
P e n g e n a l a n  

Minuman 

Peralatan Bar 



BAR 



HEAVY DUTY EQUIPMENT 

CHILLER UNDER COUNTER  
Adalah mesin pendingin yang terletak dibawah meja bar. 
 
REFRIGERATOR / KULKAS  
Berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan minuman, garnish dan 
bahan-bahan lain. 
 
BEER / BEVERAGE COOLER (SHOWCASE COLD BEVERAGE) 
Berfungsi untuk mendinginkan bir dan minuman lain dengan sistem 
pendingin air. 
 
ICE MAKING MACHINE 
Mesin ini berfungsi sebagai pembuat es, baik ice cube, (es yang dibuat 
sedemikian rupa dan bentuknya seperti dadu) dan es cacah. Es yang 
dihasilkan oleh mesin ini hasilnya jauh lebih baik daripada es pasaran, 
sebab air pembuat es adalah air yang terkontrol kebersihannya. 
 

Yang dimaksud heavy duty equipment adalah peralatan besar  / peralatan berat yang fungsinya untuk mengolah 
dan menyimpan bahan – bahan minuman yang masih mentah ataupun sudah matang. Peralatan ini dapat 
digolongkan sebagai peralatan mesin.Peralatan ini tidak biasa & tidak mudah untuk di pindahkan. Macam Heavy 
Duty Equipment Diantaranya : 



ICE CRUSH MACHINE 
Mesih penghancur es untuk membuat es serut. 
 
ELECTRIC BLENDER 
Alat untuk membuat es juice, milkshake dan minuman 
campuran lainnya. 
 
COFFEE MACHINE  
Adalah mesin untuk membuat kopi dan air panas. 
• ESPRESSO MACHINE 

• Manual 
• Semiautomatic 
• Automatic 

• COFFEE DRIPPER MACHINE 
• COFFEE MAKER 
 
COFFEE GRINDER 
Adalah mesin penghalus / pemecah biji kopi yang sudah 
di sangrai (roasting), grinder sendiri dibedakan menjadi 3 
jenis mata pisau : 
• BLADE  
• CONICAL 
• FLAT 



MILK FROTHER MACHINE 
Adalah Alat Untuk Mengocok Susu 
 
CUP SEALER 
Adalah Alat Untuk menutup Cup Plastik, dengan sistem kerja 
memanaskan element logam 
 
ICE CREAM MACHINE 
Adalah mesin pembuat es soft ice cream dengan temperature lebih 
dingin dan putaran lebih kencang daripada mesin gelato 
 
GELATO MACHINE 
Adalah mesin pembuat hard ice cream (gelato) dengan temperature 
lebih hangat dan putaran lebih rendah 
 
BLENDER 
Adalah mesin Pelumat 
 
WATER DISPENSER 
Alat Penyimpan Air dan bisa didistribusikan dalam bentuk air panas 
dan air dingin. 
 
WATER JUG 
Alat Untuk menyimpan air, yang fungsinya mempertahankan 
temperature air 
 
WATER BOILER 
Alat Untuk Memanaskan Air dalam jumlah besar (3 – 30 liter) 



MIXER BEVERAGE MACHINE / MILKSHAKE MACHINE 
Mesin Pengocok (Shaker) Otomatis 
 
GREASE TRAP 
Alat Penyaring yang berfungsi untuk memisahkan Air 
Pembuangan dengan Sampah, Limbah Minyak & lemak. 
Yang bertujuan agar tidak menyumbat jalur air 
pembuangan 
 
SYRUP DISPENSER 
Mesin Penyimpan Sirup, Gula Cair dan Fruktosa, yang 
dapat diatur volume keluar sirup, sesuai kebutuhan yang 
kita inginkan. 
 
HOT CHOCOLATE DISPENSER 
Mesin Pembuat Minuman Hot Chocolate / Cokelat Panas, 
yang bertujuan agar mempertahankan Temperature Panas 
minuman dan menjaga agar cokelat tidak mengendap 
 
HAND JUICER 
Untuk pemeras jeruk 
 
WORKING TABLE 
Meja Kerja di Dalam Bar 



RINSER TRAY 
Alat Untuk membersihkan / Mencuci Gelas, Jug,dll dengan sistem disemprot 
sengan air bertekanan tinggi. 
 
FAUCET SINK 
Keran Air Pada Sink. 
 
SINK 
Yaitu tempat untuk mencuci dan membersihkan hand tool, glass dan peralatan 
lainnya. 
 
DRAUGHT BEER UNIT 
Yaitu alat untuk penjualan bir tanpa botol, bir ditempatkan pada suatu tempat 
yang disebut Keg dan dialirkan ketempat pendingin lalu melalui kran akan 
keluar bir yang dingin. 
 
GLASS WASHING MACHINE 
Alat untuk mencuci gelas yang dilengkapi dengan beberapa sikat putar. 
 
WATER PUMP BAR 
Pompa Air pada Bar Yang digunakan untuk mengambil air Bersih siap minum 
 
DRAUGHT BEER DISPENSER  
Alat untuk mengeluarkan beer draught dari dalam tong/barrel. 
 
FREZZER BOX 
Mesin Pendingin dengan temperatur rendah yang berfungsi membekukan 
bahan baku / es batu & sebagai  tempat penyimpanan beku 
 



TOOLS, UTENSIL & BAR HAND 
Peralatan-peralatan ini adalah peralatan Bar, yang dipakai dalam pekerjaanya untuk membuat 
minuman dan persiapan-persiapan lainnya. Peralatan ini harus terbuat dari bahan-bahan yang baik, 
mudah dibersihkan, tidak berkarat (Stainless). Berikut ini beberapa contoh peralatan yang biasa dipakai 
didalam sebuah Bar. 

CUP & GLASS (CANGKIR & GELAS)  
Peralatan gelas ini sangat penting didalam Bar operation. Banyak sekali macam, bentuk dan ukuran 
yang dipakai di Bar. Gelas-gelas tersebut haruslah terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, tidak 
mudah pecah, tahan panas, dingin dan mempunyai bentuk yang indah dan menarik serta yang paling 
penting adalah mudah untuk dibersihkan. Secara umum gelas-gelas yang dipakai di Bar ada 3 macam 
yaitu CUP, UNSTEEMED dan STEEMED GLASS. Detailnya adalah : 
 
• CUP & SAUCER 

• Cappuccino Cup 210 – 270 ml 
• Latte Cup / Tulip Cup 180 – 210ml 
• Espresso Cup 60ml 
• Flat White Cup 150ml 
• Tea Cup 200 ml 
• Mug (kaca / keramik) 300 – 350 ml 

 



• UNSTEEMED GLASS 
 

• Shot glass 
• Tall Collins glass : untuk menyajikan tom 

Collins. 
• Beer mug : untuk menyajikan Bir 
• Water decanter 
• Water pitcher glass 
• Old fashioned glass : untuk menyajikan 

aneka minuman on the rocks. 
• Highball glass : untuk menyajikan 

bermacam – macam minuman 
highballs. 

• Zombie glass : untuk menyajikan 
zombie. 

• Juice glass : untuk menyajikan juice 
(Pilsner Glass) 

• Egg nog glass : untuk menyajikan egg 
nog 

• Carafe : untuk menyajikan house wine ( 
anggur eceran ) 

• All purpose glass : gelas multiguna 
• Line glass : untuk menyajikan whisky. 
• Punch bowl and cup : untuk menyajikan 

fruit punch. 



• STEEMED GLASS 
• Tulip glass 
• Liqueur : untuk menyajikan liqueurs / cordial. 
• Straight whisky glass : untuk menyajikan whisky 

tanpa campuran. 
• Pousse café glass : untuk menyajikan pousse café 
• Sherry glass : untuk menyajikan sherry. 
• Cocktail glass : untuk menyajikan cocktail. 
• Champagne glass : untuk menyajikan 

champagne. 
• Sour glass : untuk menyajikan whisky sour. 
• Goblet glass : untuk menyajikan air es 
• White wine glass : untuk menyajikan anggur 

putih. 
• Red wine glass : untuk menyajikan anggur merah 
• Brandy snifer / Brandy inhaler / Brandy balloon : 

untuk menyajikan brandy dan cognag. 
• Fizz glass : untuk menyajikan gin fizz 
• Parfait glass : untuk menyajikan es krim dengan 

potongan buah – buahan. 
• Pilsner glass : untuk menyajikan bir. 
• Beer goblet glass : untuk menyajikan bir. 
• Martini glass : untuk menyajikan martini 
• Tumbler glass ( gelas tak berkaki ) 



DIGITAL SCALE 
Timbangan Digital dengan satuan Ukuran Ml, Gr, Oz, dll 
 
SIFTERS / COFFEE STRAINER 
Saringan / Ayakan untuk Bubuk Kopi yang sudah digrinder / dihaluskan 
 
CREAM DISPENSER + N2O 
Alat Untuk membuat topping Whipping Cream agar mengembang 
dengan menambahkan Gas N2O 
 
SODA DISPENSER + CO2 
Alat Untuk membuat Soda dengan menambahkan Air dan CO2 charger 
 
SHAKER POWDER 
Dispenser Untuk Coklat Bubuk / Kayu manis Bubuk, Agar saat 
ditaburkan rata dan tidak menggumpal 
 
THERMOMETER 
Alat untuk mengukur temperature air atau bahan baku lainnya 
 
CAPPUCCINO STENCIL 
Cetakan untuk taburan cokelat / kayumanis bubuk, agar saat ditabur 
bergambar seperti yang kita inginkan 



LATTE ART PEN 
Alat semacam pena yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai 
alat bantu untuk menggambar saat kita membuat latte art pada 
permukaan susu 
 
GOOSENECK KETTLE 
Adalah Teko dengan leher menyerupai leher angsa, yang tujuannya 
agar aliran air stabil dan temperatur tetap stabil sehingga aliran air 
dari dalam teko ke permukaan bahan baku temperaturenya tetap 
stabil 
 
MILK JUG 
Teko / Wadah yang berfungsi untuk menuangkan susu 
 
KNOCK BOX 
Alat untuk membuang Ampas kopi pada portafiter 
 
KUAS 
Sapu pembersih Alat 
 
CHASEN 
Alat Pengaduk Matcha  
 
TOWER DISPENSER 
Dispenser Yang fungsinya untuk menyajikan minuman dalam porsi 
banyak yg membutuhkan suhu minuman tetap dingin. Dispenser ini, 
bagian tengahnya terdapat tempat es batu. Biasanya digunakan 
untuk jus buah atau beer 



PORTAFILTER  
Gagang Besi yang dilengkapi filter basket sebagai penampung 
Bubuk Kopi sebelum membuat espresso pada mesin espresso 
 
FILTER BASKET 
Ring stainless dengan Lubang berukuran kecil, sebagai tempat 
bubuk kopi sebelum membuat espresso pada mesin espresso 
 
BLIND PORTA 
Ring stainless tanpa Lubang 
 
DOSING CUP 
Wadah untuk bubuk Kopi sebelum diletakkan pada filterbasket 
portafilter 
 
DOSING RING 
Ring tambahan yang diletakkan di fiterbasket yang bertujuan agar 
bubuk kopi tidak mudah jatuh / tercecer saat akan ditamping 
 
SERVER / DECANTER 
Wadah / Tempat minuman berukuran lebih dari 1 gelas  
 
TAMPER MAT 
Tatakan sebagai alas saat kitamelakukan tamping (memadatkan 
bubuk kopi pada portafilter) 
 



TAMPER (STANDARD TAMPER) 
Adalah alat yang berfungsi untuk memadatkan dan meratakan bubuk 
kopi di dalam portafilter / filter basket) 
 
CLICK TAMPER 
Adalah alat yang berfungsi untuk memadatkan dan meratakan bubuk 
kopi di dalam portafilter / filter basket) dengan tambahan pegas sehingga 
saat ditekan akan ada bunyi klik 
 
DISTRIBUTION TAMPER 
Adalah alat yang berfungsi untuk meratakan bubuk kopi di dalam 
portafilter / filter basket) 
 
GAS BURNER 
merupakan Kompor Kecil sebagai pengganti kompor yang bertujuan 
untuk memasak / mendidihkan air. Alat ini biasanya dipakai untuk alat 
seperti syphon coffee dan mokapot. 
 
STAND GAS BURNER 
merupakan dudukan / sandaran dari mini gas burner yang terbuat dari 
logam. Stan gas burner biasanya digunakan untuk membuat kopi dengan 
menggunakan mokapot dan ibrik. 
 
STAND PAPER  
Merupakan  Tempat untuk menyimpan & meletakkan Paper Filter Coffee 



STAND POUR OVER 
Tatakan Alat Pour Over Coffee 
 
STAND TAMPER 
Tatakan Tamper 
 
DIGITAL SPOON 
Sendok Ukur Digital 
 
CUPPING SPOON 
Sendok Cupping (Coffee, Teh, Susu, Cokelat,dll) 
 
COCKTAIL BAR SPOON 
Alat Pengaduk berupa sendok panjang biasanya 
dilengkapi garpu di salah satu ujungnya 
 
COFFEE / TEA SPOON 
Sendok pengaduk minuman teh / kopi 
 
SUGAR SPOON 
Sendok untuk mengambil gula pasir 
 
MEASURING SPOON 
Sendok Ukur (Biasanya satuan Mililiter, Oz atau Gram) 



COFFEE TOOLS MANUAL & COFFEE PAPER FILTER 
Adalah alat Kopi Manual (Non Machine), Peralatan Kopi 
dibagi menjadi 3 Metode Penyeduhan : 
 
RENDAM / IMMERSION 
• TURKISH TOOLS 
• COLD BREW MAKER 
• FRENCH PRESS, DLL 
 
TETES / POUR OVER 
• V60 DRIPPER 
• WAVE DRIPPER 
• CLEVER DRIPPER 
• FLAT BOTTOM DRIPPER 
• VIETNAM DRIP DRIPPER 
• CHEMEX DRIPPER 
• METAL DRIPPER 
• COLD DRIP MAKER, DLL 
 
TEKANAN / PRESSURE 
• AEROPRESS 
• MOKAPOT 
• SYPHON COFFEE  
• FLAIR 
• ROKPRESSO, DLL 



DIGITAL TIMER 
Alat Pengukur Waktu Digital 
 
HAND GRINDER 
Alat Untuk Menghaluskan Biji Kopi yang digerakkan secara manual 
 
TORCH GAS 
Tabung Gas yang dilengkapi dengan Pemantik api dengan tekanan gas tinggi, 
biasanya digunakan untuk membakar bagian atas minuman. 
 
SHAKER 
Alat ini gunanya untuk mengocok minuman, harus terbuat dari bahan-bahan 
berkwalitas tinggi, biasanya metal anti karat (Stainless Steel), karena didalam 
penggunaanya yang selalu berhubungan dengan barang-barang yang mudah 
mengkikis metal, sehingga kebersihan minuman selalu terjaga. 
 
BOSTON SHAKER 
Shaker yang terdiri dari 2 bagian, bagian atas dari besi sedangkan bagian 
bawah dari plaktik atau gelas. Gunanya untuk mencampur minuman beralkohol 
atau non-alkohol. 
 
SHAKER MIXER COMBINATION 
Alat ini mempunyai fungsi ganda sebagai shaker dan dilengkapi juga gelas 
mixer. 
 
MIXING GLASS Gelas besar yang digunakan untuk membuat minuman 
campuran tanpa juice, syrup, atau cream, Gunanya untuk membuat 
minuman/mencampur dengan methode STIRRING (diaduk) 



JIGGER 
Alat untuk mengukur minuman, ada yang terbuat dari 
metal dan ada pula yang terbuat dari gelas. 
 
STIRRER 
Alat Pengaduk 
 
NUTMEG GRATER 
Alat Untuk Memarut Pala, Kacang & Bahan Baku 
Lainnya 
 
FRUIT KNIFE 
Alat untuk memotong buah-buahan. 
 
CAN & BOTTLE OPENER 
Alat untuk membuka tutup botol dan melubangi 
kaleng. 
 
CORK SCREW / WINE OPENER 
Alat untuk membuka gabus penutup botol. 
 
ICE TONG 
Alat untuk mengambil / menjepit es. 



ICE SCOOP 
Alat untuk menyendok es 
• ICE TUBE SCOOP 
• ICE SCOOP SOFT ICE CREAM 
• ICE SCOOP HARD ICE CREAM 
 
CUTTING BOARD 
Alas pemotong (talenan). 
 
FRUIT SQUEEZER / FRUIT PRESSER / CITRUS SQUEEZER 
Alat pemeras buah (jeruk) 
 
POURER 
Alat untuk mengatur tertuangnya minuman dari dalam botol yang 
dipasang pada mulut botol. 
 
FUNNEL 
Alat untuk memasukan kedalam tempat yang bermulut kecil (corong). 
 
ICE CHIPPER 
Alat di bar yang digunakan untuk menghancurkan es batu yang besar agar 
menjadi es batu yang lebih kecil. 
 
MUDDLER 
Alat di bar seperti alu atau tumbuk digunakan untuk menumbuk buah-
buahan atau tumuh-tumbuhan di dasar shaker untuk mengeluarkan rasa 
atau aroma buah dan tumbuhan tersebut. 



SYRUP PUMP / BOTTLE PUMP 
Pompa Botol untuk mengeluarkan Bahan Baku dari Botol 
 
STRAW  
Alat di bar berupa sedotan. 
 
ICE BUCKET 
Alat yang terdapat di bar sebagai wadah atau tempat untuk 
meletakkan es batu. 
 
BEER BUCKET 
Peralatan di bar yang digunakan sebagai tempat / wadah agar 
menjaga beer tetap dingin yang diisi dengan es batu 
dibawahnya. 
 
WINE BUCKET 
Peralatan di bar yang digunakan sebagai tempat/wadah agar 
manjaga wine tetap dingin yang bagian bawahnya diisi dengan 
es batu. 
 
WINE COOLER / WINE STANDING 
Peralatan yang ada di bar yang digunakan sebagai tempat 
penyajian sparkling wine yang disajikan dingin. 



STRAINER  
Alat penyaring es supaya tidak terbawa ke dalam gelas, sewaktu 
Minuman dituangkan. 
• JULEP STRAINER  
     (Alat Penyaring berbentuk Scoop) 
• HAWTHORNE STRAINER 
     (Alat untuk menyaring minuman) 
 
BRANDY HEATER  
Alat untuk memanaskan gelas brandy atau gelas irish coffee. 
 
BAR BLADE  
Alat di bar yang digunakan untuk membuka tutup botol minuman 
ringan atau tutup botol besar. 
 
BRUSH Sikat untuk membersihkan 
• BRUSH BOTTLE  
      Sikat untuk mencuci gelas panjang dan botol. 
• BRUSH GROUP HEAD  
      Sikat untuk membersihkan Group Head Espresso Machine 
• GROUPHEAD CLEANING TOOLS  
      Plastik karet Pembersih group Head 
 
ICE PICKER 
Alat pemecah es untuk membuat crack ice. 



ROUND TRAY 
Nampan berbentuk bulat 
 
SMASHER 
Pemukul Es Batu 
 
SALT / PEPER SHAKER 
Tempat lada dan garam 
 
GARNISH TONG / PINSET BAR 
Alat Untuk menjepit bahan baku yang akan dimasukkan 
didalam gelas 
 
PEELER 
Alat Pengupas. Bisa dipakai pada Buah / Umbi. Biasa 
dipakai pada wortel atau kentang 
 
CITRUS ZESTER 
Alat Untuk Mengupas dan Memarut Kulit Jeruk yang akan 
dipergunakan untuk minuman & garnish Minuman 
 
MANDOLINE SLICER 
Alat Untuk Mengiris Tipis (Slice) pada buah atau bahan 
lainnya. 



SMALL PLATE  
Alat Untuk meletakkan Bahan Baku Minuman untuk sementara 
 
MEASURING JUG / GLASS (GELAS UKUR) 
merupakan alat yang digunakan untuk mengukur penggunaan 
material dengan bahan baku cair dalam skala sedang (100 – 
2000ml) yang akan digunakan untuk membuat minuman. 
Takaran yang digunakan pada umumnya adalah ml (mili liter) 
dan cc. Di indonesia, pada umumnya menyebut Gelas Ukur. 
 
MILK FROTHER PORTABLE 
Alat Pengocok Electric Portable dengan cara kerja memasukkan 
udara ke dalam bahan baku, sehingga  bahan yang dikocok akan 
mengembang 
 
BALLOON WHISK 
Alat Pengocok Manual yang meratakan bahan baku, sehingga 
bahan baku menjadi homogen 
 
ICE TUBE MOLDING 
Cetakan es Batu 
 
TEA POT 
Teko untuk merendam teh 



ADDITIONAL  EQUIPMENT 

CANISTER / JAR 
Adalah toples penyimanan bahan baku 
 
CUP HOLDER / CUP DISPENSER 
Adalah Tempat Menyimpan / meletakkan Stok Paper Cup & Cup 
Plastik yang dipergunakan untuk durasi 1 hari. 
 
SYRUP DISPENSER / JUICE CONTAINER 
Tempat Sirup yang bisa ditutup seperti toples dan dilengkapi 
pourer di ujung nya. Tempat ini juga untuk menaruh juice yang 
sudah dibuka dari tempatnya. 
 
JUICE DISPENSER 
Tempat Penampung Juice 
 
CUTLERY TRAY 
Tempat / Alas / Wadah Sendok, Pisau dan  Garpu 
 
SUGAR BOWL 
Tempat gula berbentuk mangkuk 



SUGAR BOX  
Tempat gula berbentuk kotak 
 
FLOOR MATS /SHELVE MAT / BAR SPILL SERVICE RAIL  
Tatakan untuk lantai agar tidak licin dan menghindari barang-barang 
yang jatuh agar tidak pecah 
 
BEVERAGE COASTER 
Alat di bar yang digunakan sebagai alas untu meletakan gelas. 
 
COCKTAIL CONTAINER 
Perlatan di bar yang digunakan sebagai wadah/tempat untuk menaruh 
minuman yang sudah diracik oleh bartender. 
 
GARNISH CONTAINER  
Alat Untuk Meletakkan & Menyimpan Garnish 
 
GLASS JAR 
Toples Tempat Menyimpan Bahan Baku Minuman 
 
BAR COUNTER 
Berfungsi sebagai tempat costumer meletakkan minuman, selain itu 
juga sebagai pemisah antara bartender dan costumer. 



BAR STOOL 
Tempat duduk costumer yang ada di bar sambil bersantai 
dan menikmati minuman di bar. Tinggi bangku minimal / 
standart 30 inch. 
 
CASH TRAY 
Tempat memberikan Uang kembalian, Kartu Debit / Kredit 
dan nota kepada konsumen 
 
NAPKIN 
• Cleaning Rag 
• Class Cloth 
• Paper napkin (tissue kecil) 
• Bar towels (serbet gelas, dsb) 
• Napkin Microfiber 
 
TAB GRABBER 
Untuk Menjepit Nota Pesanan  
 
BILL HOLDER / NOTA POINTER  
Tempat Nota Penjualan 
 
BAR CADDY 
Alat yang digunakan sebagai wadah untuk meletakkan 
peralatan pendukung di bar. Seperti : stray, tissue, bar 
coaster 



• ASHTRAY / ASBAK 
 
• MATCHES / KOREK API  
 
• CAPTAIN ORDER PAD 

Adalah Alas Nota Pemesanan untuk menulis 
pemesanan konsumen  

 
• ALAT TULIS 
 
• APRON / CELEMEK BAR 
 
• COCKTAIL PICK / TUSUK COCKTAIL 
 
• TOOTHPICK / TUSUK GIGI 

Selain berfungsi sebagai pembersih gigi, juga dapat 
digunakan sebagai cocktail pick / tusuk penghias 
cocktail 

 
• BEVERAGES LIST / DAFTAR MINUMAN 
 
• CANDLES / LILIN 
 
• BAR MOP & BUCKET 

Alat Pel & Ember 



Terima Kasih 
" Rutam Nuwus " 


