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ABOUT
SON SECURITY
SON SECURITY adalah bagian dari PT CAHAYA UTAMA yang 

menyediakan alih daya jasa keamanan (outsourcing for security 

service), untuk perusahaan yang membutuhkan dengan 24 jam 

waktu pekerjaan pengamanan. 

Tenaga kerja yang disiapkan oleh SON SECURITY adalah tenaga 

kerja yang berintegritas, berkepribadian baik dan bertanggung 

jawab, menjaga rahasia yang dipercayakan perusahaan. Semua 

tenaga kerja dari SON Security dilengkapi dengan standart 

kelengkapan kerja seperti kartu anggota sekuriti, kartu identi-

tajam dll. Juga kami lengkapi dengan alat tulis, peluit, borgol, 

dan senjata pertahanan lainnya sesuai tugas dan kebutuhan 

kerja di perusahaan Anda. 

OUR SERVICES
Memberikan tenaga kerja profesional di bidang pengamanan 

dengan standard nasional dan profesional.
SON SECURITY adalah bagian dari PT CAHAYA UTAMA yang   
menyediakan alih daya jasa keamanan (outsourcing for security 
service), untuk perusahaan yang membutuhkan degan 24 jam 
waktu pengamanan.

Tenaga kerja yang disiapkan oleh SON SECURITY adalah tenaga 
keamanan yang terintegritas, berkepribadian baik dan                    
bertanggung jawab, menjaga rahasia yang dipercayakan                  
perusahaan. 

Semua tenaga keamanan dari SON SECURITY sudah memiliki 
kompetensi Gada Pratama, Madya Maupun Utama, sehingga 
dalam menjalankan tugas memiliki kewenangan kepolisian 
terbatas di wilayah kerjanya. Kami juga melengkapi sistem alat 
keamanan yang berkualitas seperti: Metal Detector, Mirror detec-
tor, RFID Guard Patrol, Camera CCTV dan senjata pertahanan 
lainnya yang disesuaikan dengan tugas dan kebutuhan kerja 
perusahaan anda.

Memberikan tenaga keamanan profesional di bidang                      
pengamanan dengan standart nsional dan profesional.

OUR SERVICES



COMPANY
IDENTITY

MAKNA

Makna dari Nama SON Security adalah berasal dari kata Son of 

Nation  (English) yang memiliki makna  “Anak laki-laki Bangsa”, 

yang bisa diartikan anak laki-laki sebagai penjaga bangsa atau 

negara. 

Sehingga makna kata SON Security adalah setiap anggotanya 

akan mampu bertindak menjaga lingkungannya dengan baik, 

sebagai bakti kepada bangsa dan negaranya, dengan penuh 

tanggung jawab.
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INTRODUCTION
 Semua tenaga keamaan dari SON SECURITY memiliki 

standart kerja yang sama dalam melakukan tugasnya se-

bagai petugas keamanan dalam sebuah perusahaan. 

Pengamanan yang dilakukan adalah secara menyeluruh 

selama 24 jam melalui sistem shift atau rotasi kerja, den-

gan fokus pada penyelenggaraan keamanan dan keterti-

ban perusahaan.

Tenaga keamanan yang terlatih juga bertugas melindun-

gi dan mengamankan lingkungan perusahaan, melindun-

gi fasilitas perusahan, melindungi karyawan dari bahaya 

dan ancaman apapun. 

Selain itu, petugas keamanan juga akan membantu men-

egakkan peraturan perusahaan kepada karyawan, tamu 

ataupun pihak lainnya. Selain itu, tenaga keamaan yang 

profesional ini akan ikut mencegah pihak yang tidak 

bekepentingan mencapai fasilitas, aset, peralatan, mate-

rial maupun informasi penting perusahaan. 

Apabila dibutuhkan, petugas kemanaan juga melakukan 

kegiatan pengamanan lainnya sesuai kebutuhan peru-

sahaan. Kepuasan customer adalah faktor utama dalam 

tugas kami memenuhi keperluan perusahaan. 

Semua tenaga keamaan dari SON SECURITY memiliki      
standart kerja yang sama dalam melakukan tugasnya 
sebagai petugas keamanan dalam sebuah perusahaan.

Pengamanan yang dilakukan adalah secara menyeluruh 
selama 24 jam melalui sistem shift atau rotasi kerja, dengan
fokus pada penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
perusahaan.

Tenaga keamanan yang terlatih juga bertugas melindungi 
dan mengamankan lingkungan perusahaan, melindungi 
fasilitas perusahan, melindungi karyawan dari bahaya dan 
ancaman apapun.

Selain itu, petugas keamanan juga akan membantu 
menegakkan peraturan perusahaan kepada karyawan, 
tamu ataupun pihak lainnya. Selain itu, tenaga keamaan 
yang profesional ini akan ikut mencegah pihak yang tidak 
bekepentingan mencapai fasilitas, aset, peralatan, material
maupun informasi penting perusahaan.

Apabila dibutuhkan, petugas kemanaan juga melakukan 
kegiatan pengamanan lainnya sesuai kebutuhan                    
perusahaan. Kepuasan customer adalah faktor utama 
dalam tugas kami memenuhi keperluan perusahaan.

Berbentuk huruf S yang dilipat tegas,                
melambangkan kekuatan dan ketegasan.

Menggunakan 3 warna, biru tua sebagai lambang 
kekuatan, biru muda mewakili makna kebaikan, 
dan oranye sebagai lambang keamanan.



WHY SON SECURITY
SON SECURITY memberikan mutu pelayanan pengamanan Jasa 
dan Service cepat, tepat, ramah tamah dan terkendali oleh 
tenaga kerja profesional serta didukung fasilitas yang tepat 
guna, lengkap dan modern, untuk terus-menerus memenuhi 
kepuasan pelanggan.

Dalam mendukung kegiatan operasional, SON SECURITY di 
bawah naungan PT. Cahaya Utama telah memiliki Surat Ijin dari 
Mabes Polri, Sertifikat Keanggotaan dari Asosiasi Badan Usaha 
Jasa Pengamanan (ABUJAPI), serta Surat Ijin Operasional  
Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dari Dinas Ketenagakerjaan 
Provinsi.

Tenaga pengamanan yang kami miliki merupakan tenaga kerja 
yang profesional dan memiliki kompetensi Gada Pratama, 
Madya, dan Utama.

SON SECURITY saat ini menerapkan sistem ISO 9001-2015 dan 
OHSAS 18001-2007 dimana pelayanan pengamanan sesuai 
dengan Standard Operasional Prosedur namun tetap mengacu 
pada Peraturan Kapolri No.24 tahun 2007 tentang Sistem 
Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau 
Instansi/Lembaga Pemerintah.

Materi yang diberikan adalah meliputi materi standard          
pelatihan tenaga pengamanan seperti :
• Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Sikap Sempurna
• Pelatihan Pelayanan Prima
• Pelatihan TURJAWALI (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan,
   dan Patroli)
• Pelatihan teknik bela diri, ketangkasan, pelemahan dan
   penguncian.
• Pelatihan dasar pencegahan & penanggulanggan bahaya
   kebakaran.
• Pelatihan dasar penanganan tindak kejahatan (pencurian,
   kekerasan, sabotase, dan lain-lain)
• Pelatihan dasar pengendalian gangguan kemanaan (mabuk,
   huru-hara, dan lain-lain)

Untuk penetapan biaya jasa alih daya keamanan ditentukan 
oleh besarnya potensi bahaya seperti: ancaman, luas area, 
obyek dan peralatan yang digunakan.



WHAT WE DO
PEKERJAAN RUTIN DALAM RUANG

• Melakukan pengaturan untuk menegakkan tata tertib di 

  lingkungan kerja, khususnya menyangkut keamanan dan 

  ketertiban seperti pengawasan penggunaan tanda pengenal 

  karyawan, tamu, kendaraan parkir, inventaris perusahaan, dan 

  lain-lain.

• Melakukan pengontrolan terhadap setiap ruang dalam upaya 

  mengantisipasi bahaya seperti: kebakaran, sabotase, 

  pencurian, dan lain-lain.

• Mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan 

  bila terjadi tindak kejahatan, antara lain seperti 

  mengamankan tempat kejadian perkara, 

  mengamankan pelaku dan korban, melaporkan dan meminta 

  bantuan pihak yang berwenang. 

• Melakukan pengamanan jika terjadi kondisi darurat di area 

   perusahaan di antaranya kebakaran, gempa bumi, banjir, 

   dan lain-lain. 

PEKERJAAN RUTIN LUAR RUANG

• Melakukan penanganan gangguan keamanan antara lain

  ancaman, kecelakaan kerja, listrik padam, orang mabuk, unjuk 

  rasa, dan lain-lain.

• Membantu unsur kepolisian dalam mewujudkan lingkungan 

  yang aman bebas dari bahaya.

WE ARE HAPPY  TO HELP
Kami akan selalu siap membantu dan memberikan yang terbaik untuk kebutuhan perusahaan Anda. 

Melakukan pengaturan untuk menegakkan tata tertib di    
lingkungan kerja, khususnya menyangkut keamanan dan 
ketertiban seperti pengawasan penggunaan tanda pengenal 
karyawan, tamu, kendaraan parkir, inventaris perusahaan, dan
lain-lain.

Melakukan pengontrolan terhadap setiap ruang dalam upaya 
mengantisipasi bahaya seperti: kebakaran, sabotase, pencuri-
an, dan lain-lain.

Mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan bila 
terjadi tindak kejahatan, antara lain seperti mengamankan 
tempat kejadian perkara, mengamankan pelaku dan korban, 
melaporkan dan meminta bantuan pihak yang berwenang.

Melakukan pengamanan jika terjadi kondisi darurat di area 
perusahaan di antaranya kebakaran, gempa bumi, banjir, dan 
lain-lain.

Melakukan penanganan gangguan keamanan antara lain 
ancaman, kecelakaan kerja, listrik padam, orang mabuk, unjuk
rasa, dan lain-lain.

Membantu unsur kepolisian dalam mewujudkan lingkungan 
yang aman bebas dari bahaya.
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GET IN TOUCH

legal@cahaya-utama.com

website utama kami:

http://cahaya-utama.com/

SON SECURITY
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


