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  PT. Binayasa Karya Pratama (PT. Binayasa Karya Pratama (bkpbkp) adalah perusahaan yang terintegrasi ) adalah perusahaan yang terintegrasi 

dengan human capital development dengan human capital development dan standar layanan perbankandan standar layanan perbankan, yang didirikan , yang didirikan 

pada tanggal 01 September 2004, berdasarkan Akte Notaris No. 6 Notaris Feri pada tanggal 01 September 2004, berdasarkan Akte Notaris No. 6 Notaris Feri 

Mahendra Permana dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Mahendra Permana dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia tanggal 27 September 2004 No. C – 24017 HT.01.01TH. 2004 serta di Indonesia tanggal 27 September 2004 No. C – 24017 HT.01.01TH. 2004 serta di 

umumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 November 2004. umumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 November 2004. 

Pemegang saham Pemegang saham bkpbkp mayoritas adalah  Dana Pensiun PT. Bank Tabungan Negara  mayoritas adalah  Dana Pensiun PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), Tbk(Persero), Tbk

1.  Security  (Satuan Pengaman)1.  Security  (Satuan Pengaman)

2.  Office Boy (OB)2.  Office Boy (OB)

3.  Driver (Pengemudi) 3.  Driver (Pengemudi) 

4.  Desk Call, Field Collection, dan Skip Tracer4.  Desk Call, Field Collection, dan Skip Tracer

5.  Data Entri (Tenaga Administrasi)5.  Data Entri (Tenaga Administrasi)

6.  Call Center (Operator Telepon)6.  Call Center (Operator Telepon)

7.   Secretary (Sekretaris)7.   Secretary (Sekretaris)

8.   Teknisi Komputer 8.   Teknisi Komputer 

9.   Cleaning Service (Daily cleaning, general cleaning,  9.   Cleaning Service (Daily cleaning, general cleaning,  

      carpet cleaning, dan window cleaning)      carpet cleaning, dan window cleaning)

10. Secure Parking (Pengelolaan Area Parking)10. Secure Parking (Pengelolaan Area Parking)

11. Selling Officer (Marketing Kredit dan Dana)11. Selling Officer (Marketing Kredit dan Dana)

12. Learning Center (pelatihan soft & skill)12. Learning Center (pelatihan soft & skill)

13. Jasa Lain-lainnya (Pengurusan Pasport, 13. Jasa Lain-lainnya (Pengurusan Pasport, 

      Ticketing, dan EO)       Ticketing, dan EO) 

  bkpbkp menyadari betapa pentingnya suatu Perusahaan untuk bisa lebih berkonsentrasi dan  menyadari betapa pentingnya suatu Perusahaan untuk bisa lebih berkonsentrasi dan 

fokus terhadap bisnis utamanya, untuk itu fokus terhadap bisnis utamanya, untuk itu bkpbkp berupaya dan berusaha membantu mengambil tugas- berupaya dan berusaha membantu mengambil tugas-

tugas diluar core business seperti :tugas diluar core business seperti :



Menjadi perusahaan terkemuka dalam penyediaan tenaga Menjadi perusahaan terkemuka dalam penyediaan tenaga 

kerja dan mengutamakan kepuasan pelanggan.kerja dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan tenaga kerja Memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan tenaga kerja 

kepada pelanggan.kepada pelanggan.

Menyiapkan dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas Menyiapkan dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas 

dan profesional.dan profesional.

Meningkatkan keunggulan tenaga kerja melalui kreativitas Meningkatkan keunggulan tenaga kerja melalui kreativitas 

berkelanjutan yang berorientasi terhadap pencapaian target.berkelanjutan yang berorientasi terhadap pencapaian target.

Melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat dan mem-Melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat dan mem-

berikan nilai tambah bagi pemegang saham, memperdulikan berikan nilai tambah bagi pemegang saham, memperdulikan 

kepentingan masyarakat dan lingkungan.kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Visi

Misi



Susunan Pengurus PerusahaanSusunan Pengurus Perusahaan

38%
62%

333
622%%

PT. Binayasa Putra BataraPT. Binayasa Putra Batara

Jumlah karyawan 6.058 orang Jumlah karyawan 6.058 orang 
dibantu oleh 10 Manager dibantu oleh 10 Manager 

dan 60 Supervisor diseluruh Indonesiadan 60 Supervisor diseluruh Indonesia

YusmansyahYusmansyah
KomisarisKomisaris

M. Sigit MintowardonoM. Sigit Mintowardono
DirekturDirektur

Agung Sigit HPAgung Sigit HP
General ManagerGeneral Manager



* TUGAS: SUPERVISI, PELATIHAN, 
DAN PEMBINAAN.
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 Akta Pendirian No. 6 tanggal 1 September 2004 beri-

kut Akta Perubahan No. 9 tanggal 26 Februari 2008 kut Akta Perubahan No. 9 tanggal 26 Februari 2008 

dan No. 2 tanggal 7 Juli 2008dan No. 2 tanggal 7 Juli 2008

 NPWP No. 02.191.261.3-029.000

 Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.74.49590

 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 

04134/1.824.27104134/1.824.271

 Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 

0641/1.824.1/20080641/1.824.1/2008

 Ijin Operasional Perusahaan Penyedia jasa Peker ja/

Buruh No. 91/IOPJ/P/XI/2012Buruh No. 91/IOPJ/P/XI/2012

 Surat Ijin Kapolri Tentang Badan Usaha Jasa Penga-

man (BUJP) Nomor : SI/6671/X/2011man (BUJP) Nomor : SI/6671/X/2011

 Kar tu Tanda Anggota KADIN No. 20201.87947- 

6/30-06-20086/30-06-2008

 Surat Ijin Usaha Penempatan Lembaga Penempatan 

Tenaga Ker ja Swasta (LPTKS) No. 307/DPPTKDN/Tenaga Ker ja Swasta (LPTKS) No. 307/DPPTKDN/

II/2005II/2005

 



KEUNGGULANKEUNGGULAN LAYANAN KAMI: 
BUDAYA KEBUDAYA KERJA SMART

STANDAR LAYANSTANDAR LAYANAN KERJA ADALAH 
STANDARSTANDAR PERBANKAN

STANDAR ISTANDAR ISO 9001



SECURITY (SATPAM)
bkpbkp adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pelayanan jasa keamanan/jasa pengamanan 
dan penyediaan tenaga security atau petugas 
satpam, sebagai perusahaan jasa satpam kami 
bertujuan membina dan menyediakan tenaga 
keamanan dan mempersiapkan sistem keamanan 
untuk perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. 
bkpbkp didukung oleh staf-staf  profesional yang 
berpengalaman dalam menyusun dan menerapkan 
konsep pengamanan termasuk kemampuan 
analisa resiko dan ancaman obyek pengamanan.

LEARNING CENTER

Kami memiliki Learning Center yang dapat digunakan 
untuk Pendidikan dan Pelatihan baik dari dalam 
perusahaan maupun dari luar perusahaan, untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, 
dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pegawai. 
Pelatihan akan kami lakukan dengan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, untuk 
membekali seseorang dengan keterampilan kerja.
Learning Center bkpbkp untuk mendukung terciptanya 
tenaga kerja yang handal sesuai dengan keinginan 
User. Learning Center Kami memiliki dua kelas dengan 
daya tampung 40 (empat puluh) orang perkelas. 



CLEANING SERVICE

bkpbkp melayani jasa kebersihan daily cleaning, 
general cleaning, window cleaning untuk bank, 
kantor, rumah sakit, poliklinik, ATM, sekolah, 
kampus, mall, supermarket, pabrik, restoran, food 
court, dan lain-lain di seluruh wilayah Indonesia. 
bkpbkp didukung oleh tenaga cleaning service yang 
terlatih dengan peralatan kebersihan atau cleaning 
service yang lengkap dan modern. Bahan-bahan 
pembersih atau cleaning service yang digunakan 
adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan. 

DRIVER (PENGEMUDI)
bkpbkp adalah agen penyalur tenaga kerja berbasis 
outsourching yang bergerak di bidang penyediaan 
tenaga kerja sopir, untuk keperluan perusahaan dan 
pribadi. Dengan didukung oleh tenaga kerja sopir dari 
berbagai kemampuan dan keahlian dalam mengemudikan 
berbagai jenis kendaraan. bkpbkp berkomitmen untuk 
menyediakan pelayanan jasa penyediaan tenaga kerja 
sopir yang terbaik untuk perusahaan dan pribadi. 



OPERATOR 
TELEPON

Operator telepon adalah pintu gerbang peru-
sahaan dengan nasabah yang bertanggung 
jawab menyampaikan sambungan telepon yang 
masuk kepada orang yang dituju. Selain itu 
seorang operator telepon juga bertanggung 
jawab membuka saluran telepon bila ada kary-
awan yang hendak menghubungi pihak luar. Se-
orang operator telepon dalam sebuah perusa-
haan biasanya merangkap menjadi resepsionis.

OFFICE BOY

bkpbkp merupakan perusahaan penyedia dan pen-
gelola tenaga office boy  yang berdiri sejak tahun 
2004. Kami siap melayani client/costumer baik per-
orangan maupun perusahaan untuk kebutuhan 
tenaga office boy. Kami menyediakan tenaga yang 
siap pakai untuk dipekerjakan di User yang ses-
uai dengan kualifikasi/kriteria dan kebutuhan User.
Menempatkan tenaga yang sehat, cakap, teliti, 
terampil, jujur, dapat dipercaya, sopam, bertang-
gung jawab dan menguasai bidang pekerjaan-
nya serta tidak pernah melakukan tindak pidana.



ENGINERING, ELECTRICAL, AND PLUMBINGENGINERING, ELECTRICAL, AND PLUMBING

bkpbkp juga mempunyai bidang usaha teknisi yang berhub juga mempunyai bidang usaha teknisi yang berhubungan dengan koungan dengan komputer, kelistrikan, elektronik, dan pipa saluran air.mputer, kelistrikan, elektronik, dan pipa saluran air.
Teknisi kami adalah teknisi yang benar-benar terlatih dan Teknisi kami adalah teknisi yang benar-benar terlatih dan menguasai bidangmenguasai bidangnya.nya.  

menyediakan jasa field collector yaitu untk menagih menyediakan jasa field collector yaitu untk menagih 
piutang (tagihan kepada nasabah) bank atau non-piutang (tagihan kepada nasabah) bank atau non-
bank agar meminimalkan kerugian finansial dengan bank agar meminimalkan kerugian finansial dengan 
cara yang sesuai aturan dan kebijakan yang diter-cara yang sesuai aturan dan kebijakan yang diter-
apkan oleh bank atau non-bank atau yang diter-apkan oleh bank atau non-bank atau yang diter-
apkan oleh bank sentral atau assosiasi tertentu. apkan oleh bank sentral atau assosiasi tertentu. 

SKIP TRACER
Level ini merupakan kelanjutan dari kevel sebelum-
nya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi 
tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga 
terjadi keterlambatan pembayaran. Pada level ini 
bkpbkp juga menyediakan jasa Skip Tracer yaitu un-
tuk menagih piutang (tagihan kepada nasabah) bank 
atau non-bank agar meminimalkan kerugian finansial 
dengan cara-cara yang sesuai aturan dan keijakan 
yang diterapkan oleh bank atau non bank atau yang 
diterapkan oleh bank sentral atau assosiasi tertentu.

DESK-COLLECTOR 
bkpbkp adalah perusahaan yang juga menyediakan 
jasa DC (Desk Collector) yaitu untuk menagih piutang 
(tagihan kepada nasabah) bank atau non-bank agar 
meminimalisir kerugian finansial dengan cara yang se-
suai aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh bank 
atau non-bank atau yang diterapkan oleh bank sentral 
atau assosiasi tertentu (contoh: AKKI). Alat yang di-
gunakan untuk menagih yang paling utama bagi DC 
adalah telepon. Tempat DC menagih dikantor bank 
atau non-bank tersebut atau di tempat lain yang dis-
etujui. Misalnya di outsourching tempat DC bekerja. 

FIELD COLLECTOR
Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelum-Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelum-
nya, apabila debitur yang dihubungi tersebut belum nya, apabila debitur yang dihubungi tersebut belum 
melakukan pembayaran, sehingga terjadi keter-melakukan pembayaran, sehingga terjadi keter-
lambatan pembayaran. Pada level ini lambatan pembayaran. Pada level ini bkpbkp juga  juga 



JASA-JASA LAINJASA-JASA LAIN

Kami juga menyadari banyak perusahaan atau peroran-Kami juga menyadari banyak perusahaan atau peroran-
gan mengalami kesulitan di dalam mengurus beberapa gan mengalami kesulitan di dalam mengurus beberapa 
hal yang sifatnya masih menunjang di dalam hal yang sifatnya masih menunjang di dalam core bus-core bus-
sines,sines, seperti pengurusan pasport, visa, dan pembe- seperti pengurusan pasport, visa, dan pembe-
lian tiket pesawat terbang, kapal laut, kereta api un-lian tiket pesawat terbang, kapal laut, kereta api un-
tuk tugas dari perusahaan atau perseorangan serta tuk tugas dari perusahaan atau perseorangan serta 
penyelenggaraan suatu acara, untuk itu penyelenggaraan suatu acara, untuk itu bkpbkp siap  siap 
melayani jasa pengurusan pasport, visa, tiket serta melayani jasa pengurusan pasport, visa, tiket serta 
Event Organizer (EO) yang dikelola secara profesional.Event Organizer (EO) yang dikelola secara profesional.

PENGELOLAAN AREA PENGELOLAAN AREA 
PARKIRPARKIR

Bergerak di jasa perpakiran, kami menyediakan solusi Bergerak di jasa perpakiran, kami menyediakan solusi 
cerdas bagi lahan parkir  Anda. Tujuan utama pengelolaan cerdas bagi lahan parkir  Anda. Tujuan utama pengelolaan 
parkir adalah menyediakan pelayanan dan pengelolaan parkir adalah menyediakan pelayanan dan pengelolaan 
parkir terbaik untuk memenuhi ekspektasi pemilik properti.parkir terbaik untuk memenuhi ekspektasi pemilik properti.
Perparkiran adalah pintu gerbang utama dan terakhir yang Perparkiran adalah pintu gerbang utama dan terakhir yang 
sangat berpengaruh baik pada sangat berpengaruh baik pada image property image property secara ke-secara ke-
seluruhan maupun pendapatan properti itu sendiri. Hal seluruhan maupun pendapatan properti itu sendiri. Hal 
ini membuat pengelolaan lahan parkir menjadi sebuah hal ini membuat pengelolaan lahan parkir menjadi sebuah hal 
yang sangat penting. Dengan sistem pengelolaan parkir yang sangat penting. Dengan sistem pengelolaan parkir 
yang terintegrasi, yang terintegrasi, bkpbkp memberikan pelayanan yang  memberikan pelayanan yang 
profesional, efektif, dan efisien guna mewujudkan lahan profesional, efektif, dan efisien guna mewujudkan lahan 
parkir yang aman dan nyaman bagi pengguna lahan parkir.  parkir yang aman dan nyaman bagi pengguna lahan parkir.  



Pendidikan Dasar/Kesamaptaan bagi SatpamPendidikan Dasar/Kesamaptaan bagi Satpam
Motivasi dan Etos Ker jaMotivasi dan Etos Ker ja
Sikap dan Prilaku ProfesionalSikap dan Prilaku Profesional

Sesuai dengan komitmen kami, dalam menyediakan tenaga ker ja yang berkualitas dan profesional ser ta kom-Sesuai dengan komitmen kami, dalam menyediakan tenaga ker ja yang berkualitas dan profesional ser ta kom-

poten guna memberikan layanan yang tepat, cepat, cerdas, dan akurat, maka perusahaan kami sangat selek-poten guna memberikan layanan yang tepat, cepat, cerdas, dan akurat, maka perusahaan kami sangat selek-

tif  didalam menyeleksi calon tenaga ker ja ser ta memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada tenaga ker ja tif  didalam menyeleksi calon tenaga ker ja ser ta memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada tenaga ker ja 

sesuai bidang masing-masing.sesuai bidang masing-masing.

Untuk memper tahankan dan meningkatkan kualitas layanan sebagai dasar pencapaian kepuasan pelanggan, Untuk memper tahankan dan meningkatkan kualitas layanan sebagai dasar pencapaian kepuasan pelanggan, 

bkpbkp secara berkesinambungan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tenaga ker ja di  secara berkesinambungan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tenaga ker ja di bkpbkp learning  learning 

center sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh User. center sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh User. 

Pendidikan dan Pelatihan  diperuntukkan bagi tenaga ker ja meliputi :Pendidikan dan Pelatihan  diperuntukkan bagi tenaga ker ja meliputi :

KedisiplinanKedisiplinan
Character BuildingCharacter Building
Budaya Ker jaBudaya Ker ja
Service QualityService Quality



Melalui penerapan Etika dan Budaya Perusahaan segenap Melalui penerapan Etika dan Budaya Perusahaan segenap 
jajaran manajemen dan karyawan BKP berkomitmen untuk jajaran manajemen dan karyawan BKP berkomitmen untuk 
mencapai visi dan misi Perusahaan.mencapai visi dan misi Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan ini merupakan salah satu wujud Kode Etik Perusahaan ini merupakan salah satu wujud 
komitmen Insan Perusahaan dalam menerapkan Budaya komitmen Insan Perusahaan dalam menerapkan Budaya 
Perusahaan melalui nilai-nilai yaitu SMART:Perusahaan melalui nilai-nilai yaitu SMART:

SS  (  (Sigap dan SemangatSigap dan Semangat) ) 
MM  (  (Menang dengan ker jasama timMenang dengan ker jasama tim)                 )                 
AA  (  (Amanah terhadap kualitasAmanah terhadap kualitas) ) 
RR  (  (Relationship  berdasarkan nilai-nilai integritas, keterbukaaRelationship  berdasarkan nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan kepercayaann, dan kepercayaan) ) 
TT  (  (Tanggung jawabTanggung jawab))



Dengan bersandarkan pada nilai-nilai Etika dan                  Dengan bersandarkan pada nilai-nilai Etika dan                  
Budaya perusahaan, maka seluruh jajaran karyawan dan    Budaya perusahaan, maka seluruh jajaran karyawan dan    
manajemen berkomitmen untuk memberikan layanan manajemen berkomitmen untuk memberikan layanan 
prima kepada seluruh customer, sehingga diharapkan prima kepada seluruh customer, sehingga diharapkan 
BKP menjadi bagian tidak saja untuk perusahaan yang BKP menjadi bagian tidak saja untuk perusahaan yang 
menggunakan jasa layanan kami tetapi juga bagi semua menggunakan jasa layanan kami tetapi juga bagi semua 
pihak yang terlibat di dalamnya. pihak yang terlibat di dalamnya. 

Kode etik disusun dengan standard GCG sesuai                 Kode etik disusun dengan standard GCG sesuai                 
dengan nilai-nilai yang disusun dan menjadi acuan      dengan nilai-nilai yang disusun dan menjadi acuan      
perilaku bagi :perilaku bagi :

1.  Insan Perusahaan : Direksi, Jajaran Manajemen, 1.  Insan Perusahaan : Direksi, Jajaran Manajemen, 
dan Karyawan.dan Karyawan.

2.  Konsumen/Customer, Rekanan dan untuk semua pihak 2.  Konsumen/Customer, Rekanan dan untuk semua pihak 
yang terlibat dalam Perusahaan ini.yang terlibat dalam Perusahaan ini.

Kami percaya dengan meletakkan etika dan perilaku yang baik, Kami percaya dengan meletakkan etika dan perilaku yang baik, 
akan membawa perusahaan kita menjadi perusahaan yang mem-akan membawa perusahaan kita menjadi perusahaan yang mem-
banggakan dan terbaik di Indonesia.banggakan dan terbaik di Indonesia.



PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Asuransi Binagriya UpakaraAsuransi Binagriya Upakara

PT. Binayasa Putra BataraPT. Binayasa Putra Batara

Dana Pensiun Bank BTNDana Pensiun Bank BTN

PT. Multi Makmur Indah IndustriPT. Multi Makmur Indah Industri

Yayasan Kesejahteraan Pegawai BANK BTN.Yayasan Kesejahteraan Pegawai BANK BTN.

PT. Agility InternationalPT. Agility International
PT. Pesona Adi BataraPT. Pesona Adi Batara

PT. Sinar Wijaya GroupPT. Sinar Wijaya Group



Company Profil ini disusun dan disampaikan dengan rasa Company Profil ini disusun dan disampaikan dengan rasa 
hormat dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan hormat dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan 
dengan standar yang unggul, dalam rangka menghadapi dengan standar yang unggul, dalam rangka menghadapi 
persaingan di masa-masa yang akan datang dengan persaingan di masa-masa yang akan datang dengan 
standard: Efisiency, Good Quality, dan Speed for Services.standard: Efisiency, Good Quality, dan Speed for Services.

Balikpapan
Samarinda

Banjarmasin

Palangkaraya

Pontianak

Bandar Lampung
Bengkulu

Palembang
Jambi

Padang

Pekanbaru

Jabodetabek
Cirebon

Makassar

Palu

Manado
Gorontalo

Ambon

Jayapura

Batam
Tanjung Pinang

BandungKarawang
Purwakarta

Jember
Kediri

MadiunYogyakarta
Solo

Malang

Pekalongan

Cilegon

Ciputat

Medan

Banda Aceh

Semarang

Denpasar

Mataram

Surabaya

Purwokerto

Tegal

Jaringan Cabang PT. bkp





YOUR HUMAN CAPITAL PARTNERYOUR HUMAN CAPITAL PARTNER


