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PENGENALAN OHSAS 18001
AMAN))
(SISTEM MANAJEMEN K3 UNTUK MEWUJUDKAN TEMPAT KERJA YANG AMAN

MAKSUD DAN TUJUAN MATERI PELATIHAN
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.

SILABUS 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
■ Fungsi dan Manfaat OHSAS18001 bagi organisasi
■ Diskusi dan tanya jawab
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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 serta diskusi dan tanya jawab
Latihan praktek dan simulasi membuat SOP dan Internal Audit
Final Test

LAMA PELATIHAN
Pelatihan diberikan selama satu hari, dengan tanya jawab bebas.
Tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti pelatihan ini.

KELEBIHAN TRAINING OHSAS 18001 INDO TRAINING
1. Evaluasi Personality Peserta Training.
2. Evaluasi hasil training beserta analisa dengan lengkap.
3. Program pengumpulan poin, untuk mendapatkan training lainnya dari INDO TRAINING
secara gratis.
4. Layanan after training
5. Trainer yang kompeten dan materi training yang up to date.
6. Komunikasi antar alumni pelatihan yang intensif.
7. E-magazine dari alumni, oleh alumni dan untuk alumni untuk saling membantu dan
mengembangkan wawasan dan skill para alumni.

