
PT. JESINDO INTI ASIA



Di era modern saat ini, kebanyakan orang, perusahaan maupun instansi 
menyukai hal yang instan , cepat, hemat dan efisien. Termasuk dalam halnya 
kebersihan lingkungan, misalnya situasi rumah dan kantor yang bersih dan 
nyaman. PT. Jesindo Inti Asia adalah pilihan solusi yang sangat tepat untuk 
hal tersebut.  

PT. Jesindo Inti Asia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
jasa kebersihan umum, kebersihan bangunan, industri serta perawatan dan 
pemeliharaan taman yang berdiri sejak tahun 2019 dengan akta notaris 
nomor 24 dihadapan BUN HAI, S.H, M.Kn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (P.P.A.T) kota Batam. PT. Jesindo Inti Asia terus tumbuh dan                 
berkembang hingga kini dan telah melayani perusahaan swasta maupun 
pemerintahan.

PT. JESINDO INTI ASIA



Mengapa
PT. JESINDO 
INTI ASIA ?
• Kami memprioritaskan penggunaan peralatan 
modern serta cairan pembersih yang ramah 
lingkungan.

• Kami dapat membantu anda dengan                        
memberikan harga yang kompetitif serta              
menyesuaikan dengan anggaran yang ada, namun 
tidak mengurangi standard kebersihan dan               
kepuasan pengguna jasa kami.

• Kami menyediakan layanan general cleaning, 
housekeeping, serta manpower supply untuk           
kebutuhan kebersihan maupun perawatan                  
tanaman indoor dan outdoor.

• Kami percaya dengan inovasi yang konsisten,    
produk-produk kami akan selalu mengikuti 
perkembangan dunia landscape yang selalu 
berkembang dan berkualitas dengan memberikan 
layanan terbaik serta harga yang kompetitif.



Dengan pengalaman yang sudah teruji,
kami bangga untuk memberikan 
solusi dan layanan terbaik 
untuk perusahaan anda.



Memprioritaskan kepuasan mitra kami dari 
seluruh Indonesia dan menjadi penyedia jasa 
berkualitas dan terpercaya. Menjamin kepuasan 
pengguna jasa dan kesejahteraan karyawan.

• Memberikan pelayanan, jasa dan kepuasan
yang terbaik kepada para mitra kami.

• Melatih & memberikan lapangan pekerjaan
untuk membantu perekonomian masyarakat
yang membutuhkan.

• Menciptakan lingkungan hidup dengan
standar Go Green dengan mengurangi polusi
udara yang diakibatkan oleh perkembangan
pembangunan untuk kelangsungan makhluk
hidup.

• Menciptakan estetika suatu tempat yang
standar untuk landscape dan penghijauan.

VISI & MISI



Cleaning service merupakan sebuah layanan kebersihan, kerapian
serta higienis pada sebuah gedung, perkantoran, rumah sakit, hotel,
apartement atau bangunan yang lainnya baik untuk area indoor
atau outdoor sehingga tercipta suasana bersih, nyaman, fresh guna
menunjang aktifitas Anda.

Selain itu, cleaning service juga berguna untuk menjaga semua
barang - barang di dalamnya sehingga barang -barang tersebut 
menjadi bersih dan terawat.

Kami melayani jasa kebersihan atau cleaning service untuk
Perkantoran, Rumah Sakit, Poliklinik, Bank / ATM, Sekolah, Kampus, 
Mall, Supermarket, Pabrik, Restaurant, Food Court, dll di seluruh 
wilayah Indonesia.

PT. JESINDO INTI ASIA didukung oleh tenaga cleaning service yang
terlatih dan berpengalaman di bidangnya serta dilengkapi dengan
peralatan kebersihan yang lengkap dan modern. Bahan - bahan
pembersih yang digunakan adalah bahan - bahan yang ramah             
lingkungan.



Memiliki para tenaga kerja yang sudah dilatih secara profesional 
dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan                    

kebutuhan para mitra kami. Disiplin dan komitmen adalah kunci
dasar pelatihan kami.



MITRA
KAMI

Polresta Barelang Batam
Polsek Batam Kota
Polsek Batu Ampar
Polsek Lubuk Baja
Polsek Nongsa
Polsek Batu Aji
Polsek Sekupang
Polsek Sagulung
Polsek Bengkong
Polsek Sei Beduk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polsek Belakang Padang
Polsek Galang
Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim
Polsek Kawasan Pelabuhan Sekupang
SPN Polda Kepri Tanjung Batu
Polres Kepulauan Anambas
Polres Tanjung Balai Karimun

•
•
•
•
•
•
•



Mengapa Perusahaan
Anda Memerlukan
Jasa Cleaning
Service?

Menciptakan kenyamanan dengan
lebih mudah

Mendapat SDM bukan milik sendiri

Perusahaan dapat fokus dengan 
bisnis utama

Menghemat dana pengeluaran

Memperoleh hasil kerja berkualitas

Keuntungan
Menggunakan
Jasa Cleaning
Service



Perawatan
dan 

Pemeliharaan
Taman

PT. Jesindo Inti Asia berupaya maksimal dalam perawatan 
dan pemeliharaan taman suatu tempat, bangunan, 
pemukiman, perusahaan, villa, apartment, resort, hotel, 
rumah sakit, restoran, pelabuhan, bandara, kawasan 
industri dan lain lain sehingga terciptanya landscape dan 
penghijauan yang sesuai dengan estetika standar                 
lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup.



Produk 
Jasa
• Pembuatan landscape dan penghijauan
• Pemeliharaan tanaman,taman & kolam
• Pembuatan relief dinding & artivisual
• Penyewaan bunga dalam/luar ruangan
• Pembuatan green wall
• Pemotongan dan peremajaan pohon 
  pelindung
• Penggantian rumput paitan skala besar





PT. Jesindo Inti Asia dijalankan oleh tenaga kerja yang           
mempunyai visi dan profesionalitas tinggi untuk menjawab 
tantangan dalam industri ini. Selain memiliki sumber daya   
manusia yang handal, PT. Jesindo Inti Asia juga didukung 
dengan system yang telah berjalan dengan baik dan struktural

JESICA MAHARANI
KOMISARIS 

DEFRI HERMAWAN
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DOKUMENTASI



Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

DEYDRA VENESSA ZULKARNAIN
Sales & Marketing Manager

sales@jesindointiasia.com
0813 7858 2630

Ruko Taman Dutamas Blok J No. 07
Jl. Sudirman, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau 29464

Tlp 
Email 
Website 

:  0778 4163 699
:  info@jesindointiasia.com
:  www.jesindointiasia.com


