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PROLOG

Prosperity (Kesejahteraan) dan Security  (Keamanan) merupakan dua 
hal yang berbeda namun saling berhubungan, ibarat dua sisi mata 
uang yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. 

Dari sini, bisa dilihat  betapa besar peran Security dalam usahanya 
untuk secara terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kese-
jahteraan perusahaan mitra kerja.

PT Sinar Prapanca sebuah perusahaan dibidang jasa keamanan yang 
sudah beroperasi  sejak awal tahun 2008,  berpengalaman memberi-
kan pelayanan jasa keamanan pada berbagai perusahaan  seperti : 
Perbankan, Pertambangan, Migas,  Transportasi serta pengamanan 
VVIP.

Security System  yang dibangun oleh SP mampu memberikan sinyal   
deteksi dini terhadap ancaman yang akan terjadi di sebuah perusa-
haan sehingga kami mampu mengeliminasi sebelum ancaman terse-
but muncul ke permukaan tanpa menimbulkan gejolak, SP memban-
gun komunikasi lintas sektoral dan terintegrasi dengan pendekatan 
persuasif pada semua pihak dan bukan dengan pendekatan kekerasan. 

Security SP mampu melaksanakan hard power dan soft power akan 
tetapi kami lebih mengutamakan soft power sehingga memberikan 
rasa aman yang berkelanjutan sekaligus nyaman bagi mitra kerja.

Sesuai dengan slogan kami  “Your Security Partner”.

“SP membangun komunikasi 
lintas sektoral dan terintegrasi 
dengan pendekatan persuasif,       

bukan dengan pendekatan     
kekerasan.”

Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji, SH 
Komisaris Utama
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TENTANG KAMI

SP adalah penyedia layanan keamanan berlisensi. Kami memiliki 
pengalaman penegakan hukum, militer, sumber daya manusia, keuangan  
dan teknologi informasi. Kami juga telah tersertifikasi International 
Standard Organization  (ISO) 9001:2015 dan Occupational Health and 
Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 dan merupakan member 
dari ABUJAPI dan KADIN.

SP telah beroperasi selama lebih dari 11 tahun di hampir seluruh wilayah 
di Indonesia dan mempekerjakan ribuan personil dibawah bendera PT. 
Sinar Prapanca. 

Kami memiliki  berbagai layanan keamanan seperti Security On-Site, CCTV 
& Alarm Monitoring, VVIP Escort dan Risk Assessment. Kami menyebutnya 
sebagai Security System (Sistem Keamanan) yang terintegrasi.

Dengan menggunakan layanan kami, customer dapat meningkatkan fokus 
pada core business-nya tanpa harus memikirkan aspek keamanan secara 
berlebih. 

Merupakan kepuasan bagi kami apabila dapat membantu permasalahan 
customer, kami terus berusaha memberikan nilai tambah bagi customer 
sehingga dapat membangun kemitraan yang nyaman, dapat dipercaya, 
serta saling memberi manfaat dalam jangka panjang, hal yang membuat 
kami berbeda dengan perusahaan keamanan lainnya.

Vision

Mission

Menjadi pilihan pertama 
dalam menyediakan solusi 
keamanan pada tahun 2025

• Memberikan pelayanan terbaik 
kepada Customer 

• Melaksanakan tata kelola peru-
sahaan yang baik 

• Menjadikan Employee Satis-
faction sebagai fondasi dalam 
meraih Customer Satisfaction

INTELL Core Value

• Integrity 

• Teamwork 

• Learning 

• Leadership
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LAYANAN
Sebagai anggota dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), 
segala kegiatan kami dimonitor oleh Induk Asosiasi kami dan juga POLRI.

Berikut adalah beberapa servis yang kami berikan :

Pada waktu anda merasa penting 
untuk hadirnya personil security 
yang berseragam di lokasi untuk 
mengamankan properti atau aset 
anda, anda dapat mengandalkan kami.

Semua personil kami telah mempunyai 
sertifikasi dari Mabes Polri,  dan 
apabila ada penugasan khusus kami 
juga melengkapi sertikasi sesuai 
dengan penugasannya seperti AVSEC 
pada Bandara, ISPS Code pada 
Pelabuhan dan sertifikasi lainnya 
sesuai dengan penempatan, sehingga 
prosedur yang ada dapat dijalankan 
dengan efektif dan tepat sasaran.

ON-SITE SECURITY1

03



SP Central Monitoring Station (CMS) 
merupakan suatu Security System 
yang didesign untuk anda yang 
menginginkan suatu yang praktis 
namun tetap aman. 

SP CMS akan melindungi properti 
anda dengan set Security System 
yang terdiri dari sensor alarm yang 
terhubung dengan Pusat Monitoring 
kami, dan akan memberikan respons 
cepat ke tempat anda apabila terjadi 
penyusup yang memasuki properti 
anda tanpa ijin.

SP menawarkan VVIP Escort Team, 
kami berpengalaman melakukan 
pengawalan mulai dari Selebriti, 
Pejabat, hingga CEO Perusahaan 
global.

SP mempunyai layanan untuk 
melakukan penilaian resiko pada 
aset atau properti anda . Kami akan 
merekomendasikan sistem keamanan 
apa yang cocok untuk anda.

ALARM  MONITORING VVIP ESCORT RISK ASSESSMENT2 3 4
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SEKTOR (ON-SITE SECURITY)

Minyak & Gas

Pertambangan Gedung Perkantoran & Shopping Center

Bandara & Pelabuhan
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SEKTOR (ON-SITE SECURITY)

Perkebunan 

PabrikArea Publik

Perbankan
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ALARM MONITORING / CENTRAL MONITORING STATION (CMS)
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Kenapa memilih SP?
Memutuskan untuk memilih provider keamanan yang 
tepat tentu yang utama memerlukan kepercayaan. 
SP mempunyai reputasi dalam menjaga kepercayaan 
setiap customer. 

Selain itu, keuntungan menggunakan SP adalah :

1. Customer dapat fokus pada Core Businessnya.
2. Customer dapat mengefisienkan waktu & biaya.
3. Customer dapat terbebas dari kewajiban perburuhan.
4. Customer mempunyai hak untuk mengganti personil.
5. Customer dapat mengalihkan resiko pengamanan.
6. Customer dapat memanfaatkan jaringan SP.
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CLIENTS
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WILAYAH KERJA

• DKI Jakarta
• Banten
• Jawa Barat
• Bangka Belitung
• Sumatera Utara

• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• Bali
• Kalimantan Timur

• Sulawesi Tengah
• Papua Barat
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Jl.Ciliman No.1A-B, Cikini, Menteng ,Jakarta Pusat 10330

info@sinarprapanca.com

www.sp.co.id

021-2303643

021- 2302203

PT.SINAR PRAPANCA


