 

 

 

 

 

 

2 Beginning task 

 

 

 

 

 

 

3 Stripping the bed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Making the bed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Dusting 
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6 Cleaning the bath room 

 

 

  

7 Vacuuming the room  

  

8 Cheking the guestroom  
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