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INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 

(SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI ISO9001-ISO14001-OHSAS18001) 

 

MAKSUD DAN TUJUAN MATERI PELATIHAN 

Sistem manajemen terintegrasi adalah sistem yang memadukan tiga sistem manajemen sekaligus, 

yaitu ISO9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan 

OHSAS18001 (Sistem Manajemen K3) plus SMK3 Kemenakertrans. Dengan menggabungkan 

sekaligus ketiga sistem manajemen ditambah SMK3 Kemenakertrans, maka implementasi keempat 

sistem manajemen tersebut akan menghemat waktu, uang dan tenaga, karena tentu saja akan ada 

efisiensi seperti dokumen2 yang dapat digabung, beberapa aktivitas yang dapat disatukan, jumlah 

karyawan yang tidak terlalu banyak untuk menghandle serta tentu saja bayaran auditor lembaga 

sertifikasi yang dihemat, yaitu seorang auditor (atau satu tim auditor) yang sekaligus mengaudit 

keempat sistem manajemen tersebut dalam waktu yang bersamaan. 

Kemudian manfaat yang dapat dirasakan organisasi dengan mengimplementasikan keempat sistem 

manajemen  adalah terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam bidang mutu, pengelolaan lingkungan 

dan pengendalian sumber2 bahaya di lokasi kerja organisasi, sehingga dapat menghasilkan produk 

barang yang bermutu, lingkungan yang aman terkendali sesuai regulasi pemerintah serta tempat 

kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja dengan diminimalkannya sumber2 bahaya yang 

dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. 

 

SILABUS MATERI PELATIHAN: 

■  Latar belakang munculnya K3 dan SMK3, penerapan standar mutu produk barang dan jasa serta   

    pengelolaan lingkungan. 

■  Sejarah lahirnya K3, SMK3, OHSAS, ISO9001 dan ISO14001 

■  Perbandingan OHSAS 18001:2007 dengan SMK3 versi PP 50 tahun 2012 

■  Arti dan fungsi STANDAR dan SISTEM MANAJEMEN 

■  Elemen pokok OHSAS 18001:2007, SMK3 Kemenakertrans (PP no.50), ISO9001, ISO14001   

    dan pengertiannya. 

■  Cara Menerapkan dan menggabungkan keempat sistem manajemen dalam manajemen organisasi 

■  Pembuatan dokumen2 Sistem Manajemen Terintegrasi 

■  Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi 

■  Prosedur Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi. 
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■  Fungsi dan Manfaat Sistem Manajemen terintegrasi bagi organisasi 

■  Diskusi dan tanya jawab, pre test, post dan final test 

 
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, HARGA DAN PERSYARATAN PELATIHAN 

Pelatihan diberikan selama empat hari, dengan tanya jawab bebas. 

Biaya per partisipan adalah sebesar Rp3.500.000,- dan Public Training diadakan di Balikpapan 

Tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti pelatihan ini. 

 

KELEBIHAN TRAINING SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI 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. 

 


