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PENGANTAR 

OHSAS 18001 merupakan standar International dalam pengelolaan keselamatan dan 

kesehatan kerja. Implementasi dan sertifikasi OHSAS 18001 akan meningkatkan citra 
perusahaan, membuka akses pasar yang lebih luas dan mendorong perusahaan untuk 
memenuhi peraturan perundangan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

Sistem OHSAS 18001 dirancang untuk bersesuaian dengan standar mutu dan lingkungan 

dalam perusahaan (ISO 9001 dan ISO 14001). Struktur OHSAS 18001 secara garis besar 
menggunakan kerangka perbaikan berkelanjutan PDCA dengan focus pada identifikasi 
resiko bahaya, pengorganisasian penanganan, dan pengelolaan program 

penanggulangannya. Disini diperlukan pula program audit system manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja yang mampu mendukung proses verifikasi data dan 
peraturan yang diperlukan oleh system tersebut. 

Telah banyak perusahaan di dunia yang menerapkan system manajemen keselamatan 
dan kesehatan kerja OHSAS 18001 ini, terutama perusahaan-perusahaan Jepang dan 

Amerika. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini terutama berperan 
pula dalam pembentukan budaya kerja berkelanjutan dalam perusahaan. 

OHSAS 18001 yang bersifat sukarela ini, secara internal akan meningkatkan kualitas 
perlindungan terhadap karyawan dan aset perusahaan. Penerapan OHSAS 18001 secara 

konsisten akan dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan dan biaya kesehatan kerja, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan. 

TUJUAN PELATIHAN 

Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut: 

 Peserta pelatihan memahami manajemen K3 dan OHSAS 18001 

 Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi kebutuhan perusahaan untuk 
memenuhi persyaratan pembentukan manajemen K3 dan OHSAS 18001 

 Peserta pelatihan mampu merencanakan kebutuhan perusahaan untuk 
membentuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001 
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MATERI PELATIHAN 

Materi  pelatihan selama 2 hari sebagai berikut: 

 Prinsip pengelolaan K3 

 Struktur OHSAS 18001 dan SMK3 
 Pembentukan Kebijakan K3 

 Identifikasi Bahaya, Analisis Risiko & Pengendalian Risiko 
 Register Peraturan dan Perundangan K3 
 Tujuan dan Program K3 

 Sistem Penerapan dan Operasional K3 
 Pengukuran dan Pemantauan Kinerja K3 
 Rekaman dan Pengelolaan Rekaman 

 Audit dan Tinjauan manajemen 

PESERTA & WAKTU PELATIHAN 

Paket pelatihan inhouse ini adalah untuk 20 orang peserta.  

BIAYA PELATIHAN 

Inhouse terdiri dari dua paket 

1. Paket 2 hari = Rp 45.000.000 

Biaya paket tersebut untuk 20 orang peserta 

Apabila peserta lebih dari 20 orang, maka biaya tambahannya adalah 

 Untuk paket inhouse 2 hari, biaya tambahan untuk 1 orang peserta Rp 700.000 

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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