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PENGANTAR
Dalam pembentukan dan penerapan sebuah sistem manajemen, duplikasi harus
dihindari. Terjadinya duplikasi ini akan menghambat kinerja sistem manajemen. Misalnya
berupa ketidakefektifan sistem, kurang efisiennya penggunaan sumber daya, atau
terjadinya penumpukan dokumentasi yang serupa. Untuk menghindari terjadinya hal di
atas, salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan integrasi
antara berbagai sistem manajemen yang telah ada di perusahaan. Dewasa ini, integrasi
menjadi semakin mudah untuk dilakukan karena lembaga-lembaga pembuat standar
umumnya telah mulai menyelaraskan standar-standar internasional yang dikeluarkannya.
Perusahaan didunia saat ini cenderung mengintegrasikan sistem manajemen. Volume
sertifikasi sistem terintegrasi ini diperkirakan akan terus meningkat, terutama karena
semakin koherennya standar sistem manajemen yang ada di dunia, termasuk sistem
manajemen lingkungan ISO 14001:2004, sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, dan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001:2007.
Audit merupakan salah satu hal penting dalam Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT).
Audit merupakan alat untuk mengetahui apakah sistem manajemen yang dibentuk dan
diterapkan perusahaan sudah memenuhi standar yang diacuh. Disamping itu audit
bertujuan untuk mengetahui apakah sistem manajemen perusahaan telah berjalan
secara efektif dan mampu memenuhi persyaratan dalam peraturan dan standar internal
perusahaan.

TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut:




Peserta memahami tentang prinsip-prinsip dasar sistem manajemen terintegrasi
(ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001).
Peserta memperoleh gambaran penerapan sistem manajemen terintegrasi di
dalam operasi perusahaan sehari-hari.
Peserta memahami dan mampu melakukan audit sistem manajemen terintegrasi

MATERI PELATIHAN
Materi pelatihan selama 3 hari sebagai berikut:




Prinsip dan Pemahaman Sistem Manajemen Integrasi
Rivew Standar Sistem Manajemen Lingkungan, K3, dan Mutu
Proses dan Persiapan Audit
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Teknik dan Ketrampilan Audit
Audit Dokumentasi
Penulisan Temuan dan Laporan Audit
Tindak Lanjut Audit

PESERTA & WAKTU PELATIHAN
Paket pelatihan inhouse ini adalah untuk 20 orang peserta

BIAYA PELATIHAN
Inhouse terdiri dari dua paket
1. Paket 3 hari = Rp 55.000.000
Biaya paket tersebut untuk 20 orang peserta
Apabila peserta lebih dari 20 orang, maka biaya tambahannya adalah


Untuk paket inhouse 3 hari, biaya tambahan untuk 1 orang peserta Rp 1.000.000

Biaya tersebut hanya berlaku di wilayah Jabodetabek. Apabila inhouse diadakan di luar
Jabodetabek, maka akan ada biaya tambahan. Dimana biaya tersebut adalah:
1. Transportasi untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
2. Penginapan untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
Untuk jadwal inhouse di sesuaikan dengan kesepakatan Perusahaan/Instansi tersebut
dengan PT. Benefita
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