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a.  Program  PT Indoshe.CSR
b.  Untuk para dan personel K3L fresh graduate calon personel K3L 

pemula.
c.  Kesempatan  di bidang K3L, the Leader Way.bekerja sambil belajar
d.  Yaitu mengintegrasikan  di dalamnya.prinsip-prinsip kepemimpinan
e.  Waktu 3 bulan atau 12-13 minggu.
f.   Harus diiku� , bukan sambilan.penuh
g.  �dak dikenakan biaya.  FREE,
h.  per minggu.Dua (2) topik K3L Dasar 
I.   Melipu� , teori, prak�k, penugasan dan topik konsep skill pendukung 

training.
j.  Serta  sebagai safety officer di Indoshe.prak�k bekerja
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a. Tercambuk oleh concern  pakar K3L Griffith University, Dr. Drew Rae
Queensland Australia, “Yang mengkhawa�rkan adalah fakta bahwa 
kecelakaan-kecelakaan justru di tengah banyaknya  dewasa ini terjadi  
program K3L”.

b. Terinspirasi oleh hasil analisa , founder and CEO of ProACT Terry L Mathis
Safety, “Dalam penerapan K3L, kebanyakan kita hanya mengajari team kita 
dengan aturan dan , tanpa masuk ke pemahaman terhadap pasal-pasal
konsep falsafah, prinsip-prinsip atau  program K3L”.

c.  Pesan , leadership expert: “Di suatu organisasi, se�ap orang Simon Sinek
mengetahui APA yang harus dilakukan, sebagian mengetahui BAGAIMANA 
melakukan, tetapi  yang memahami melakukan”. Hal sedikit sekali MENGAPA 
yang sama terjadi pada K3L.

d. Nampaknya benar, di lapangan prak�si K3L miskin  atau nya, konsep why 
mereka terjebak pada ru�nitas how dan what dari program K3L yang 
dijalankan.  Sehingga sulit melakukan  melebihi pakem teori dan loncatan
tuntutan regulasi.

e.  Dan ini sejalan dengan banyaknya personel K3L muda yang menjadikan K3L 
baru sekedar pekerjaan, belum profesi, passion, apalagi nilai hidup.

f.  Tersentak dengan  dan pesan 3 pakar di atas serta berbekalkan konsern
berbagai asam garam kegiatan penerapan lapangan dan pengalaman 
konsultasi di bidang K3L, team Indoshe komit untuk  ak�f turut berkontribusi
di dalam upaya menyiapkan prak�si K3 masa depan Indonesia dari para fresh 
graduate segera setelah mereka lulus dan sebelum mereka terjun ke dunia 
kerja. 



a. dan  sebagai prak�si K3L yang benar.  Mindset strategi
b. Membuat K3L menjadi  dan , bukan sekedar profesi jalan hidup

pekerjaan.
c. Membuat  dan  di bidang K3L pola pikir pola perilaku leadership 

menjadi kebiasaan sejak dini.
d.  Membuat  profesi K3L jangka panjang.master plan
e. Pengetahuan dan pengalaman memprak�kkan  12 program K3L

Dasar dalam suasana seper� safety officer sesungguhnya bekerja.
f. topik-topik K3L Dasar yang lengkap dengan   Comple�on cer�ficate 

nilai teori, prak�k dan skill pendukung.
g. Surat  di bidang di mana terlibat pengalaman bekerja 3 bulan

bekerja di PT Indoshe.
h.  Mentalitas sebagai prak�si K3L yang , yang siap “safety resources”

menjalankan :7 peran binwas
1. Staf ahli bidang K3L di perusahaan.
2. Sekretaris organisasi K3L struktural dan fungsional.
3. Pengelola sta�s�k dan administrasi keselamatan.
4. Otak pengembangan dan penerapan program K3L.
5. Motor pengembangan kompetensi K3L karyawan sesuai 

jabatannya.
6. Event organizer kegiatan K3L mayor perusahaan.
7. Evaluator keefek�fan penerapan.
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a.  Jurusan K3L jurusan lain dan 
b.  Memiliki passion komitmendan  kuat untuk 

berprofesi K3Ldi bidang .
c.  Lulus proses seleksi minat dan komitmen untuk 

berprofesi K3L.
d.  Bersedia mendedikasikan waktu  untuk 3 bulan

berkonsentrasi mengiku� program ini.
e.  Bisa mengiku� pela�han FGWLP 3 bulan secara 

tatap muka di Ruang Training PT Indoshe,
Gading Serpong Tangerang.
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a.  Penilaian administrasi (kualitas aplikasi & CV, kualitas WA & email, 
kelengkapan syarat, ketepatan waktu, kecepatan respon, dst).

b.  Seleksi kesungguhan untuk .berprofesi K3L
c.  Wawancara 2 tahap menyaring pribadi ulet, pejuang,

siap go beyond.
d.  Komitmen mengiku� FGWLP tatap muka se�ap hari selama 3 

bulan di Kantor Indoshe di Tangerang.

Note: Penda�aran   Periode Jan-Mar 2022,Angkatan 4
          akan .dibuka mulai 1 Nov 2021

a.   Periode 1 Juli - 30 Sep 2021
b.   Dari 104 aplikasi, lulus seleksi admin 36 calon
c.   Lulus wawancara pertama 22 calon
d.   Lulus wawancara akhir dan diterima 16 peserta
e.   Komposisi 4 jurusan K3L dan 12 jurusan lain.
f.    Minggu 1 satu peserta mundur karena diterima kerja
g.   Minggu 2 satu peserta mundur untuk konsentrasi berobat
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a.   Periode work and learn 1 Okt – 31 Des 2021.
b.  Dari 110 aplikasi, lulus administrasi 32 calon.
c.  Lulus wawancara pertama 22 calon.
d. Lulus wawancara kedua 13 calon.
e. Setelah pembukaan mundur 2 calon, datang ke Tangerang.berhalangan 
f.  Dijalankan dengan tatap muka, mematuhi penuh prokes Covid 19.



Berisi 1 materi leadership, 12 materi K3L Dasar dan 2 materi perangkat 
melamar kerja

1.  Leadership
2.  Berprofesi dan berkarier K3L
3.  Procedure Development
4.  Safety Inspec�on
5.  Safety Observa�on
6.  Safety Mee�ng
7.  Pre-Job safety talk
8.  Supervisor Pre-Shi� Check

9.   HIRADC (IBPR)
10. Job Safety Analysis
11. Workplace Emergency Response Plan
12. Incident Inves�ga�on
13. Dasar Lingkungan Hidup
14. CV, Aplikasi Kerja, Wawancara
15. Sukses sejak hari pertama bekerja dan 

lulus masa percobaan.

Jadwal tahun 2021
• Angkatan 1: Maret - Mei 2021
• Angkatan 2: Juli - September 2021
• Angkatan 3: Oktober - Desember 2021

Belajar topik K3L Dasar:
a.  Sebanyak 2 topik K3L Dasar per minggu.
b.  Memakai  serta nasional dan regulasi standar 

internasional menjadi acuan.
c.  Sarat dengan tugas pela�han maupun tugas praktek.
d.  Mempelajari  se�ap topikskill-skill pendukung
e.  Familiarisasi terkait dengan topik.bahaya-bahaya industri 
f.   Penilaian pencapaian peserta dilakukan per topik 

mingguan
g.  Pemilihan  dengan pencapaian terbaik 3 peserta

mingguan.

Peserta terlibat bekerja di PT Indoshe 
dalam bidang-bidang seper�:
a.  Penyusunan dokumen sistem 

manajemen mutu, SMK3, SMKP
b.  Bedah regulasi K3L
c.  Penyusunan buku K3
d.  Membuat program Workplace 

Emergency and Evacua�on Plan
e.  Memhuat checklist inspeksi 

generik
f.   Document Control
g.  Administrasi Keselamatan 

Pertambangan.

Belajar bekerja
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• Se�ap peserta mentor.didampingi 
• Progres pengerjaan tugas mereka terus .dimonitor sepanjang minggu

• Seminggu sekali ada sesi  yang berbedajumpa Coach
• Coach adalah  atau orang operasional yang sukses prak�si K3 ak�f

berkarier karena K3L
• Coach berbagi  untuk sukses berprofesi di industri�ps

Se�ap peserta FGWLP disediakan fasilitas secara :FREE
a. Ruang kerja berAC.
b. Satu meja kerja dan satu kursi.
c. Jaringan internet.
d. Fasilitas pantry, musholla dan toilet.
e.  Indoshe bisa membantu mencarikan kost bagi yang membutuhkan
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a. Senin pagi: 
• Pre Test
• Pembahasan topik 1 minggu itu

b. Selasa pagi: 
• Pre Test
• Pembahasan topik 2 minggu itu

c. Kamis sore:
• Post Test
• Memasukkan tugas training dan tugas praktek
• Semua materi training minggu berikutnya

diupload di edlink.

d. Jumat sore:
• Review hasil training 2 topik minggu itu
• Review progres prak�k kerja.

e. Sabtu sore: Jumpa coach prak�si K3



a.  Gradua�on Ceremony
b.  Laporan Koordinator FGWLP
c.  Amanat pimpinan Indoshe
d.  Gradua�on ceremony 
e.   Kesan pesan 

• Wakil Coach
• Wakil Lulusan

KEUNTUNGAN MEREKRUT
FRESH GRADUATE LULUSAN FGWLP

a.  Telah lulus seleksi keminatan dan  menjadi prak�si K3L.komitmen
b.  Sudah terpilih sebagai individu K3L pejuang yang ulet sejak perekrutan 

dan teruji selama 90 hari menjalani  yang padat.agenda pela�han
c.  Sudah melalui pendalaman hard skill dan so� skill dalam teori dan 

prak�k 12 Program K3L yang diwarnai .leadership
d.  Telah mendapatkan pela�han Safety Leadership dan memprak�kkannya 

di dalam semua topik training dan prak�k kerja selama 90 hari.
e.  Telah terbentuk dengan pola pikir dan mindset dan habit prak�si K3L 

pola kerja sebagai dengan .“safety resources” 7 peran kunci prak�si K3L
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• Penetapan Organisasi FGWLP per Angkatan
o Ketua Kelas
o Wakil Ketua Kelas
o Bagian Dokumentasi
o Bagian Publikasi
o Bagian lain yang dibutuhkan

• Penetapan Kerja Prak�k
o Jenis topik kerja prak�k diumumkan
o Peserta memilih topik kerja prak�k
o Kerja prak�k bisa dimulai oleh peserta sejak Week 3, menurut 

kesiapan masing-masing
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