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 PT SENTRA NURSA PERSADA adalah
perusahaan yg bergerak di bidang pelayanan
JASA KEAMANAN dan PENYEDIAAN TENAGA
KERJA di wilayah Kawasan Industri Cikande -
Banten dan sekitarnya

 Akta Notaris Diyana Winanti, SH dengan
nomor 04 tanggal 7 September 2009 tentang
Pendirian Perusahaan PT Sentra Nursa
Persada (Keputusan Menteri Kehakiman RI
nomor: C-590 HT.03.01-TH 2004)



PT SENTRA NURSA PERSADA

 Jl Utama Modern Industri Kp Cinerus, Ds
Barengkok, Kec Kibin, Kab Serang-Banten
42185

 Phone : 021-99254222

 Fax     : 021-99254222

 Email  : marketing@snp.co.id

 Web    : www.snp.co.id
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 Menjadi perusahaan penyedia JASA
PENGAMANAN dan penyedia KARYAWAN
OUTSOURCING yang PROFESIONAL, terdepan
dan terpercaya yang meliputi Manajemen
Pengamanan, Konsultasi Keamanan, dengan
pelayanan yang profesional, handal dan
memuaskan mitra kerja, guna mendapatkan
manfaat yang maksimal



 Memenuhi kebutuhan mitra kerja melalui jasa
pelayanan paripurna dengan berpedoman
pada Undang-undang yang berlaku serta
menghormati nilai budaya setempat

 Mewujudkan kepuasan pelanggan melalui
kualitas pelayanan yang paripurna

 Menjalin hubungan yang berkepanjangan
dengan selalu memperhatikan dan
memahami kebutuhan mitra strategis



 Tenaga pengamanan yang disiapkan adalah
tenaga pengamanan yang sudah terlatih, baik
secara fisik maupun mental

 Tugas yang disiapkan yaitu untuk
pengamanan terhadap Pabrik, Gudang,
Perkantoran, Rumah Sakit, Insidentil Even,
Gedung, Mall dan tempat publik /umum
lainnya



 Pengamanan yg profesional dan handal
karena sudah terlatih secara fisik dan mental

 Siap mengamankan aset perusahaan dan
manajemen perusahaan bila terjadi Demo,
konflik, perselisihan buruh dan lain-lain

 Siap siaga selama 24 jam
 Bila ada anggota yg berhalangan akan diganti

dengan anggota yg lain
 Kami akan menjaga aset perusahaan,

mengembangkan dan mengumpulkan
pengamanan eksternal



 Tenaga outsourcing yang disiapkan adalah
tenaga outsourcing yang sudah terlatih, baik
secara fisik maupun mental sesuai dengan
ketrampilan yang dibutuhkan oleh pengguna
jasa

 Tugas yang disiapkan yaitu untuk tenaga
outsourcing Pabrik, Gudang, Perkantoran,
Rumah Sakit, Insidentil Even, Gedung, Mall
dan tempat publik /umum lainnya



 Tenaga outsourcing yg profesional dan handal
karena sudah terlatih secara fisik dan mental

 Siap bekerja sesuai tugas yang diberikan oleh
pengguna jasa

 Bila ada anggota yg berhalangan akan diganti
dengan anggota yg lain

 Bila ada anggota yg kurang baik akan diganti
dengan anggota yg lain tanpa membuat masalah
dalam administrasi dan ketenagakerjaan

 Kami akan bekerja maksimal dan membantu
mengembangkan perusahaan pengguna jasa



 Mengurangi HRD Management : kurangi masalah
administrasi perusahaan seperti perekrutan,
keuangan, pengelolaan SDM dan lain-lain karena
petugas pengamanan dan outsourcing bukan
karyawan resmi pengguna jasa

 Meningkatkan nilai bisnis : perusahaan akan
lebih fokus dan mudah mengendalikan aktifitas
bisnis intinya sehingga dpt meningkatkan mutu
pelayanan terhadap pelanggan



 Konsep dan metode pembelajaran disusun
dalam sebuah kurikulum sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku dan sesuai
dengan kebutuhan perusahaan pengguna
jasa

 Tenaga Pengajar dari : 

1. Polri

2. Praktisi keamanan yang berpengalaman

3. Tenaga ahli dlm bidang outsourcing

4. Tenaga lainnya yg berdedikasi tinggi



NO NAMA PERUSAHAAN JUMLAH 
SECURITY

JUMLAH 
KARYAWAN

LOKASI

1 PT HWA HOK STEEL 16 ORANG - KAWASAN
INDUSTRI CIKANDE

2 PT PARKLAND WORD IND 24 ORANG - KAWASAN
INDUSTRI CIKANDE

3 PT JONGKA INDONESIA 8 ORANG - KAWASAN
INDUSTRI CIKANDE

4 PT CROWN STEEL 10 ORANG - KAWASAN
INDUSTRI CIKANDE

5 PT BAHARI MITRA SEJATI 18 ORANG 407 ORANG KAWASAN
INDUSTRI CIKANDE



“Alhamdulillah tidak ada lagi masalah
mengenai keamanan, PT Sentra Nursa
Persada adalah perusahaan jasa pengamanan
yang profesional, cepat dalam menangani
pekerjaan, memahami tentang pengaturan
lalu lintas, pendataan yang terorganisir dan
lain-lain. Terimakasih PT Sentra Nursa
Persada ” ( Budi Astuti Khasanah – HRD
Manager PT HWA HOK STEEL )




