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Lorem ipsum

Visi Misi

PT Banjar Setia Group adalah sebuah perusahaan jasa terpadu modern
yang selalu mengedepankan kebutuhan setiap pengguna dengan
layanan yang profesional, responsif, on call 24 jam, terus
berinovasi demi menjawab setiap tantangan kebutuhan
customer yang semakin dinamis, harga terjangkau,
dan kualitas bermutu tinggi.

Jasa yang kami tawarkan antara lain:
Pest Control, Cleaning Services, AC Services,
Drain Cleaner, Fumigasi dan Disenfeksi

ABOUT US 

Menjadi pilihan dalam setiap
keraguan dan kesulitan yang
dihadapi oleh setiap pengguna
layanan jasa.

Menghadirkan sistem dan inovasi
baru untuk menerjemahkan setiap
kebutuhan setiap pengguna
layanan kami

Kami hadir untuk memberikan solusi 
dengan berbagai inovasi
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Work Flow

Checking Mengidentifikasi masalah

Treatment Setiap perlakuan harus tepat sasaran 
dengan hasil terbaik

Control Melakukan pemeriksaan berkala

Nama Perusahaan    : PT Banjar Setia Group
Alamat Perusahaa    : Jl Sei Bahasa No 2, Kel Babura
         Kec Medan Baru, Kota Medan
Telepon Perusahaan   : 061-42005719 / 0822-7499-9996
Status Perusahaan    : Pusat
NPWP      : No. 96.884.572.7-121.000
Nomor Induk Perusahaan  : No. 0208010241588
Surat Ijin Usaha Perdagangan : No. 0208010241588
Surat Izin Operasional Pest 
Control, Termite Control  : No. 443/16280/PEST/IV/2017 
dan Fumigasi
Surat Keterangan Domisili   : No. 503/170/SKDP/CV/2019
Perusahaan (SKDP)
SK Pendirian Kemenkumham : No. AHU-0066193.AH.01.01.Tahun 2020
Surat Ijin Gangguan   : No. 2970/2980/2809/1.5/0303/06/2017
Akte Pendirian Perusahaan  : Notaris : RIEKE CAROLINE, S.H., M.Kn 
         Nomor : 4 Tanggal : 11-12-2020

LEGALITAS



Pest Control

Layanan ini merupakan pengendalian terhadap segala jenis 
hama penganggu seperti rayap, tikus, kecoa, lalat, nyamuk, 
semut, ulat, kutu, cicak, ular, kucing, musang, laba-laba, lebah 
dan jenis hama lainnya.

Setiap hama mempunyai metode pengendalian yang berbeda 
beda, baik di areal industrial, komersial, maupun resedential.

Selalu menggunakan alat, bahan, material yang ramah     
lingkungan dan tepat sasaran.

General Pest Rodent Control Termite Control



Cleaning Services

Layanan ini merupakan jasa kebersihan yang didukung oleh   
Operational House Keeping Management yang berstandart hotel 
(Hospitality Managament) serta konsisten menjalankan standart 
Grooming, dan standar Attitude yaitu prinsip 2K, prinsip 3R, dan 
prinsip 4S.

Standart Treatment yaitu dusting, sweeping, moping, glass 
cleaning, dry buffing, stripping vinyl, coating vinyl, marbel        
stripping, cristalisasi, wall cleaning, dusting furniture, electronic 
device cleaning, plafon cleaning, shampooing carpet,                  
vacuuming floor carpet, serta kebutuhan pembersihan lainnya

General Cleaning

Office Boy/Tea girls Disenfeksi

Gardener

Room Attendant
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AC Services

Layanan ini merupakan jawaban dari keraguan dan kualitas 
layanan service AC yang sudah banyak di pasaran. Kami hadir 
untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, efisien, serta di 
dukung peralatan yang berkualitas dan tenaga ahli.

Services yang kami lakukan yaitu
Service AC

Tambah Obat/Freon Pengadaan Unit

Perbaikan/Pergantian Sparepart

Bongkar Pasang

Jenis AC yang di services

AC Split

AC Central AC Window

AC Floor Standing

AC Cassete



Drain Cleaner

Lemak, bakteri, sampah padat, sampah cair, dan kotoran lainnya 
dapat mengakibatkan pipa saluran air dan grease trap tidak 
berfungsi dengan baik, kualitas air mencemari lingkungan, serta 
muncul hama serangga dan ulat-ulat. Hal ini sering                      
menimbulkan operational sehari-hari menjadi terganggu

Layanan ini merupakan layanan pembersihan pipa saluran air 
agar aliran air tetap lancar dan seluruh pipa aliran air tetap     
berfungsi normal.

Aplikasi Mikroba Probiotik

Treatment Plushing Metode Add-on

Metode Rigid System

PT Banjar Setia Group berkewajiban untuk mendukung program 
pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran penyakit 
tersebut di kalangan masyarakat dan pelaku usaha dengan 
menyediakan jasa Disenfeksi. Layanan ini merupakan sterilisasi 
virus SARS CoV-2 (Corona) dengan melakukan penyemprotan 
cairan disenfektan secara menyeluruh di lokasi yang akan         
terdampak atau terpapar virus tersebut seperti areal                   
perkantoran, perbankan, rumah tinggal, hingga kendaraan.



Fumigasi

Treatment pengendalian hama khusus nya untuk bahan              
komoditas dan produk produk pangan dengan menggunakan 
bahan fumigan atau gas beracun.

Untuk kebutuhan kegiatan ekspor barang seperti ekspor biji 
bijian, tepung, rempah, sereal, gandum, dan kegiatan ekspor 
bahan pangan lainnya, treatment fumigasi sebelum pengiriman 
sangatlah diperlukan untuk menjamin product yang akan di 
ekspor bebas dari hama seperti serangga, kutu busuk, dan hama 
perusak lainnya.

Container

Komoditas Lumbung

Kapal

Gudang Arsip



Disenfeksi

PT Banjar Setia Group berkewajiban untuk mendukung program 
pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran penyakit 
tersebut di kalangan masyarakat dan pelaku usaha dengan 
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virus SARS CoV-2 (Corona) dengan melakukan penyemprotan 
cairan disenfektan secara menyeluruh di lokasi yang akan         
terdampak atau terpapar virus tersebut seperti areal                   
perkantoran, perbankan, rumah tinggal, hingga kendaraan.

Prosedur treatment yang kami lakukan:
a. Petugas dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri dan surat 
     tugas
b. Menyiapkan area yang akan dilakukan disinfeksi agar 
     terbebas dari aktivitas pada saat dilakukan treatment.
c. Disinfeksi dilakukan secara menyeluruh.
d. Treatment dilakukan dengan metode spraying dan 
     cold fogging sesuai kebutuhan lapangan.
e. Jika ada petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan
    Covid 19 yang menginspeksi lokasi customer. Kami akan 
    mendampingi customer untuk memberikan penjelasan terkait
    disenfektan yang telah kami lakukan. 

Treatment pengendalian hama khusus nya untuk bahan              
komoditas dan produk produk pangan dengan menggunakan 
bahan fumigan atau gas beracun.

Untuk kebutuhan kegiatan ekspor barang seperti ekspor biji 
bijian, tepung, rempah, sereal, gandum, dan kegiatan ekspor 
bahan pangan lainnya, treatment fumigasi sebelum pengiriman 
sangatlah diperlukan untuk menjamin product yang akan di 
ekspor bebas dari hama seperti serangga, kutu busuk, dan hama 
perusak lainnya.



PORTOFOLIO

Beberapa instansi yang bekerja bersama kami

Restaurant/Cafe

Hotel
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PORTOFOLIO

Beberapa instansi yang bekerja bersama kami

Kami meyakini, properti Anda adalah salah satu harta yang 
paling berharga, untuk itu kami hadir dengan berbagai

 jasa professional yang selalu siap melayani dan membantu 
memenuhi kebutuhan Anda.

Instansi Lainnya



Di PT Banjar Setia Group, Anda adalah mitra 

kami yang paling berharga. Tumbuh dan 

berkembang bersama  Anda merupakan visi  

terbesar kami dalam mewujudkan bisnis yang 

berkelanjutan dan tentunya menguntungkan.

Pada kami, Anda bisa meletakkan 

kepercayaan dalam menjaga kenyamanan 

tempat usaha maupun tempat tinggal untuk 

mendukung kegiatan bisnis sehari-hari.

info@banjarsetia.com

Head Office :
Jl. Sei Bahasa No. 2 Babura - Medan, Indonesia

www.banjarsetia.com

+62 61 4200 5719
 0822-7499-9996

Contact Us

MARI
BERKEMBANG
BERSAMA
KAMI
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