
 
 
PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menjadi isu penting, tidak hanya dalam skala 
nasional, tetapi juga dalam skala internasional. Setiap perusahaan diwajibkan untuk 
menerapkan persyaratan K3. K3 tidak lagi hanya milik perusahaan dibidang minyak dan  
gas, pertambangan, proyek konstruksi dan manufaktur, tetapi sudah merambah kesemua 
jenis perusahaan. Profesi dibidang K3, menjadi suatu profesi yang menjanjikan hingga 
beberapa puluh tahun kedepan. Namun demikian, pengetahuan dibidang K3, tidaklah 
wajib hanya bagi karyawan bidang K3, tetapi wajib bagi seluruh karyawan. 
Sertifikasi dan penunjukkan sebagai ahli K3 umum, merupakan program pemerintah  
untuk mengurangi kecelakaan didunia kerja, sehingga  dapat meningkatkan keamanan 
bekerja, profit dan image positif bagi perusahaan. Pemerintah telah mengeluarkan  
permenaker no. 02 tahun 1992 tentang Penunjukkan Ahli K3 Umum. PJK3 IndoTraining 
berusaha mensukseskan program pemerintah tersebut dengan membantu menciptakan 
ahli ahli K3 Umum yang professional melalui diklat yang diadakan. Metode pembelajaran 
Indo Training dirancang agar para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan dengan 
maksimal dan dapat menerapkan dengan maksimal pula ditempat mereka bekerja. 
Indo Training memberi lebih untuk para peserta pelatihan, yaitu beberapa materi pelatihan 
tambahan yang bersertifikat, namun tanpa biaya tambahan. Hubungan harmonis pasca  
pelatihan juga dirancang, sehingga bagi yang belum bekerja, akan mendapat info2 penting 
lowongan kerja, juga bisa sharing pengalaman kerja dan sharing permasalahan ditempat  
kerja, serta bertanya hal2 seputar K3 untuk mendapatkan solusi yang maksimal. 
Dengan dua kelebihan tersebut, diharapkan lulusan2 PJK3 Indo Training akan memberi 
Sumbangsih maksimal bagi perusahaan tempat bekerja dan bagi bangsa dan negara. 
 
DASAR HUKUM 
1. Undang-undang No. 1 tahun 1970          ;        Permenaker RI no. 02 tahun 1992 
2. Permenaker RI No. 03/Men/1978           ;        PP no. 50 tahun 2012 
3. Permenaker RI No. 04/Men/1987 

 

TUJUAN 
Tujuan pelatihan ini agar Mendapatkan kualifikasi tenaga teknis berkeahlian di bidang 
K3 yang dapat melakukan identifikasi, evaluasi, pemeriksaan/pengujian yang 
berkaitan dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja tertentu. 
 

AGENDA (MATERI PELATIHAN) 
I. Materi Kelompok Dasar 
1. Kebijaksanaan K3 
2. Dasar-dasar K3 
3. Manajemen K3 (SMK3) dan Audit SMK3 dan Manajemen Resiko 
4. Investigasi Kecelakaan Kerja, laporan dan analisa kecelakaan serta Statistik Kecelakaan 
5. P2K3 
II. Materi Kelompok Inti 
1. Undang-undang No. 01 tahun 1970 
2. Keselamatan Kerja Listrik, PUIL dan peraturan perundangan dibidang listrik, instalasi listrik, lift listrik, instalasi penyalur petir 
3. Penanggulangan kebakaran, Peraturan perundangan K3 dibidang penanggulangan kebakaran, pemadam kebakaran dan detektor 
4. Keselamatan kerja mekanik dan konstruksi bangunan dan Peraturan perundangan K3 dibidang mekanik dan konstruksi bangunan 
      Pengawasan pesawat angkat dan angkut, Pengawasan Pesawat Tenaga dan Produksi, Konstruksi Bangunan dan instalasi pipa 
5. Keselamatan kerja pesawat uap dan bejana tekan dan Peraturan Perundangan K3 dibidang pesawat uap dan bejana tekan 
6. Kesehatan dan Lingkungan Kerja dan Peraturan perundangan K3 dibidang kesehatan dan lingkungan kerja serta Alat pelindung diri 
7. Plant visit,  Diskusi, Seminar, Evaluasi / Ujian 
III Materi Plus (Tambahan2 istimewa khas PJK3 Indo Training yg sangat berguna, gratis dan tidak ada ditempat lainnya) 
1. Tambahan 3 materi training yang sangat berguna dan bersertifikat keluaran PJK3 Indo Training, al: JSA (Job Safety Analysis- Analisa 

Keselamatan Kerja), BBS (Behavior Based Safety – Perilaku Aman dalam Bekerja), OHSAS 18001-2007 
2. Mendapatkan 5 Materi training safety dlm bentuk ppt/pdf al: LOTO, Manual Handling, Basic Rigging, Basic First Aid dan Basic Fire Fighting. 
3. Mendapatkan Tips2 berguna al: Manajemen pekerjaan bidang safety, Cara mengembangkan pribadi yang baik dan positif terutama untuk 

dunia kerja, Membangun motivasi dalam bekerja. 
4. Data website yang berguna utk bidang safety, softcopy peraturan perundang undangan bidang K3, Soft copy materi pelatihan Ahli K3 

Umum  lengkap (dalam bentuk pdf, word). Diberikan bersama dengan sebuah flash disc (Bagi yg tidak minta diskon). 
5. Dimasukkan group facebook dan milis googlegroup untuk alumni, sehingga bisa bertukar info kerja dan info K3 sesama alumni. 

 
PESERTA:  Pelatihan ini dapat diikuti oleh level Supervisor atau Officer dari Operation, Technical, Maintenance, Warehouse serta HSE Dept. 
serta masyarakat umum atau siapapun pekerja yang ingin mendalami ilmu K3 (HSE/safety) dan menyadari pentingnya K3. 
METODOLOGI PELATIHAN :  Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi dan diskusi. 
FASILITAS :  Pin dan lencana (bagi yg tidak diskon), Sertifikat, SKP menteri (Bagi yg memenuhi persyaratan), Modul Pelatihan (Hard dan 
Soft copy), Alat Tulis, Souvenir, Flash Disc, Paket Meeting plus tambahan istimewa khas Indo Training yang tidak ada ditempat lainnya. 
BIAYA PELATIHAN:  Rp. 7.600.000/orang (Harga Lebih murah dari harga AK3 umum non plus ditempat lain).  
TEMPAT DAN WAKTU : Hotel Swiss Belinn Jalan Sudirman 345 (Depan Ace Hardware) Balikpapan 14-25 April 2014 (Angk.XII); 
INFO DAN PENDAFTARAN: marketing@ptindotraining.com atau 081384299773 atau Jalan Martadinata no.12 RT 17 Mekarsari Balikpapan 
/ Jalan Prapatan no 14A RT 26 (Depan Gereja Katolik Prapatan) Balikpapan telpon: (0542-417888) / 0542-7086161 
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