
Ancaman bahaya yang memungkinkan mendatangkan kerusakan besar seperti kebakaran gempa, tsunami, badai, banjir, bahkan demo yang semakin membudaya 
dilingkungan masyarakat kita. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, perusahaan harus membentuk organisasi tersendiri dalam menghadapi keadaan darurat, 
apapun bentuknya. Tanpa persiapan yang baik dalam menghadapi keadaan darurat, kepanikan akan terjadi dan kemungkinan kerugian yang lebih besar akan diala-
mi oleh perusahaan. Kesadaran perusahaan tentang kemungkinan adanya bencana yang tidak diharapkan, akan meningkatkan kewaspadaan Perusahaan.

TUJUAN TRAINING EMERGENCY RESPONSE PLAN
Setelah mengikuti training Emergency Response Plan ini diharapkan para peserta mampu :
- Mengkoordinasikan upaya Perencanaan Tanggap Darurat/ ERP (Kebakaran, Huru hara, Gempa Bumi dlsb) sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pen-
gendaliannya.
- Mengatur tata cara dalam pelaksanaan penanggulangan Keadaan Darurat sehingga kerugian perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin
- Memastikan tindakan pengendalian sesuai Prosedur dan Organisasi ERP .

MANFAAT TRAINING EMERGENCY RESPONSE PLAN
- Memahami konsep Perencanaan Tanggap Darurat (ERP) secara efektif sehingga pengendalian bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
- Mencegah kesimpang siuran dalam menghadapi keadaan emergency (tidak gugup atau panik).
- Mencegah terjadinya korban jiwa, kerusakan harta benda dan lingkungannya
- Memberikan pemahaman kepada peserta tentang Design, Operation dan Implementasi Emergency Response Plan yang jelas dan efektif

SIAPA YANG PERLU MENGHADIRI?
YYang perlu mengikuti training Emergency response Plan diantaranya adalah: Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Semua Anggota P2K3, Semua jajaran Manajer 
dan Supervisor Perusahaan mulai dari Bagian Produksi, Pemeliharaan, Engineering, Analis, Personalia, Pelatihan dan Pengembangan sampai dengan Sekuriti, 
Semua karyawan yang terkait dan diharapkan dapat membantu melakukan analisa kecelakaan didaerah kerjanya masing-masing.

DURASI TRAINING CSMS
21 jam efektif (3 hari kerja)

INVESTMENT:
Rp. 6.999.000 (NEW PRICE)
Rp. 6.499.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)Rp. 6.499.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan
Fasilitas Training: 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

emergency 
response plan

Jakarta, 24 – 26 Januari 2018
Jakarta, 4 – 6 April 2018
Jakarta, 25 – 27 Juli 2018
Jakarta, 21 – 23 November 2018

Emergency Response Plan (ERP) 

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


