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Potensi resiko, ancaman dan gangguan berupa aksi-aksi terorisme, pencurian,penyelundupan, penggelapan 
dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya saat ini telah berkembang lebih maju dibandingkan masa masa 
sebelumnya. Kejahatan yang terorganisir dengan penggunaan teknologi yang canggih dalam melakukan 
kejahatan telah membuktikan bahwa Para Pelaku Kejahatan juga telah mengikuti perkembangan teknologi 

  

Mananggapi situasi itu, Industri Security juga berkembang demikian pesatnya, untuk berusaha selalu lebih 
unggul baik dalam hal technology maupun penerapan pola dan system pengamanan sehingga dapat 

Tingkat keamanan yang baik dan kuat akan mencerminkan ketangguhan, kekuatan, kestabilan dan kesiapan
suatu Perusahaan dalam menghadapi segala potensi ancaman dan gangguan yang terjadi. Dengan kata lain 
bahwa keberhasilan penerapan system pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan 
produktivitas usaha dan memberikan keuntungan secara maksimal bagi Perusahaan. Kondisi ini menjelaskan 
bahwa Pengamanan bukan merupakan biaya namun merupakan Investasi bagi perusahaan untuk 

Kami hadir dan berperan aktif dalam Industri Jasa Keamanan untuk menjawab tantangan ini dengan 
memberikan Solusi yang terbaik dengan nilai Investasi yang kompetitif dan standar kualifikasi yang tinggi. 
Jangkauan layanan kami adalah seluruh Indonesia dengan beberapa kantor cabang yang telah kami dirikan 
di beberapa kota besar di seluruh Indonesia dan Konsep bisnis yang kami jalankan adalah 
ONE STOP SOLUTION FOR SECURITY SERVICES  Kapanpun, Dimanapun dan dalam Kondisi Apapun. 

Komitmen kualitas kami kepada anda adalah bahwa kami secara konsisten akan memberikan layanan yang 
unggul kepada seluruh klien kami, tidak peduli ukuran mereka. Kami mengundang anda untuk melihat kami
lebih dekat, tentang nilai-nilai, komitmen dan potensi kami. Kami yakin anda akan menemukan solusi yang tak 

  

Kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu anda untuk mempelajari Company Profile ini. Anda dapat 
juga mengunjungi website kami di , untuk mendapatkan informasi yang lebih www.groupmitraindonesia.co.id
mendetail atau Anda dapat juga menghubungi kami sepanjang waktu melalui layanan Costumer Care kami 

1. PENDAHULUAN

tertandingi, adil, setara dan kompetitif.   

Selamat mempelajari Company Profile ini.  

untuk memperlancar setiap aksinya.

mencegah terjadinya kejahatan secara maksimal.  

mendapatkan hasil produksi secara optimal.  

yang dapat anda temukan didalam website kami. 
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PT. Group Mitra Indonesia (GMI) didirikan pada Tahun 2009, para pendirinya adalah para praktisi dan 
professional bidang keamanan dan penyelidikan yang telah memiliki pengalaman di bidang industry keamanan 
diberbagai industry, seperti Industri Pendidikan, Pabrikasi, Pergudangan, Pertambangan, Perkebunan, Farmasi, 

Saat ini kami telah bergabung dalam beberapa asosiasi bidang pengamanan dalam lingkup national maupun 

 

Core business kami adalah dalam bidang jasa pengamanan dan penyelidikan,meski saat ini kami telah 
melakukan pengembangan untuk bidang usaha lainnya seperti Jasa Penagihan, Jasa Konsultan K3 (kesehatan 
dan keselamatan kerja) dan Jasa Alih Daya selain Pengamanan seperti Driver, Cleaning Services, Jasa 

Anda dapat menghubungi dan berkonsultasi dengan para tenaga Ahli kami secara Gratis untuk mendapatkan 
alternative penyelesaian terbaik atas permasalahan yang sedang Anda alami. Kami akan selalu siap untuk 

Group Mitra Indonesia ™ didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan klien kami dalam cara yang paling efisien. 
Dalam hal terjadinya suatu permasalahan keamanan di lingkungan kerja anda, yang mungkin sulit untuk 
diselesaikan, anda dapat mengandalkan GMI™ untuk mencari solusi dan menyelesaikannya dengan cepat, 
tepat dan efisien. Anda dapat berkonsentrasi pada bisnis inti anda tanpa harus khawatir lagi tentang ancaman 
dan gangguan yang anda hadapi ketika GMI™ telah berada dan menjadi bagian dalam team management anda. 

ISO 9001:2015 
 OHSAS 18001:2007 
 SMK3 No. 75 Th. 2018 dari Kementrian Ketenagakerjaan RI
 Best outsourcing company th. 2018 dari Disnaker 
Certified Crime Prevention Specialist 
Certified Anti Terrorism Specialist  
Certified Corporate Investigator  

2. PENDIRIAN PERUSAHAAN

- ABUJAPIN (Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia), 
- APSI (Asosiasi Profesi Security Indonesia), 
- CIISCM (Chartered Institute International Security and Crisis Management), 
- IACPP (International Association of Crime Prevention Practitioner). 

Transportasi dan Property. 

international seperti : 

Kami juga telah memiliki standard sertifikasi international sebagai berikut :

melayani anda. 

Management Receptionist danOperator.  
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3. VISI dan MISI PT. GROUP MITRA INDONESIA

(1)  Dengan penyelesaian permasalahan yang cepat dan responsive, system komunikasi yang 
      baik dan terpadu, penerapan teknologi yang efektif, perhatian secara detail dalam 
      penanganan permasalahan,  maka  Group Mitra Indonesia ™ berharap untuk dapat menjadi 
      salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada 
      pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan 
      sumber daya manusia, team yang solid, kepuasan pelanggan dan efisiensi.

         (2)  Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberdayaan sumber daya manusia 
              secara luas dan optimal dalam proses industri yang edukatif dan inovatif sehingga 
              mencetak generasi baru yang berwawasan tinggi, berdedikasi dan bertanggungjawab 
              serta professional di bidangnya. 

Visi Group Mitra Indonesia ™

Misi Group Mitra Indonesia ™

(1)  Memberikan layanan terbaik untuk semua pelanggan tanpa melihat dari ukuran mereka 
      dimana saja, kapan saja dan dalam kondisi apapun.  

(2)  Mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan 
      keterampilan mereka melalui program pelatihan khusus dan mekanisme pengawasan 
      yang terpadu. 

(3)  Membangun dan mengembangkan system komunikasi yang baik antara semua klien 
      dengan team management dengan penerapan teknologi komunikasi terkini untuk 
      lebih dekat dengan klien dan memahami kebutuhan klien dan senantiasa melakukan 
      upaya upaya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan klien kami namun juga 
      melampauinya.
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Segala resiko baik dalam hal pekerjaan maupun bisnis harus terukur
 Resiko adalah business bagi kami yang akan menentukan tingkat kualitas dan kualifikasi 
kami. 
 Ancaman dan resiko yang terukur adalah cara kami menyatakan keberhasilan kami. 

 
Keyakinan untuk bertindak secara benar, jujur, transparan dan penuh integritas adalah 
carakami dalam melayani client client kami. 
 Integritas bagi kami adalah harga diri perusahaan kami yang harus kami jaga. 
 Integritas adalah nilai pokok yang membuat kami besar. 

 Kami dapat dipercaya, mendukung integritas, keandalan, dan komitmen
 Tidak hanya dalam hal pekerjaan, dalam hal persahabatan kami dapat diandalkan. 
 Kami adalah mitra kerja yang dapat dipercaya

 Kami bertanggung jawab terhadap komitmen kami 
 Kami melakukan hal-hal yang benar untuk memenuhi komitmen kami
 Kami bertindak secara bertanggung jawab, memastikan keamanan dan keselamatan 
tim dan produk kami. Berkontribusi kepada klien kami dan peduli terhadap lingkungan 
kami.

 Kami memberikan melayani client kami dalam kondisi dan situasi apapun
 Kami dapat menerima perubahan sebagai jalan menuju kemajuan, kesuksesan dan 
inovasi.
 Kami dapat menyesuaikan diri dan mengikuti perubahan positive yang akan 
membuat kami menjadi lebih unggul. 

M EASURABILITY

I NTEGRITY

T RUST WORTHY

R ESPONSIBILITY

A DAPTABILITY 

Core Value Group Mitra Indonesia ™

 

Nilai-nilai ini memberikan inspirasi kepada kami tentang cara kami melayani klien kami, yang 
mengandalkan para Professional Group Mitra Indonesia sebagai Mitra (Partner) dalam 
keberhasilan bisnis mereka. Kami bukan hanya menyediakan layanan terbaik bagi klien kami, 
namun kami juga mendengarkan, meresponse kebutuhan mereka dengan cepat, 
mengantisipasi kebutuhan di masa depan dan mempelajari bisnis mereka. 

Dengan strategi yang kohesif, responsive dan inovatif 
Group Mitra Indonesia ™ menunjukkan bahwa keunggulan,
 integritas dan komitmen harus berjalan seiring dengan
 keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. 
  

M  I  T  R   A
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LAYANAN PETUGAS SEKURITI BERSERAGAM
LAYANAN PELATIHAN SEKURITI
LAYANAN K-9 
TEAM STRATEGIS GROUP MITRA INDONESIA
LAYANAN JASA PENGAWALAN PRIBADI 
LAYANAN DUKUNGAN POLISI / TNI 
LAYANAN PENGADAAN PERALATAN KEAMANAN 

o  CONSULTANT FOR BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) 
o  RISKS MANAGEMENT CONSULTANT 
o  RISKS ASSESSMENT 
o  SECURITY REVIEW AND ASSESSMENT 
o  SOP (DESIGN AND DEVELOPMENT FOR SECURITY) 

o  PENYELIDIKAN KEJAHATAN ASURANSI

o  PROGRAM PENGAMATAN (SURVEILLANCE)

o  PELACAKAN ASSET

o  PENYELIDIKAN KEJAHATAN DALAM PROSES PENGIRIMAN BARANG 

o  AUDIT INVESTIGATIVE

PERALATAN SECURITY SYSTEM 

CCTV SYSTEM, 

ALARM SYSTEM, 

ACCESS CONTROL SYSTEM

KOMUNIKASI RADIO RFID SYSTEM

VOICE SYSTEM
ALARM SYSTEM

COMMAND CENTER SYSTEM DEVELOPMENT

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 



4. LAYANAN KAMI DI BIDANG KEAMANAN 

4.1 LAYANAN PETUGAS SEKURITI BERSERAGAM

Dunia bisnis dan institusi memahami bahwa tanggungjawab dan kebutuhan security mereka telah berubah 
secara dramatis selama beberapa tahun terakhir. Dewasa ini, ancaman dan risiko muncul dalam semua bentuk 
dan ukuran. Perusahaan-perusahaan tidak lagi dapat  kompromi bila menyangkut perlindungan terhadap 
personel, fasilitas dan asset mereka. Kami melindungi asset-asset client  dan bisnis kami dengan membina 
hubungan jangka-panjang yang dibangun berdasar kepercayaan. Kami melakukan upaya ekstra untuk 
memberikan layanan keamanan client kami,  yang banyak diantara mereka telah bersama Group Mitra selama

Group Mitra Indonesia didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan client kami dengan cara seefisien 
mungkinitudimulai dengan Petugas Security yang berjaga di Pos utama anda, namun tidak berakhir disitu saja. 
Team pendukung operasional  setempat kami,  juga manajemen wilayah dan manajemen senior kami selalu siap 
apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, anda dapat mengandalkan Group Mitra Indonesia untuk 
menemukan solusi dengan segera,dan mengimplementasikannya dengan cepat. Anda dapat berkonsentrasi 
pada bisnis inti anda dan tidak perlu cemas mengenai keamanan bila Group Mitra Indonesia berada di dalam 
team anda. Di Group Mitra Indonesia Prioritas no 1 kami adalah mengamankan kesuksesan bagi klien kami. 

  
 
Apakah anda membutuhkan layanan security komersial-perumahan atau sebuah program perlindungan area 
untuk banyak lokasi,  kami memiliki pengalaman, kecakapan dan sumberdaya  untuk menangani semua   
kebutuhan security anda.

lebih dari 5 tahun lamanya.

Cakupan layanan Security Services kami meliputi :

- Petugas Security berseragam 
- Layanan K9 
- Pengemudi Security Profesional 
- Pengamanan Konferensi / pertemuan 
- Perlindungan pribadi 
- Jasa antar jemput bandara 
- Jasa kawal angkut uang dan barang berharga 
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Setiap petugas security Group Mitra Indonesia memiliki lisensi penuh sebagai petugas security. Petugas 
Group Mitra Security anda mungkin adalah orang pertama yang dilihat dan ditemui para tamu ketika mereka tiba 
di lokasianda. Mereka menjadi wajah dari bisnis atau organisasi anda, dan adalah penting bagi mereka untuk 

Maka dari itu Kami telah menyiapkan para petugas kami untuk maju bersama anda melalui sebuah program 
supervisi dan pelatihan yang terus menerus yang merupakan trend/model/kebiasaan bagi industri kami. 
Pelatihan Group Mitra Security bukan hanya memberikan program pelatihan internal, namun juga telah 

4. LAYANAN KAMI DI BIDANG KEAMANAN 

4.2 LAYANAN PELATIHAN SEKURITI

Beberapa dari program pelatihan yang kami tawarkan adalah:

- Pelatihan security yang dimulai dari tingkat dasar (Gada Pratama), 
 tingkat menengah (Gada Madya) hingga ke tingkat lanjutan (Gada Utama).
- Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Dasar-dasar K3 untuk security.
- Pelatihan Bela Diri (aikido, karate, bela diri polri)
- Pelatihan Kepemimpinan 

4.3 LAYANAN K-9 

Semua anjing kami yang terbentuk dalam K-9 Squad 
sepenuhnya dimiliki oleh GMI. Semua anjing GMI telah 
mendapatkan pelatihan teratur yang dilakukan di Camp 
kami sendiri di Cinasar, Tangerang, Jawa Barat, di bawah 
pengawasan pelatih bersertifikat dan menjalani observasi 
yang berkelanjutan dibawah pengawasan ahlinya.

Kami memastikan bahwa guard dog kami dari berbagai jenis 
(German Shepard, Rootweiler, Golden Retriever) berada 
dalam kondisi sehat, baik dan siap untuk bertugas sebagai 
anjing pengaman atapun Sniffer Dog (anjing pencari jejak). 

Kami sadar bahwa fondasi dari nilai-nilai kami adalah manusia. 
Dengan memberikan gaji, tunjangan dan lingkungan kerja yang 
istimewa kepada staff kami, Group Mitra Indonesia membangun 
karyawan yang unggul  mulai dari petugas security dan supervisor 
yang anda lihat di pos sehari-hari, hingga para spesialis pelatihan 
dan orang-orang lain yang mendukung mereka;  dan dari personel 
administratif  kami yang berdedikasi hingga para Senior Management. 

memperoleh reputasi baik di kalangan perusahaan lokal dan multinasional.

cocok dengan budaya operasional anda selain sepenuhnya terlatih dan berkompeten.  

Kami telah merawat mereka dengan makanan terbaik, kesehatan yang terjamin dan proses pembiakan 
      yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kami.
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Jika diperlukan oleh pengguna jasa, Strategic Action Team (SAT-GMI) kami  akan memberikan dukungan
kemampuan respon yang cepat dan responsif untuk membantu dalam situasi darurat dalam hal 
pengamanan asset yang perlu untuk dilindungi. Selama 24 jam, 7 hari seminggu, anda dapat 

4. LAYANAN KAMI DI BIDANG KEAMANAN 

4.4 TEAM STRATEGIS GROUP MITRA INDONESIA

Tim pendamping kami benar-benar handal dan terlatih dan telah banyak digunakan oleh 

Layanan Airport Pickup, adalah layanan kami untuk melakukan penjemputan di bandara internasional menuju 
lokasi tujuan. Dalam proses penjemputan, semua bagasi, VISA dan proses imigrasi akan ditangani 
sepenuhnya oleh tim kami. Penjemputan dan pengawalan kendaraan akan siaga di pintu gerbang keluar. 
Anda akan dijemput setelah Anda keluar dari pesawat dan memasuki terminal kedatangan di bandara. Tidak 
hanya untuk penjemputan di wilayah jakarta, bahkan kami juga melayani pengawalan antar kota dan antar 
pulau dengan kendaraan anti peluru dan pengemudi bersenjata yang dapat diandalkan dan berpengalaman 

Layanan Jasa Pengawalan kami, hadir sebagai response untuk 
menjawab kebutuhan kl ien kami untuk transportasi 
barang-barang yang bernilai tinggi. Kami memiliki sejumlah 
kendaraan khusus yang ditunjuk untuk membawa barang 
bernilai tinggi masuk ataupun keluar dari kota. Kendaraan 
pengawalan kami telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan 
klien kami untuk mengamankan barang-barang berharga anda. 
Selain itu, driver pengawal kami juga telah dilatih untuk 
mengemudi secara aman dalam situasi ramai dan kerusuhan. 

o  Cash Escort 
o  Logistics & Valuable Escort Service
o  ATM Outsourcing & Management
o  National Valuable Escort
o  Retail Cash Management

4.5 LAYANAN PENGAWALAN 

Ruang lingkup layanan pengawalan Group Mitra meliputi:

Tim Strategis kami terlatih dalam menghadapi situasi darurat 
seperti kerusuhan, demonstrasi, blokade jalan. Tim kami tidak 
hanya kuat dalam pertahanan saja, tetapi juga mampu 
bernegosiasi dan memberikan solusi terbaik untuk masalah 
keamanan Anda. Tim kami akan selalu berada di barisan depan 
untuk setiap situasi yang tak terduga terjadi, karena keamanan 
aset Anda dan karyawan Anda merupakan prioritas bagi tim kami. 

menghubungi team response kami, selama masa kontrak.

perusahaan - perusahaan domestik maupun multinasional. 

dengan baik. 
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4. LAYANAN KAMI DI BIDANG KEAMANAN 

4.6 LAYANAN JASA PENGAWALAN PRIBADI 

4.7  LAYANAN DUKUNGAN POLISI / TNI 

4.8  LAYANAN PENGADAAN PERALATAN KEAMANAN 

Team Pengawalan VIP kami telah memenuhi standard syarat pengawalan untuk pelanggan yang terdaftar untuk 
memberikan keamanan yang terbaik. Team Pengawalan VIP kami telah bersertifikat, memiliki kemampuan 
beladiri dan penampilan yang menarik. Team ini dapat anda andalkan untuk mengawal kegiatan anda atau
orang tercinta anda, untuk memberikan rasa aman kepada anda, sehingga anda dapat fokus kepada kesibukan
tanpa khawatir adanya ancaman resiko di sekitar anda selama team pengawal kami berada didekat anda.

Dalam situasi atau kondisi tertentu Anda mungkin merasa bahwa 
Anda membutuhkan dukungan dari Kekuatan Militer atau Kepolisian
untuk membantu anda mengatasi situasi yang sedang Anda hadapi.

Namun keterbatasan jaringan Anda dengan kepolisian dan 
militer tidak memungkinkan Anda untuk melakukan itu atau jika 
Anda memaksakan diri Anda untuk melakukannya, anda 
khawatir biaya yang harus anda keluarkan akan menjadi sangat 
besar, tidak sesuai dengan apa yang Anda butuhkan dalam kebutuhan operasional Anda. 

GMI dapat membantu Anda untuk menyediakan bantuan dan dukungan kekuatan dari militer (TNI) / 
Polri yang telah disesuaikan dengan situasi krisis yang sedang Anda hadapi, dengan biaya dan 

Security Devices kami tampil maksimal dalam pekerjaan instalasi 
baik didalam maupun diluar Gedung. Kontraktor kami berpengalaman 
di bidang Safety dan Security dan kami menyelesaikan pekerjaan kami 
tepat waktu, sesuai anggaran dan setelah seluruh kendala/keluhan selesai. 
Kami mengalokasikan semua proyek dilakukan oleh manajer proyek 
tertentu yang bertanggung jawab atas Pekerjaan dari mulai Konsep Design 
Peralatan sampai dengan proses serah terima. Kami mengadakan Peralatan 
Security System seperti CCTV, Alarm System, Access Control Devices 
dengan berbagai model, merk, harga dan teknologi terkini yang dapat 

operasional anda

jumlah tenaga yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional anda.

disesuaikan dengan kebutuhan 
. 
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Apa yang akan kita lakukan, baik untuk mencegah Resiko yang mungkin terjadi dan menghadapi Resiko 

Risk Konsultan kami memberikan pendekatan yang jelas dan terstruktur untuk melakukan penilaian, 
pengawasan, review dan identifikasi risiko yang sedang anda alami. Kami memiliki pemahaman yang jelas 
tentang semua risiko yang mungkin terjadi,kami melakukan analisa, mengukurnya dan memprioritaskannya 
kemudian menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi ataupun mencegah kerugian yang mungkin 
terjadi atau yang sedang anda alami. Manajemen risiko kami sangat bermanfaat bagi Perusahaan anda,  

5. LAYANAN KONSULTAN MANAJEMEN RESIKO 

Cakupan layanan Risks Management kami adalah :

o  Consultant for Business Continuity Plan (BCP) 
o  Risks Management Consultant 
o  Risks Assessment 
o  Security Review and Assessment 
o  SOP Design and Development for Security

Resiko apa yang mungkin terjadi ? 

atau kerugian yang sudah terjadi ? 

Jika sesuatu terjadi, bagaimana kita bisa menghadapi ?

o  

o  

o  
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6. LAYANAN JASA PENYELIDIKAN GROUP MITRA INDONESIA ™

Mitra Investigation Services (MIS) adalah sebuah agen investigasi terkemuka di Indonesia.  MIS™ secara 
langsung mencerminkan tujuan dan strategi investigasi kami, pengalaman investigasi kami telah memberi 
keuntungan lebih pada klien kami di berbagai bidang industri, baik di perusahaan domestic maupun asing.

Layanan Investigasi MIS™ memiliki ketrampilan dan pengetahuan untuk menangani hal-hal seperti  layanan 
kontra surveillance, Penyelidikan atas pemalsuan merk dagang dan paten, Penyelidikan untuk penipuan (klaim) 
asuransi, Penelusuran asset, pemeriksaan latar belakang dan program penyaringan (screening Program), 
Penilaian ancaman (resiko), Operasi tertutup (penyamaran/Undercover program) dan Audit Investigasi.

Semua Agent kami adalah para professional yang terlatih dan terakreditasi dengan pengalaman investigasi 
menyeluruh dalam sector publik dan swasta. Kami berkomitmen untuk menerapkan standar etis dan

Spesialisasi Layanan Investigasi kami adalah untuk penanganan Kejahatan Korporasi yang dilakukan baik 
secara berkelompok (sindikasi) ataupun individu (perorangan). MIS™ mempertahankan sebuah kebijakan 
penggunaan peralatan intelijen berteknologi tinggi untuk memastikan  akurasi informasi yang kami berikan 

  

 

Beberapa layanan investigasi kami adalah :

professional tertinggi untuk memenuhi kebutuhan anda.

kepada anda.
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Bukti lengkap yang terdokumentasi akan sangat 
membantu anda untuk mencegah penipuan klaim asuransi, 
dan dapat menghemat uang anda.  Penghentian proses 
awal dari satu klaim palsu saja dapat memberikan dampak 
yang sangat berarti dan segera pada organisasi anda.

Dalam kebanyakan kasus, sebuah investigasi yang 
menemukan satu klaim palsu dapat menyelamatkan 
hingga ratusan juta rupiah atau lebih untuk jutaan rupiah 
yang mungkin anda keluarkan untuk operasional investigasi.  

6.1 PENYELIDIKAN KEJAHATAN ASURANSI

6.2  PROGRAM PENGAMATAN (SURVEILLANCE)

Anda tidak memiliki keyakinan bahwa karyawan atau 
staf Anda adalah pelaku kejahatan, tetapi Anda menemukan 
kesulitan untuk mengambil keputusan karena tidak cukup bukti. 
Anda mungkin tertarik untuk mengetahui siapa orang yang 
paling sering dikunjungi oleh pelaku? Kapan waktu pelaku 
tiba di rumah? Dengan siapa pelaku sering pergi bersama-sama? 
siapa orang yang dekat dengan pelaku? kepada siapa pelaku 
sering bekerjasama ? Pilihan yang tepat untuk mengetahui itu 
semua adalah dengan Program Surveillance. Dalam program 
surveillance ini peserta akan diikuti 24 jam sehari dan 

Jika itu terbukti sebagai klaim palsu yang  bila tidak ditemukan, dapat berlangsung selama beberapa bulan 
atau tahun,  nilai penghematan yang anda dapatkan akan dapat menjadi lebih signifikan lagi.
Team Penyelidik kami akan melaksanakan semua tehnik penyelidikan untuk mengidentifikasi kelayakan 
suatu klaim, dan melakukan pengujian atas indikasi kemungkinan terjadinya upaya penipuan 

Team investigasi kami akan mewakili perusahaan anda dan menginvestigasi klaim dengan cara yang adil 
dan tidak memihak. Kami akan berhadapan langsung dengan pihak pengaju klaim dan semua 
sumber-sumber informasi lain sesuai kebutuhan penyelidikan.  Kami akan mendengarkan, bertindak, 
melakukan wawancara dan mengikuti semua prosedur untuk memperoleh fakta-fakta yang dibutuhkan 

6. LAYANAN JASA PENYELIDIKAN GROUP MITRA INDONESIA ™

7 hari seminggu, kami akan melaporkan secara terinci tentang kegiatan pelaku selama periode 
surveillance dillengkapi dengan foto-foto, video atau rekaman suara.Jika sebuah program surveillance 
diperlukan, kami berkewajiban untuk menginformasikan kepada anda tentang "real life target" atau 
kondisi real target saat melakukan kegiatan sehari hari. Team penyelidik kami akan melakukan 
pengawasan secara tertutup dalam batas waktu, lokasi pemantauan dan perimeter yang disepakati 
namun kami tidak dapat memberikan janji pasti tentang kegiatan target, karena target berada dalam 
pantauan bergerak dan banyak kendala yang mungkin bisa saja terjadi, seperti kemacetan 
lalu lintas, kondisi alam (banjir/gempa bumi). Namun demikian dalam durasi waktu yang 
cukup  team kami  se t idaknya  dapa t  member i kan  in fo rmas i  yang  sesua i  dengan 
pergerakan dari target operasi dan kegiatan yang dilakukannya sejak target keluar dari kediaman sampai 
dengan kembalinya. 

guna membuktikan kelayakan dari klaim yang diajukan.
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Apakah anda merasa perlu untuk mengetahui berapa banyak asset hasil kejahatan yang dapat anda laporkan 
ke pengadilan ? Apakah Anda ingin tahu apakah perkara ini layak untuk sampai ke pengadilan dengan 
mempertimbangkan asset yang ada ? Sebuah laporan aset tentunya akan dapat membantu Anda dalam 
membuat keputusan, dengan mengetahui informasi tentang kondisi keuangan, kondisi bisnis maupun hubungan 
dengan seseorang. Program pelacakan aset juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kejujuran karyawan. 
Jika Anda menduga bahwa salah satu karyawan atau staff anda telah melakukan kejahatan pencurian 
di perusahaan Anda, program pelacakan aset (asset tracking program) akan menjadi pilihan yang tepat untuk 

6.3 PELACAKAN ASSET

6. LAYANAN JASA PENYELIDIKAN GROUP MITRA INDONESIA ™

Agar pencarian aset menjadi efektif, 
hal itu harus dilakukan di bawah setiap 
nama, termasuk partai, nama pasangan, 
supir, teman dekat atau keluarga, 
mereka umumnya menggunakan nama 
orang lain untuk kepentingan mereka.
 

Informasi penelusuran Assets :

Pencarian aset meliputi: 

Pemeriksaan hutang dan kepatuhan dalam 
pembayaran hutang (Credit Checks)
Pencarian kepemilikan perusahaan 
(Company Searchs)
Pelacakan Asset (Asset tracing) meliputi 
asset lancar maupun asset tak bergerak 
seperti rumah dan kendaraan. 
Pelacakan aliran dana (Cash flow tracing) 
dimana kami dapat melakukan Analisa  
terhadap transaksi-transaksi keuangan. 

1.

2.

3.

4.

membuktikannya. Kami dapat menemukannya dan melaporkannya secara sistematis !
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Anda mungkin adalah korban kejahatan, namun pelaku kejahatan 
masih bebas di luar sana dan Anda masih merasa terancam 
meskipun Anda sudah melaporkannya ke polisi atau bahkan 
mungkin Anda telah membuat penangkapan para pelaku kejahatan 
tetapi Anda tidak mengerti bagaimana proses kelanjutnya setelah itu. 
Atau Anda dapat dilaporkan untuk kejahatan yang tidak Anda lakukan 
tetapi Anda tidak memiliki cukup bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim 
bahwa Anda t idak bersalah. Jaringan kami sangat baik di 
kejaksaan/polisi/pemerintah/militer yang selalu menjadi andalan 
kami untuk dapat membantu Anda dalam menemukan fakta-fakta 
tentang kebenaran kasus dan menyelamatkan Anda dari kondisi yang 
lebih buruk. Tidak hanya jaringan kami yang baik, namun secara strategis 
kami dapat memberikan alternative rencana-rencana yang akan membuat 

6.4 DUKUNGAN PROSES LITIGASI 

6.5  PROGRAM PENYARINGAN DAN PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG 

Program ini mengidentifikasi latar belakang setiap target yang ditetapkan.Target dapat berupa individu atau 
perusahaan atau organisasi tertentu. Screening Program biasanya dilakukan untuk mengetahui latar belakang 
seseorang. Informasi yang diberikan akan mencakup latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan,keluarga, 
latar belakang bisnis dan social, hubungan dengan masyarakat, catatan criminal dan lain lain. Banyak 
perusahaan multinasional menggunakan layanan ini sebagai Pre-employment screening, informasi yang kami 
berikan dalam proses penyaringan pada suatu organisasi akan mencakup sejarah berdirinya organisasi, 
pendiri organisasi, visi dan misi organisasi, jumlah anggotanya (karyawan), mitra organisasi bisnis dan lain-lain 

6. LAYANAN JASA PENYELIDIKAN GROUP MITRA INDONESIA ™

yang berhubungan dengan legalitas organisasi.

anda atau Perusahaan anda menjadi lebih baik. 
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6.6 PENYELIDIKAN ATAS PENCURIAN, KEJAHATAN KORPORASI DAN PERBENTURAN KEPENTINGAN. 

6. LAYANAN JASA PENYELIDIKAN GROUP MITRA INDONESIA ™

Sebuah sumber data terpercaya menyatakan bahwa dari 
100% pelakukan kejahatan korporasi,  95% pelaku 
kejahatannya dilakukan oleh pihak internal perusahaan
(Exs karyawan, pesaing,supplier atau karyawan yang 
masih bekerja) dan hanya 5% yang pelakunya adalah 

Anda mungkin tidak menyadari bahaya yang sedang terjadi di 
perusahaan Anda sebagai akibat dari pencurian, konflik 
kepentingan dan penipuan karena Anda di dalamnya. 
Berapa banyak keuntungan yang diperoleh dengan kerja keras 
Anda akan keluar dari pintu belakang? Apakah karyawan Anda  

mencuri uang, produk atau jasa, atau mereka hanya mencuri dengan dibayar untuk tidak melakukan pekerjaan 
mereka? Berapa banyak Anda mampu untuk kehilangan? Seberapa dalam kantong-kantong Anda?

Mitra Investigation Services ™ dapat membantu Anda dalam melakukan penilaian pencegahan kerugian. 
Apakah Anda perlu mengubah beberapa kebijakan perusahaan? Apakah Anda perlu untuk memperketat 
keamanan? Apakah Anda ingin mengetahui di mana kebocoran ini terjadi ? Apakah anda ingin mengetahui 
apa yang dapat kami lakukan untuk membantu anda memperbaiki kebocoran tersebut ? Penyelidikan ini 
akan melakukan identifikasi dan penyelidikan secara tertutup untuk mengetahui apakah terjadinya suatu tindak 
kejahatan dilakukan oleh pelaku-pelaku  di internal perusahaan anda sendiri, yang sangat terkoordinir dan 
professional atau pelaku yang berasal dari luar perusahaan anda.

Kejahatan bisa juga terjadi pada proses pengiriman 
barang, dimana pihak transporter perusahaan terkadang 
emiliki system seleksi yang mudah dan tidak tepat dalam 
recruitment process untuk pengemudi mereka, sehingga 
menimbulkan resiko terjadinya penipuan, penggelapan, 
ataupun pencurian. Kami melakukan penyelidikan secara 
terperinci dengan menggunakan metode tradisional seperti 
pengintaian atau program penyamaran. Penggunaan
teknologi intelligence juga sangat direkomendasikan untuk 
penyelidikan dalam kasus seperti ini di tahap awal. Metode 
penyelidikan seperti ini akan sangat kuat membuktikan untuk 

6.7. PENYELIDIKAN KEJAHATAN DALAM PROSES PENGIRIMAN BARANG 

mengungkapkan konspirasi yang mungkin terjadi antara perusahaan transporter dan pihak-pihak tertentu didalam 
atau di luar perusahaan dan untuk mengungkapkan modus operandi suatu kejahatan yang terjadi di dalam proses
pengiriman barang. 

orang luar.
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Peredaran barang palsu berkembang dengan harga yang murah menjadi alasan utama mengapa 

Tim investigasi kami akan memulai penyelidikan dari wilayah penyebaran distribusi produk palsu 
dengan melakukan survey pasar dan melanjutkan investigasi mendalam untuk menemukan sumber 
pemalsuan. Operasi pasar terkadang juga menjadi pilihan terbaik untuk menekan pertumbuhan 
penyebaran produk palsu selain sebagai pernyataan “perang” dengan para pelaku pemalsuan. 
Proses investigasi ini akan berakhir dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk proses 

6.8  PENYELIDIKAN ATAS PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

6. LAYANAN JASA PENYELIDIKAN GROUP MITRA INDONESIA ™

Indonesia termasuk kedalam negara yang masuk 
dalam daf tar  pengawasan o leh perwaki lan 
perdagangan Amerika Serikat sebagai Negara dengan 
tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan 

Pemalsuan sangat mudah terjadi di Indonesia, bukan 
hanya produk seperti sepatu, kemeja, dan bahkan 
banyak jenis obat palsu beredar dan dikonsumsi oleh 
penduduk Indonesia . 

Dalam pengalaman kami, lebih dari 50% vendor (pemasok barang 
ataupun jasa) tidak mengikuti praktik atau tata cara usaha yang benar, 
hal ini diketahui ketika proses Vendor  Audit dilakukan. Kejahatan yang 
terjadi dalam perusahaan seringkali melibatkan vendor didalamnya. 

Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dalam proses pengadaan
 vendor (tender), keputusan tender dapat direkayasa sedemikian rupa
untuk mengarahkan kepada pemenang tender yang sebenarnya telah 
diatur sebelumnya. Biaya yang dikeluarkan oleh vendor diawal akan 
menjadi alasan bagi vendor untuk menghalalkan segala macam cara 
untuk mendapatkan keuntungan lebih dari usaha yang dilakukan, 
sementara disisi lain oknum perusahaan karena sudah menerima upeti 

6.9  PENYELIDIKAN KEPADA VENDOR

dari vendor akan berpura pura tidak mengetahui atau bahkan memberikan dukungan secara tertutup kepada
vendor tersebut. Proses Pengadaan pun bisa saja dilakukan untuk barang atau jasa yang sebenarnya tidak 
diperlukan oleh Perusahaan. Proses pengadaan barang dan jasa dibuat hanya untuk memenuhi kepentingan 
pihak tertentu saja. Dengan menerapkan Program Audit Vendor secara berkala, kondisi ini dapat dihindari. 
Program ini akan memberikan jaminan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan
perusahaan dengan tata cara yang benar, dengan kewajaran harga dan kelayakan atas barang dan jasa yang 
diberikan serta legalitas vendor yang sesuai. 

Penyelidikan terhadap Vendor yang dikemas dalam bentuk Audit Vendor adalah salah satu cara terbaik  
untuk memastikan vendor telah mengikuti proses dan prosedur yang telah disepakati selama proses 
seleksi. Penyelidikan ini akan mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam proses manufaktur ,
proses pengiriman , proses pengadaan, proses penagihan proses pemeriksaan kualitas 
untuk memastikan bahwa tindakan korektif telah berhasil dilaksanakan dan 
membawa perubahan yang lebih baik dimasa mendatang.

peringkat ke 4, sejak tahun 2001.

minat barang palsu masih marak di Indonesia .

penggerebekan, penyitaan produk dan penangkapan pelaku. 
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6.10 PENYELIDIKAN PERSELINGKUHAN

6. LAYANAN JASA PENYELIDIKAN GROUP MITRA INDONESIA ™

Setelah seseorang mulai melakukan kecurangan, sulit bagi 
kebanyak orang untuk menyembunyikannya. Ia akan mulai 
menunjukkan tanda tanda kecurangan dalam beberapa hal 
selama perselingkuhan dilakukan. Namun demikian, 
berdasarkan fakta telah diketahui bahwa secara umum 
wanita cenderung lebih pintar ketika melakukan kecurangan 

Kejahatan yang terjadi didalam suatu Perusahaan, umumnya 
melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara matang dan 
terencana. Kejahatan korporasi terjadi karena adanya 
N i a t  ( M e a n s ) ,  K e s e m p a t a n  ( O p p o r t u n i t y )  d a n 
Keinginan/kebutuhan (Motive). Sebaik apapun sebuah 
system keamanan diterapkan, peluang terjadinya 
kecurangan (fraud) akan selalu ada, terlebih lagi bilamana
d i l a k u k a n  d e n g a n  c a r a  b e k e r j a s a m a  d e n g a n 

6.11  AUDIT INVESTIGATIVE

Pembuktian perselingkuhan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan jangka panjang yang akan 
berpengaruh dalam hal hak asuh anak, hak waris dll. Fakta membuktikan, beberapa kasus perselingkuhan 
yang terungkap membuktikan bahwa pelaku perselingkuhan mengalami penurunan kinerja yang sangat buruk
selama perselingkuhan terjadi bahkan beberapa melakukan kejahatan korporasi dengan alasan untuk 

Sebuah pasangan paling sering mengalami terjadinya penipuan/kecurangan/perselingkuhan dengan seseorang 
yang sudah dikenalnya, misalnya orang yang bekerja dengannya, karyawannya, sahabatnya dll. Jika anda mulai 
mengalami kecurigaan bahwa pasangan anda melakukan kecurangan, hal terbaik yang seharusnya anda 
lakukan sebelum berkata apapun kepada pasangan anda, adalah melakukan Penyelidikan. 

Modus yang paling sering terjadi dalam kejahatan korporasi adalah sebagai berikut :

1. Pencurian Asset (Theft of Assets)
2. Pemalsuan Pengeluaran (False Expenses)
3.  Korupsi (Corruption)
4. Pencurian Informasi (Theft of Information)
5.  Kecurangan dalam Aplikasi (Fraudulent Applications)
6. Penyalahgunaan Assets (Misuse of Assets)
7. Penyalahgunaan wewenang (Misuse of Authority)
8. Ketidakjujuran mitra bisnis (Dishonest Business Partners)
9. Kecurangan dalam proses penagihan (Fraudulent Billing)

pihak lainnya (Conspiracy). 

(dalam menjaga rahasia) dibandingkan pria. 

mencari tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan perselingkuhannya.
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Team Professional kami akan melakukan analisis dalam 
proses bisnis yang berjalan, dimulai dari proses bahan
baku sampai dengan barang jadi termasuk proses produksi, 
penyimpanan dan pengiriman. Regulasi, prosedur, ketentuan
 maupun best practice menjadi dasar bagi team kami untuk 
kemudian melakukan proses Compliance Audit. Selanjutnya 
temuan-temuan dalam proses audit berupa ketidakwajaran, 
penyimpangan dan penyalahgunaan menjadi suatu indikasi 
yang akan dilakukan penyelidikan secara mendalam termasuk 
pihak-pihak yang ikut terlibat didalamnya. Seluruh modul 
investigasi akan digunakan sepenuhnya dalam rangka 
pengumpulan bukti-bukti untuk membuktikan suatu indikasi. 

Proses pemeriksaan saksi-saksi yang dikemas dalam bentuk wawancara exclusive menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dalam proses pengumpulan bukti-bukti, karena keterangan saksi yang memberatkan juga dapat 
menjadi alat bukti yang kuat atas kejahatan yang terjadi. Verifikasi dan Klarifikasi (interogasi) menjadi tahap akhir 

Professional team kami akan terdiri dari beberapa Certified Corporate Investigator dan Team Penyidik yang 
berpengalaman dari Pihak yang berwenang yang menjalankan proses penyelidikan secara tertutup. Beberapa 
target yang umumnya ditetapkan oleh Klien kami dalam penanganan perkara Kejahatan Korporasi adalah :

. 

Ketiga sasaran operasi diatas akan menentukan strategi dan metode Investigasi yang akan kami jalankan, 
sehingga sesuai dengan target yang diharapkan

1. Termination Process (Proses PHK tanpa kompensasi)
2. Pembuktian di internal dan dilanjutkan proses pidana di kepolisian
3. Proses Pengembalian harta hasil dari Kejahatan (Asset Recovery)

6.11  AUDIT INVESTIGATIVE

dari proses investigasi yang dilakukan.
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7. HUBUNGI KAMI

8. PENUTUP

Demikianlah ulasan dari profile bisnis kami, dengan harapan dalam waktu dekat nanti kami dapat 
bekerjasama dengan anda. Untuk mengetahui lebih detail tentang layanan kami, anda dapat 
mengunjungi website kami di www.groupmitraindonesia.co.id. 

Akhirnya Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda untuk memahami Profile Bisnis kami. 

PT. Group Mitra Indonesia 

Fahri W. Kurniawan S.kom, MM
Director

PT. GROUP MITRA INDONESIA
Ruko Thematic Gading Serpong
Blok N No. 51
Jl. Raya Boulevard Gading Serpong
Tangerang – BanteN
    

PT. GROUP MITRA INDONESIA
Jl. HR Muhammad No.41 
Surabaya, Jawa Timur

PT. GROUP MITRA INDONESIA
Dusun III Cipendey
Kec. Cipendeuy Kab. Subang
Jawa Barat
     

PT. GROUP MITRA INDONESIA
Jl. Tanjung Pura Gg Malaya RT 002 RW 003
No. 58 Kel. Benuamelayu Laut Kec. Pontianak
Kalimantan Barat

Direct line  : 0813 5250 4999
Contact Person : Anty Septianty
Email  : bdv2@groupmitraindonesia.co.id
     

Email: bdv1@groupmitraindonesia.co.id
Website  : www.groupmitraindonesia.co.id
Tel  : 021.29000191 (hunting)
Fax  : 021.29000191 ext 200
Direct line  : 08 111 400 59 / 0812 1046 125

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG
AREA OPERASIONAL JAWA BARAT

KANTOR CABANG
AREA OPERASIONAL KAL - BAR

KANTOR CABANG
AREA OPERASIONAL JAWA TIMUR

P T . G R O U P M I T R A I N D O N E S I A
19





Services Excellent, No Compromise
PT. GROUP MITRA INDONESIA
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