
 

 

 

 

COMPANY PROFILE 

PT. INSEKTA FOKUSTAMA 

Kavling POLRI Blok B1 No. 117 

Jl. Ampera Raya Ragunan Jakarta Selatan – 12550 

Telp. (021) 7802232, 7818675 

Fax. (021) 7802146 

Website: www.insekta.co.id 

Email: insekta_ho@yahoo.co.id 

 

Branch Office 

TANGERANG 

Komplek Harapan Kita Jl. Melati Blok F2 No. 10 Karawaci – Tangerang 

Telp/Fax: (021) 55653545 

Email: insekta_tgr@yahoo.co.id 

 

SURABAYA 

Komplek Gunung Sari Indah Blok AB No. 56 - Surabaya 

Telp/Fax: (031) 7665134 

Email: sby_insekta@yahoo.com 

Coverage Area :   

 Pulau Jawa  

  Bali 

  Medan 

  Balikpapan



Pendahuluan 

 

PT. Insekta Fokustama adalah perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang pengendalian hama (pest control) 

dengan merek “insekta”. 

 

PT. Insekta  Fokustama perusahaan Nasional didirikan di Jakarta 

pada tahun 2007 oleh orang-orang yang telah berpengalaman dalam 

bidang pengendalian hama. PT. Insekta berkomitmen memberikan 

pelayanan terbaik serta profesional demi terciptanya hubungan 

harmonis dan tercapainya tujuan utama dari pest control. 

 

PT. Insekta  Fokustama memiliki izin operasional sebagai 

operator pest control dan memiliki staf teknisi yang terlatih serta 

menggunakan bahan kimia (Pestisida) yang direkomendasikan oleh 

Komisi Pestisida Departemen Pertanian RI untuk melakukan 

pengendalian hama serangga, tikus, dan rayap. Kami juga selalu 

memperbaharui teknologi pengendalian hama. 

 

PT. Insekta Fokustama telah memiliki cabang di beberapa kota 

besar, yaitu :  Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan dan Balikpapan.  

Untuk memperluas pelayanan tidak menutup kemungkinan akan 

dibuka cabang pada kota-kota besar berikutnya.  Semua ini untuk 

memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan para konsumen. 

 

 

 

 



 

Visi & Misi insekta 

Visi “insekta” adalah memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan 

pelanggan. Sedangkan Misi untuk mendukung tercapainya visi tersebut 

yaitu mengembangkan pelayanan didukung oleh tenaga-tenaga ahli 

yang berpengalaman dan professional dalam jenis usaha ini. 

 

Program  insekta 

PT INSEKTA FOKUSTAMA memiliki  suatu konsep / Program 

pengendalian hama untuk menciptakan suatu wilayah atau area yang 

bebas dari infestasi hama dengan menggunakan seminimal mungkin 

pestisida dan didukung oleh dokumentasi / laporan yang dibuat secara 

lengkap untuk dapat menunjang kegiatan pengendalian hama. 

 

         Tujuan Program ini dalam menciptakan 

suatu    wilayah yang terbebas dari serangan 

hama dengan menurunkan tingkat infestasi 

hama di tempat pelanggan dengan 

menggunakan beberapa metode 

pengendalian dan melaporkannya dalam 

bentuk laporan tertulis sehingga populasi 

hama di sekitar wilayah tersebut dapat 

dikendalikan sampai tingkat minimum dan 

pelaksanaanya kami merekomendasikan agar 

program ini dilakukan secara rutin.  



 

Produk  insekta 

 

Produk jasa dari PT. Insekta Fokustama meliputi : 

A. Pest Control 

B. Termite Control 

 

A. PEST CONTROL  

1) Insect Control, pengendalian perkembangan hama serangga 

terbang dan merayap (nyamuk, lalat, kecoa dan semut).  

2) Rodent Control, pengendalian hama tikus. 

 

B. TERMITE CONTROL  (pengendalian rayap) 

1) Baiting System, Mengendalikan rayap dengan teknologi sistem 

umpan (Sentricon*) berbahan aktif hexaflumuron  mampu 

menggagalkan proses ganti kulit (molting) yang terjadi pada 

rayap sehingga mengakibatkan kematian pada kelompok rayap 

pekerja. 

Kelebihan dari Sentricon* memberantas tuntas koloni rayap, 

tidak merusak bangunan, memberi alarm terhadap serangan 

koloni rayap dari lingkungan sekitar kita, akan dilakukan 

pengecekan rutin untuk memonitor perkembangan rayap di 

lingkungan bangunan, telah memperoleh penghargaan sebagai 

System Pemberantasan rayap yang paling ramah  

lingkungan dari EPA Pemerintah Amerika Serikat. 

System ini memiliki 2 jenis unit, yaitu : 

- In Ground untuk di luar bangunan  

- Unit Above Ground untuk di dalam bangunan  

 



 

 

Pengendalian Rayap SYSTEM SENTRICON 

Sistem pengendalian rayap terbaru dengan metoda umpan dari 

Dow AgroSciences, USA.  

 Terdiri dari 3 komponen penting : 

a. Stasiun Unit  

 In Ground Unit 

 Above Ground Unit 

b. System Pelaporan 

c. Operator insekta yang sudah terlatih & berpengalaman 

 

 

2) Termite Barier (injection), System pemberantasan rayap dengan 

memasukan atau menyuntikan chemical kedalam tanah untuk 

membuat pertahanan serta perlindungan pada area sekeliling 

bangunan, sehingga rayap tidak akan menyerang konstroksi 

bangunan yang terpasang terutama yang mengandung unsur 

kayu.  

Sistem Barier  dilakukan dengan dua teknik, yaitu :  

- Sistem Pra Kontruksi  

Dilakukan pada saat bangunan belum didirikan,  teknik ini 

mengikuti proses pembangunan bangunan . Treatment yang 

dilakukan meliputi treatment pondasi, lantai serta kayu. 

- Sistem Pasca Kontruksi  

Untuk bangunan yang telah berdiri, dan biasanya dilakukan 

treatment di sekeliling pondasi bangunan serta unsur kayu yang 

ada.  

 

 

 



Sistem Kerja 

 

Sistem kerja “insekta” untuk mengatasi masalah hama mengacu 

kepada apa yang disebut PEST. 

                        PEST 
                P Prevention 
                  E Exclution 
                    S Sanitation 
                      T Treatment 
 

 

Prinsip Pengendalian 
Prinsip dalam pengendalian hama harus  

Tepat SASARAN,  

         Tepat WAKTU &  

                 Tepat DOSIS,  

Serta didukung sumber daya manusia yang profesional.  

 



 

 PERALATAN PEST CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAHAN KIMIA 

 Mendapat ijin dari Komisi Pestisida – Dep. Pertanian, RI. 

 Bersifat knock down 

 Bersifat residual 

 Memiliki MSDS (Material Safety Data Sheet) 

 Diaplikasi oleh tenaga terlatih dan menggunakan PPE 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 PERALATAN TERMITE CONTROL (Sentricon*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentricon* berbahan aktif hexaflumuron  mampu menggagalkan proses 

ganti kulit (molting) yang terjadi pada rayap sehingga mengakibatkan 

kematian pada kelompok rayap pekerja. 

Sentricon* component units : 

1. In-Ground Station  

    - Wood monitor 

    - Recruit II 

2. Above Ground Station 

 



 

 
 

 

 

 

Keunggulan  insekta 

 

“insekta” didukung oleh para profesional dan SDM yang 

berpengalaman di bidang jasa   pengendalian hama dan sangat 

terlatih lebih dari 8 (delapan) tahun. 

 

“insekta” dalam melaksanakan pekerjaan memiliki dan selalu 

mengikuti Standar Operasional. 

 

“insekta” sangat mengutamakan komunikasi dan kepercayaan yang 

baik (Costumer Satisfaction) menghasilkan efektifitas pekerjaan serta 

membangun citra kerjasama kepada para konsumen untuk jangka 

panjang. 

 


