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DESKRIPSI 
PELATIHAN SAFETY LEADERSHIP UNTUK PENGAWAS GARIS DEPAN  

 

LATAR BELAKANG 

Kebutuhan akan pemahaman dan keterampilan kepemimpinan bagi jabatan yang membawahi anak 

buah adalah mutlak.  Hal tersebut menjadi semakin strategis ketika menyangkut jabatan supervisor 

garis depan yang membawahi langsung pekerja.  Bukan hanya karena ia merupakan ujung tombak 

pencapaian produksi yang aman di lapangan, mereka juga calon-calon pemimpin masa depan 

perusahaan.  Manajemen yang bijak menempatkan leadership sebagai keterampilan fondasi yang 

disyaratkan untuk jabatan yang menyupervisi orang lain.   Keterampilan kepemimpinan harusnya 

diberikan kepada karyawan agar ia tumbuh menjadi pemimpin, bukan menunggu setelah memegang 

posisi pemimpin baru diberi pelatihan leadership.   Terlalu mahal trial and error yang dilewati. 

PT IndoSHE menyediakan pelatihan safety leadership untuk supervisor garis depan, yang dicustomized 

dengan values, vision, dan mission, komitmen serta standar kepemimpinan perusahaan.  

Pelatihan disediakan dalam 2 opsi, Versi Penuh 2 hari (14 jam nett) dan Versi Ringkas 1 hari (7 jam 

nett). 

 

TUJUAN 

Pelatihan safety leadership yang dirancang khusus untuk pengawas garis depan ini bertujuan untuk 
membantu peserta pelatihan sebagai supervisor garis depan, untuk memahami apa itu leadership dan 
bagaimana menerapkannya ke dalam tugas-tugas pengawasan sehari-hari. 

 

OUTLINE PELATIHAN 

Versi Penuh 2 hari (14 jam nett) Versi Ringkas 1 hari (7 jam nett) 

1. Teori leadership dan peran supervisor 

2. Penugasan, praktik, dan action plan 

1. Teori leadership dan peran supervisor. 

2. Tidak ada. 

 

SPESIFIKASI TRAINING 

Versi Penuh 2 hari (14 jam nett) Versi Ringkas 1 hari (7 jam nett) 

1. Durasi 2 hari (14 jam) nett  

2. Peserta 1-15 orang dalam 1 batch.  

3. Selama pandemi dengan platform 

Zoom, tidak ada tatap muka.   

1. Durasi 1 hari (7 jam) nett  

2. Peserta 1-15 orang dalam 1 batch.  

3. Selama pandemi dengan platform 

Zoom, tidak ada tatap muka.   
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TEAM PT INDOSHE 

Versi Penuh 2 hari (14 jam nett) Versi Ringkas 1 hari (7 jam nett) 

1. Dwi Pudjiarso – perancang dan 

fasilitator pelatihan. 

2. TBA – assisten pelatihan 

1. Dwi Pudjiarso – perancang dan fasilitator 

pelatihan 

2. TBA  – administrasi pelatihan 

 

PEMBAGIAN PERAN TANGGUNG JAWAB 

PT INDOSHE PERUSAHAAN CLIENT 

Untuk mendapatkan hasil pelatihan yang maksimal, perlu kerjasama antara kami perancang sekaligus 

penyelenggara program pelatihan, dengan perusahaan yang memiliki pengawas peserta pelatihan.  

Peran tanggung jawab masing-masing sejak sebelum pelatihan, selama pelatihan serta paska 

pelatihan, kami jabarkan secara detil di dalam proposal untuk disepakati. 

Peran tanggung jawab PT Indoshe 

Note: Berbeda untuk Versi Penuh 2 hari (14 jam 

nett) dan Versi Ringkas 1 hari (7 jam nett) 

Peran tanggung jawab Perusahaan 

Note: Berbeda untuk Versi Penuh 2 hari (14 jam 

nett) dan Versi Ringkas 1 hari (7 jam nett) 

 

TAMBAHAN LAYANAN PELATIHAN DAN KONSULTASI 

• Tersedia pelatihan Safety Leadership untuk Manajemen Menengah  

• Tersedia jasa konsultasi pengembangan Program Safety Leadership Perusahaan 

 

BIAYA PELATIHAN 

Biaya Pelatihan  Biaya Pelatihan 

Versi Penuh 2 hari (14 jam 
nett)  

Rp Versi Ringkas 1 hari (7 jam 

nett) 

Rp  

Note: Untuk mendapatkan proposal, hubungi CS Indoshe di WA 0821 1241 2374 atau email cs@indoshe.com 
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