
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE 
(S.O.P)



Budaya S.U.P.E.R 

S: Solutif yaitu selalu ada untuk memberikan solusi yang 
    menjawab kebutuhan klien

U: Utamakan kebutuhan klien dengan cara jalin komunikasi 
     yang baik dan aktif setiap waktu

P: Peduli dengan cara selalu siap memperhatikan dan berinisiatif untuk 
menyelesaikan tugas dari hal yang diminta sampai dengan hal-hal 
positif yang diluar klien minta demi kenyamanan dan keamanan 
bersama

E: Empati dengan cara menjadi pendengar yang baik dan
    berusaha memahami kondisi klien

R: Ramah terhadap klien dengan cara menyapa dengan 
    sopan dan santun, senyum dan salam saat setiap bertemu klien



Paket Asisten

Tugas utama:

1. Daily cleaning

2. Jasa setrika

3. Sedot debu & tungau di sofa dan matras

4. Pembersihan kandang binatang peliharaan

5. Bantu bersihkan, potong dan siapkan bahan makanan/bahan masakan

6. Bersih-bersih dan siram halaman/tanaman

7. Memasak

8. Jaga anak/lansia

9. Bantuan sehari-hari lainnya

10. Jasa pengemasan barang/pindahan



Saat Mendapatkan Order

1. Mengecek WhatsApp Group secara berkala untuk melihat order tugas di WhatsApp Group Helper Lapangan

2. Cek alamat tugas di Whatsapp Group Helper Lapangan

3. Siapkan notes/buku kecil untuk mencatat alamat, durasi dan detail order (menghindari jika HP mati di perjalanan)

4. Memastikan semua alat lengkap dan dapat digunakan dengan baik, jika ada alat yang tidak bisa berfungsi, hubungi 

tim SuperHelper untuk segera diganti/ diperbaiki

5. Menyiapkan pakaian seragam (pastikan setiap lokasi tugas menggunakan seragam yang rapih, sopan dan bersih)



Sebelum Berangkat Tugas

1. Mengirimkan titik lokasi terkini di WhatsApp Group (LIVE LOCATION) durasi 8 JAM

2. Pastikan seluruh peralatan kerja sudah dalam keadaan bersih dan siap dipakai

3. Mengecek kendaraan dalam kondisi baik untuk digunakan bertugas

4. Pastikan berangkat menggunakan pakaian yang rapih dan bersih

5. Berkendara dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan berkendara

(Helm, surat kendaraan, SIM, sarung tangan, jaket, jas hujan)



Sampai di Lokasi Klien

1. Foto selfie dengan rumah klien dan lapor “SAMPAI” ke Group WhatsApp Helper Lapangan 

2. Mengetuk pintu/memencet bel dengan sopan dan memberi salam

3. Perkenalan diri

“Selamat pagi/siang/sore, Saya ____ dari SuperHelper, apa benar ini kediaman rumah Bu/Pak ____?”

“Saya yang bertugas untuk visit hari ini dengan durasi ___ Jam ya Bu/Pak”

4. Menunjukkan kartu vaksin

5. Izin mencuci tangan terlebih dahulu, minta ditunjukkan lokasinya, ucapkan 

“Permisi Bu/Pak, boleh izin pakai airnya untuk cuci tangan terlebih dahulu? Terima kasih”

6. Jika sudah ada daftar tugas dari order di WhatsApp, konfirmasi kembali, “Bu/Pak, untuk pekerjaan hari ini apakah 

betul pekerjaannya ______, apa ada yang perlu disesuaikan lagi kah Bu/Pak?“

Jika belum ada daftar tugas dari order di WhatsApp, tanyakan, “Bu/Pak apa saja tugas yang bisa saya kerjakan 

untuk visit hari ini?”

7. Tanyakan prioritas pekerjaan “Mana pekerjaan yang paling prioritas, Bu/Pak?”

8. Informasikan waktu mulai kerja “Baik, Bu/Pak, untuk tugas hari ini di mulai pukul ____ yaa”



Saat Bertugas (Daily Cleaning)

Langkah-langkah membersihkan Rumah/Apartemen/Kantor/Kamar Kost:

1. Rapikan barang2 yang terlihat berantakan di lantai, letakan diatas meja (kecuali bila klien sudah minta secara   

khusus untuk diletakan dimana)

2. Membersihkan barang barang tempat berkumpulnya debu (pajangan, koleksi figura, atau bingkai foto, mulai dari 

rak tertinggi lalu bergerak dari kiri ke kanan dengan menggunakan kemoceng/lap kering)

3. Bersihkan semua permukaan perabotan rumah dan semua tempat yang disentuh jari, seperti gagang pintu, saklar 

lampu, remote TV, dan telepon.

4. Bersihkan TV, dan barang2 elektronik lainnya dengan lap kering/ kemoceng. Tidak boleh dengan lap basah.

5. Dengan membersihkan barang-barang terlebih dahulu maka debu yang menempel akan turun ke lantai,

lalu setelah itu bisa lanjut untuk membersihkan lantai dengan cara menyapu/vacuum dan mengepel.



1. Tempat Tidur

● Pasang/rapikan sprei dengan rapi dan kencang, posisikan bantal & guling pada tempatnya dengan baik dan  benar 

(Sesuai standar hotel bintang 5)

● Posisikan guling sejajar & menempel pada kepala tempat tidur, dan bantal bersandar pada guling (posisinya berdiri 

memanjang)

● Pasang Comforter/Bedcover/Selimut, digelar menutupi sprei dan dilipat bagian atas yang dekat dengan bantal, kira 

satu jengkal jaraknya dari bantal dan masukan ke bawah kasur pada semua sisinya, kecuali Bed Cover, biarkan 

menjuntai ke lantai.



2.  Ruang Tamu/Keluarga

● Sofa dikebut dengan kemoceng/di lap

● Rapikan bantal sofa, bentuknya & letakan pada posisinya, berdiri dengan sedikit menumpuk di sandaran sofa.

● Lap meja dengan lap bersih setengah basah, kemudian lap kering lagi, juga dengan semua perabot  yang ada, 

kecuali TV dan perangkat elektronik lainnya, hanya gunakan lap kering yang bersih. 

● Bila ada karpet dibawah meja, gunakan vacuum supaya debunya tidak terbang ke mana-mana.     

Note:

- Jangan gunakan vacuum lebih dari 30 menit pada satu kali penggunaan, karena mesinnya akan panas dan jadi 

cepat rusak bila di paksakan. Matikan mesin bila sudah 30 menit, kerjakan yang lain dulu, setelah mesinnya dingin 

bisa digunakan lagi.



3.  Menyapu Lantai

Jika tidak ada instruksi dari klien, helper bisa menyapu lantai dengan cara sebagai berikut:

● Pada waktu menyapu lantai, mulailah dari ruangan terdalam, lalu dibawa ke luar rumah/ apartemen/ 

kantor/ kost.

● Apabila rumah/ apartemen/ kantor tersebut ruangan terdalamnya adalah dapur, maka mulailah menyapu 

dari dapur, kemudian keruangan selanjutnya yang letaknya setelah dapur dst, misalnya, lanjut ke kamar 

tidur, ruang keluarga, ruang tamu, teras, dan langsung diambil menggunakan pengki,  masukan kotorannya 

ke dalam plastik sampah.

● Urutan tersebut tergantung dari bagaimana tata letak rumah/ apartemen/ kantor  

● Sapu juga bagian kolong-kolong tempat tidur, meja, kursi, lemari dan kulkas.

● Bila ada tempat sampah di dalam rumah/ apartemen/ kantor/ kamar kost tsb., langsung di kosongkan, 

masukan kotorannya ke dalam plastik sampah.

● Mengecek kembali apakah masih ada kotoran di lantai, di sudut-sudut, di bawah furnitur, jika ada, ulangi kembali. 



4.  Membersihkan Dapur

● Awali dengan mencuci piring dan semua perabotan dapur yang terlihat untuk dibersihkan

● Kemudian kompor dan Exhaust (bila ada). Kalau kompor gas, pastikan tungku api di cuci bersih, dikeringkan, lalu 

ditaruh kembali

● Bersihkan keramik dan meja dapur, sink cuci piring dan bersihkan juga saringannya dari kotoran2 yang tersangkut.

● Dengan lap agak basah, bersihkan bagian luar kulkas, bagian atas & samping kulkas. (Hati-hati dengan penggunaan 

lap basah/air karena perabotan bisa jadi sensitif dan tidak boleh terkena air, seperti alat-alat listrik)

● Mengecek kembali apakah dapurnya ada yang belum bersih, ke setiap sudut, meja, atas kompor dan bawah 

kompor, rak piring, dan sebagainya.



5. Bersihkan Cermin dan Kaca Jendela

● Semprotkan cairan pembersih kaca dan gunakan wiper.

● Bersihkan cermin/kaca jendela mulai dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan, pastikan tidak ada noda bekas jari, atau lainnya.

● Mengecek kembali kaca dari jauh apakah ada bagian yang masih berbekas, jika ada, ulangi kembali. 

● Mengepel lantai dimulai dari kamar tidur, ruang keluarga/ruang tamu, dapur dan teras kecuali ada instruksi 

khusus dari klien mengenai urutan pekerjaan.

● Gunakan cairan pembersih lantai sesuai dengan petunjuk aturan pakainya.

● Bila menggunakan alat disinfektasi UVC, sapu & pel per ruangan

● Jika lantainya dari kayu/ marmer, bersihkan dengan sedikit air hangat, TIDAK MENGGUNAKAN sabun/cairan pel.

● Mengecek kembali apakah ada bagian atau sudut yang belum dipel/ masih ada berbekas/ lengket, segera ulangi 

pekerjaan sampai lantai menjadi bersih.

6. Mengepel Lantai



7. Membersihkan Kamar Mandi

● Mulai dari langit-langit bila ada kawang-kawang

● Kemudian semprotkan krim pembersih pada dinding keramik, wastafel dan kloset bagian luar, ratakan tipis, diamkan 

sesaat lalu gosok dengan sikat/sabut hijau, setelah itu siram dengan air sembari digosok menggunakan sabut/spons 

bilas hingga bersih.

● Bersihkan keran air dan juga kaca/cermin kamar mandi

● Bersihkan perlengkapan mandi (shampoo, sabun dsb) pastikan lap bersih bagian luar botol (samping, atas, bawah, 

buang bagian kering yang mungkin ada di bagian luar botol, bersihkan)

● Bersihkan bagian dalam kloset, dengan menggunakan cairan pembersih kloset, sikat dan bilas, lalu sikat lantai 

kamar mandi, termasuk di sela2 dan belakang kloset.

● Beri karbol wangi di saluran pembuangan air kamar mandi.

● Mengecek kembali ke seluruh sudut ruangan, jika ada bagian yang terlewat/ belum bersih bisa dibersihkan kembali.



Setelah semua sampah terkumpul, buanglah seluruh sampah ke luar dari rumah/apartemen/kantor/kamar 
kost, letakan pada tempat sampah yang tersedia.     

8. Bersihkan tempat sampah & buang tumpukan sampah



Catatan:

1. Selalu gunakan dua masker dan face shield. Kalau dirasa pengap, face shield bisa dibuka jika klien sedang tidak 

berada di ruangan, tapi kalau klien masuk kembali ke ruangan, face shield harus langsung dipakai kembali.

2. Sarung tangan putih dipakai dari sejak saat kedatangan, sewaktu bekerja hingga sewaktu meninggalkan rumah

3. Sarung tangan karet hanya dipakai saat menggunakan chemicals saja, yaitu di kamar mandi & dapur)

4. Bekerjalah dengan hati2, jangan sampai ada barang yang pecah/perabotan yang rusak, karena risiko & 

penggantiannya akan menjadi tanggung jawab Helper sepenuhnya.

5. Bila Helper memasang alarm sebagai petunjuk selesainya jam kerja, pastikan agar volumenya tidak keras sampai 

mengganggu klien.

6. Bila ada kendala di jalan, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas, segeralah kasih kabar ke kantor, dan bukan ke 

klien.

7. Bila ada pertanyaan dari klien mengenai kesiapan untuk jadwal kerja berikutnya, mintalah klien untuk menghubungi 

langsung ke kantor dan jangan menjanjikan/memastikan untuk bisa datang lagi di lain waktu.

8.



Selesai Bertugas (Daily Cleaning)

1. Jangan pulang sebelum waktunya, walaupun semua pekerjaan sudah selesai, infokan dan tanya ke klien.

“Pak/bu, pekerjaannya sudah selesai, masih ada sisa waktu___ apa ada yang bisa saya bantu lagikah, pak/bu?”

Lalu tanyakan kembali, “Apa hasil pekerjaannya sudah sesuaikah, pak/bu?” tanya dengan sopan dan tersenyum.

klien harus benar-benar mendapat waktu yang penuh sesuai yang dipesan dan hasil pekerjaan yang bersih, rapih, 

dan detail.

2. Pada saat ingin pamit, cek kembali apakah ada peralatan atau barang yang tertinggal lalu ucapkan salam sambil 

tersenyum dan pergi dengan meninggalkan kesan yang baik. 

“Kedatangan hari ini sudah selesai di durasi ___jam ya pak/bu. Saya izin pamit, terima kasih banyak”



Setelah Selesai Kerja

1. Setelah pekerjaan selesai, rapikan semua peralatan dan pastikan jangan sampai ada yang tertinggal.

2. Bersihkan semua peralatan seperti kain lap, spons, sikat, dan kosongkan vacuum cleaner langsung setelah selesai 

dipakai (pekerjaan ini dilakukan DILUAR jam kerja klien, yaitu setelah jam kerja klien terpenuhi)

3. Bila ada tugas lanjutan ke klien lain, peralatan yang dibawa sudah dalam keadaan bersih dan siap untuk digunakan 

kembali.

4. Bila tiba di rumah, peralatan yang perlu di jemur, langsung di jemur, jangan biarkan tetap berada di dalam tas 

dalam keadaan basah, karena akan menimbulkan bakteri dan bau. Simpanlah di dalam tas HANYA peralatan yang 

kering dan bersih.

5. Cuci bersih seragam SuperHelper, agar siap untuk digunakan pada tugas berikutnya

(setiap Helper yang sibuk, mendapatkan 2 seragam yang bisa digunakan untuk hari berikutnya)



Tips Cleaning

1. Menghilangkan lantai lengket

Penyebab:
Akibat terlalu banyak menggunakan cairan pembersih pel, atau tidak bersih saat menyapu.        

Solusi:
Siramkan air panas pada area lantai yang dirasa masih lengket setelah dipel. Lalu diamkan beberapa saat hingga 
lantai menjadi dingin kemudian lap lagi lantai tersebut dengan kain pel yang bersih (air panas berfungsi untuk 
mengikis dan melembutkan kotoran yang menempel pada lantai).



Tips Cleaning

 2. Cara Membersihkan Spons dan Kain Lap:

● Rendam kain lap dalam larutan deterjen dan jemur

● Setiap kali selesai dipakai selalu bentangkan di jemuran hingga kering sempurna. Ini penting untuk mencegah 

lembab yang dapat menjadi sarang perkembangbiakan bakteri dan bau.

● Untuk membersihkan spons, rendam di dalam air panas bercampur detergen, diamkan beberapa saat dan 

remas-remas ketika membilasnya dengan air.

3. Cara Membersihkan Kain Pel:

● Sikat kain pel dengan larutan deterjen, bilas dengan air bersih dan gantung supaya airnya tiris/jemur hingga kering.



Tips Setrika

1. Bahan kaos atau t-shirt
Menyetrika jenis bahan ini terbilang mudah. Cukup memulainya dari bagian belakang dan kemudian berpindah ke bagian 
depan. Jika kaos memiliki cetakan sablon sebagai motifnya, sebaiknya hindari menyetrikanya, karena, panas dari setrika dapat 
merusak cetakan sablon.

2. Celana pendek
Dalam menyetrika celana, khususnya yang memiliki saku, dapat memulainya dari saku terlebih dahulu. Setrika saku celana 
dengan cara membalikkan celana. Setelah selesai, balikan lagi celana ke keadaan semula dan setrika mulai dari pinggang 
hingga ujung celana.

3. Periksa label pada pakaian
Hal ini betul-betul diperlukan sebelum meletakkan panas setrika di atas pakaian. Karena, dengan mengetahui secara betul 
instruksi dalam menyetrika pakaian yang berasal dari labelnya, dapat membantu dalam menentukan suhu setrikaan.

4. Kategorikan pakaian
Kategorikan pakaian mana saja yang bisa disetrika dengan suhu rendah, menengah, dan tinggi. Sebagai contoh, pakaian 
sehari-hari dan pakaian dalam berbahan tipis dapat dikategorikan sebagai pakaian yang bisa disetrika dengan suhu rendah 
dan menengah.



TIPS mendapatkan 🌟🌟🌟🌟🌟

1
Menjaga kerapihan.
Sebelum bekerja, saat 
bekerja dan setelah 
bekerja.

2
Memperhatikan hal 
detail, bersikap empati
dengan memahami 
kebutuhan klien

3
Bersikap responsif,
cepat tanggap serta 
menjalin komunikasi
yang proaktif, sopan
dan profesional.

4
Bertanggung jawab, 
memberikan pelayanan dengan 
segera, tepat dan memuaskan. 
(Hubungi CS
jika ada kendala atau 
tambahan pekerjaan)

5
Dapat dipercaya dengan
cara membekali diri dengan 
pengetahuan
tugas dan jujur.



Hal yang dilarang dalam pekerjaan:

1. Datang tidak sesuai jadwal: 

● Datang terlambat karena ketiduran, lupa atau alasan lainnya yang tidak bisa ditolerir.

● Mengetok atau bel rumahnya padahal jamnya belum mulai, karena harus menghargai jadwal klien

2. Ghosting: tidak bisa dihubungi lalu menghilang tidak memberi kabar

3. Berkata kasar, tidak sopan, tidak menghargai klien maupun kepada sesama tim SuperHelper

4. Membatalkan tugas sepihak dengan alasan yang tidak bisa diterima.

5. Meminta nomor HP klien/bertukar no. HP dengan klien, setiap tugas diinfokan melalui WA Grup SuperHelper.

6. Melakukan kecurangan, tidak boleh menjanjikan jadwal kepada client di luar tugas. Semua tugas diinfokan oleh tim SuperHelper, jika ada klien 

yang meminta jadwal/tambah durasi bisa langsung arahkan untuk menghubungi CS SuperHelper.




