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PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG 

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, merupakan sesuatu yang harus dicegah para 

pekerja dan juga setiap orang yang berada ditempat kerja. Kecelakaan kerja terjadi 

seringkali akibat ketidaktahuan akan bahaya dan resiko akan pekerjaannya atau kurang 

keahlian dalam melakukan pekerjaannya, tapi seringkali penyebabnya adalah kelalaian 

ataupu menganggap enteng akan bahaya dan resiko tersebut. Kecelakaan kerja, bukan saja 

merugikan bagi pekerja, juga bagi perusahaan, karena perusahaan akan kehilangan waktu 

produksi karena insiden tersebut dan juga kerugian2 material serta brand image yang 

menurun terhadap produk perusahaan dan nama baik perusahaan. Bahkan ijin perusahaan 

bisa dicabut. 

 

SOLUSI BAGI PERUSAHAAN 

Kesadaran akan bahaya dan resiko perlu ditumbuhkan dalam lingkungan perusahaan, 

disamping kepatuhan akan regulasi peraturan perundang undangan pemerintah untuk 

menerapkan semua aturan tersebut dalam setiap aktivitas perusahaan. Untuk mendapatkan 

hal tersebut, perlu dilakukan pelatihan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan 

kepedulian akan keselamatan dan kesehatan kerja, serta meningkatkan skill dibidang K3, 

agar sedapat mungkin dapat meminimalisir dan bahkan menghilangkan insiden kecelakaan 

kerja atau penyakit akibat kerja. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3), akan memudahkan dalam penerapan semua regulasi dan metode 

untuk mengurangi insiden dan memudahkan pengawasan terhadap diterapkannya regulasi 

K3 pemerintah dan metode K3 yang diterapkan. 

 

MENGAPA MEMAKAI JASA INDO TRAINING K3 

INDO TRAINING K3 adalah layanan jasa untuk membantu perusahaan atau organisasi 

untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian atau awareness terhadap pentingnya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta mencegah bahaya dan resiko menjadi insiden, 

sehingga pekerja dapat bekerja dengan potensi maksimal dan hal ini akan meningkatkan 

performa dan profit bagi perusahaan. INDO TRAINING K3 akan membantu perusahaan 

dalam hal sosialisasi peraturan dan regulasi K3 pemerintah, sehingga perusahaan dapat 

menerapkannya dengan tepat dan benar serta konsisten, yang tentunya menghindari 

perusahaan terkena sanksi administratif pemerintah serta mengurangi dan menghilangkan 

angka kecelakaan kerja ditempat kerja perusahaan. INDO TRAINING K3 memiliki 

tenaga2 trainer dan konsultan yang berpengalaman dan handal dibidang K3 yang mampu 

memberikan pelatihan dan konsultasi yang efektif kepada perorangan maupun perusahaan, 

sehingga dapat memberikan manfaat yang tepat kepada setiap klien. 

 

JASA JASA YANG DIBERIKAN OLEH INDO TRAINING K3 

A. TRAINING KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

Pelatihan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari: 

1. Pelatihan K3 berstandar Kementerian Ketenagakerjaan 

2. Pelatihan K3 berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
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3. Pelatihan K3 berstandar Internasional 

4. Pelatihan K3 berstandar INDO TRAINING K3. 

Masing masing standar pelatihan memiliki kelebihannya masing masing. Standar 

kemnaker memiliki kelebihan karena diwajibkan oleh regulasi perundang undangan, 

sehingga suka atau tidak suka, wajib untuk menerapkannya, jika perusahaan tidak ingin 

dikenai sanksi. Standar BNSP memiliki kelebihan yaitu dibuat oleh para ahli 

dibidangnya dan kadang kadang diwajibkan oleh pemilik proyek untuk diwajibkan 

kepada para kontraktornya. Standar Internasional memiliki kelebihan yaitu kadang 

kadang diminta oleh suatu perusahaan asing untuk mengikuti suatu standar regulasi 

Internasional. Yang terakhir, standar INDO TRAINING K3, memiliki kelebihan, 

menggabungkan konsep dan metode terbaik dari beberapa standar, sehingga materi, 

konsep dan system K3 yang ditawarkan akan lebih efektif dan berkualitas. 

 

B. KONSULTANSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

Konsultansi untuk penerapan regulasi K3 pemerintah, penerapan regulasi K3 

Internasional dan penerapan materi, konsep, metode dan system INDO TRAINING K3.  

 

C. AWARD CERTIFICATE AND TROPHY K3 

Memberikan penghargaan kepada perorangan dan corporate (perusahaan) atas 

keberhasilan mereka dalam menerapkan dan mengelola konsep dan system Keselamatan 

dan Kesehatan kerja bekerjasama dengan Kemnaker, Disnaker dan PRUDENT EO. 

 

GARANSI DAN SERTIFIKASI 

INDO TRAINING K3 memberikan garansi bersyarat untuk kepuasan pelanggan dan klien. 

Sertifikat akan diberikan, baik untuk pemakaian pelatihan maupun konsultansi. Untuk 

Award, akan diberikan sertifikat dan trophy. 

 

HUBUNGI KAMI 

INDO TRAINING K3 – PT. INDO TRAINING 

Jalan Mayjen Sutoyo no.69 (Hotel Horison Sagita Lantai 3), Balikpapan, Kaltim. 

Telepon: (0542) 8808293 / 8793973,   HP/WA: 081384299773 

Email: info@ptindotraining.com   website: www.ptindotraining.com 
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