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PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG 

Masih kurangnya pelatihan dan konsultan yang bermutu di Indonesia, karena tidak adanya 

standar khusus terkait provider pelatihan dan konsultan, melatarbelakangi berdirinya PT. 

Indo Training. Perusahaan ini berusaha menjadi katalisator bagi kebutuhan dunia industri 

akan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan 

performa organisasi atau perusahaan dengan bantuan jasa konsultan yang berkualifikasi. 
 

SOLUSI BAGI PERUSAHAAN 

Perusahaan memerlukan provider pelatihan dan provider konsultan yang berkualitas dan 

efektif, untuk membantu perusahaan2 meningkatkan SDMnya dan meningkatkan performa 

organisasinya menghadapi persaingan yang semakin sengit dan mengglobal. Indo Training 

adalah salah satu solusi terbaik untuk kebutuhan tersebut. Indo Training menciptakan 

standar2 khusus utk pelatihan/training, asesmen, inspeksi dan konsultansi, yang tentu akan 

memberikan perbedaan dengan institusi sejenis ditanah air. Indo Training memberikan 

komitmen dan bukti, untuk memberikan yang terbaik dan berkualitas bagi para klien dan 

customernya. Kepuasan klien/customer adalah harapan dan tujuan akhir dari service yang 

INDO TRAINING berikan. Disamping itu, INDO TRAINING terus meningkatkan 

kualitas jasa layanannya, untuk memberikan pelayanan lebih bagi semua klien/customer. 
 

MENGAPA INDO TRAINING 

INDO TRAINING memiliki standar sendiri, memiliki SDM yang berkualitas, memiliki 

program dan metode kerja yang jelas dan efektif, selalu ada pengembangan dan perbaikan 

produk produk jasa yang dikeluarkan, dan memiliki komitmen dan bukti yang nyata. PT. 

Indo Training memiliki sister company, yaitu PT. Indo Inspeksi Utama (IIU) dan PT. 

INDOTRAINING MANDIRI GROUP (IMG) yang bergabung dalam suatu group yang 

disebut INDO TRAINING GROUP, dengan lini bisnis, yaitu Indo Training K3, yang 

melakukan pelatihan dan konsultansi K3, baik standar Indo Training maupun Kemnaker 

dan BNSP, termasuk Inspeksi K3 Disnaker, lalu BRAIN AND ACT MANAGEMENT, 

pelatihan dan konsultan manajemen, QUANTUM ASSESMENT untuk asesmen standar 

Indo Training, ACCURATE INSPECTION, untuk inspeksi dan riksa uji standar Indo 

Inspeksi Utama, GREEN ACT CONSULTANT, pelatihan dan konsultan lingkungan 

hidup dan terakhir PRUDENT EVENT ORGANIZER, untuk jasa EO bagi perusahaan. 


