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MAKSUD DAN TUJUAN MATERI PELATIHAN 

Pekerjaan di Confined Space atau Ruang Terbatas setiap tahun menelan korban para pekerja 

yang bekerja didalamnya. Semua kejadian fatality tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan 

dan ketidakhati hatian dari para pekerja, termasuk dari pihak manajemen perusahaan. 

Pelatihan ini dimaksudkan agar para pekerja dan perusahaan menjadi tahu dan lebih aware 

terhadap bahaya yang ada diruang terbatas, sehingga bisa menerapkan langkah2 antisipasi 

sewaktu mengerjakan pekerjaan ditempat tersebut. 

 

MATERI PELATIHAN: 

1. Pengertian ruang terbatas dan definisi2 lainnya yang berhubungan dg ruang terbatas 

2. Data & Fakta Kecelakaan yang berhubungan dengan ruang terbatas . 

3. Mengenal gas gas beracun dan cara mengantisipasi bahayanya 

4. Mengenal gas gas eksplosive (mudah meledak) dan cara mengantisipasi bahayanya 

5.  Work Permit (Surat Ijin Kerja) dan prosedur  untuk bekerja diruang terbatas 

6.  APD untuk bekerja diruang terbatas dan cara menggunakannya. 

7. Gas free alami dan dengan Blower/Exhaust 

8. Perencanaan Keadaan darurat dan penanganan keadaan darurat diruang terbatas 

9. Gas Testing dan SCBA, cara kegunaan dan cara menggunakannya 

10. Team Work bekerja diruang terbatas 

11.  Praktek / Simulasi bekerja diruang terbatas 

12. Diskusi, tanya jawab, tes tulis, pre dan post test 
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METODE PELATIHAN 

 

Pelatihan ini diberikan dengan cara sebagai berikut: 

 

� Pre-post test diikuti dengan Pengajaran atau presentasi (Powerpoint) di kelas 

 

� Pemutaran video dan animasi 
 

� Studi kasus/quiz 

 

� Diskusi dan tanya jawab 

 

� Demonstrasi 
 

� Praktek dan simulasi bekerja diruang terbatas 

� Final Test 

LAMA PELATIHAN 

Pelatihan diberikan selama dua hari, dengan tanya jawab bebas dan latihan2. 

Tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti pelatihan ini. 

 

KELEBIHAN TRAINING CONFINED SPACE INDO TRAINING 

1. Evaluasi Personality Peserta Training, karena perilaku pekerja sangat penting. 

2. Aman, Nyaman dan Efektif. 

3. Evaluasi hasil training beserta analisa dengan lengkap. 

4. Program pengumpulan poin, untuk mendapatkan training lainnya dari INDO 

TRAINING secara gratis. 

5. Layanan after training 

6. Trainer yang kompeten dan materi training yang up to date. 

7. Komunikasi antar alumni pelatihan yang intensif. 

8. E-magazine dari alumni, oleh alumni dan untuk alumni untuk saling membantu dan 

mengembangkan wawasan dan skill para alumni. 

 


