
SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, khususnya untuk mengendalikan segala risiko saat proses produksi atau opera-
sional di tempat kerja. PP ini diterbitkan untuk dapat meningkatkan efektivitas perlindungan bagi tenaga kerja melalui SMK-3 yang lebih terencana, terukur, terstruk-
tur, dan terintegrasi.

Agar penerapan SMK3 berjalan efektif, maka secara periodik perlu dilakukan efektivitasnya melalui audit internal dan tinjauan manajemen. Dari hasil audit SMK3 
tersebut akan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang status mutu pelaksanaan SMK3 yang selanjutnya dapat digunakan untuk perbaikan yang 
berkelanjutan.

Tujuan:
- Memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 mengenai penerapan Sistem Manajemen K3
- Menjadi auditor internal SMK3 yang kompeten dan professional yang mampu melaksanakan audit penerapan SMK3 di perusahaan
- Berpotensi menjadi auditor eksternal SMK3
- Mengerti dan memahami Prinsip-prinsip, elemen-elemen dan Kriteria SMK3
- Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil internal audit SMK3
- Mengumpulkan, menganalisa dan verifikasi bukt audit serta mengkomunikasikan hasil observasi yang signifikan untuk ditindaklanjuti.
- Mengevaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3
- Mengerti dan memahami peran auditor SMK3 dan lead auditor dalam melaksanakan audit SMK3- Mengerti dan memahami peran auditor SMK3 dan lead auditor dalam melaksanakan audit SMK3

Persyaratan
- Calon peserta harus sudah pernah mengikuti Training AK3
 Umum 
- Kelengkapan Dokumen bagi calon peserta :
  1. Melampirkan copy sertifikat AK3 Umum beserta SKP
  2. Melampirkan copy ijazah terakhir (D3) sederajat
    3. Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 Lembar

Note : Setelah Training, peserta akan mendapatkan sertifikat dari KEMNAKER dan tidak 
termasuk SKP, dan jika peserta/perusahaan tersebut membutuhkan SKP SMK3 Auditor 
maka harus melampirkan surat pernyataan dari Perusahaan bahwa peserta tersebut 
sudah pernah melakukan audit k3 di Perusahaannya dan kemudian SKP bisa langsung 
diurus langsung oleh peserta ke KEMNAKER

Siapa yang Perlu Menghadiri ?
Para Auditor SMK3 atau orang yang disiapkan untuk menjadi Auditor SMK3, Management Representatives, Tim SMK3, HSE Departmen, HRD dan setiap orang yang 
terkait dalam pengembangan HSE / K3 di lingkungan kerjanya.

Durasi 28 jam efektif (4 hari kerja)

Investment :
Rp. 5.999.000,- 
Rp. 5.499.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)Rp. 5.499.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan
Fasilitas Training: Sertifikat resmi dari Kemnaker RI, Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit, Souvenir, Tempat training yg nyaman di 
hotel berbintang, Makan Siang, coffee / tea break, Sertifikat, Foto bersama seluruh peserta

Health and Safety
         MANAGEMENT

Jakarta, 6 – 9 Februari 2018
Jakarta, 3 -6 April 2018
Jakarta, 10 – 13 Juli 2018
Surabaya, 13 – 16 Agustus 2018
Jakarta, 4 – 7 September 2018

Jakarta, 6 – 9 November 2018
Jakarta, 4 – 7 Desember 2018
Surabaya, 18 – 21 Desember 2018

Auditor SMK3

For further information on training fees and scheduled 
dates,contact us at:

PT. Phitagoras Global Duta
Ruko Golden Boulevard
Blok Q no 19. Jl. Pahlawan Seribu – BSD City Serpong, 
Tangerang Selatan 15322
Telp : (021) 53161424, 53161425
Fax : (021) 29608Fax : (021) 29608116
Email: info@phitagoras.co.id
Website : www.phitagoras.co.id


