
 
 

 
MAKSUD DAN TUJUAN 
SMK3 disahkan oleh permenaker no.05 tahun 1996 dan diperkuat oleh UU no. 13 tahun 2003 
pasal 87, bahwa setiap perusahaan wajib mengimplementasikannya. Dan pada 26 April 2012, 
telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 50 tahun 2012 yang memperjelas kewajiban 
perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih atau memiliki resiko pekerjaan yang 
tinggi, hukumnya WAJIB untuk menerapkan SMK3. 
Perusahaan2 yang telah mengimplementasikan SMK3 berdasarkan permenaker o5 tahun 1996, 
wajib memperbaiki Sistem Manajemen K3nya sesuai dg PP no.50 2012 ini. 
Untuk hal yang sangat penting ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan, 
terutama karyawan dibagian HSE/K3, dan posisi2 penting seperti supervisor, manager ditiap 
departemen dalam perusahaan untuk benar2 memahami metode baru SMK3 ini, sehingga dapat 
memperbaiki SMK3nya (Jika sudah implementasi) atau dapat mengimplementasikan dengan 
segera kewajiban ini, jika memang belum mengimplementasikan SMK3. 
 
MANFAAT SMK3 
■  Mematuhi aturan pemerintah, sehingga dapat menghindari sanksi. 
■  Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang maksimal bagi karyawan 
■  Mengurangi angka kecelakaan kerja sehingga meningkatkan profit perusahaan 
■  Efektivitas dan Efisiensi serta performa K3 meningkat  
■  Memperpanjang umur mesin dan peralatan yang dipakai perusahaan 
■  Motivasi kerja karyawan meningkat sehingga performa kerja menjadi semakin baik 
■  Sistem ini membuat organisasi tidak bergantung kepada petunjuk satu orang, melainkan 
kepada system yang sudah ada. 
■  Data data dan informasi yang mudah diakses. 
■  Penanggulangan keadaan darurat yang lebih cepat, lebih akurat dan lebih efektif.  
 
MATERI PELATIHAN 
■  Tinjauan Permenaker 05 tahun 1996, PP no.50 tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007 
■  Latar belakang munculnya K3 dan SMK3. 
■  Arti, maksud dan tujuan K3 dan SMK3 
■  Elemen pokok SMK3 dan penjelasannya. 
■  Persyaratan SMK3, pemahaman dan cara implementasinya. 
■  Pembuatan dokumen2 SMK3. 
■  Audit Internal dan cara melakukannya. 
■  Review audit eksternal dan prosedur sertifikasi 
■  Latihan, tugas dan diskusi kelompok. 
■  Praktek Kerja 
 
METODE PELATIHAN 
■  Presentasi teori dengan powerpoint dengan metode interaktif 2 arah 
■  Diskusi kelompok 
■  Games dan Video 
■  Latihan dan tugas 
■  Praktek Kerja 
■  Evaluasi dan tes 
 
 
 



PERSYARATAN 
Minimal tamatan SMU dan bahasa Inggris pasif 
 
LAMA PELATIHAN 
4 hari efektif (jam 08.30 – 16.30). 
2 hari teori, ½ hari praktek kerja dan 1,5 hari latihan dan tugas. 
 
HASIL YANG DIHARAPKAN 
■  Peserta mengerti dan memahami arti, tujuan dan fungsi K3, SMK3 
■  Peserta mampu mengimplementasikan SMK3 kedalam system manajemen perusahaan 
■  Peserta mampu membuat dokumen2 yang berhubungan dengan K3 dan SMK3. 
■  Peserta mampu melakukan audit internal dalam suatu perusahaan. 
■  Peserta mampu membuat dan mengembangkan program2 K3 
■  Peserta mengerti aturan perundang undangan pemerintah dibidang K3. 
 
KEUNTUNGAN PELATIHAN SMK3 MELALUI KAMI 
■  Disampaikan dengan metode yang sederhana dan mudah dimengerti 
■  Metode evaluasi yang komprehensif, sehingga dapat menganalisa kelemahan peserta 
pelatihan dan mudah menerapkan rekomendasi yang diberikan 
■  Pertanyaan untuk tes dan latihan yang efektif. Mudah untuk mengevaluasi kemampuan dan 
kemajuan peserta dalam menyerap materi yang diberikan. 
■  Tersedia miling list, sehingga peserta dapat terus berkomunikasi dengan trainer un tuk 
bertanya hal hal yang belum dimengerti dalam pelatihan 
■  Mendapatkan majalah QHSE online gratis 
■  Trainer yang berpengalaman dibidang SMK3 
■  Training Provider yang berkomitmen untuk kemajuan peserta pelatihan. 
 
 
 
 


