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“Dengan didukung pengalaman, profesionalitas, jaringan 
serta teknologi pengamanan berstandar Internasional, 
kami siap melayani berbagai kebutuhan pengamanan 
Anda”. 

BWASS (Baladika Wahana Abditama Security Services) 
CORP didirikan dengan akta No. 54 tahun 2012 dengan 
AHU-07095AH.01.01. tahun 2012. Kemudian terakhir     
mengalami perubahan direksi dan komisaris, peralihan 
saham, ganti nama pemegang saham berdasarkan akta 
notaris No. 01 tahun 2018 dihadapan Yandi Brata Sakti, 
S.H., M.Kn. kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
AHU-0160706AH.01.11. tahun 2018.         

BWASS CORP adalah perusahaan penyedia jasa Security 
yang memiliki kemampuan profesional untuk tugas-tugas 
keamanan dan keselamatan serta pelatihan sebagai 
penopang profesionalitas. dalam menjalankan tanggung-
jawabnya berpedoman pada semboyan TEGAS, BIJAK, 
PROFESIONAL. Personel kami memiliki pengalaman lintas 
misi selama puluhan tahun baik nasional maupun interna-
sional. Kami juga melindungi asset dan pribadi terkemuka 
dalam berbagai kegiatan penting. Tidak hanya itu, kamipun 
memiliki                  yang terpercaya untuk menganalisis 
berbagai situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang 
dapat mempengaruhi stabilitas dan kondisi keamanan 
yang berdampak pada Klien.

Bukan hanya penyedia Unit Security, BWASS CORP adalah 
partner setia anda dalam segala hal yang terkait sektor 
Keamanan. Untuk menjalankan misi ini, selain personel pria, 
kami juga melatih dan menyiapkan personel perempuan. 
Semua ini kami lakukan untuk memastikan semua rencana 
bisnis dan keseharian Anda berjalan dengan lancar tanpa 
ada kendala yang berarti.
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Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.
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Visi Kami

Menjadikan PT. Baladika Wahana Abditama sebagai       
Perusahaan Penyedia Jasa Security yang bertaraf dan 
berstandard Internasional, mumpuni dan terpercaya 
untuk melayani dan memproteksi klien dan assetnya. 

Misi Kami

Membangun, mengelola dan mengembangkan sistem, 
mekanisme dan kultur jasa security yang modern, mampu 
dan terpercaya dalam penyediaan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan Unit Security untuk semua jenis tugas             
pengamanan dengan menggunakan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang standar, terukur dan memungkinkan  
improvisasi yang dinamis apabila dibutuhkan.
 

Merekrut, mendidik dan melatih SDM dan Unit Security 
dengan karakter Tegas, Bijak dan Profesional baik dalam 
tugas-tugas sehari-hari maupun kesigapan dalam meng- 
hadapi situasi krisis dilapangan.

Menjalin dan menjamin kerjasama yang harmoni baik 
dengan semua unsur aparat keamanan maupun dengan 
masyarakat sekitar lingkungan klien berdasarkan           
Community Development (CD) dan Coorporate Social 
Responsibility (CSR) guna  mewujudkan  keamanan   ber-
sama.

Mengembangkan perusahaan agar mampu menyediakan 
dan menjalankan Jasa Konseling tentang Keamanan baik 
untuk perorangan maupun untuk Perusahaan.

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.2
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Filosofi Kami

Pelayanan Berbasis Kebutuhan

Pengalaman di sektor politik dan keamanan unsur 
pimpinan BWASS, telah menuntun kami kepada sebuah 
filosofi “Pencegahan lebih utama dari pada Penindakan”. 
Oleh karena itu, sekecil apapun tindak kejahatan yang 
terjadi di lokasi tanggung jawab, merupakan Aib. Kongkrit- 
nya, kami memilih cara bertindak                                    , taktik 
dan teknik yang mengedepankan pencegahan. Melalui 
cara bertindak ini kami ingin meyakinkan bahwa kondisi 
aman yang kami ciptakan merupakan            dari langkah 
dan tindakan yang menyeluruh, komprehensif serta meng-
utamakan deteksi dini dan kecermatan. Ini tidak berarti 
bahwa kami abai terhadap langkah penindakan, sebab 
kami selalu meningkatkan kemampuan agar memiliki           
kesiapan yang sangat tinggi untuk melakukan penindakan. 
Pelatihan yang kami rencanakan, persiapkan dan lakukan 
adalah untuk menjamin setiap Orang dan Unit yang kami 
latih memiliki kemampuan dan kesetiaan terhadap tugas 
dengan berkarakter Tegas, Bijak dan Profesional. 

Kami menyadari bahwa setiap klien pasti memiliki kebu- 
tuhan berbeda. Untuk itu sebelum menerima penugasan, 
kami harus melakukan analisis tugas dengan cermat dan 
rencanakan cara bertindak yang sesuai dengan kebutu-
han lokasi dan jenis kegiatan. Bahkan pelatihan bagi perso-
nel atau unit yang dilibatkan dalam penugasan akan 
diorentasikan kepada kebutuhan tugas (mission oriented 
training). Menjadi prinsip dasar penyediaan jasa kami, 
analisis klien harus dilakukan untuk menyediakan pilihan  
produk jasa pengamanan dan personil pengamanan yang 
paling tepat.

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action. 3
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PIMPINAN PUNCAK

Letjen TNI Purn. Bambang Darmono.
Adalah alumnus AKABRI tahun 1974. Selain mendapatkan pendi-

dikan formal hingga Lemhannas didalam negeri, pendidikan luar 
negeri yang diikutinya cukup beragam seperti di Amerika Serikat, 

Belgia, Australia, Italia dan Pakistan. Secara khusus juga mendapatkan 
pendidikan tentang Hukum HAM dan Humaniter Internasional di San 

Remo Italia. Pada masa Status Darurat Militer diterapkan di Aceh, beliau 
dipercaya menjadi Panglima Komando Operasi TNI di Aceh. Selain jabatan 

prestisius tersebut, jabatan lain yang dibanggakannya adalah Komandan 
Satuan Tugas Bantuan TNI ketika memimpin penanggulangan bencana 

Tsunami di Aceh dan gempa bumi di Jogyakarta, Anggota Delegasi                  
Pemerintah RI dalam Dialog Damai Aceh di Helsinki serta Pelaksana Harian 

Wakil Tetap Pemerintah RI di Aceh Monitoring Mission (AMM) pada masa implementasi Perjanjian 
Damai Helsinki. Variasi tugas yang sangat unik ini, oleh surat kabar terpopuler Singapura “The Strait 
Time” tanggal 15 Januari 2005 disebut sebagai “Man of War to Man of Peace”. Dari semua sukses 
tersebut pada tanggal 15 Agustus 2010 dianugerahi “Bintang Mahaputra Pratama” oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. Sebagai prajurit TNI, puncak karier militernya adalah Komandan Kodiklat TNI AD. 
Di pemerintahan, menjadi Sekretaris  Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI pada tahun 2008 s.d 
2010, dan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) sebuah 
jabatan setingkat menteri di era Pemerintahan SBY-Budiono. Kemampuan membangun dan     
memfasilitasi hubungan dengan militer Kamboja di saat Pemerintah Kamboja membangun Pasukan 
Pengamanan Perdana Menteri, kemudian dianugerahi “Medalle Sahakmetrei Moha Sena” oleh 
Pemerintah Kamboja.

Reni Suwarso, Ph.D.
Adalah ahli politik dan kebijakan publik yang mengajar di Departemen Ilmu 
Politik, FISIP Universitas Indonesia sejak tahun 1991, pendiri dan direktur 
Center for Election and Political Party UI sejak 2013 s.d sekarang, peme-
gang lisensi “Rock the Vote” di Indonesia sebuah program pendidikan 
politik generasi muda sejak 2013 s.d sekarang. Beliau juga menjadi Ketua 
Tim peneliti kerjasama luar negeri (khusus aspek politik dan kebijakan 
publik) antara UI dan Warwick University, dengan dana dari Newton 
Fund, Inggris (2016 - 2018), serta UI dan Monash University dengan dana 
dari AIC Fund, Australia (2017 - 2019). Selain itu, juga menjadi Ketua Tim 
kerjasama CEPP UI dan DPR RI untuk program penguatan kelembagaan 
dan hubungan masyarakat pada tahun 2013 s.d 2015. Ketua Pokja FISIP 
UI untuk Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesian Social 
and Political Development pada tahun 2013 s.d 2014. Ketua Program       
Sarjana Ilmu Politik FISIP UI masa bhakti 2001-2003, Sekretaris Pasca 
Sarjana Ilmu Politik FISIP UI masa bhakti 2013-2015. Beliau menyelesaikan 
program doktor di Victoria University, Melbourne, Australia dengan disertasi berjudul             
“Indonesia Democracy: The Impact of Electoral Systems on Political Parties, 1955-2009”, Penerima 
Australian Leadership Award, Fullbright Scholarship USA, AusAID Scholarship, The Asia-Australia 
Institute Grant, The Canadian Government Grant, The Habibie Center Grant, and The Supersemar          
Scholarship.

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.4



STRUKTUR ORGANISASI 

Letjen TNI Purn. Bambang Darmono.
Adalah alumnus AKABRI tahun 1974. Selain mendapatkan pendi-

dikan formal hingga Lemhannas didalam negeri, pendidikan luar 
negeri yang diikutinya cukup beragam seperti di Amerika Serikat, 

Belgia, Australia, Italia dan Pakistan. Secara khusus juga mendapatkan 
pendidikan tentang Hukum HAM dan Humaniter Internasional di San 

Remo Italia. Pada masa Status Darurat Militer diterapkan di Aceh, beliau 
dipercaya menjadi Panglima Komando Operasi TNI di Aceh. Selain jabatan 

prestisius tersebut, jabatan lain yang dibanggakannya adalah Komandan 
Satuan Tugas Bantuan TNI ketika memimpin penanggulangan bencana 

Tsunami di Aceh dan gempa bumi di Jogyakarta, Anggota Delegasi                  
Pemerintah RI dalam Dialog Damai Aceh di Helsinki serta Pelaksana Harian 

Wakil Tetap Pemerintah RI di Aceh Monitoring Mission (AMM) pada masa implementasi Perjanjian 
Damai Helsinki. Variasi tugas yang sangat unik ini, oleh surat kabar terpopuler Singapura “The Strait 
Time” tanggal 15 Januari 2005 disebut sebagai “Man of War to Man of Peace”. Dari semua sukses 
tersebut pada tanggal 15 Agustus 2010 dianugerahi “Bintang Mahaputra Pratama” oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. Sebagai prajurit TNI, puncak karier militernya adalah Komandan Kodiklat TNI AD. 
Di pemerintahan, menjadi Sekretaris  Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI pada tahun 2008 s.d 
2010, dan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) sebuah 
jabatan setingkat menteri di era Pemerintahan SBY-Budiono. Kemampuan membangun dan     
memfasilitasi hubungan dengan militer Kamboja di saat Pemerintah Kamboja membangun Pasukan 
Pengamanan Perdana Menteri, kemudian dianugerahi “Medalle Sahakmetrei Moha Sena” oleh 
Pemerintah Kamboja.

Reni Suwarso, Ph.D.
Adalah ahli politik dan kebijakan publik yang mengajar di Departemen Ilmu 
Politik, FISIP Universitas Indonesia sejak tahun 1991, pendiri dan direktur 
Center for Election and Political Party UI sejak 2013 s.d sekarang, peme-
gang lisensi “Rock the Vote” di Indonesia sebuah program pendidikan 
politik generasi muda sejak 2013 s.d sekarang. Beliau juga menjadi Ketua 
Tim peneliti kerjasama luar negeri (khusus aspek politik dan kebijakan 
publik) antara UI dan Warwick University, dengan dana dari Newton 
Fund, Inggris (2016 - 2018), serta UI dan Monash University dengan dana 
dari AIC Fund, Australia (2017 - 2019). Selain itu, juga menjadi Ketua Tim 
kerjasama CEPP UI dan DPR RI untuk program penguatan kelembagaan 
dan hubungan masyarakat pada tahun 2013 s.d 2015. Ketua Pokja FISIP 
UI untuk Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesian Social 
and Political Development pada tahun 2013 s.d 2014. Ketua Program       
Sarjana Ilmu Politik FISIP UI masa bhakti 2001-2003, Sekretaris Pasca 
Sarjana Ilmu Politik FISIP UI masa bhakti 2013-2015. Beliau menyelesaikan 
program doktor di Victoria University, Melbourne, Australia dengan disertasi berjudul             
“Indonesia Democracy: The Impact of Electoral Systems on Political Parties, 1955-2009”, Penerima 
Australian Leadership Award, Fullbright Scholarship USA, AusAID Scholarship, The Asia-Australia 
Institute Grant, The Canadian Government Grant, The Habibie Center Grant, and The Supersemar          
Scholarship.
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Untuk melayani sesuai kebutuhan anda, Unit Security kami dilatih untuk Tegas, 
Bijaksana dan Profesional dalam:
 
Melakukan deteksi dini terhadap segala bentuk gejala dan kejahatan yang akan 
terjadi.
Melaksanakan penginderaan, patroli dan investigasi terbatas dengan cepat 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan di dalam lokasi tugas.
Melakukan penindakan secara terukur, pemborgolan dan pelaporan cepat 
serta penyerahan perkara kepada pihak kepolisian secara lengkap.
Melakukan pencatatan dalam jaringan                    terhadap  pengunjung sesuai 
dokumen yang dipersyaratkan Klien.
Menolak pengunjung yang tidak memenuhi syarat dokumen yang diperlukan.
Memeriksa setiap detail objek dengan kewaspadaan tinggi, bahkan terhadap 
daerah /area yang tidak menjadi perhatian.
Mendayagunakan secara profesional dan proporsional alat keamanan dan 
sistim teknologi informasi terkini .
Mengayomi dan menciptakan suasana aman, nyaman di dalam lokasi tugas 
dan dengan komunitas dimanapun mereka ditugaskan

Tidak hanya berkemampuan menyediakan dan menempatkan Unit Security di 
sebuah kawasan atau lokasi, BWASS CORP juga melakukan sistem pencatatan 
disertai analisis 24/7 yang dapat mendeteksi dan memprediksi setiap        
gangguan keamanan sekecil apapun. Untuk itu semua, sebuah Prosedur Tetap 
Pelaporan selalu siap dan terhubung ke jaringan pihak Kepolisian, Militer dan 
Pemerintahan di dalam kawasan dan sekitar lokasi pengamanan dalam 
kawasan dan sekitar lokasi pengamanan.

KEMAMPUAN 

6
Prevention is our top priority,

but we are fully prepared to take action.

STANDAR

(online)



Pengamanan dan patroli untuk fasilitas retail, 
kesehatan, korporasi dan pemerintahan serta 
instansi terkait,
Pengendalian massa terbatas, pengamanan 
event serta kegiatan sejenis,
Pengamanan pribadi dan pengawalan /        
eksekutif,
Penyelidik swasta untuk pendampingan 
penyelesaian kasus,
Unit K9 untuk pendeteksian dan pencarian 
orang/barang hilang dan termasuk bahan 
peledak,
Pelatihan Kepemimpinan dan Pengamanan 
untuk manajemen dan pegawai terkait,
Konsultan Keamanan.

Jasa dan 
Produk Inovatif

7

Kami memiliki ragam jasa dan produk keamanan 
inovatif disamping tugas-tugas Pengamanan 
dan Keselamatan yang standar. Pilihan tersebut 
sebagai berikut:

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.

event



                 personel Unit 
Security kami, diawali 
dengan seleksi. Kami 
menerapkan standar 
personel yang sesuai 
dengan kebutuhan 
tugas baik postur,       
kesehatan, kesamap-
taan jasmani,  mental, 
dan etos kerja. 

Hanya calon personel yang         
dinyatakan lulus yang 

dapat mengikuti tahap 
pelatihan Unit Security. 
Kegiatan pada tahap 
seleksi ini dilakukan 
oleh Tim yang memiliki        
kualifikasi untuk hal       
tersebut. 

Aturan Internal Wajib

Seleksi

BWASS CORP percaya bahwa rekrutmen yang selektif dan 
pelatihan yang berorientasi pada tugas sangat penting 
untuk mencapai keberhasilan tugas. Untuk itu kami 
hanya akan menerima personel yang sudah dinyatakan 
Lulus dalam Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check 
Up), selanjutnya dilatih secara khusus oleh para instruk-
tur baik dari unit khusus TNI dan Polri serta instruktur 

sipil yang bersertifikasi berbagai kemampuan sektor 
keamanan. 

Pelatihan

8

Kurikulum pelatihan Unit Security direncanakan, disusun dan 
disiapkan oleh Tim Manajemen kami dan pihak Kepolisian. 
Bagi mereka yang lulus dalam Latihan Dasar Unit Security 
akan memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak 
Kepolisian Republik Indonesia. Pelatihan selanjutnya adalah 
pelatihan pemantapan dalam lokasi selama masa perco-
baan penugasan (3 bulan) pasca pelatihan dasar. Latihan 
tersebut berupa:

Pelatihan 30 jam (minimum) untuk mencapai kemampuan Teknik dan Taktik memper-     
tahankan lokasi penugasan.
Pelatihan 24 jam untuk mencapai kemampuan Teknik Berpatroli dan Penanganan Tindak 
Kriminal terbatas sesuai hukum yang berlaku.
Pelatihan 16 jam untuk mencapai kemampuan komunikasi dan pembinaan masyarakat.
Pelatihan khusus lainnya ditujukan untuk personel tertentu 
yang dibutuhkan dalam penugasan. 

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.

(Medical  Check 

Recruitment 
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Hanya calon personel yang         
dinyatakan lulus yang 

dapat mengikuti tahap 
pelatihan Unit Security. 
Kegiatan pada tahap 
seleksi ini dilakukan 
oleh Tim yang memiliki        
kualifikasi untuk hal       
tersebut. 

Kecuali untuk tugas-tugas khusus, para personel Unit 
Security kami diwajibkan berpakaian Seragam           
Security (Gam Satpam) sebagaimana ditentukan 
dalam Peraturan Kapolri (Perkap Nomor 24 tahun 
2007). Kami mendidik mereka untuk selalu tampil 

rapih dan bersih serta menunjukkan sikap kewiraan.

Kompensasi

Kami percaya bahwa untuk men- 
dapatkan hasil terbaik, hak dan 
penghargaan (reward) yang 
sesuai harus diberikan kepada 
personel Unit Security kami. Untuk 
itu kami sudah melengkapi diri 
dengan sistem yang   efektif dan 
effisien sehingga tetap kompetitif 
bagi Klien.

Pelayanan Pelanggan

Website dan layanan konsumen kami, selalu siap 24 jam 
dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Perwakilan 
kami yang menangani Anda adalah tenaga Security 
profesional yang memiliki kemampuan untuk memberi-
kan instruksi mobilisasi kepada personel security yang 
tersedia serta mangambil keputusan mewakili BWASS 
CORP dalam setiap kondisi kebutuhan pengamanan 
yang mendesak.

Website :  http://bwass-corp.com

Seragam
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Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.
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TEROR & 
SABOTASE

DEMO YAWAN 
DAN MASY

KERIBUTAN  
EKSTERNAL

PENCURIAN

PENGRUSAKAN / 
PENJARAHAN

TINDAK 
KEKERASAN

KELALAIAN 
PETUGAS & YAWAN KEBAKARAN

DEMO
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MANAJEMEN
&

OBJEK

Menganalisis secara komprehensif faktor Misi dihadapkan pada 
semua Kondisi eksternal dan internal objek yang menghasilkan 

kemungkinan ancaman baik nyata maupun potensial. 

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.

CARA KAMI MENILAI
POTENSI ANCAMAN

10



TE
GAS         BIJAK

PROFESIONAL

SISTEM DAN MEKANISME
PELAPORAN, PERMINTAAN DAN BANTUAN

CHIEF
SECURITY HRD / LIASON

POLSEK / KORAMIL
UNIT DAMKAR

UNIT PELACAK, DLL

DANTON

DANRU DANRU

POS 2 POS 3 POS 4 POS 5POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5POS 1

JARINGAN KOMUNIKASI INTERNAL 
LAPANGAN

KORWILPOLRES / KODIM
SATUAN SETEMPAT USERS

1

4

25 6

3

KANTOR
PUSAT

1.  LAPORAN & PERMINTAAN BANTUAN
2.  PERINTAH & PENGENDALIAN.
3.  LAPORAN & KOORDINASI PENANGANAN
4.  LAPORAN DAN KOORDINASI 
      PERMINTAAN BANTUAN
5.  BANTUAN & PENGENDALIAN.
6.  LAPORAN PANANGANAN

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.
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TESTIMONI

Ian Errington, AM CSC, Chief Executive, International 
Liaison Group (former Head of the Australian Defence 
Staff at the Australian Embassy in Jakarta 2003 to 
2009). Testimony nya tentang Letjen TNI Purn Bambang 
Darmono  cukup panjang, berikut adalah kesimpulan yang 
beliau sampaikan:
I unequivocally endorse Bapak Bambang as a senior, 
experienced, and very effective leader who is able to 
manage difficult crises, sensitive operations, and              
diplomatic interest to the satisfaction of all concerned. Hrs 
advice is always accurate, insightful and highly sought 
after. And his highly refined communications skill and his 
commanding presence make him the logical choice to lead 
in the most difficult situation.
Ian Errington, AM CSC, Chief Executive, International 
Liaison Group. 

Komandan Gugus Tempur Abraham Lincoln US Navy, yang 
dituliskan di dalam Buku US Navy yang diberikan kepada 
Mayor Jenderal Bambang Darmono pada tanggal 29 
Januari 2005 dalam tugas membantu TNI melaksanakan  
penanggulangan bencana Tsunami di Aceh.
General Bambang,
It was truly an honor to have worked beside you these 
past 30 days as we tried to bring relief assistance to your 
country and her people. You are a true national hero! Very 
respectively, Doug Wowder, RADCM USN, Commander 
Abraham Lincoln Strike Group.

Bapak Thomas dari FS Tately N.V Blok palmerah Jambi:
BWASS menerapkan sistem kerja yang baik sebagai TIM, 
bukan hanya di internal Devisi security tetapi di lingkungan 
kerja bersama dengan devisi yang lain. Kordinasi dengan 
aparat wilayah sangat baik. Pendekatan ke masyarakat 
dengan sistem silahturahmi namun tetap terkesan tegas. 
BWASS merubah hal yang keliru yaitu : Membiasakan yang 
BENAR bukan membenarkan yang BIASA. The Best for 
BWASS.

Prevention is our top priority,
but we are fully prepared to take action.
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Bapak Hong Joo Ryong, General Manager  dari  PT. Neo-
hyolim Platech Indonesia:
BWASS memiliki etos kerja yang baik dan profesional serta 
tenaga keamanan yang kompeten yang siap bersaing di 
kancah Internasional, Sukses BWASS.

Bapak Eri wahab dari Zaratex N.V lhokseumawe Aceh:
BWASS  Responnya  cepat  secara                    maupun 
admin.            betul kepada person di lapangan. Memberi-
kan rasa tanggung jawab kerja kepada               . Komunikasi 
ke atas ke bawah ok dan tegas. Sucses BWASS.

Care
operation

person




