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● BEST CHEMICALS PRODUCT 

● BEST CLEANING SERVICE 

 

 
 



● PROFILE PERUSAHAAN 
Sekilas profile perusahaan kami adalah : 
1. Nama Perusahaan  : PT. Permata Kimia Lestari 
2. Alamat Kantor   : Jalan Haji Kelik No.70 / 75C    

Kelapa Dua, KebonJeruk, Jakarta Barat- 
11550 

3. Website    : www.fason.co.id 
4. Email    : agus@fason.co.id 
5. Telephone/Fax  : 021- 5330121 
6. Contact Person  : AgusTrianto (0812 9646 5758) 

 

 

• Latar belakang Perusahaan 

PT. Permata Kimia Lestari adalah perusahaan perdagangan 

bahan-bahan kimia yang berdiri pada bulan Maret 2002. Pada 

mulanya PT. Permata Kimia Lestari bergerak pada bidang usaha 

perdagangan bahan-bahan kimia untuk keperluan industri dari 

dalam maupun luarnegeri. Selain itu kami juga melayani 

pembuatan sediaan bahan kimia tertentu sesuai permintaan dan 

keperluan pabrik yaitu menyediakan bahan kimia dengan kadar 

sesuai permintaan pabrik. Pada tahun 2011 PT. Permata Kimia 

Lestari mengembangkan sayap yaitu membuka peluang 

perdagangan retail produk kimia untuk keperluan rumah tangga. 

FASON merupakan merk dan produk retail pertama yang 

dikeluarkan oleh  PT. Permata Kimia Lestari. Dan pada tahun 

2014 PT.Permata Kimia Lestari mengembangkan 

produktifitasnya dengan melayani jasa /consultant cleaning 

http://www.fason.co.id/


 

 

I. PENDAHULUAN 
 

Pada dasarnya setiap manusia senang dan nyaman tinggal 

di lingkungan yang bersih, disamping indah untuk di lihat 

kebersihan itu sendiri adalah pangkal dari kesehatan. Maka dari 

itu tempat dan lingkungan yang bersih adalah awal dari segala 

kegiatan yang sehat, tetapi bila tempat dan lingkungan yang kotor 

akan sangat mengganggu kegiatan dan kesehatan 

Menjaga kebersihan adalah hal yang sangat baik dan mulia, 

tentang menjaga kebersihan masyarakat akan menemui kendala : 

Kotoran yang gampang dibersihkan dan kotoran yang susah 

dibersihkan, untuk itu diperlukan ahli/tukang yang 

berpengalaman dibidang cleaning. Dengan adanya jasa cleaning 

ini maka segala kotoran yang sulit dibersihkan akan menjadi 

bersih 

Seorang Jasa cleaning yang baik harus dimulai dari diri 

sendiri untuk hidup bersih, bagaimana mungkin seorang jasa 

kebersihan bisa membersihkan kotoran jika dirinya sendiri tidak 

hidup bersih? Maka akan tidak maksimal.  

Kemajuan teknologi sangat menunjang sebagai alat bantu, 

dengan adanya alat bantu maka pekerjaan bisa lebih ringan dan 

cepat 

Chemicals / obat pembersih adalah faktor utama dan yang 

paling penting di pekerjaan cleaning , chemical di bagi tiga sifat : 

asam , basa dan netral. 

Pemilihan chemical harus disesuaikan dengan bidang/media yang 

akan dibersihkan. Disini harus hati hati bila salah pemakaian 

chemical maka hasilnya bisa fatal/rusak, bila tepat pemakaian 

chemical hasilnya bersih dan bagus. 

 

 



 

 

II. LINGKUP PEKERJAAN 

1. Pemeliharaan Gedung Bagian Dalam 

     Pemeliharaan gedung bagian dalam meliputi: 

a. Pembersihan plafon dari sarang laba – laba 

b. Pembersihan tembok dinding dari noda – noda 

c. Pembersihan tangga 

d. Pembersihan pagar atau reilling dalam gedung 

e. Pembersihan kap – kap lampu 

f. Pembersihan smoke detector 

g. Pembersihan tralis tralis dinding maupun lantai 

h. Pembersihan kaca pemisah ruangan dan teralis bagian dalam 

i. Pembersihan hiasan dinding 

j. Pembersihan jendela kaca 

k. Pembersihan Wallpaper 

l. Dan lain – lain (berdasarkan survey lapangan, akan ditambahkan 

sesuai permintaan) 

2. Pemeliharaan Gedung Bagian Luar, Kaca Jendela dan Tembok 

    a. Pembersihan atap atau talang gedung 

    b. Pembersihan kaca – kaca tinggi diatas 7 meter dan tralisnya 

    c. Pembersihan kaca jendela dan tralisnya 

    d. Pembersihan halaman dari kotoran 

    e. Pembersihan halaman parkir, driveway, walkway 

    f. Pembersihan logo / papan nama perusahaan atau instansi 

    g. Dan lain – lain sesuai kebutuhan 

 

 



3. Pembersihan dan Pemeliharaan Lantai 

    a. Pembersihan lantai keramik 

    b. Pembersihan karpet 

    c. Pembersihan lantai marmer 

    d. Pembersihan lantai – lantai lain yang berada dalam area kantor 

4. Pembersihan dan Pemeliharaan Kaca, Pintu, Jendela, Dinding 

dan      Pilar 

  a. Pembersihan kaca dari debu dan bekas noda yang lain 

  b. Pembersihan pintu dari kayu, kaca atau bahan lain dari debu dan 

noda   

  c. Pembersihan jendela kaca atau dari bahan yang lain dari noda 

yang   menempel 

  d. Pembersihan pilar kayu atau stainless 

5. Pemeliharaan Toilet 

    a. Pembersihan plafon dari sarang laba – laba 

    b. Pembersihan dinding dari noda sabun dan bercak air 

    c. Pembersihan accesories dalam kamar mandi 

    d. Pembersihan dan pengisian handsoap dispenser 

    e. Pembersihan meja wastafel 

    f. Pembersihan closet jongkok maupun dudukdan urinoir 

    g. Pembersihan dan polishing dengan nylonbrush lantai dan dinding    

toilet 

 

 

 

 



 

6. Pembersihan Accesories Kantor 

    a. Pembersihan meja kerja 

    b. Pembersihan kursi kerja 

    c. Pembersihan filling cabinet 

    d. Pembersihan pesawat telepon dan partisi atau pemisah ruangan 

 

 

III. HARGA 

Harga yang dikenakan pada klien akan diajukan berdasarkan survey 

dan kebutuhan klien. 

 

 

 

    CONTOH SEBAGIAN PEKERJAAN YANG SUDAH KAMI DOKUMENTASIKAN 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEFORE 

 

BEFORE 

 

MEMBERSIHKAN JAMUR KACA KAMAR 

MANDI 

 

 

AFTER 

 

AFTER 

 

PEMBERSIHAN KACA BURAM BERSISIK/ 

JAMUR AIR PADA KACA RESTORAN 


