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ABSTRACT 

The purpose of scientifi writing creation is to the role of Houseman section 

on Public Area Structuring and Cleanning in Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort. 

Housekeeping Houseman Department in the arrangement and cleaning in 

public areas of the hotel, as for the following aspects of equipment should be 

prepared in accordance with the company's operational standards, but as long as 

I was training there are many komplin like wash basin wet, floors and corridors 

due to lack of employees in applying the operational standart (SOP) in the hotel. 

We recommend that the hotel should provide retraining of the standard 

operasonal (SOP) to all employees at the Sheraton Senggigi Beach Resort. 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui Peranan 

Houseman dalam Penataan dan Pembersihan Area Umum di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort. 

Departement Housekeeping Houseman dalam penataan dan pembersihan 

di area umum hotel, adapun aspek – aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut 

peralatan yang harus di siapkan lengkap sesuai dengan standar – standar 

operasional perusahaan, tetapi selama saya teraining disana banyak komplin 

seperti wash basin basah, lantai serta koridor karena kurangnya karyawan dalam 

menerapkan standart opersional (SOP) yang ada di hotel. Sebaiknya pihak hotel 

harus memberikan training kembali tentang standar operasonal (SOP) kepada 

semua karyawan yang ada di hotel Sheraton Senggigi Beach Resort.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, 

standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, 

sebagai sektor yang komplek, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik 

seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi. 

Prof. Salah Wahab dalam Oka A.Yoeti (1996:116). 

Pariwisata dalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang 

mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara 

itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk 

sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa 

yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.  Prof.K. Krapt dan Prof. 

Hunziker dalam Oka A.Yoeti (1996:112) 

Seperti yang kita ketahui bersama sektor pariwisata di tanah air kita ini 

khususnya di Nusa Tenggara Barat ( NTB ) memberikan keuntungan yang sangat 

besar pada bidang pendapatan dalam APBD, guna mendukung hal tersebut, NTB 

tidak mau ketinggalan dengan daerah lain di dalam membenahi dan 

mengembangkan sektor kepariwisataan. 

Sebagaimana diketahui di pulau lombok terdapat dua kebudayaan besar 

yaitu kebudayaan Islam dan juga kebudayaan Hindu dimana kedua kebudayaan 

tersebut memiliki acara ritual serta atraksi masing – masing yang merupakan salah 
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satu daya tarik utama untuk menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke 

daerah ini. Melihat hal tersebut pemerintah Daerah NTB telah melakukan 

berbagai promosi wisata dan juga mengundang investor baik dalam maupun luar 

negeri untuk melakukan investasi di daerah ini guna menunjang perkembangan 

sektor pariwisata di daerah ini. Usaha Pemerintah Daerah NTB rupanya tidak sia-

sia terbukti dengan banyak dibangunnya dan akan dibangunnya Hotel-hotel 

bertaraf Internasional di daerah ini, dimana Hotel merupakan salah satu penunjang 

utama berkembangnya suatu daerah dalam sektor pariwisata. 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort adalah salah satu hotel resort yang 

berada di Jl. Raya Senggigi km 8 Senggigi Lombok. Hotel Sheraton Senggigi 

Beach Resort memiliki beberapa departemen di dalamnya yang setiap bagiannya 

memiliki tugas masing-masing, salah satunya yang akan penulis bahas dalam 

Karya Tulis Ilmiah ini yaitu Housekeeping Department. 

Housekeeping Departement merupakan bagian yang sangat penting 

kedudukannya sebab Housekeeping Departement adalah bagian yang bertugas dan 

bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan 

kenyamanan di seluruh areal hotel, baik diluar hotel maupun di dalam hotel , 

ruangan- ruangan, restaurant, office, derta toilet. 

Penataan dan pembersihan seluruh area umum yang ada di hotel harus di 

perhatikan menginggat area tersebut sering digunakan atau dilalui oleh para tamu 

atau karyawan hotel dan seluruh area tersebut harus terjaga kebersihan dan 

kerapiannya. 
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Public Area Section mempunyai tugas pokok menjaga kebersihan, 

kerapian, keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel, baik yang ada di dalam 

hotel maupun di luar hotel. Adapun seksi yang bertanggung jawab penuh terhadap 

area umum yang ada di seluruh area hotel adalah Houseman Section, dimana 

tugas dan tanggung jawabnya terhadap pembersihan serta penataan Lobby Area, 

Toilet, Corridor, Restaurant, serta tempat Meeting. 

Area hotel yang bersih, nyaman, menarik, tenang dan aman merupakan 

tujuan utama hotel yang harus diberikan kepada tamu, untuk meningkatkan 

kualitas kerja houseman harus mengetahui SOP (Standart Operasional 

Procedure) yang menjadi standart dalam membersihkan seluruh area umum yang 

ada di hotel. 

Oleh karna itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti Houseman 

Section yang ada di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort baik itu area  hotel 

kerjanya, prosedure kerja dan permasalahan yang muncul dan bagaimana 

mengatasinya. 

1.2. Perumusan Masalah   

1. Bagaimana Peranan Houseman dalam Penataan dan Pembersihan 

Area Umum di Hotel Sheraton Senggigi beach resort  

2. Upaya-upaya Houseman dalam Penataan dan Pembersihan Area 

Umum di Hotel Sheraton Senggigi beach resort 
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1.3. Tujuan dan Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah  

1.3.1. Tujuan  

1. Untuk mengetahui secara jelas peranan Houseman dalam 

penataan dan pembersihan di area umum Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort.  

2. Untuk mengetahui teknik serta prosedure kerja khususnya 

Houseman (Public Area Section) dalam hal Penataan dan 

Pembersihan Area umum di Hotel. 

1.3.2. Manfaat 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam mengenal 

hotel lebih dalam lagi serta bagaimana Peranan Houseman 

(Public Area) dalam meningkatkan mutu pelayanan. 

2. Secara akademik , merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai kedaulatan Program Diploma III Pariwisata Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. 

3. Dengan bahan penelitian ini dapat menambah informasi bagi 

pihak – pihak yang membutuhkan untuk mengadakan 

penelitian khususnya dalam bidang tugas dan peranan yang 

sama. 

4. Untuk mengetahui Peranan Houseman dalam Penataan dan 

Pembesihan Area Umum di Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian dan Fungsi Hotel   

        Kata Hotel berasal dari bahasa France , hostel , yang berarti rumah  

penginapan bagi orang – orang yang sedang mengadakan perjalanan atau 

berpergian.  

Dalam perkembangannya , Hotel di definisikan sebagai berikut : 

1. Hotel adalah bentuk bangunan yang menyediakan kamar – kamar untuk 

menginap para tamu , makanan dan minuman  , serta fasilitas – fasilitas 

lain yang diperlukan dan dikelola secara profesional untuk 

mendapatkan keuntungan. ( Rumekso 2001 ;2 ) 

2. Hotel adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

akomodasi yang dikelola secara komersial. Didalam hotel para tamu 

mendapatkan layanan penginapan , makanan , serta fasilitas lainnya. ( 

Agustinus Darsono 1992 : 1 ) 

3. Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap , 

makanan , dan pelayanan – pelayanan lain untuk umum. (Hotel 

Proprietors Act,1956, yang di kutip langsung oleh Agus Sulistiono , 

1999 : 5 )  

Berdasarkan system penetapan tarif kamar ( room rate ) , hotel di bagi 

menjadi : 
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( Agustinus Darsono , 1992 : 2 )  

1. Full American Plan ( FAP ), yaitu hotel yang menganut sistem dimana 

harga kamar termasuk tiga kali makan ( room rate 3 times meals ) yaitu 

breakfast ( makan pagi ),lunch ( makan siang ) , dinner ( makan malam 

) . 

2. Modified American Plan ( MAP ), yaitu hotel menganut sistem dimana 

harga kamar termasuk dua kali atau room rate inclide 2 time meals , 

yaitu makan pagi dan makan siang atau makan pagi dan makan malam. 

3. Continental Plan ( CP ) yaitu hotel yang menganut sistem dimana harga 

kamar termasuk makan pagi atau breakfast, yang dalam hal ini adalah 

Continental breakfast. 

4. Bermuda Plan, dengan sistem sewa kamar yang sudah termasuk makan 

pagi ala Amerika ( American breakfast ) . 

5. Eroupean Plan yaitu , hotel yang menganut sistem dimana harga kamar 

tidak termasuk makan ( room rate only )  

 

Menurut jumlah kamar yang tersedia , hotel di bagi menjadi : 

1. Hotel kecil, yaitu hotel yang memiliki jumlah kamar paling banyak 25 

unit 

2. Hotel menengah, yaitu hotel yang memiliki jumlah kamar antara 25 

sampai 100 unit 

3. Hotel sedang, yaitu hotel yang memiliki jumlah kamar antara 100 

sampai 300 unit  
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4. Hotel besar, yaitu hotel yang mempunyai jumlah kamar diatas 300 unit 

atau lebih ( Agus Sulistiyono , 1999 : 12 ) 

Dari segi tipe tamu hotel ( diambil dari presentase terbesar jumlah tamu 

hotel yang menginap ) : 

1. Family Hotel  : Hotel untuk keluarga  

2. Bussiness Hotel : Hotel untuk pengusaha 

3. Tourist Hotel : Hotel untuk wisatawan 

4. Transit Hotel : Hotel untuk yang transit ( singgah sementara ) 

5. Cure Hotel  : Hotel untuk tamu yang ingin berobat , juga dikenal  

dengan   Sebutan Spa . ( Yayuk Sri Perwani , 1999  

: 7 )  

2.2 Pengertian dan Fungsi Tata Graha  

1. Pengertian Tata Graha  

Usaha layanan hotel tidak dapat meninggalkan peranan berbagai bagian ( 

departement ) yang ada di dalam manajemen hotel termasuk bagian tata graha 

housekeeping. istilah tata graha berasal dari dua kata, tata dan graha, tata berarti 

aturan, kaidah ,susunan, cara menyusun. 

Adapun graha berarti rumah, secara hafiah tata graha berarti cara 

menyusun atau mengatur ruamah. Dalam terjemahan bebas, tata garaha dapat 

diartikan sebagai rumah tangga atau hal – hal yang berurusan dengan kerumah 

tanggaan. 
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Jadi tata graha adalah salah satu bagian di dalam hotel yang bertugas untuk 

mengurusi, membersihkan dan merapikan kelengkapan kamar – kamar tamu. 

Dalam pengertian ini, tata graha tidak mengurus semua urusan hotel karena dalam 

suatu hotel ada banyak bagian atau departement lain yang bertugas mengurus 

semua kelancaran penyelenggaraan layanan hotel, khususnya berkaitan dengan hal 

– hal yang bersangkutan dengan bangunan dan peralatan. bagian – bagian lain 

dalam system penyelenggaraan hotel adalah Front Office, Marketing, Personalia, 

Food & Beverage dan Security. 

2. Fungsi Tata Graha  

a. Mengatur seluruh perabotan kamar hotel 

b. Menciptakan suasana hotel yang bersih, menarik, nyaman dan aman 

c. Merawat dan memelihara secara teratur terhadap semua kamar tamu, 

ruangan umum dan ruangan pelayanan yang ada di hotel 

d. Membuat dekorasi baik untuk di dalam maupun di luar ruangan yang 

masih merupakan area hotel  

2.3 Pengertian ( Public Area section )  

Public Area adalah salah satu bagian dari departement Housekeeping yang 

bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kenyamanan dan 

kerapihan area umum yang ada di hotel. 

Bagian Public Area Section : 

1. Lobby 

2. Corridor 
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3. Restaurant 

4. Meeting Room  

Bagaimana luas area tugas Public Area Section ini. Untuk menjangkau 

semua area itu, Public Area dibagi menjadi beberapa subseksi, kadang subseksi ini 

dapat menjadi satu seksi tersendiri di dalam Housekeeping departement, 

tergantung dari work load maupun luas areannya. 

2.4 Pengertian Peranan  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, 

1976 : 735 peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang 

pimpinan yang terutama ( dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa ). Peranan 

adalah Mengawasi, Melindungi, Pembersihan dan Penataan Public Area ( area 

umum ). Dalam mewujudkan kelancaran oprasional Housekeeping Departement 

di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort maka peranan Houseman Section adalah  

1. Menangani pembersihan dan penataan area umum ( Public Area ), 

dengan bersikap berpengetahuan dan berketerampilan agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas dengan baik. 

2. Memperlihatkan suatu citra yang baik di mata tamu merasa puas sesuai 

dengan Prosedure kerja. 
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2.5 Pengertian Houseman 

 Menurut Jhon M . Echlos dan Hassan Shadly, 1976 : 305 dan 371, 

Houseman berasal dari kata house yang berarti rumah, sedangkan man berarti 

laki- laki. Houseman adalah seorang laki-laki yang bertugas dan bertanggung 

jawab menjaga, merawat, membersihka , dan menata lingkungan/halaman yang 

ada diluar maupun didalam hotel. Pengertian Houseman adalah Petugas dan 

penanggung jawab untuk menjaga , merawat , membersihkan , dan menata area 

umum yang ada di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort. 

2.5.1 Tugas dan fungsi Houseman 

Penataan dan pembersihan sangat penting diperhatikan oleh pihak hotel 

khususnya section yang menangani atau yang bertanggung jawab akan hal ini 

adalah Housekeeping departemen , dimana departement ini bertugas dan 

bertanggung jawab akan kebersihan,  merawa,  mengatur serta menjaga seluruh 

area hotel baik yang ada didalam hotel maupun yang ada diluar hotel,  karena 

hotel dikatakan rapi dan nyaman apabila hotel tersebut bagus dalam segi 

pengaturan atau penataan interior yang sesuai atau serasi serta pemeliharaan dan 

kebersihannya.  

Semua itu kita bisa lihat pada Hotel Sherato Senggigi Beach Resort, 

khususnya lobby area sebagai pintu utama hotel menjadi image Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort, sehingga harus ditata dengan indah dan serasi. Dimana 

penempatan suatu benda atau interventarisnya sesuai dengan keadaan ruangannya, 

disamping itu juga warna ruangan yang tidak terlalu mencolok yang memberikan 
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rasa sejuk, sehingga terlihat seserasian dan keseimbangan baik dari warna serta 

penataan bendanya. 

Pada lobby area tersedia juga beberapa set kursi/sofa dengan mejanya 

masing-masing, dimana kursi/sofa tersebut dilengkapi rak kecil yang berisikan 

koran/majalah, dimana semua itu berguna untuk membuat para tamu merasa 

nyaman dan tidak mudah jenuh. 

Untuk menambah keindahan lobby area tersebut, pihak Housekeeping 

yang ada di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort meletakan benda atau 

perlengkapan / inventaris yang kecil tetapi memiliki nilai seni yang tinggi seperti : 

1. Pot/vas bunga  

2. Tanaman hias 

3. Lukisan 

4. Sofa/kursi warna warni 

Penataan ruangan yang baik dan menarik serta suasana yang tenang dan 

kondisi yang bersih, akan membuat daya tarik yang indah dengan nuansa yang 

membuat jiwa dan pikiran yang jernih dan tenang bagi para pengguna Lobby area 

tersebut. Houseman adalah seksi yang bertugas dan bertanggung jawab penuh 

akan kebersihan dan di seluruh area hotel khususnya public area kecuali , Kamar 

seperti. Lobby area, Corridor Locker Karyawan, Office, Restaurant, Bar dan 

lainnya. Oleh karna itu diperlukan tenaga – tenaga yang profesional mengingat 

area kerjannya yang begitu luas. 

Karena luasnya area kerjanya serta tempatnya yang berbeda – beda dan 

harus selesai tepat waktu, setiap Houseman harus bekerja secara profesional 
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sesuai dengan prosedure kerja dan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan 

tersebut dengan tepat pada waktunya serta area tersebut dalam keadaan bersih dan 

rapi. 

2.5.2. Persyaratan untuk menjadi Houseman 

1. Memiliki Ijasah 

2. Cekatan dalam melaksanakan tugas 

3.  Kreatif dalam segala hal 

2.6 Penegertian Penataan dan Pembersihan  

 Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, 

1976 : 1024, bahwa penataan yang berasal dari kata dasar “ tata “ adalah atura , 

peraturan dan susunan, cara susunan, sytem. Penataan adalah mengatur, menyusun 

dan mempola sesuatu dengan suatu system serta mengatur dengan cara susunan 

tertentu, berdasarkan uraian di atas arti dari penataan adalah suatu kegiatan 

penataan, pengaturan atau mempola dengan suatu system atau penyusunan dengan 

cara tertentu agar area / lingkungan hotel tetap rapi, serasi dan menarik. 

Pembersihan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S 

Poerwadarminta , 1976 : 129 , yang berasal dari kata dasar “ Bersih “ yang berarti 

tidak kotor, jernih, suci dan murni. Sedangkan pengertian pembersihan adalah 

perbuatan membersihka , ketulenan, kerapian. Pembersihan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan kotoran agar tetap bersih. 

Pembersihan adalah kegiatan seseorang petugas/karyawan hotel terhadap suatu 

area hotel agar tetap bersih. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

3.1.  Sejarah singkat Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort  

Tahun 1937 : Hotel pertama Sheraton didirikan oleh Ernest Henderson dan 

Robert moore . 

Tahun 1947 : merupakan hotel pertama yang masuk ke bursa saham New York  

Tahun 1949 : Sheraton memasuki dunia internasional dengan pembelian 2 

jaringan hotel utama di Canada. 

Tahun 1958 : hotel yang pertama kali meluncurkan system reservasi electronic.\ 

Tahun 1961 : Ekspensi Internasional Ke timur tengah di mulai dengan pembukaan 

Hotel Sheraton Tel Aviv di Israel dan kini Sheraton merupakan jaringan 

terkemuka di Israel. 

Tahun 1963 : Ekspansi Internasional ke Amerika Latin dengan pembukaan Hotel 

Sheraton Macuto Di Venezuela.  

Tahun 1965 : Jaringan Hotel Sheraton merayakan hotel keseratusnya dengan 

pembukaan Sheraton Boston. 

Tahun 1970 : merupakan jaringan hotel pertama yang mengembangkan nomer 

bebas pulsa. Sheraton menjadi jaringan hotel pertama yang mendirikan jaringan 

tool free 800 ( bebas pulsa ) untuk akses pelanggan langsung. Perluasan ke eropa 

dan guatamala dengan hotel Sheraton Stockholm sebagai proyek hotel pertama di 
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eropa dan Sheraton conquis tador di kota guatamala sebagai hotel pertama di 

amerika utara. 

Tahun 1986 : Sheraton memberikan penghargaan kepada tamunya dengan 

meluncurkan Sheraton Club Internasional (SCI) yaitu program kesetiaan yang 

paling mendunia. SCI menjadi dasar dari Starwood Preferred Guest.  

Tahun 1987 : Sheraton merayakan ulang tahunnya yang ke 50 di Negara bagian ke 

50 dengan Konfrensi Management Internasional di Hawaii. Di saat yang sama 

Sheraton meluncurkan Sheraton Guest Satifaction System (GSI) untuk 

menyakinkan komitmen kepada tamunya. 

Tahun 1998 : Starwood Hotel & Resort membeli Sheraton. 

Tahun 2002 : Sheraton Service Promise diterapkan di amerika utara. 

Tahun 2004 : Sheraton memperkenalkan “Sweet Sleeper Bed”. 

Tahun 2006 : Sheraton memiliki portopolio 400 Hotel di 70 Negara. 

Tahun 2012 : Sheraton meluncurkan Sheraton Guest Experience Index (GEI) yang 

merupakan program penganti dari Guest Saticfaction Index (GSI). 

Tahun 2013 : Sheraton kembali meluncurkan program terbarunya yaitu Guest 

Personalization Starwood (GPS) yang mana berkaitan erat dengan GEI. 

Dengan ini terbukti Starwood berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan 

coustomer yang sesuai dengan harapan coustomer. 
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Merek – merek hotel tergabung dalam jaringan starwood hotel dan resort, inc 

yaitu : 

1. Sheraton Hotel dan Resort  

2. Westin Hotel dan Resort  

3. The Luxury Collection 

4. Four Point  

5. W Hotel 

6. A Loft  

7. Le Meredian 

8. Element 

Lebih dari 836 hotel yang terdiri lebih dari 95 Negara, memiliki system francishe 

atau di kelola oleh starwood. Starwood adalah perusahaan global yang terbagi 

dalam 4 Divisi : 

1. NAD (North America Division) 

2. LAD (Latin America Division) 

3. APD (Asia Pasifik Division) 

4. EAME (Europe Africa Middle East) 

Starwood berkantor di pusat di White plain New York. Starwood di Indonesia 

antara lain : 

1. Sheraton Lampung (1990) 

2. Sheraton Bandung Hotel (1990) 

3. Laguna Resort dan SPA, Bali (1991) 
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4. Sheraton Senggigi Beach Resort (1991) 

5. The Westi Bali (1993) 

6. Sheraton Surabaya Hotel dan Tower (1995) 

7. Sheraton Bandara Jakarta (1996) 

8. Sheraton Mustika Yogyakarta (1997) 

9. Le meridian Jakarta (2005) 

10. ST. Regist Bali (2007) 

11. W retreat dan SPA Bali (2010) 

12. Retreat At the plaza Jakarta (2011) 

13. Sheraton Kuta Resort Bali (2012) 

14. Le meridian Jimbrana Bali (2012) 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok didirikan pada bulan Desember 

Tahun 1991 yang merupakan Hotel Chain. Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok adalah hotel berbintang lima yang terletak di hamparan pantai senggigi 

Beach Resort Lombok hanya berjarak 60 km dari Bandara Internasional Lombok 

dengan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan. Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok memiliki 154 kamar dengan tipe – tipe kamar antara lain : 

 Superior poolside yang berjumlah 44 kamar 2 Terance poolside yang 

berjumlah 19 kamar 

 Deluxe seaside yang berjumlah 50 kamar 

 Terrance seaside yang berjumlah 25 kamar  

 Executive suite yang berjumlah 10 kamar 
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 Grand suite yang berjumlah 4 kamar 

 Beach front villa yang berjumlah 2 buah yaitu winagsia dan mandalika 

Fasilitas yang ada di hotel Sheraton Senggigi Beach Resort antara lain : 

1. Swimming pool 

2. 2 Restaurant  

3. 2 Bar outlet 

4. 1 Dinning Room 

5. Laundry/dry cleaning 

6. SPA 

7. Health Club (Gym,Sauna,Steam,Jacuzzi) 

8. Water Sport (Diving Center) 

9. Drung store Shopping gallery Meeting room 

10. Buisiness Center  

11. Transport Service 

12. Tour Desk 

13. Money Changer front desk 

14. Air port lounge  
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3.2. Struktur Organisasi Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Hotel Sheraton Senggigi 

Beach Resort adalah sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sheraton Senggigi Beach Resort  
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3.3. Job Description 

3.3.1. General Manager 

Job deskripsi: 

1. Bekerja sama dengan pihak luar dalam penjualan produk hotel. 

2. Secara rutin memeriksa standar servis yang telah diberikan oleh 

hotel. 

3. Memberikan kesan yang baik kepada setiap tamu terutama VIP 

guest. 

4. Bertanggung jawab penuh kepada owner. 

5. Menangani keluhan tamu yang tidak mampu ditangani oleh 

department head/MOD. 

6. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel. 

7. Membuat aturan, kebijakan, dan keputusan dalam prosedur 

operasional hotel. 

3.3.2. Executive Secretary 

Job deskripsi: 

1. Menerima semua pesan dan segera menyampaikanny ke GM. 

2. Membantu mengerjakan pekerjaan GM saat GM tidak ada di 

tempat. 

3. Menerima pesan dan segera menindak lanjuti. 

4. Mengecek semua surat yang masuk maupun yang keluar dan 

mencatatnya ke dalam agenda. 
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3.3.3. Room Division Manager 

Job deskripsi: 

1. Secara rutin mengontrol pemesanan kamar. 

2. Secara rutin mengontrol serta meneliti standar servis mengenai 

penerimaan pelayanan informasi. 

3. Mengadakan koordinasi dengan department hesd ysng lain. 

4. Membuat statistik daftar tamu secara berkala. 

5. Memelihara ddan mempertahankan servis, standar, dan quality 

dari kamar di area hotel. 

3.3.4. Accounting Manager 

Job deskripsi: 

1. Mengatur keluar masuknya uang dalam hotel. 

2. Menginformasikan kepada sales & marketing manager bahwa ada 

agent/pihak yang telat dalam melakukan pembayaran. 

3. Meneliti kegiatan accounting staff dalam melaporkan hasil 

kerjanya. 

4. Melaporkan tutup buku untuk dilaporkan ke pusat. 

5. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan bulanan dan tahunan 

sesuai dengan keperluan. 

6. Membina dan memonitor seksi-seksidi dalam lingkungan 

akunting. 

3.3.5. Human Resources Department Manager 

Job deskripsi: 
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1. Mengadakan program pengembangan tenaga kerja bersama 

dengan GM. 

2. Mengontrol kontrak-kontrak, pengisian semua data hotel dan data 

karyawan agar tetap baru. 

3. Bekera sama dengan seluruh department head. 

4. Menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah yang terkait 

degan hubungan ketenagakerjaan. 

5. Mengkoordinir dan melaksanakan program seperti: rekreasi, olah 

raga, kegiatan rutin keagamaan, kantin dan sebagainya. 

6. Mewakili managemen dalam memecahkan masalah terutama 

dengan SPSI. 

7. Mengusulkan kepada atasan mengenai sistem penggajian, 

memberikan motivas kepada karyawan, mengadakan kontrol 

upah, analisa pengupahan, job deskripsi, job evaluasi, dan analisa 

tenaga kerja. 

8. Mengontrol salary overtime, transportation, dan kesehatan. 

9. Mengusulkan kepada GM untuk bekerja sama dengan chief 

security untuk mengontrol area loker dan area parkir. 

10. Orientasi pengenalan kerja dan hotel bagi karyawan baru. 

11. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu memecahkan masalah 

yang timbul. 

12. Melaksanakan dan mentaati tata tertib hotel. 

13. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 
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3.3.6. Executive Chef 

Job deskripsi: 

1. Mengawasi mutu bahan makanan yang dipakai. 

2. Mengevaluasi program kerja staff. 

3. Menjaga standar mutu makanan. 

4. Menyusun program kerja dalam penyuluhan. 

5. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di kithen. 

6. Menjaga standar food cost. 

7. Mengawasi dan mengecek stock bahan makanan yang diperlukan. 

3.3.7. F&B Manager 

Job deskripsi: 

1. Bertanggung jawab atas kebersihan operasional dalam penyiapan 

dan penyajian makanan. 

2. Menyusun program staff. 

3. Mengawasi dan mengevaluasi rencana kerja dan penampilan staff. 

4. Melatih dan membimbing trainee. 

5. Berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan tamu. 

6. Menangani masalah keluhan tamu. 

7. Mengadakan pertemuan atau briefing secara rutin. 

8. Menetapkan menu, sistem penyajian strategi penjualan, 

mengarahkan penjualan, megarahkan pelaksanaan, dan menilai 

kebersihan. 

9. Meneliti, menyetujui standar portion size. 
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10. Mengawasi jalannya operasional kuhusunya dalam bidang 

pelayanan kepada tamu. 

11. Menetapkan jadwal operasional food & beverage outlet. 

12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

3.3.8. Front Office Manager 

Job deskripsi: 

1. Menyelesaikan pembayaran tamu. 

2. Menjual seluruh fasilitas hotel kepada tamu. 

3. Menyusun riwayat kunjungan tamu. 

4. Mencatat pembayaran tamu. 

5. Menangani barang-barang bawaan tamu. 

6. Melaporkan status kamar. 

7. Menangani informasi yang diperoleh dari dalam maupun dari luar 

hotel yang berhubungan dengan penjualan kamar. 

8. Menangani pesan, telepon, faximile, serta email. 

9. Mengkoordinasi pelayanan tamu. 

3.3.9. Executive Housekeeper 

Job deskripsi: 

1. Mengatsi masalah mengenai lost dan found. 

2. Melakukan control ke public. 

3. Melaksanakan house rules serta peraturan yang lain terhadap 

staffnya. 
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4. Bertanggung jawab serta memelihara semua perlengkapan Tata 

Graha. 

5. Membuat budget. 

6. Menetapkan tugas, membina dan mengawasi. 

7. Mengadakan koordinasi dengan departement hotel yang lainnya. 

8. Memlihara dan mempertahankan serta mengontrol secara rutin 

service. 

9. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel. 

10. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 

3.3.10. Chief Engineering 

Job deskripsi: 

1. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Engineering 

operation. 

2. Menyiapkan laporan-laporan yang di perlukan. 

3.Melatih dan mengawasi staff bawahan agar dapat bekerja secara 

efisien dan efektif. 

4.Memeriksa dan mengawasi bahwa seluruh work order dari semua 

department telah diatasi dengan baik. 

5. Melatih dan mengawasi crew, repair dan maintenance agar bekeja 

dengan efektif dalam memeliharaseluru hubungan dengan yang 

ada dalam hotel. 

6. Memelihara kebersihan, kesiapan mesin-mesin hotel secara teratur 

agar dapat dipastikan beroperasi dengan baik dan maksimal. 
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7. Mematuhi peraturan dan mentati peraturan hotel. 

8. Melaksanakan tugas lain dari perintah atasan. 

3.4. Job Spesification 

3.4.1. General Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki oleh seorang GM adalah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki ijazah perhotelan yang dipakai. 

2. Memiliki pengalaman sedikitnya pernah bekerja selama 4 tahun di 

hotel berbintang lima. 

3. Menguasai bahasa asing minimal 3 bahasa. 

4. Mengetahui tentang managerial perhotelan. 

5. Mengetahui tentang kepariwisataan. 

6. Mampu melajksanakan tugasnya dengan baik dan cekatan. 

7. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

8. Memiliki kemampuan mengatur dan mengelola karyawan dan 

perusahaan. 

3.4.2. Executive Secretary 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Berpenampilan menarik. 

2. Menguasai komputer dengan baik. 

3. Memiliki ijazah perhotelan atau secretary. 

4. Mampu berbahasa asing. 
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3.4.3. Room Division Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Mampu menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. 

2. Memiliki ijazah perhotelan. 

3. Mengetahui seluk beluk dunia perhotelan. 

4. Menguasai minimal dua bahasa asing. 

5. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang 

sebagai FO manager atau housekeeping. 

3.4.4. Accounting Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki ijazah perhotelan/akuntansi. 

2. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang. 

3. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik. 

4. Mengetahui managerial perhotelan. 

5. Dapat menyusun laporan keuangan. 

6. Teliti dalam bekerja dan cekatan. 

3.4.5. Human Resources department Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Mampu menyeleksi calon karyawan dengan baik dan teliti. 

2. Memiliki ijazah perhotelan. 

3. Mengetahui tentang managerial perhotelan. 

4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang. 
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5. Mampu mengatasi masalah dan keluhan yang timbul dari 

karyawan hotel. 

6. Mampu menciptakan ide-ide yang inovatif untuk hotel dan 

motivasi karyawan. 

7. Harus cekatan dalam mengambil keputusan dan cekatan dalam 

bertindak. 

8. Menguasai bahasa asing. 

3.4.6. Executive Chef 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki pengetahuan tentang food & beverage pruduct. 

2. Memiliki pengalaman dalam bidang pengilahan makanan. 

3. Dapat menyusun anggaran pembelanjaan hotel. 

4. Memiliki ijazah perhotelan. 

5. Mampu membuat standar resep. 

6. Mampu berbahasa asing dengan baik. 

7. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di hotel berbintang. 

8. Mengetahui kualitas makanan yang akan diolah. 

3.4.7. F&B Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Menguasai minimal dua bahasa. 

2. Memiliki ijazah perhotelan. 

3. Mengetahui standar pelayanan yang baik kepada tamu. 

4. Mengetahui managerial perhotelan. 
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5. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang. 

3.4.8. FO Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki ijazah perhotelan. 

2. Penuh percaya diri. 

3. Dapat mengoperasikan komputer. 

4. Mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat. 

5. Mampu mengingat nama dan wajah. 

6. Ramah dan murah senyum. 

7. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

8. Mampu berbahasa asing. 

9. Berpenampilan menarik. 

3.4.9. Executive Housekeeper 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah; 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah di setujui oleh 

perguruan tinggi yang bersangkutan dengan sekolah hotel dan 

pernah magang. 

2. Pengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel berbintang. 

3. Pengalaman kerja 3-5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang. 

4. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan 

tugas bawahan agar lebih baik, efekti dan efisien. 
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3.4.10. Chief Engineering 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki latar belakang pendidikan teknisi. 

2. Dapat mengoperasikan alat-alat yang berkaitan dengan mesin. 

3. Dapat melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin yang rusak dan 

diperbaikinya secepat mungkin.  

4. Dapat memotivasi bawahan untuk bekerja dan berbuat hal yang 

lebih baik dalam bakerja. 

3.5. Hubungan antar Departement 

Hotel merupakan suatu organisasi yang mengelola sumber daya manusia ( 

tenaga kerja, pegawai, karyawan) fasilitas dan barang hasil produksi ( makanan 

dan minuman) dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai departemen. 

Hubungan dan kerja sama yang baik di hotel sangat di butuhkan dalam mencapai 

tujuan hotel pada umumnya dan tujuan masing-masing dpartemen pada 

khususnya, sehingga di butuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam membina 

hubungan antar dpartemen di hotel. 

3.5.1. Hubungan Housekeeping Departement & HRD 

1. Bertanggugjawab atas pengangkatan dan pemberhentian 

karyawan Housekeeping. 

2. Menjalin hubungann kerjasama dengan pihak luar teutama 

sekolah/akademi pariwisata untuk traning di bagian 

Housekeeping. 
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3. Menyeleksi dalam pengangkatan karyawan baru yang 

berkompeten di bagian Housekeeping. 

4. Mengurus, mengatur dan menyelenggarakan pendidikan serta 

pelatihan terhadap karyawan Housekeeping. 

3.5.2. Hubungan Housekeeping Departement & Marketing 

1. Memberitahukan Housekeeping  jika akan ada confrence, 

weeding dan lain – lain  

2. Memberitahukan jika ada perubahan tanggal, peserta, tempat 

dalam acara di function room 

3. Meminta bantuan Housekeeping untuk memasang spanduk dan 

dekorasi ruangan 

4.  Meminta bantuan Housekeeping utk menyebarkan flayer ke 

kamar jika ada pertunjukan, pameran dan lain – lain  

3.5.3. Hubungan Housekeeping Departement & Accounting 

1. Laporan keuangan seperti pembuatan summary 

2. Laporan terhadap semua minuman yang di konsumsi oleh tamu 

terhadap mini bar yang telah tersedia di kamar. 

3. Laporan untuk barang-barang kebutuhan pemenuhan jumlah 

anggaran yang di butuhkan Housekeeping Departement. 

4. Pemberian infoormasi terhadap pembelian kebutuhan luar 

purchasing seperti orderan bunga atau pembelian bunga. 
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3.5.4. Hubungan Housekeeping Departement & Engineering 

1. Melaporkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan 

kerja Housekeeping Department, seperti kerusakan alat-alat 

kerja : mesin-mesin, lampu, AC,TV,telephone dan lain-lain. 

2. Membuat dan mengirim W.O (Work Order) kepada enginering 

department untuk perbaikan kerusakan atau pembuat sarana 

kerja yang di perlukan Housekeeping. 

3. Membuat Work Order untuk pengecetan ulang(repaiting), baik 

di dalam kamar tamu maupun di tempat-tempat lain. 

4. Meminta bantuan enginering untuk pemasangan perlengkapan-

perlengkapan yang menggunakan tenaga listrik 

3.5.5. Hubungan Housekeeping Departement & F&B 

1. Memberikan informasi untuk pelayanan khusus mengenai 

makanan dan minuman dikamar dan ruangan hotel , maupun di 

restaurant. 

2. pemberian informasi untuk menyiapkan keperluan kamar 

seperti air es dan lainnya 

3.5.6. Hubungan Housekeeping Departement & Purchasing 

1. Purchasing membelikan peralatan- peralatan untu 

Housekeeping seperti alat pembersih , obat pembersih , guest 

supplies , dan linen – linen  
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2. Housekeeping membantu inventori peralatan yang kurang dan 

menginformasikan kepada purchasing agar bisa di belikan. 

3.5.7. Hubungan Housekeeping Departement & Scurity 

1. Melakukan tugas pengamanan seluruh area HK 

2.  Memantau keluar masuknya tamu 

3.  Menangani barang-barang yg hilang baik barang tamu maupun 

hotel yg hilang di area hotel 

4. Mengawasi karyawan HK pd saat masuk kerja 

5.  Melakukan body checking bagi karyawan yg pulang setelah 

selesai bertugas 
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Gambar II. Struktur organisasi Housekeeping Departement yang ada di 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sumber :Sheraton senggigi beach resort 

3.6.  Hubungan kerja antar section di Housekeeping Departement 

Kerjasama Housekeeper  

1. Hubungan Housekeeper dengan Housekeeping Supervaisor 

 Memberikan briefing pagi dan pengarahan terhadap 

supervaisor 

 Mengawasi dan mengatasi masalah yang timbul di 

housekeeping. 
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HOUSEKEEPING  

SUPERVAISOR 

ROOM BOY 

ATTENDANT 

HOUSEMAN ORDER 

TAKER 

LAUNDRY 
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 Melakukan house-rules serta peraturan – peraturan lain 

terhadap staffnya. 

 Menginformasikan mengenai tamu-tamu khusus yang harus 

mendapatkan pelayanan khusus 

 Menginformasi menegenai persiapan-persiapan yang harus 

dilakukan di dalam melayani tamu  

2. Hubungan Housekeeper dengan Room Boy  

 Memberikan pengawasan terhadap kerja room boy  

 Menginformasikan apabila ada tamu-tamu khusus 

 Memberi tahu cara-cara menghadapi tamu 

 Mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan  

3. Hubungan Housekeeper dengan Order Taker  

 Menginformasikan kembali apabila ada event – event  yang 

harus disediakan kelengkapannya seperti : pengadaan bunga 

 Memberi tugas lainnya. 

4. Hubungan Housekeeper dengan Houseman/Public Area  

 Mengkordinir kerja Houseman 

 Memeriksa dan mengawasi hasil kerja Houseman 

Kerjasama Supervaisor  

1. Supervaisor dengan Housekeeper  

 Melaporkan keadaan kamar,kamar-kamar yang O.O serta 

melaporkan hasil pengecekan/pengawasan 



 
35 

 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Housekeeper 

2. Supervaisor dengan Room Boy 

 Memberikan pengawasan dan pengecekan terhadap kamar-

kamar yang sudah dikerjakan oleh Room Boy 

 Menginformasikan kamar-kamar yang segera harus 

dipersiapkan dan memberikan pembagian section 

3. Supervaisor dengan Order Taker 

 Menyerahkan summary pencucian tiap hari untuk dihitung oleh 

bagian order taker , menanyakan apabila ada laundryan di 

Housekeeping Office. 

4. Supervaisor dengan Public Area/Houseman 

 Mengkordinir pekerjaan yang dilakukan oleh Houseman 

Kerjasama Room Boy 

1. Room Boy dengan Order Taker  

 Menginformasikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ada di 

kamar,memberikan informasi-informasi mengenai 

posisi,lokasi,tempat bekerja , menginformasikan mengenai 

mini bar yang di consum oleh tamu,melaporkan apabila ada 

lost & found yang ditemukan dan menginformasikan apabila 

membutuhkan vase flower 

2. Room Boy dengan Houseman/Public Area 
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 Menginformasikan apabila ada guest laundry  

Kerjasama Order Taker 

1. Order Taker dengan Housekeeper 

 Menyerahkan Hasil inventory 

 Menginformasikan apabila ada informasi – informasi khusus 

yang diberikan oleh pihak management 

 Meminta persetujuan apabila melakukan requistion 

 Melaporkan barang-barang / alat-alat yamng rusak 

2. Order Taker dengan Supervaisor 

 Membuat H.K report dan Supervaisor check list untuk 

Supervaisor 

 Melaporkan tambahan-tambahan EA yang diberikan oleh F.O 

 Menanyakan kamar-kamar Ready 

3. Order Taker dengan Room Boy 

 Menginformasikan apabila ada kamar-kamar yang C.O. 

 Menginformasikan apabila ada permintaan-permintaan dari 

tamu kepada Room boy yang bersangkutan  

 Menginformasikan tambahan blockingan yang harus dikerjakan 

oleh Room boy serta menginformasikan apabila ada guest 

laundry yang harus diambil di kamar. 

4. Order Taker dengan Houseman/ Public Area 
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 Menginformasikan terhadap pemeliharaan vase flower yang 

dibuat oleh Order Taker 

 Menyiapkan vase flower yang harus dipersiapkan untuk ruang 

meeating 

Kerjasama Houseman/Public Area 

1. Public area dengan Housekeeper 

 Melaporkan apabila ada kerusakan alat-alat 

 Bertangung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh 

Housekeeper 

2. Public Area dengan Supervaisor 

 Melaksanakan project-project area yang diberikan oleh 

Supervaisor 

 Membantu Supervaisor dalam inventory alat-alat yang ada di 

Public Area 

3. Public Area dengan Order Taker 

 Pemesanan terhadap vase flower untuk ruang meeting 

4. Public Area dengan Room Boy 

 Membantu Room Boy men set up Trolley 

 Membantu Membersihkan Office Housekeeping 
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BAB IV 

  PEMBAHASAN 

4.1. Peranan Houseman  

Peranan Houseman Section antara lain sebagai berikut : 

1. Menangani pembersihan dan penataan area umum ( Public Area ), 

dengan bersikap berpengetahuan dan berketerampilan agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas dengan baik. 

2. Memperlihatkan suatu citra yang baik di mata tamu merasa puas sesuai 

dengan Prosedure kerja. 

4.2. Teknik dan Prosedur Houseman Section yang ada di hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort ( SOP ) 

Seorang houseman harus mengikuti langkah – langkah berikut ini saat 

melakukan proses  pembersihan :  

1. Identifikasikan dan tentukan daerah yang perlu dibersihkan dan 

dikerjakan. 

2. Informasikan pada bagian yang bertanggung jawab bila pembersihan di 

harapkan untuk segera di kerjakan. 

3. Kumpulkan dan periksa bahan, peralatan, perlengkapan pembersih. 

4. Siapkan alat dan bahan pembersih sesuai keadaan objek yang akan 

dibersihkan. 
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5. Lakukan pekerjaan dengan prinsip searah jarum jam jika objek di 

ruangan. 

6. Bekerjalah dengan menggunakan prinsip kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

7. Menggunakan bahan pembersih yang lunak sebelum menggunakan 

bahan pembersih yang keras/kuat (sesuai dengan tingkat 

pengotorannya) 

8. Pasang rambu – rambu (wet caution) jika sedang membersihkan daerah 

umum untuk menghindari resiko bahaya terpeleset akibat lantai basah 

atau kejatuhan air karena over head cleaning. 

9. Selalu memeriksa kembali area/lokasi yang dibersihkan sebelum 

meniggalkan area. 

10. Mengembalikan alat – alat pembersih dan chemical ke dalam 

gudang 
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4.3. Job Description Houseman 

4.3.1 Houseman supervisor 

1. Membuat schedule untuk houseman. 

2. Memimpin, melatih, mengawasi dan mengecek hasil pekerjaan 

houseman, garderner dan swimming pool attendant. 

3. Mengecek kebersihan dan keindahan di area hotel 

4. Merencanakan dan membuat schedule untuk general cleaning. 

5. Mengecek penggunaan housekeeping equipment, cleaning 

supplies dan lainnya. 

6. Melaporkan langsung ke atasan apabila ada kerusakan serta 

kehilangan. 

7. Merubah susunan tanaman yang tidak sesuai. 

8. Mendidik dan melatih pegawai atau traine baru apabila ada. 

 

4.3.2. Houseman attandent 

1. Melakukan handing over dengan shift morning, evening, night 

cleaner pada saat menyelesaikan tugas. 

2. Memberikan standing ashtray di area lobby dan area umum 

lainnya. 

3. Melakukan dusting di tangga, furniture, public area. 

4. Membersihkan, sampah, lantai dengan sweeping dan mopping, 

kaca dan jendela di lobby, toilet dan area lainnya. 

5. Membersihkan restoran setelah makan pagi, siang dan malam. 

6. Membersihkan back office, setelah office hour dan employeed 

room, corridor, dan locker. 

7. Membantu membuang seluruh sampah yang ada di station. 

8. Menjaga kondisi meeting room agar tetap dalam keadaan rapi 

dan bersih. 

9. Mengikuti berifieng setiap hari.  
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4.3.3. Gardener 

1. Mengelola tanah 

2. Memupuk  

3. Merawat tanaman dan menyiraminya setiap pagi hari. 

4. Mengatur penempatan dan pemeliharaan tanaman 

4.4.4. Trainer  

Bertugas untuk membantu para senior khususnya houseman 

dalam pelaksanaan tugas sehari – hari terutama pada saat 

membersihkan area – area yang telah di tentukan sperti : lobby, 

corridor, toilet, meeting room, dan restoran. 

 

  

4.4. Persiapan houseman section sebelum melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab 

4.4.1. Areal umum Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort : 

1. Lobby 

2. Corridor 

3. Restaurant 

4. Toilet 

5. Meeting Room 

Sebelum melaksanakan kegiatan / memulai bekerja hendaknya petugas 

Houseman terlebih dahulu menyiapkan peralatan serta chemichal- chemichal yang 

sesuai dengan fungsi dan penggunaanya , berikut ini macam – macam chemichal 

serta peralatan – peralatan yang digunakan oleh Houseman section di Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort : 
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Chemichal : 

1. Air Freshner merupakan obat pengharum ruangan. 

2. Bolt MPC ( Multi Purpose Cleanear ) merupakan obat serba guna yang 

dapat dipakai untuk membersihkan semua perlengkapan : meja , kursi , 

kaca , dan untuk pembersih kamar mandi. 

3. Glass clenear obat ini digunakan untuk pembersih kaca dan berwarna 

biru.  

4. Cream poliz untuk membersihkan staninless. 

5. Furniture polish digunakan untuk membersihkan prabotan yang bersal 

dari kayu. 

6. Detergent atau sabun bubuk digunakan untuk pembersihan kotoran pada 

permukaan berbahan kain. 

7. Liquid hand soap merupakan sabun pencuci tangan yang tidak 

menimbulkan endapan pada wastafel/washbashin. 

8. Bathklin merupakan obat untuk membersihkan toilet bowl.  

9. Floor clenear untuk membersihkan lantai. 

10. Cong R-dust untuk membersihkan lantai marmer. 

4.4.1.  Jumlah Tenaga Houseman 

Jumlah tenaga kerja Houseman terdiri dari 4 – 5 staf dalam melaksanakan 

tugas sehari- hari Houseman beroprasi selama 24 jam,maka pihak manajemen di 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort membagi shift Houseman menjadi 3 

bagian atau lebih dikenal dengan 3 shift yaitu : 
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1.Morning shift  : 07.00 -15.00 

2.Evenning shift : 15.00 – 23.00 

3.Night shift  : 23.00 – 07.00 

4.4.2. Alat-alat pembersih manual :  

1. Broom ( sapu ) digunakan untuk menyapu debu atau sampah pada 

permukaan- permukaan lantai dan pada anak tangga. 

2. Dust Pan (serok bertangkai) digunakan untuk mengumpulkan sisa 

– sisa dari kotoran yang telah di sapu. 

3. Head mop dan Stick mop ( alat pengepel lantai ) terdiri dari 

gagang ,jepitan kain pel dan untaian sumbu pel.mop dipakai 

untuk mengepel dari sudut bagian dalam kearah pintu.ada 

beberapa macam mop diantarannya adalah wet mop , yaitu kain 

dalam keadaan kering , dipakai untuk mengelap permukaan lantai 

yang kerap kali dilewati tamu. 

4. Ember untuk membawa air atau bahan – bahan pembersih 

lainnya. 

5. Glass wiper / squeze ( alat pembersih kaca ) ,wipe terbuat dari 

karet yang pipih,dijepit oleh plat pendek dan gagangnya ada yang 

pendek dan panjang , digunakan untuk menarik air yang ada di 

kaca dan lantai. 

6. Bottle sprayer dipakai untuk menaruh chemichal.  
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7. Scot bright/ sponge ( karet busa ) dipakai untuk mengosok – 

gosok kaca dan lainnya. 

8. Dust cloth ( serbet/kain) berfungsi untuk melakukan teknik 

dusting dengan syarat kebersihan dan kelembapan selalu terjaga.  

9. Hand brush ( sikat tangan ) untuk membersihkan dinding atau 

lantai kamar mandi. 

10. Toilet bowl brush sikat pembersih jamban.  

11. Waste basket / garbage bag yang berfungsi untuk menaruh 

sampah. 

4.4.3. Alat-alat pembersih Machine  

1. Vaccum Clenear ( alat penghisap debu ) yaitu untuk menghisap 

debu dan kotoran – kotoran kecil pada lantai dan karpet. 

2. Blower yaitu alat yang digunakan untuk mengeringkan karpet 

yang baru selesai di cuci. 

3. Buffing machine digunakan untuk mengkilapkan/menghaluskan 

lantai.  

4. Shampoing carpet machine digunakan untuk mencuci karpet 

5. Polishing machine digunakan untuk mengcristalisasi lantai yang 

terbuat dari marmer. 
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4.5.Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Houseman Section 

1. Melakukan handing over dengan shift morning, evening, night 

cleaner pada saat menyelesaikan tugas. 

2. Memberikan standing ashtray di area lobby dan area umum lainnya. 

3. Melakukan dusting di tangga, furniture, public area. 

4. Membersihkan, sampah, lantai dengan sweeping dan mopping, kaca 

dan jendela di lobby, toilet dan area lainnya. 

5. Membersihkan restoran setelah makan pagi, siang dan malam. 

6. Membersihkan back office, setelah office hour dan employeed room, 

corridor, dan locker. 

7. Membantu membuang seluruh sampah yang ada di station. 

8. Menjaga kondisi meeting room agar tetap dalam keadaan rapi dan 

bersih. 

9. Mengikuti berifieng setiap hari.  

Penataan dan pembersihan sangat penting diperhatikan oleh pihak hotel 

khususnya section yang menangani atau yang bertanggung jawab akan hal ini 

adalah Housekeeping departement , dimana departement ini bertugas dan 

bertanggung jawab akan kebersihan , merawat , mengatur serta menjaga seluruh 

areal hotel dikatakan rapi dan nyaman apabila hotel tersebut bagus dalam segi 

pengaturan atau penataan interior yang sesuai atau serasi serta pemeliharaan dan 

kebersihannya. 

Semua itu kita bisa lihat pada Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort , 

khususnya lobby area sebagai pintu utama hotel menjadi image , sehingga harus 

ditata dengan indah dan serasi.dimana penempatan suatu benda atau inventarisnya 

sesuai dengan keadaan ruangannya , disamping itu juga warna ruangan yang tidak 
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terlalu mencolok yang memberikan rasa sejuk , sehingga terlihat keserasian dan 

keseimbangan baik dari warna serta penataan bendanya. 

Pada lobby area tersedia juga beberapa set kursi/sofa dengan mejanya 

masing-masing dimana kursi/sofa tersebut dilengkapi rak ecil yang berisikan 

koran/majalah , dimana semia itu berguna untuk membuat para tamu merasa 

nyaman dan tidak mudah jenuh. Berikut jumlah staff Houseman serata jadwal dan 

pembagian jam kerjanya di Housekeeping Departement Hotel Senggigi Beach 

Resort  : 
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TABEL 1 . Jumlah Staff Houseman 

Section Jumlah Jam kerja Jadwal kerja Off/ Libur 

Houseman 4 8 jam 5 hari 1 hari 

 

Dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari Houseman beroprasi selama 

24 jam , maka pihak manajemen hotel membagi shift Houseman dalam 3 shift 

yaitu  

1. Morning shift   :    07.00 – 15.00  

2. Evening shift  :    15.00 – 23.00  

3. Night shift   : 23.00 – 07.00 (Khusus untuk karyawan) 

Houseman yang bekerja pda pagi hari mempunyai tugas dan tanggung 

jawab terhadap kebersihan serta kebersihan serta penataan pada areal yang ada di 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort adalah :  

1. Lobby 

2. Corridor 

3. Restaurant 

4. Toilet 

5. Meeting Room  

Dengan area tugas yang luas terkadang ada pekerjaan yang diperlukan 

untuk dibersihkan dan ini menjadi beban atau tambahan bagi petugas Houseman 

yang bekerja pada shift kedua ( evening shift ). Dimana pada saat morning shift 
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pihak hotel hanya mengandalkan satu orang petugas Houseman , oleh karna itu 

petugas Houseman tersebut harus pandai - pandai bagaimana cara mengerjakan 

semua area tersebut dengan tepat waktu dan tanpa ada yang terlupakan , sehingga 

semua area dapat dibersihkan tetapi , area yang sangat vital atau yang butuh 

perhatian khusus adalah lobby area karena area ini adalah tempat keluar masuknya 

tamu dan tempat para tamu menerima tamunnya dari luar hotel , sehingga area 

lobby ini harus tetap dalam keadaan bersih dan rapi. 

Oleh karna itu dengan mengandalkan satu orang saja akan banyak 

menimbulkan permasalahan dilihat dari banyaknnya area kerja dari Houseman , 

sehingga ada saja area yang terlupakan untuk di bersihkan sedangkan seluruh area 

umum tersebut sangat besar pengaruhnnya , seperti pada saat tamu akan masuk 

toilet baik itu restaurant maupun toilet di Lobby banyak diatara mereka 

menemukan wash basin dalam keadaan basah serta lantai yang becek dan kotoran 

yang berserakan sehingga mengakibatkan tamu tersebut akan kecewa dan merasa 

tidak nyaman menggunakan toilet/wash basin tersebut , serta ditemukannya 

coriddor- corridor yang masih dalam keadaan kotor dan berdebu. 

Tidak menutup kemungkinan tamu- tamu yang menginap tersebut akan 

complaint akan hal tersebut , mengingat mereka datang dan tinggal di hotel untuk 

mendapatkan pelayanan serta kenyamanan dengan suasana serta lingkungan hotel 

yang bersih dan rapi.  Sehingga petugas Houseman sangat membutuhkan bantuan 

tenaga tambahan atau tenaga bantuan yaitu dengan cara meminta kepada pihak 

manajemen hotel untuk pengadaan trainning untuk menambah petugas Houseman 
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khususnya , dimana para trainning tersebut bekerja atau membantu petugas 

houseman dalam jangka waktu yang telah disampaikan. 

Dengan adanya trainning , petugas Houseman sangat terbantu oleh mereka 

, karena petugas tersebut tidak lagi meninggalkan atau melupakan satu area pun 

sehingga pada saat tiba waktu Houseman evenning shift masuk,tidak ada lagi area 

maupun tugas tambahan bagi petugas evening shift. Tetapi bila tidak ada trainning 

maka hal tersebut akan terjadi kembali menginggat mereka hanya 

membantu/bekerja untuk sementara waktu , oleh karena itu hendaknya pihak 

manajemen hotel segera mengambil tindakan dengan cara perekrutan atau 

penambahan karyawan khususnya di Houseman pada morning shift , sehingga hal 

– hal tersebut diatas tidak akan terjadi dengan pembagian kerja sebagai berikut : 

1. Petugas Houseman pertama khusus bertugas dan bertanggung jawab 

menjaga kebersihan dan kerapian lobby dimana di lobby terdapat 

berbagai macam perlengkapan seperti vas , meja, rak dan lain 

sebagainya dan restaurant untuk penataan kursi, meja serta pada waktu 

launch untuk menjaga agar tetap rapi dan bersih. 

2. Petugas Houseman kedua bertugas dan bertanggung jawab menjaga 

kebersihan dan kerapian pada area umum lainnya seperti corridor 

terdapat tangga dan penataan tempat meeting atau ballroom dimana di 

dalamnya yang akan di tata seperti kursi, meja dan letak strategis untuk 

panggung agar dapat sesuai dengan apa yang diinginkan pemesan. 
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3. Petugas Houseman ketiga bertugas untuk membersihkan atau mengecek 

kembali pekerjaan seperti kontrol toilet dan vacum di area lobby yang 

belum terselesaikan, serta menunggu request tamu. 

4.5.1 Upaya – upaya yang dilakukan houseman dalam mengatasi 

masalah masalah antara lain sebagai berikut : 

1. Selalu mengecek kembali sebelum meninggalkan area yang telah di 

bersihkan. 

2. Supervisor harus memantau pekerjaan secara langsung untuk 

meminimalisir terjadinya permasalahan seperti diatas. 

3. Karyawan harus mengikuti standart opersional yang ada di hotel. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Simpulan  

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Departement Housekeeping khususnya bagian Houseman bertugas 

untuk penataan dan kebersihan di area umum hotel atau bisa disebut 

juga bagian -  bagian yang paling sering dilewati tamu dan 

fasilitasnya seperti lobby di lobby banyak terdapat barang – barang 

yang harus di bersikan contohnya saja : meja, kursi, rak, vas, dan 

bingkai. Selain itu tugas penaatan juga dilakukan pada saat ada acara 

di ballroom untuk mentata kursi, meja serta panggung agar para 

tamu terkesan. 

2. Sering terjadi komplin adanya wash basin yang ada di toilet menjadi 

basah dan lantai toilet yang licin. 

3. Kurangnya kesadaran karyawan khususnya houseman dalam 

menerapkan (SOP) yang berlaku di hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort. 
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5.2.Saran 

Berdasarkan pembahasan simpulan yang ada diatas dapat diambil 

saran – saran sebagai berikut :  

1. Kurangnya kontrol/pengcekan supervisor kembali terhadap toilet 

tamu, harus menggunakan kurun waktu agar toilet tetap terjaga 

kerapian serta kebersihannya. 

2. Perlu adanya training kembali atau refresh terhadap para karyawan 

agar selalu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operasional 

yang ada di bagian housekeeping. 
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DAFTAR PUSTAKA 

1. Darsono Agustinus , 1992 , Kantor Depan Hotel ( Front Office ) , PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia , Jakarta . 

2. Happy Marpaung , 2002 , Pengetahuan Kepariwisataan , Edisi Revisi , 

ALFABETA , Bandung. 

3. Poerwardarminta W.J.S.,1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai 

Pustaka , Jakarta. 

4. Rumekso , 2001 , Housekeeping Hotel , Andi , Manajemen Penyelenggara 

Yogyakarta. 

5. Sulistiyono Agus , 1999 , Hotel , Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana 

Pariwisata dan Akomodasi , ALFABETA , Bandung. 

6. Shadily Hasan dan Jhon M . Echlos , 1989, Kamus Indonesia – Inggris , PT 

Gramedia , Jakarta 

7. Shadily Hasan dan Jhon M. Echlos , 1989 , Kamus Inggris – Indonesia , PT 

Gramedia Jakarta. 

8. Yayuk Sri Perwani , 1999 , Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping 

untuk Akademi Perhotelan Make Up Room , PT Gramedia Pustaka 

Utama Jakarta 
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DAFTAR PETA 

Peta 1 : Peta Pulau Lombok 

 

Peta 2 : Peta wilayah Hotel Sheraton Senggigi Beach 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

1. Lobby, corridor, toilet, restoran dan meeting room 

 

 



 
56 
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2. Room Boy control sheet / Form yang digunakan 
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3. Chemical yang digunakan 
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4. Peralatan yang digunakan  
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