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Program CSR PT Indoshe.
Untuk calon personel K3 dan pesonel K3 pemula.
Bekerja sambil belajar bidang K3.
FREE, tidak dikenakan biaya.
Waktu 3 bulan atau 12-13 minggu.
Penuh, bukan sambilan.
Satu topik K3 Dasar per minggu.
Meliputi konsep, teori, praktik, dan skill pendukung.
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• Tercambuk oleh concern Dr. Drew Rae pakar K3 Griﬃth University,
Queensland Australia, “Yang menakutkan, faktanya kecelakaankecelakaan dewasa ini terjadi justru di tengah banyaknya program K3”.
• Terinspirasi oleh hasil analisa Terry L Mathis, founder and CEO of
ProACT Safety, “Dalam K3, kita hanya mengajari team kita dengan
aturan dan pasal-pasal, kita dak pernah mengajari mereka konsep,
prinsip-prinsip dan falsafah K3”.
• Di lapangan dak sedikit generasi muda K3 yang lemah konsep,
sehingga sulit melakukan loncatan melebihi pakem teori dan tuntutan
regulasi.
• Banyak personel K3 muda yang menjadikan K3 baru sekedar pekerjaan,
belum profesi, passion, apalagi nilai hidup.
• Untuk melengkapi semua upaya pendidikan K3 yang ada di tanah air,
dengan memberi para lulusan kesempatan mendapatkan jam terbang
bekerja dan belajar K3 yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan
jabatan K3 yang semakin kompleks ke depan.
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• Bisa memulai profesi K3 dengan mindset dan strategi untuk
menjadi safety resource.
• Menekuni K3 menjadi profesi, bukan sekedar pekerjaan.
• Memiliki master plan besar jangka panjang arah profesi
K3nya.
• Menimba pengetahuan dan pengalaman prak k 12 program
K3 Dasar dalam suasana seper safety oﬃcer sesungguhnya
bekerja.
• Menanamkan self drive memikul 7 peran tanggung jawab
personel K3.
1. Staf ahli di bidang K3.
2. Sekretaris organisasi K3 struktural dan fungsional.
3. Pengelolaan sta s k dan administrasi keselamatan.
4. Otak pengembangan dan penerapan program K3.
5. Motor dalam mengembangkan kompetensi K3 karyawan
sesuai jabatan.
6. Event organizer kegiatan K3 mayor perusahaan.
7. Peran evaluator keefek fan penerapan K3.

• Ser ﬁkat pela han untuk topik-topik K3 Dasar yang
lulus, dilengkapi dengan nilai teori, prak k dan skill
pendukung.
• Surat pengalaman bekerja 3 bulan di bidang di mana
mereka terlibat bekerja.
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• Semua jurusan yang mempunyai passion
untuk berprofesi K3.
• Diutamakan dari jurusan K3.
• Lulus proses seleksi keminatan berprofesi
K3.
• Bersedia mendedikasikan waktu 3 bulan
untuk konsentrasi pada program ini.
• Bersedia nggal di sekitar kantor Indoshe
Gading Serpong selama mengiku
program ini.
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Oleh konsultan perekrutan profesional untuk:
• Penilaian administrasi.
• Penyaringan pribadi yang ulet, pejuang, siap
go beyond.
• Seleksi kesungguhan untuk berprofesi K3.
• Wawancara 2 tahap.

• Peminat awal mencapai 200 an.
• Setelah diberikan kriteria FGWLP, peminat berkurang menjadi
34 calon.
• Dari seleksi administrasi terpilih 16 calon.
• Dari wawancara menguji keuletan pribadi calon, diperoleh 12
calon.
• Dari wawancara akhir tentang passion berprofesi K3, tersisa 9
orang.
• Di 2 minggu awal, 3 calon mengundurkan diri karena diterima
bekerja.
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Silabus terdiri dari 12 materi K3 Dasar dan 1 materi tentang CV,
lamaran kerja, wawancara kerja dan ps lulus masa percobaan.
1. Safety Profession
2. Career in Safety
3. Procedure Development
4. Safety Inspec on
5. Safety Observa on
6. Safety Mee ng
7. Supervisor Pre Shi Check
8. Pre Job Safety Talk
9. HIRADC
10. Job Safety Analysis
11. Incident Inves ga on
12. Workplace Emergency Response Plan
13. CV, Work Applica on, Interview and
Proba onary Period

Jadwal tahun 2021
• Angkatan 1: Maret-Mei 2021.
• Angkatan 2: Juni-Agustus 2021.
• Angkatan 3: September- November 2021.
Belajar topik K3 Dasar:
• Sebanyak 1-2 topik K3 Dasar per minggu.
• Mencari regulasi dan standar nasional
ataupun internasional untuk acuan.
• Teori dan prak k.
• Sarat tugas.
• Skill-skill pendukung untuk se ap topik.
• Familiarisasi bahaya-bahaya industri.
• Penilaian per topik dilakukan mingguan.
• Pemilihan 3 peserta dengan pencapaian
terbaik mingguan.

Belajar bekerja
Se ap peserta terlibat:
• Penelusuran regulasi serta
standar nasional dan
internasional, untuk menjadi
acuan dari generic self OHS
Inspec on checklist.
• Penyusunan dokumen SMKP.
• Bedah regulasi K3.
• Terlibat pengerjaan proyek
internal dan eksternal
Indoshe, yang se ap peserta
berbeda penugasan.
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• Se ap peserta didampingi mentor.
• Progres mereka terus dimonitor.

•
•
•
•

Seminggu sekali ada sesi jumpa Coach yang berbeda.
Coach adalah prak si K3 yang masih ak f bekerja di bidang K3.
Coach adalah ﬁgur yang terbuk sukses berprofesi K3.
Coach berbagi ps untuk menjadi orang K3 yang baik dan sukses
berprofesi K3.
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ap peserta FGWLP disediakan fasilitas secara FREE:
Ruang kerja berAC.
Satu meja kerja dan satu kursi.
Jaringan internet.
Colokan listrik.
Fasilitas pantry, musholla dan toilet.
Indoshe bisa membantu mencarikan kost bagi yang membutuhkan
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• Se ap hari Senin jam 9-12.
• Pertemuan membahas topik baru.
o Presentasi ringkas, interak f lepas.
o Diskusi konsep dan tujuan topik itu.
o Pembahasan tugas praktek topik itu.
o Pembahasan tugas skill pendukung topik itu.
• Pembahasan kegiatan praktek kerja minggu itu.
• Daily mentoring.
• Pemberian ser ﬁkat apresiasi kepada 3 peserta dengan
pencapaian terbaik.

Hasil Monitoring
• Monitor pencapaian dilakukan di mid week.
• Mereview tugas praktek.
• Mereview mencapaian skill pendukung topik minggu itu.
• Mereview pencapaian target minggu itu.
• Compile hasil kerja peserta per topik bahasan.
Weekly Review
• Weekly review dilakukan se ap Sabtu jam 13-16.
• Bertemu Coach.
• Ujian tertulis, post test topik minggu itu.
• Presentasi pemahaman terhadap topik dan penerapannya oleh
peserta.
• Diskusi bebas pengalaman peserta minggu itu.
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