MAKSUD DAN TUJUAN
K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja saat ini sudah menjadi isu sentral didunia kerja. K3
tidak lagi dianggap hanya sebagai slogan, melainkan sebagai suatu elemen pokok untuk
keberlangsungan suatu bisnis atau usaha. Apalagi dengan ditunjang peraturan perundang
undangan pemerintah, yang makin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap K3,
sehingga membuat K3 menjadi mutlak wajib diterapkan dalam suatu organisasi. Untuk itu,
pengetahuan dasar system manajemen K3, wajib dikuasai oleh organisasi dan semua karyawan
dalam organisasi tersebut. Tanpa pengetahuan dan skill tentang SMK3 tersebut, maka K3
kembali hanya akan menjadi slogan tanpa arti dan makna.
OHSAS 18001 merupakan suatu bentuk SMK3 yang diakui secara internasional. Mengetahui,
menguasai dan menerapkan OHSAS 18001 merupakan suatu KEWAJIBAN, agar dapat bermitra
dengan organisasi dari luar negeri, dan merupakan nilai tambah yang besar dimata pemerintah
dan dunia usaha nasional.
Mengetahui dan Menguasai OHSAS bagi karyawan akan membantu organisasi untuk
mengurangi angka kecelakaan kerja dan meningkatkan profit perusahaan.
MATERI PELATIHAN
■ Latar belakang munculnya K3 dan SMK3
■ Sejarah lahirnya K3, SMK3 dan OHSAS
■ Perbandingan OHSAS 18001:2007 dengan SMK3 versi PP 50 tahun 2012
■ Arti dan fungsi STANDAR dan SISTEM MANAJEMEN
■ Elemen pokok OHSAS 18001:2007 dan pengertiannya.
■ Cara Menerapkan OHSAS 18001:2007 dalam manajemen organisasi
■ Pembuatan dokumen2 OHSAS 18001
■ Audit internal OHSAS 18001:2007
■ Prosedur sertifikasi OHSAS 18001:2007
■ Latihan dan praktek pembuatan dokumen, internal audit dan simulasi penerapan OHSAS
■ Praktek kerja di perusahaan
MANFAAT OHSAS 18001 BAGI ORGANISASI
■ Mengurangi bahkan menghilangkan angka kecelakaan kerja dan otomatis meningkatkan proft
bagi perusahaan
■ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan
■ Memperpanjang umur mesin dan peralatan2 milik perusahaan
■ Keteraturan, kelancaran dan harmonisasi dalam organisasi meningkat
■ Sistem yang ada membuat perusahaan tidak terlalu bergantung pada peran orang tertentu
■ Data data dan arsip yang lengkap dan mudah diakses
■ Karyawan lebih waspada dan perilaku aman dapat meningkat
■ Prestasi/performa K3 perusahaan meningkat secara positif
■ Karyawan lebih termotivasi untuk bekerja dan berprestasi, karena keselamatannya terjamin
■ Image positif perusahaan dimata stakeholder
■ Dapat memenuhi persyaratan utk bermitra dengan perusahaan dari luar negeri dalam hal K3.
PERSYARATAN
Minimal tamatan SMU dan bahasa Inggris pasif
LAMA PELATIHAN
4 hari efektif (jam 08.30 – 16.30).
2 hari teori, ½ hari praktek kerja dan 1,5 hari latihan dan tugas.

METODE PELATIHAN
■ Presentasi teori dengan powerpoint dengan metode interaktif 2 arah
■ Diskusi kelompok
■ Games dan Video
■ Latihan dan tugas
■ Praktek Kerja
■ Evaluasi dan tes
HASIL YANG DIHARAPKAN
■ Peserta mengerti dan memahami arti, tujuan dan fungsi K3, SMK3 dan OHSAS 18001
■ Peserta mampu mengimplementasikan OHSAS kedalam system manajemen perusahaan
■ Peserta mampu membuat dokumen2 yang berhubungan dengan OHSAS 18001.
■ Peserta mampu melakukan audit internal OHSAS 18001 dalam suatu perusahaan.
■ Peserta mampu membuat dan mengembangkan program2 K3
■ Peserta mengerti aturan perundang undangan pemerintah dibidang K3.
KEUNTUNGAN PELATIHAN OHSAS 18001 MELALUI KAMI
■ Disampaikan dengan metode yang sederhana dan mudah dimengerti
■ Metode evaluasi yang komprehensif, sehingga dapat menganalisa kelemahan peserta
pelatihan dan mudah menerapkan rekomendasi yang diberikan
■ Pertanyaan untuk tes dan latihan yang efektif. Mudah untuk mengevaluasi kemampuan dan
kemajuan peserta dalam menyerap materi yang diberikan.
■ Tersedia miling list, sehingga peserta dapat terus berkomunikasi dengan trainer un tuk
bertanya hal hal yang belum dimengerti dalam pelatihan
■ Mendapatkan majalah QHSE online gratis
■ Trainer yang berpengalaman dibidang OHSAS 18001:2007
■ Training Provider yang berkomitmen untuk kemajuan peserta pelatihan.

