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PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG 

Peralatan, Mesin dan Instalasi Teknis sangat membantu perusahaan untuk dapat 

mengerjakan suatu pekerjaan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif dan efisien. 

Namun peralatan, mesin dan instalasi teknis dapat mengalami kerusakan atau kemunduran 

kualitas. Untuk mengetahui adanya kerusakan atau kemunduran kualitas, perlu dilakukan 

pemeriksaan dan pengujian. Hasil dari pemeriksaan dan pengujian tersebut, dilakukan 

Analisa untuk mengetahui apakah terdapat kemunduran kualitas atau performa kerja, atau 

terdapat kerusakan, karena performa kerja suatu mesin, peralatan dan/atau instalasi teknis 

dapat membuat kinerja perusahaan menurun dan bahkan dapat menimbulkan kecelakaan 

kerja, kebakaran, ledakan dan lain lain masalah yang dapat menimbulkan korban jiwa dan 

kerusakan harta benda yang masif. 

 

SOLUSI BAGI PERUSAHAAN 

Salah satu cara mengetahui efektif atau tidaknya peralatan, mesin atau instalasi teknis 

adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan, mesin atau 

instalasi teknis tersebut. Metode pemeriksaan bisa dilakukan sesuai standar nasional atau 

standar internasional yang ada. Lalu hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut disahkan 

dengan diterbitkannya suatu sertifikat hasil pemeriksaan dan pengujian. Sertifikat tersebut 

menandakan bahwa peralatan, mesin atau instalasi teknis tersebut dapat berfungsi dengan 

baik dan layak digunakan. Jika terdapat gangguan, maka akan diberi tanda atau tag untuk 

dilakukan perawatan dan perbaikan. 

 

 

MENGAPA MEMAKAI JASA ACCURATE INSPECTION 

ACCURATE INSPECTION adalah layanan jasa untuk membantu perusahaan atau 

organisasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian teknis terhadap peralatan, mesin 

atau instalasi teknis yang digunakan perusahaan atau organisasi. Standar yang digunakan 

adalah standar inspeksi ACCURATE INSPECTION yang dijamin memberikan hasil yang 

lebih baik dan lebih akurat namun lebih murah. ACCURATE INSPECTION memiliki 

inspector yang berkualitas untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan 

hasil yang maksimal dan akurat. Hasil pemeriksaan dan pengujian, akan dianalisa oleh tim 

analis ACCURATE INSPECTION, untuk membuat kesimpulan untuk tindakan 

selanjutnya, yang tentunya akan memberikan kepuasan dan rasa aman kepada semua klien 

dan pelanggan. ACCURATE INSPECTION juga menyediakan waktu untuk konsultansi 

dengan klien terhadap hasil inspeksi yang telah dilakukan. 

 

JASA JASA YANG DIBERIKAN OLEH QUANTUM ASSESMENT 

A. INSPEKSI TEKNIS 

Melakukan inspeksi teknis atau jasa pemeriksaan dan pengujian teknis. Lalu data dan 

informasi hasil pemeriksaan dan pengujian dianalisa untuk memberikan kesimpulan dan 

solusi efektif bagi perusahaan klien. 
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B. JASA KONSULTANSI PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TEKNIS 

Memberikan jasa konsultansi untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan, mesin dan 

instalasi teknis, agar dapat berfungsi optimal, untuk memberikan performa yang 

maksimal bagi perusahaan atau organisasi klien. 

 

GARANSI DAN SERTIFIKASI 

ACCURATE INSPECTION memberikan garansi bersyarat untuk kepuasan pelanggan dan 

klien. Sertifikat akan diberikan, baik untuk inspeksi maupun konsultansi. 

 

HUBUNGI KAMI 

ACCURATE INSPECTION – PT. INDO TRAINING 

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

Timur. 

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

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