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Shields Security Solution

Shields Security Solution merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengamanan 

multinasional yang berbasis di Swedia. Shields Security Solution didirikan pada tahun 2001, dan bergabung 

dengan BMOlsson Group sejak tahun 2006. Shields Security Solution berkembang dengan pesat menjadi 

perusahaan security terkemuka yang berada di seluruh Indonesia. Dengan menyediakan solusi keamanan 

intelegen yang menggabungkan penjagaan dengan kepedulian dan teknologi mutakhir, kami telah dipercaya 

oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang. 

 MINING INDUSTRY  INDUSTRIAL FACTORIES  OFFICE PREMISES

 OIL-GAS INDUSTRY  EMBASSIES  NON GOVERNMENTAL

 PLANTATION INDUSTRY  BUILDING MANAGEMENT ORGANIZATIONS

 WAREHOUSING  RESIDENCES  HOSPITALITY

 RETAIL



ANTISIPASI PERLINDUNGAN

Kami bekerja menggunakan antisipasi perlindungan. Tim kami mengkhususkan diri dalam 
mengkoordinasikan solusi keamanan disesuaikan secara lokal menangani lingkungan sosial 
dan ekonomi yang beragam, dengan memastikan layanan pelanggan yang penuh perhatian dan 
responsif. Dengan lebih dari 6400 anggota security, 4 kantor cabang, 21 kantor satelit, Security 
Training Centre milik kami sendiri, dan solusi keamanan yang f leksibel memenuhi standar 
keamanan nasional dan internasional, Shields Security Solution mengandalkan ratusan dari 
kesuksesan pengelolaan kecil ser ta operasi skala besar di seluruh negara.

 SUMATRA  JAWA  KALIMANTAN

 DI. ACEH  DKI JAKARTA  BALIKPAPAN
 MEDAN  DI. JOGYAKARTA  PONTIANAK
 PALEMBANG  JAWA BARAT  BANJARMASIN
 PEKAN BARU  JAWA TENGAH  PALANGKARAYA
 JAMBI  JAWA TIMUR
 RIAU  BANTEN
 KEP. RIAU

 SULAWESI, MAKASAR  NUSA TENGGARA TIMUR  PAPUA

 BALI, DENPASAR  NUSA TENGGARA BARAT



Visi & Misi

VISI KAMI

Kami percaya pada keamanan dengan sentuhan kemanusiaan. Oleh karena itu, kami ber tujuan 
untuk menyediakan solusi industry keamanan terkemuka sekaligus mempromosikan budaya 
bisnis yang didasarkan pada dedikasi, pengembangan, efektivitas, inovasi, rasa hormat, 
kerjasama tim, dan kepercayaan. Berdasarkan nilai-nilai perusahaan ini, kami mendukung 
pemberdayaan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik klien dan karyawan 
kami.

MISI KAMI

Kami sangat hati-hati dalam memilih Dewan Eksekutif dan Tim Operasional Manajemen, 
keduanya terdiri dari pakar nasional dan internasional yang memahami lingkungan Indonesia, 
khususnya menghadapi keamanan yang berhubungan dengan bisnis dan keluarga setiap 
harinya. Pengelolaan tantangan dalam menyediakan lingkungan yang aman, baik rumah dan 
bisnis Anda, merupakan bisnis utama kami. 

S ecurity with a human touch



Pelayanan

Shields Security Solution menyediakan berbagai layanan keamanan di semua segmen pasar. 
Solusi keamanan kami didasarkan pada personil berseragam berkualitas yang menyediakan 
pengamanan yang nyata, ser ta pendekatan terpadu teknologi eksklusif menggunakan 
peralatan informasi dan teknik terbaru. Oleh karena itu, kami mengkhususkan diri dalam 
bidang:

   PENYEDIAAN TENAGA KEAMANAN   ALAT-ALAT KEAMANAN

   PELATIHAN KEAMANAN    KONSULTASI & 
     MANAJEMEN KEAMANAN



Penyediaan Tenaga Keamanan

Mengikuti perkembangan permintaan pelayanan keamanan berseragam sesuai peraturan 
Indonesia, pakar kemanan kami telah mengembangkan sebuah paket pelayanan keamanan 
berseragam agar sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah itu untuk rumah maupun bisnis 
Anda. Penjaga keamanan berser tif ikat kami telah dilatih dalam berbagai bidang keahlian 
meliputi segala hal dari pengawalan secara umum sampai pengamanan secara khusus:

 MELINDUNGI ASET-ASET PENTING  RELASI PELANGGAN

 PATROLI BERJALAN  PERLINDUNGAN KHUSUS

 TIM SIAP TANGGAP  TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

 AKSES KONTROL  INFORMASI KEAMANAN

PROGRAM MANAJEMEN KEAMANAN

Shields Security Solution tidak hanya menyediakan petugas keamanan yang komprehensif, 
kami juga memainkan peranan utama dalam mengelola transisi penjaga keamanan untuk 
klien yang ter tarik menggunakan jasa tenaga lepas dan meningkatkan kinerja program 
keamanan mereka saat ini. Program managemen pasukan penjaga eksternal kami meliputi:

 PROGRAM PENJAGA TRANSISI

 PROGRAM MANAJEMEN PETUGAS KEAMANAN

 PROGRAM KEAMANAN FISIK 

 PROGRAM TEKNIK KEAMANAN



PELATIHAN KEAMANAN

KEAMANAN MELALUI PEMBERDAYAAN

Kita melihat pemberdayaan sebagai 
kunci untuk meningkatkan kualitas 
hidup baik klien maupun karyawan 
kami. Menjadi satu-satunya perusahaan 
keamanan di Indonesia dengan 
ombudsman karyawan, kita tidak hanya
mempromosikan kepercayaan ada 
rasa hormat, tetapi juga dedikasi dan 
kemajuan.
Oleh karena itu, kebijakan 
pemberdayaan karyawan kami ber fokus 
pada perekrutan sendiri; komitmen 
yang menguntungkan, pengalaman 
dan pengetahuan, juga memberikan 
karyawan kami berkesempatan untuk 
mengembangkan diri baik secara pribadi 
maupun profesional dalam perusahaan. 

INTERNAL SECURITY TRAINING

Langkah pelatihan keamanan profesional 
kami dibagi menjadi dasar, pengawasan, 
spesialis, dan manajemen pendidikan 
keamanan. Pada tingkatan ini, kami 
menyediakan program sebagai berikut:

 Pelatihan Keamanan Dasar

 Pelatihan Peralihan Keamanan 
Kepemimpinan

 Pelatihan Pengawasan Keamanan

 Pelatihan Ketanggapan Tim

 Pelatihan Manajemen Keamanan

 Pelatihan Investigasi

 Pelatihan Pendekatan Ter tutup 

Tidak seper ti kebanyakan perusahaan keamanan lainnya, di Shields Security Solution kami 
mengelola sendiri pusat pelatihan milik sendiri. Sehingga dapat mengontrol penuh atas semua 
isi ser ta kualitas program pelatihan kami. Instruktur asing dan local berser tif ikat kami terus 
mengembangkan kurikulum pelatihan kami, memastikan pelatihan yang diberikan kepada personel
keamanan kami yang telah memenuhi standar nasional dan internasional.



Perancangan system keamanan teknik yang ef isien, integritas, tahan lama, dan keberlanjutan 

merupakan bagian penting dari teknologi pendekatan keamanan terpadu kami. Pelayanan kami 

dibagi menjadi dua langkah berbeda.

TECHNICAL SECURITY INSTALLATION

Selama ber tahun-tahun, Shields Security 

Solution terus menerus menyediakan 

teknologi mutakhir dalam bidang Akses 

control, system pengembangan manajemen, 

dan Closed-Circuit Television (CCTV) 

atau yang biasa disebut kamera pengintai 

tersembunyi.

Sistem keamanan serbaguna kami diadaptasi 

oleh berpengalaman spesialis IT kami untuk 

memenuhi kebutuhan keamanan spesif ik 

Anda 

PELAYANAN PRODUK PENDUKUNG

Staf f pelayanan terlatih kami bekerja 

sepanjang waktu dalam rangka 

menyediakan pasar pelayanan terkemuka 

pasca penjualan kepada pelanggan kami. 

Selain itu, dengan sebagian besar bisnis 

dan perumahan di Indonesia menggunakan 

keamanan teknis, kami juga menyediakan 

layanan pemeliharaan untuk instalasi bagi 

yang sudah memiliki keamanan teknis. 

ALAT-ALAT KEAMANAN



KONSULTASI

Shields Security Solution juga menyediakan layanan 
pendukung dalam bidang konsultasi. Keahlian kami 
meliputi:

 Pengecekan kerahasiaan latar belakang pribadi dan 
pertanyaan komersial 

 Ulasan Keamanan dan ketetapan Risiko

 Sistem teknis keamanan 



Medan
Kompleks Regency Setia Budi Permai 
Blok A No.4
Jl. Abadi - Setia Budi
Medan 20122 - Indonesia
T 62-61 910 80 504
info@shieldssecurity.com
www.shieldssecurity.com

Pekanbaru
Jl. Pala No. 10
Kel. Tangkerang Labui Kec. Bukit Raya
Pekanbaru 28282
Indonesia
T 62-761 484 7875
info@shieldssecurity.com
www.shieldssecurity.com

Semua kantor Shields Security Solution buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari 
setahun. Tim pendukung kami yang sangat responsive melayani klien kami dengan jam 
pelayanan pelanggan. 

Kantor Pusat Jakarta
Ruko Cempaka Mas Blok O No. 30
Jl. Letjen Suprapto
Jakar ta 10640, Indonesia
T 62-21 426 0911
F 62-21 426 1033
info@shieldssecurity.com
www.shieldssecurity.com

Balikpapan
Komplek Sentra Eropa II Blok AB 3 No. 31
Balikpapan, Indonesia
T 62-542 8774 331
info@shieldssecurity.com
www.shieldssecurity.com

Bali
Jl. Gatot Subroto No. 20 B 
Denpasar, Bali
Indonesia
T 62-361 430 158
F 62-361 430 158
info@shieldssecurity.com
www.shieldssecurity.com
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