mewujudkan sertifikasi cemark
Sertifikasi ISO 27001 Bagi sebuah perusahaan, mempunyai gelar "lulus sertifikasi" adalah satu
hal penting. Sebab, perusahaan yang telah mengantongi sejumlah sertifikat kelayakan akan
mampu melakukan bisnis sampai tingkat internasional. Fenomena sertifikasi ini sendiri adalah
suatu hal yang wajib bagi semua perusahaan dalam Nusantara. Hal itu sebagaimana
dicantumkan pada syarat kementrian tenaga kerja di tahun 2003 kemudian.
Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3) ialah komponen dari manajemen
suatu perusahaan atau organisasi secara keseluruhan Sertifikasi ISO 27001. SMK3 menjadi
patokan untuk perencanaan, kegiatan, evaluasi & poengendalian resiko kesehatan dan
kecelakaan kerja. Di Indonesia sendiri, masalah keselamatan kerja telah diatur pada UNDANGUNDANG No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, & penerapan SMK3 diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012.

Trik Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Aman & Sehat
Jika kamu bergerak di sektor yang rawan kecelakaan atau masalah kesehatan kerja, telah
saatnya kamu menerapkan Sertifikasi ISO 9001. Berikut adalah beberapa tips yang dapat kamu
terapkan buat menciptakan daerah sekeliling kerja yang kondusif dan lepas dari kecelakaan:
Rekrut karyawan buat mengikuti Training Ahli K3 Umum
Selain tersebut, berikan fasilitas pendidikan untuk karyawan yang cakap buat mengikuti Training
AK3 Umum. karyawan ini nantinya akan diberi tugas & tanggung jawab untuk mengawasi dan
menelaah faktor kesehatan & keselamatan kerja di perusahaan anda.
Mencari perusahaan kontraktor yang memiliki surat izin dan juga sertifikat - sertifikat resmi
sebagaimana Sertifikasi ISO 14001, Sertifikasi ISO 22000, Sertifikasi OHSAS 18001, Sertifikasi
ISO 27001, Sertifikasi CE-Mark, Sertifikasi ISO 50001 dan juga yang lainnya.
Sepatutnya jangan tertarik dengan harga yang murah karena harga murah, kualitasnya pula
belum pasti indah, bila ada promo - promo ada baiknya bila anda menganalisa terlebih dahulu
agar nantinya tak terkecoh dengan harga sebab jika harga murah mutu kurang indah takutnya
pada bangunannya nanti akan mudah rusak & juga rubuh.
Dalam rincian di atas mengenai perencanaan Sertifikasi ISO 9001, tampaknya yang paling
diperlukan adalah pembentukan komitmen bersama Sertifikasi CE-Mark. Tips terpenting yang
patut diikuti oleh sebuah perusahaan dan/atau organisasi yang bermaksud menerapkan SM3
adalah menyadari kalau SMK3 telah menjadi kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh semua
perusahaan yang beroperasi dalam Indonesia. Bentuk manajemen K3 pada intinya menekankan
pentingnya kesehatan tubuh dan keselamatan kerja, dalam mana keduanya penting untuk
kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan.
Sejumlah hal perlu diperhatikan bila sebuah perusahaan menggunakan jasa konsultan:
Cermat reputasi konsultan yang dipilih. Cari tahu apakah ia dapat bekerja sama dan mempunyai
motivasi untuk memuaskan kliennya. Identitas konsultan dan tips kerja mereka, & pula kualitas
kerja itu menjadi diperlukan buat diperhatikan sambil perusahaan yang meminta jasa konsultan

terkait dengan sertifikasi SMK3.
SMK3 kadang hanyalah satu standar manajemen yang wajib dipenuhi oleh sebuah perusahaan.
Kendati demikian, nama baik sebuah perusahaan tak cuma tergantung di pedoman yang digarisbawahi oleh SMK3, namun juga tergantung pada penilaian dari pihak luar perusahaan terhadap
standar SMK3 yang telah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang
berencanan menerapkan SMK3 mendapatkan kesempatan untuk memperoleh Sertifikasi OHSAS
18001. Sertifikasi ini penting guna memperoleh pengesahan untuk mutu sistem manajemen yang
dimiliki sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan pula dapat bekerjasama dengan konsultan buat
memastikan bahwa rancangan SMK3 telah sesuai dengan standar yang disyaratkan sertifikasi
itu.
Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut natinya hendak mendapatkan perusahaan
kontraktor yang sesuai dengan keinginan & juga kesusahan pula tak hendak menghampiri
Sertifikasi ISO 22000. Buat mencegah kerugian sendiri memang dibutuhkan ketelitian dalam
memilih perusahaan konstruksi & tidak sempat terkecoh secara harga yang murah karena
kualitasnya belum tentu indah juga jadi memang di dalam memilih perusahaan konstruksi harus
berhati - hati.

