
Kecelakaan akan menyebabkan kerugian dan mengurangi keuntungan perusahaan, tetapi masih banyak yang belum mau melakukan tindakan penanggulangan 
dengan baik dan serius. Padahal kecelakaan sering terjadi ditempat kerja, bahkan terkadang kecelakaan yang sama terulang kembali untuk yang kesekian kalinya, 
tanpa ada upaya penanggulangan sedikitpun. Salah satu upaya mengurangi kerugian akibat kecelakaan adalah dengan mengadakan analisa setiap kecelakaan 
yang terjadi dan melakukan tindakan perbaikan agar kecelakaan serupa tidak akan pernah terjadi kembali. Hasil analisa kecelakaan yang baik dan tepat serta diter-
apkan upaya tindak pencegahannya akan bisa meningkatkan kesadaran keselamatan bagi semua karyawan dan kerugian akibat kecelakaanpun akan berkurang.apkan upaya tindak pencegahannya akan bisa meningkatkan kesadaran keselamatan bagi semua karyawan dan kerugian akibat kecelakaanpun akan berkurang.

MATERI TRAINING ACCIDENT INVESTIGATION
Accident Concepts, include accident theory, type of incident, accident impact, relation between hazards and  risk, energy concept and accident prevention
Loss Causation Models from Frank Birds, including Domino Theory,  Loss Control process, Pre Contact, Contact, Pre Contact, IEDIM and ISMEC concept
Accident investigation , why investigation, role and responsibility, investigation technique and reporting system
Accident Reporting System
Accident Case Study

MANFAAT TRAINING ACCIDENT INVESTIGATION
Peserta akan memahami perihal tentang kecelakaan, sebab-sebab dan dampaknya.
Belajar Keselamatan dari Kecelakaan yang pernah terjadi.
Agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali dan minimal untuk mengurangi kemungkinan dampak atau akibat dari kecelakaan yang sudah pernah terjadi.
Memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan ditempat kerja.
Mengetahui langkah-langkah dalam menganalisa kecelakaan dan bisa melakukannya.

SIAPA YANG PERLU MENGHADIRI TRAINING ACCIDENT INVESTIGATION?
TTraining Accident Investigation ini perlu diikuti oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Semua Anggota P2K3, Semua jajaran Manajer dan Supervisor Perusa-
haan mulai dari Bagian Produksi, Pemeliharaan, Engineering, Analis, Personalia, Pelatihan dan Pengembangan sampai dengan Sekuriti, Semua karyawan yang ter-
kait dan diharapkan dapat membantu melakukan analisa kecelakaan didaerah kerjanya masing-masing.

DURASI TRAINING ACCIDENT INVESTIGATION
14 jam efektif (2 hari kerja)

INVESTASI
Rp. 3.999.000 (NEW PRICE)
Rp. 3.499.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)  
Fasilitas Training : Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit: Goodie Bag, Tshirt, Agenda, CD dan Lokasi training yg nyaman di hotel 
berbintang empat dan lima

Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan

PROFESSIONAL
Accident Investigation

BSD Serpong, 13 – 14 Februari 2018
BSD Serpong, 10 – 11 April 2018
BSD Serpong, 7 – 8 Mei 2018
BSD Serpong, 17 – 18 Juli 2018
BSD Serpong, 12 – 13 September 2018
BSD Serpong, 13 – 14 November 2018
BSD Serpong, 10 – BSD Serpong, 10 – 11 Desember 2018

Professional Accident Investigation

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


