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Seksi yang 

mempunyai tugas dan 

tanggungjawab untuk 

menjaga kebersihan, 

kerapihan, keindahan 

dan kenyamanan 

seluruh area-area 

hotel yang 

diperuntukkan bagi 

umum.

DEFINISI PUBLIC AREA



Subseksi Public Area

Lobby area : Sub seksi yang mengurus 

kebersihan lobby, toilet lobby, back office 

hingga parkir depan lobby

Public Restroom : Sub seksi yang 

mengurus kebersihan restroom

Restaurant : Sub seksi yang mengurus 

kebersihan area restaurant yang ada di 

dalam hotel. 

Meeting Room : Sub seksi yang 

mengurus kebersihan ruang meeting dan 

ballroom.



SYARAT SEORANG PUBLIC AREA (1)

Perilaku Dasar

 Tepat waktu

 Memiliki rasa hormat 
terhadap diri, teman dan 
pimpinan

 Memiliki loyalitas

 Menjalankan tugas dengan 
baik

 Dapat dipercaya

 Mengikuti jalur komunikasi

 Keamanan untuk bekerja 
sama

 Motivasi diri



SYARAT SEORANG PUBLIC AREA (2)

Sikap Dasar

 Hubungan kerja yang lebih 
baik

 Kepercayaan diri yang lebih 
besar dengan diri sendiri dan 
orang lain

 Meningkatnya tanggung 
jawab pribadi

 Meningkatnya pengendalian 
diri

 Menghemat waktu dan 
tenaga

 Memenuhi kebutuhan 
masing-masing



Syarat Khusus

 Bersih dan Rapi 

 Harum

 Cepat dan Tanggap

 Memiliki pengetahuan 

cukup tentang hotel

 Ramah Dan Sopan

 Murah Senyum

 Rajin Memberikan 

Salam

SYARAT SEORANG

PUBLIC AREA (3)



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIC

AREA (1)

 Tanggung Jawab

1. Melaksanakan Kebersihan setiap Public Area, 
Offices, Lobby, Restaurant, Lounge, Bar, toilet, 
Meeting Room dan lain-lain.

2. Mengecek dan melaksanakan kebersihan di luar 
area gedung hotel (garder, koridor depan 
Arcade/tempat yang disewakan setiap salon, 
tangga menujuswimming pool) dan sebagainya.

3. Menjaga, merawat, menempatkan dan 
mengganti tanaman pot yang ditempatkan atau 
dileketakkan di Public Area tersebut di atas pada 
point 1, untuk keindahan dan kenyamanan tamu 
yang datang dan melihatnya.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIC

AREA (2)

 Tugas Pokok (1)

1. Membersihkan seluruh Public Area (Office, lobby, 

restaurant, pub atau lounge, bar, toilet-toilet, meeting 

room, arcade dan lainnya).

2. Membersihkan furniture, lantai, karpet, kaca-kaca, 

pintu dan bingkainya, astray di setiap meja dan 

standing ashtray yang ada di Public Area.

3. Memelihara setiap perlengkapan atau peralatan 

yang digunakannya untuk bekerja.

4. Set-up function, restaurant dan ruang pertemuan 

bilamana ada meeting, party dan lain-lain.

5. Membuang sampah-sampah yang ada di setiap 

astray dan standing astray pada tempatnya.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIC

AREA (2)
 Tugas Pokok (2)

6. Merawat tanaman dan membersihkannya.

7. Merubah dan mengatur kembali susunan tanaman yang 

sudah tidak sesuai lagi (kurang bagus).

8. Membersihkan parkir area tamu (bekerjasama dengan 

gardener.

9. Melaporkan segaka kerusakan, kehilangan, kejadian-

kejadian yang tidak semestinya kepada HK Supervisor.

10. Pada periode tertentu melaksanakan General Cleaning.

11. Merencanakan dan melaksanakan Pest Control (supaya 

bersih dari nyamuk, lalat, tikus dan jenis serangga lainnya).

12. Menerima atau melaksankaan perintah atasan.

13. Bekerjasama yang baik dengan rekan kerja di 

Department HK dan Department lainnya.

14. Membuat mini garden untuk meeting room.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PUBLIC AREA (3)

 Tugas Tambahan

1. Membina kekompakan 

kerja yang harmonis dan 

menjalin kerjasama yang 

baik dengan department 

lainnya.

2. Menciptakan dan membina 

suasana kerja yang sehat.

3. Melaksanakan semua 

perintah atasan.

4. Menghadiri meeting atau 

briefing yang 

diselenggarakan atasannya.



SISTEM CLEANING PUBLIC AREA (1)

 Special Cleaning ( SPC )

 Konsentrasi 1 (satu) pekerjaan yang dilakukan 

pada 1(satu) tempat yang dikerjakan secara 

detail dengan hasil yang maximal. Contoh : 

Shampooing carpet meeting room, Shampooing 

sofa, Cleaning St. Steel, Spotting carpet / wall, 

marble crystalisasi, coating floor, cleaning glass 

wall / windows,  cleaning wooden lobby furniture, 

cleaning stair case, brushing floor corridor dll.



SISTEM CLEANING PUBLIC AREA (2)

General Cleaning ( GC )

 Beberapa pekerjaan yang 

dilakukan / dikonsentrasikan 

pada satu tempat tertentu, 

waktu tertentu dengan hasil 

yang maximal. Contoh : 

General Cleaning Meeting 

Room, GC HK Store, GC 

Koridor floor 5, GC 

Restaurant, GC Restroom  

Lobby, GC HK Office, GC 

Locker, GC Room dll.



SISTEM CLEANING PUBLIC AREA (3)

Regular Cleaning / Daily Cleaning

 Pekerjaan yang harus dilakukan 

setiap hari pada beberapa area 

yang sering digunakan, dilalui 

dan dikerjakan secara teratur, 

terjadwal. Contoh : Pembersihan 

area  restaurant, koridor, locker, 

mopping loading dock, mopping  

back area, lobby duster koridor 

area, vacuum koridor carpet, 

sweeping carpark, cleaning door 

glass lobby, cleaning restroom dll.



 Shift Pagi

 jam 07.00 – 15.00

 Dusting, vacuuming, 

glass wiping, 

membuang sampah, 

mopping,  

 Membersihkan guest 

toilet dan employee 

toilet.

POLA KERJA PA (1)



 Shift Siang

 jam 15.00 – 23.00

 Melanjutkan shift pagi 

yang belum selesai 

seperti : Lobby 

dusting, dusting all 

public toilet, guest 

elevators, vacuuming 

all offices, locker dan 

function room.

POLA KERJA PA (2)



 Shift Malam

 Group C tugasnya : jam 23.00 

– 07.00 WIB

 Melakukan pembersihan 

secara menyeluruh (General 

Cleaning) : 

 Carpet Shampooing

 Pembersihan corridors, stairs 

dan dinding lobby

 Pembersihan ruang rapat, 

banquet setelah pesta atau 

rapat selesai

 Pembersihan Loker Karyawan

POLA KERJA PA (3)



POSITIF

ATAU

NEGATIF?





 Ruang terbuka dengan taman yang indah di 
sebuah hotel sangat diperlukan. Selain 
memberi keindahan, taman juga memberikan 
rasa tenang.

 Pola taman di hotel, baik di dalam maupun di 
luar hotel, umumnya bersifat dekoratif dan 
formal.

 Tanaman dan taman yang menghijau sangat 
sejuk dipandang mata, sehingga membuat 
tamu betah tinggal di hotel.



 Gardener perlu mengetahui fungsi dan nilai 
estetika. Gardener dapat berusaha 
sedemikian rupa agar taman kelihatan indah, 
menarik, dan bernilai seni.

 guna memberi kesan yang baik kepada tamu, 
di sekitar pintu masuk, biasanya dibuat 
taman yang ditata sebaik mungkin agar 
keliahatan menarik



 Berdasarkan letak
◦ Indoor garden

◦ Outdoor garden



 Merawat tanaman
◦ Mengolah tanah atau media
◦ Memupuk tanaman
◦ Menyiram tanaman
◦ Memangkas tanaman

 Mengatur penempatan dan pemeliharaan tanaman
◦ Menukar tanaman yang ada di dalam untuk dibawa ke green 

house dan dirawat
◦ Mnempatkan tanaman baru dari green house ke dalam pot 

atau ke taman

 Mengembangkan tanaman
◦ menstek
◦ Mencangkok
◦ Menanam bibit
◦ Membeli tanaman baru

 Memlihara tanaman yang ada di green house



 Selain menangani taman dan tanaman, 
grdener juga bertugas membersihkan area 
luar gedung hotel seperti tempat parkir dan 
jalan di sekitar hotel.



 Florist adalah staf yang bertanggung jawab 
menyediaka, merangkai, dan mengganti 
karangan bunga di tempat-tempat tertentu di 
area hotel.

 Karangan bunga biasanya disediakan untuk:
◦ Tamu penting, VIP, VVIP

◦ kamar tamu dan koridor

◦ Restoran dan banquet

◦ Bagian resepsionis, kasir dan lobi

◦ Kantor manajemen, kantor GM atau ruang tamu GM



 Seksi yang bertanggung jawab akan 
kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di 
area kolam renang.

 Dipimpin oleh chief swimming pool.

 Tugas dan tanggung jawab:
◦ Kebersihan area kolam renang

◦ Kebersihan dan kelancaran air kolam renang

◦ Tersedianya handuk untuk tamu di kolam renang

◦ Memastikan keamanan tamu di kolam renang



 Seragam karyawan sangat penting bagi staf 
hotel.

 Dengan seragam, staf hotel dapat dibedakan 
dengan tamu hotel.

 Seragam hotel dirancang sesuai dengan 
anggaran perusahaan dan bagian kerja 
masing-masing agar menarik, nyaman, dan 
praktis.

 Bahan seragam biasanya dari polister, wol, 
katun, atau sutera.



 Warna dan corak sesuai dengan lingkungan 
kerja

 Bahan harus tahan lama

 Rancangan dibuat sedemikian rupa agar 
cocok, menarik, nyaman, dan praktis dalam 
bekerja



 Seragam untuk karyawan yang bekerja di 
ruang tak ber-AC berbahan katun.

 Seragam untuk karyawan yang bekerja di 
rang ber-AC berbahan wol atau polister.



 Ada hotel yang membagi seragam per 1 
tahun

 Ada hotel yang membagi seragam per 2 
tahun

 Ada hotel yang membagi seragam per 3 
tahun

 Setiap karyawan biasanya mendapat 2-3 stel 
seragam dan sepasang sepatu


