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ABOUT
BRILLIANT CLEAN
BRILLIANT CLEAN adalah bagian dari PT CAHAYA UTAMA yang 

menyediakan alih daya jasa kebersihan (outsourcing for clean-

ing service), untuk perusahaan yang membutuhkan dengan 

lingkup pekerjaan yang menyeluruh.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Brilliant Clean adalah meliputi 

pekerjaan pembersihan termasuk pemeliharaan ruangan kerja 

dan area kerja serta perabotnya. 

Tugas-tugas ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah opera-

sional perusahaan baik di dalam maupun di luar ruangan.

Termasuk juga pengelolaan sampah yang dilakukan secara ber-

kala selama dan sesudah jam operasional perusahaan. 

OUR SERVICES
Memberikan tenaga kerja profesional di bidang jasa kebersihan 

dengan standard nasional dan profesional.
BRILLIANT CLEAN adalah bagian dari PT CAHAYA UTAMA yang 
menyediakan alih daya jasa kebersihan (outsourcing for cleaning 
service), untuk perusahaan yang membutuhkan dengan lingkup 
pekerjaan yang menyeluruh.

Memberikan tenaga kerja profesional di bidang jasa kebersihan 
dengan standard nasional dan profesional.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Brilliant Clean adalah meliputi 
pekerjaan pembersihan termasuk pemeliharaan ruangan kerja 
dan area kerja beserta perabotnya.

Tugas-tugas ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah                
operasional perusahaan baik di dalam maupun di luar ruangan.

Termasuk juga pengelolaan sampah yang dilakukan secara   
berkala selama dan sesudah jam operasional perusahaan.



COMPANY  IDENTITY
MAKNA

Makna dari Nama Brilliant Clean adalah berasal dari kata 

Brilliant (English) yang berarti “cemerlang”, yang bisa 

memiliki makna bahwa semua tugas kebersihan akan 

dilakukan sehingga memperoleh hasil yang cemerlang .

ARTI LOGO

Berbentuk huruf C yang seperti bulan sabit dengan 

bulatan putih di atasnya, melambangkan 

kecermatan dan ketelitian. 

Menggunakan 3 warna, hijau muda sebagai lambang 

ketelitian, hijau tua mewakili makna kecermatan, 

dan oranye sebagai lambang kebersihan.

INTRODUCTION

Melalui Brilliant Clean, PT CAHAYA UTAMA menyiapkan 

tenaga kerja profesional dalam jasa layanan kebersihan 

yang berpengalaman, terlatih dan memiliki kepribadian 

yang baik serta loyalitas pada pekerjaan yang dilakukan. 

Semua tenaga kerja yang diturunkan dilengkapi dengan 

standart penampilan cleaning service PT CAHAYA UTA-

MA seperti harus menggunakan seragam, menggunakan 

tanda pengenal resmi. Untuk pria tidak berjambang atau 

berkumis, tidak mengenakan anting atau bertato. Wajib 

untuk semua tenaga kerja untuk selalu melakukan 3S 

(Senyum, Salam, & Sapa).

Kami juga memberikan komitmen penuh untuk meng-

ganti tenaga kerja yang berhalangan karena ijin, sakit, 

cuti atau bila ada kepentingan lainnya. Kami juga mene-

mpatkan pengawas atau koordinator tenaga pelaksana 

di setiap lokasi. 

Melalui Brilliant Clean, PT CAHAYA UTAMA menyiapkan
tenaga kerja profesional dalam jasa layanan kebersihan 
yang berpengalaman, terlatih dan memiliki kepribadian 
yang baik serta loyalitas pada pekerjaan yang dilakukan.

Semua tenaga kerja yang diturunkan dilengkapi dengan
standart penampilan cleaning service PT CAHAYA UTAMA
seperti harus menggunakan seragam, menggunakan 
tanda pengenal resmi. Untuk pria tidak berjambang atau 
berkumis, tidak mengenakan anting atau bertato. Wajib 
bagi semua tenaga kerja untuk selalu melakukan 3S 
(Senyum, Salam, & Sapa).

Kami juga memberikan komitmen penuh untuk           
mengganti tenaga kerja yang berhalangan karena ijin, 
sakit, cuti atau bila ada kepentingan lainnya. Kami juga 
menempatkan pengawas atau koordinator tenaga 
pelaksana di setiap lokasi.

Makna dari Nama Brilliant Clean adalah berasal dari kata 
Brilliant (English) yang berarti “cemerlang”, yang bisa     
memiliki makna bahwa semua tugas kebersihan akan   
dilakukan    sehingga memperoleh hasil yang cemerlang.

Berbentuk huruf C yang seperti bulan sabit dengan 
bulatan putih di atasnya, melambangkan kecermatan 
dan ketelitian.

Menggunakan 3 warna, hijau muda sebagai lambang 
ketelitian, hijau tua mewakili makna kecermatan, dan 
oranye sebagai lambang kebersihan.



WHY BRILLIANT 
CLEAN
Kami memiliki tiga macam pekerjaan pembersihan rutin, yaitu:

• DAILY CLEANING

Merupakan pekerjaan kebersihan rutin harian dalam jam 

operasional kantor.

• WEEKLY CLEANING

Merupakan pekerjaan kebersihan rutin mingguan dalam jam 

operasional kantor

• GENERAL CLEANING

Merupakan pekerjaan kebersihan menyeluruh pada obyek 

kerja perusahaan. 

ALAT KERJA

Kami melengkapi alat kerja yang sesuai dengan standart nasi-

onal untuk pelaksanaan kegiatan kebersihan, antara lain :

• Mechanical tools seperti polisher machine, wet & dry vacuum 

cleaner, hand polisher, dan sebagainya. 

• Acciliary equipment seperti press mop double bucket & sin-

gle bucket, broom, stager, toilet bowl rush, mop, dan 

sebagainya. 

BAHAN PEMBERSIH

Kami membekali tenaga kerja Brilliant Clean dengan beragam 

produk bahan kimia pembersih berkualitas seperti regular 

cleaner, desinfectanct, sealer & multi purpose cleaner. 

Produk pembersih tersebut ramah lingkungan dan memiliki 

MSDS atau Material Safety Data Sheet. 

Brand produk pembersih pilihan kami antara lain adalah John-

son Diversy & Johnson dan Ecolab. 

QUALITY CONTROL

PT. Cahaya Utama dengan Brilliant Clean menerapkan kontrol 

yang ketat terhadap kualitas kerja dengan standard prosedur 

kerja (SOP) yang baik, yaitu :

• Laporan pekerjaan harian dengan kontrol mingguan

• Rotasi wilayah kerja untuk menjaga produktivitas

• Penerapan program kerja harian, mingguan, dan bulanan

Untuk penetapan biaya jasa alih daya kebersihan ditentukan 

oleh beragam faktor seperti tingkat kompleksitas kerja dan 

luasan area pembersihan. 

Kontrak kerja bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan, 

seperti misalnya masa percobaan 3 bulan dan kemudian bisa 

diperpanjang setiap tahun. 



WHAT WE DO
PEKERJAAN RUTIN DALAM RUANG

• Membersihkan lantai dengan teknik sweeping & moping

• Membersihkan kusen, pintu, jendela kaca dengan teknik poles

• Membersihkan perabot, peralatan kantor dan alat kerja

  dengan teknik dusting

• Membersihkan debu dan sarang laba-laba dengan  teknik 

  spotting

• Membersihkan toilet, closet, urinoir, wastafel, dll.

• Mengelola distribusi sampah sampai bak pembuangan akhir 

  di dalam area perusahaan.

PEKERJAAN RUTIN LUAR RUANG

• Membersihkan selokan, jalan dan halaman parkir

• Mengelola distribusi sampah sampai dalam bak 

  penampungan di dalam area perusahaan

• Membersihkan eksterior gedung dan lokasi pembuangan 

  sampah sementara

• Merawat dan memelihara tanaman di area perusahaan

• Membersihkan dinding dan kaca eksterior gedung.

LAYANAN KHUSUS

Pembelian atau pengirman makanan dan minuman bagi 

karyawan perusahaan.

WE ARE HAPPY  TO HELP
Kami akan selalu siap membantu dan memberikan yang terbaik

untuk kebutuhan perusahaan Anda. 



GET IN TOUCH

marketing_manager@cahaya-utama.com

website utama kami:

http://cahaya-utama.com/

BRILLIANT CLEAN
by Cahaya Utama

031 - 8480903 dan 031 – 8481201

Komplek kantor mangga dua blok A6 no 1-2 , 
Jl. Jagir wonokromo 100 surabaya, 
Jawa timur - Indonesia 60244


