
 

 

 

 
TEKNISI K3 LISTRIK 

Sertifikasi Kompetensi KEMNAKER RI 
    

 
 

LATAR BELAKANG 
 

Pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di tempat 
kerja selain harus dilakukan oleh Ahli K3 bidang Listrik dapat juga dilaksanakan oleh Teknisi K3 Listrik 
yang memiliki sertifikat dan lisensi yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang 
ditunjuk. 
 
Hal tersebut telah diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 
Ketenagakerjaan dan K3 No.: KEP.48/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Teknisi Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik.  
 
 

TUJUAN TRAINING 
 

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan norma K3 Listrik di 
tempat kerja 

2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pemasangan dan  
pemeliharaan terhadap  instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik secara aman di tempat 
kerja. 
 
 

INSTRUKTUR 
 

Instruktur-instruktur adalah para Tenaga Ahli dari Kemenakertrans RI dan Tenaga Ahli dari 
kalangan industri yang telah berpengalaman dalam memberikan pelatihan-pelatihan K3 Listrik, 
diantaranya: 

1. Ir. Djiteng Marsudi 
2. Ir. Sulaeman, dan lainnya 

 
 

METODE PELATIHAN 
 

• Pre/Post Test 

• Presentasi 

• Diskusi (Tanya-Jawab) 

• Evaluasi  
 

 
…..bersambung 



 
 
 
 
 

SILABUS 
 

1. Kebijakan, pembinaan dan pengawasan K3 
2. Pembinaan  dan pengawasan norma K3 listrik 
3. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di: 

a. Pembangkitan listrik 
b. Transmisi listrik 
c. Distribusi Listrik 
d. Pemanfaatan listrik 

4. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di: 
a. Pembangkitan listrik 
b. Transmisi listrik 
c. Distribusi Listrik 
d. Pemanfaatan listrik 

5. Persyaratan K3 sistem penyalur petir 
6. Persyaratan K3 listrik ruang khusus 
7. Identifikasi potensi bahaya listrik 
8. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di pekerjaan listrik 
9. Praktek 
 

 

PERSYARATAN PESERTA 
 

1. Berpendidikan   sekurang-kurangnya      Sekolah   Menengah   Kejuruan   bidang  teknik atau 
sederajat; 

2. Pengalaman   kerja di  bidang  kelistrikan  sekurang-kurangnya 2 tahun; 
3. Berbadan  sehat;  
4. Berkelakuan  baik;  dan  
5. Bekerja  penuh  di instansi/perusahaan    yang  bersangkutan.  

 
 

SERTIFIKAT 
 

•  Sertifikat Kompetensi dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION 
• Jabodetabek (bisa disesuaikan) 

 

REGISTRATION 
• 3 minggu sebelum jadwal training 

NOTE 
• Formulir pendaftaran terlampir 

 

 

SCHEDULE 
• 11 – 15 Feb 

• 01 – 05 Jul 

• 14 – 18 Okt 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASI TRAINING  
 

Judul  :   
Jadwal  :   
 

INFORMASI PESERTA  
 

Nama lengkap : 
Tanggal lahir : 
E-mail  : 
HP  : 
Jabatan : 
 
 

INFORMASI PERUSAHAAN 
 

Nama  : 
Bidang industri : 
Alamat  : 
Website : 
Telp.  : 
Fax  : 
 

INFORMASI PROSES INVOICE 
 

Alamat invoice : 
Syarat invoice : 
Bagian invoice : 

• Nama : 

• Telp. :   
 
 

Saya dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya berikan di atas adalah akurat dan benar.  Saya 
memahami bahwa SMARTGATE mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran saya jika informasi 
yang saya berikan tidak akurat. 
 

SMARTGATE berhak untuk merubah tanggal, waktu, lokasi dan pengajar dari training yang sudah 
dijadwalkan sehubungan dengan kondisi-kondisi diluar batas kemampuan/kontrol SMARTGATE. 
 
 
 
Tanda tangan*:       Tanggal: 

*bubuhi stempel perusahaan 

Silahkan isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan ditandatangani oleh pihak 
yang berwenang serta dibubuhi stempel perusahaan. 

FORMULIR PENDAFTARAN 


