PT ORD REKACIPTA DINAMIKA

COMMERCIAL DRIVING TRAINING
BUS AND TRUCK
Penerapan Safety Riding sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan Safety riding adalah
menciptakan budaya aman berkendara mulai dari diri kita, kendaraan anda
dan lingkungan anda

Profile kami
PT. ORD Rekacipta Dinamika adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dari tahun 2011 (dahulu CV ORD
Training Safety tahun 2005) mempunyai sertifikasi dari British Safety Council Certificate, ijin PJK3 Depnaker
RI dan SKT MIGAS. Kami menjadi yang terdepan dengan menggunakan brand ordtraining.com dalam
bidang QHSE di Indonesia. Kami menyediakan jasa yang lengkap pelatihan yang berkaitan dengan : •
Tramsportasi • Pertambangan • Maritim, Sea Survival dan Underwater training • Konstruksi, manufaktur dan
manajemen keselamatan gedung. • Penerbangan •

Nilai
Kami membangun perusahaan
untuk hubungan yang jangka
panjang dan tentunya kami
menjunjung tinggi asas
profesionalitas dan memberikan
layanan yang terbaik

Visi

Team Profesional

Menjadi partner anda dibidang Lingkungan
kesehatan dan kelamatan kerja (QHSE) dan
melayani anda dengan pelatihan yang tepat guna
untuk menurunkan biaya operasional anda. Kami
selalu update dengan perkembangan HSE di
dunia sebagai bagian dedikasi kami untuk anda

Get in touch:
PT ORD REKACIPTA DINAMIKA

Rasuna Office Park FO 03
Jalan Taman Rasuna TImur Jakarta Selatan
Phone 021 - 8353685

Team kami mempunyai standar
qualifikasi tingkat dunia dan
mempunyai jam terbang lebih dari
500 jam mengajar

ORDTRAINING.COM
A RELIABLE TRAINING
PARTNER

BUS AND TRUCKS DEFENSIVE
DRIVING

Program pelatihan kendaraan berat (Bus dan Truk) yang
komprehensif sangat membantu dalam mengurangi potensi
risiko kecelakaan kendaraan bermotor, terutama transportasi
kendaraan umum seperti bus, truk dan lain-lain.
Dalam pelatihan ini setiap peserta akan mendapatkan
pengetahuan tentang cara pelbagai type kendaraan berat dan
apa yang harus diperiksa sebelum menjalankan kendaraan
untuk memastikan kendaraan aman untuk dioperasikan.
Selain itu diberikan seberapa baik langkah-langkah aman
untuk mengemudi manuver di jalan raya.
1. Tujuan untuk memperkenalkan peserta pada industri
kendaraan berat bus dan truk serta menyajikan konsep
peraturan industri dan pengemudi profesional. Pada
akhirnya setelah pelatihan maka , siswa mengerti: i.
Pentingnya Industri Pengangkutan ii. Pentingnya Kepatuhan
dengan Peraturan yang Berlaku iii. Prosedur untuk
Memperoleh Commercial Driving License ( SIM B, B1, B2,
Umum) iv. Kualifikasi Pengemudi sesuai dengan Industri v.
Kendaraan Bermotor Komersial.
2. Sistem Kontrol Tujuan adalah memperkenalkan peserta
pada kontrol panel dan instrumen yang ada pada kendaraan
bermotor komersial. Tekankan pentingnya memahami fungsi
semua kontrol dan instrumen kendaraan sebelum
mengoperasikan kendaraan.
3. Sistem Kendaraan Tujuan dari bagian ini adalah untuk
memperkenalkan peserta training pada system gandengan /
trailer serta bagian utama kendaraan. Tujuan dari bagian
training ini adalah, peserta training memiliki pemahaman
dasar tentang sistem kendaraan termasuk: i. Sistem
Suspensi ii. Gandar atau Gardan iii. Mesin iv. Sistem Bahan
Bakar v. Air Intake dan Sistem Knalpot vi. Sistem Pelumasan
vii. Sistem Pendinginan viii. Sistem Kelistrikan ix. Drive Train
x. Sistem Rem xi. Roda dan Ban xii. Sistem Kemudi xiii.

CONT...

4. Inspeksi Kendaraan peserta training akan belajar
pentingnya melakukan inspeksi atau pemeriksaan
kendaraan. Tujuan , siswa memahami: i. prosedur melakukan
inspeksi kendaraan yang akurat dan efisien ii.
mengidentifikasi bagian yang rusak, longgar, atau hilang iii.
mengenali dan melaporkan kerusakan pada kendaraan iv.
Masalah kendaraan yang tidak anda kenali dapat menjadikan
kendaraan tidak aman dan berbahaya v. Pentingnya
kerusakan yang harus dengan cepat diperbaiki vi. Prosedur
untuk melakukan inspeksi pasca perjalanan.
5. Kontrol Dasar Peserta belajar bagaimana melakukan
kontrol kendaraan dengan aman. Diharapkan, siswa
memahami i. Cara menghidupkan kendaraan, Memanaskan
kendaraan, dan mematikan mesin ii. Cara menggerakkan
kendaraan dan cara menghentikan kendaraan iii. Teknik garis
lurus yang benar iv. Teknik belok yang tepat.
Setelah Siswa akan diberikan pengetahuan mengemudi
berdasarkan 5 Seeing Habits. a. Konsentrasi tinggi pada
kemudi, b. Dapatkan Gambaran Besar.c. Jaga Mata Anda
Bergerak. d. Miliki jalan keluar. e. Pastikan Mereka Melihat
Anda. · Berkomunikasi dalam lalu lintas - klakson, lampu,
sinyal.
6. Perpindahan Gigi Peserta akan diajarkan tentang pola
perpindahan transmisi, dan prosedurnya sehingga mereka
dapat melakukan manuver perpindahan gigi secara efisien.
7. Mundur, Pada bagian ini, Peserta belajar untuk melakukan
manuver yang paling sulit dalam pengangkutan, Mundur
dengan menggunakan trailer.
8. Mengemudi yang baik : Coupler Uncloupler, Visual
Search, Komunikasi, manajemen ruang, manajemen
kecepatan, mengemudi malam, mengemudi dalam keadaan
cuaca atau keadaan yang extreme, kontrol skid recovery,
maneuver keadaan bahaya.
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9. Muatan Menangani cargo muatan, distribusi beban
muatan, dokumentasi muatan, Penanganan muatan
berbahaya.
10. Perencanaan Perjalanan Perencanaan perjalanan
diperlukan untuk efisiensi waktu dan bahan bakar.
tujuannya adalah i. Pemilihan rute yang tepat berdasarkan
pertimbangan faktor keselamatan jalan raya ii. Estimasi
waktu yang akurat iii . Perkiraan yang akurat tentang
penggunaan bahan bakar iv. Perkiraan biaya yang akurat.
Saat ini ada provider yang menyediakan system pengontrolan
kendaraan seperti Gtrack, Ctrack dan lainnya
11. Penanganan kecelakaan memahami mengenai i.
Tanggung jawab dasar di lokasi kecelakaan ii. Cara
mengevaluasi kecelakaan untuk menentukan kemampuan
pencegahan iii. Bagaimana mencegah kebakaran pada
kendaraan, Prosedur pelaporan.
12. Kesehatan Mengemudi pengetahuan yang membuat
pengemudi waspada, sehat, dan aman. Tujuan pada akhir
topik ini, peserta mengetahui dan memahami : i. kaitannya
Kesehatan dan mengemudi ii. Bahaya pengemudi akibat
kelelahan iii. Efek alkohol pada tubuh manusia dan peraturan
seputar konsumsi alkohol iv. Efek zat yang dikendalikan
pada tubuh manusia v. Pentingnya keselamatan di
lingkungan kerja vi. Perlunya langkah-langkah keamanan
transportasi.
TEORI : 1 Hari
POST TEST 1 Hari
1. Praktek di Lapangan Pretrip Check
2. Close track test H Line Backing
a. Skills Test Exercises b. Skills Test Scoring c. H Line
Backing d. Parallel Park (Conventional) e. Your basic
control skills.

FASILITAS PELATIHAN
Sejumlah fasilitas yang ada diantaranya menara
multifungsi setinggi 18 meter, untuk pelatihan teknik
penyelamatan dasar seperti penyelamatan di air, sea
survival, BOSIET dan lainnya.
Selain itu, kami bekerjasama Lakespra Dr Saryanto yang
mempunyai Human Centrifuge,Basic Orientation
Trainer, Night Vision Trainer, Osy Fault Trainer, PositivePressure-Breathing, dan Ejection Seat Trainer untuk
latihan Keselamatan Laut dan Udara.

FASILITAS SAFETY RIDING DAN DEFENSIVE
DRIVING TRAINING
Kami mempunyai perlengkapan sendiri dan kendaraan prakterk sendiri yang cukup
lengkap (Kecuali Truck). Dengan kelengkapan ini tentunya penyelenggaraan pelatihan
yang kami lakukan menjadi sempurna sesuai standar yang ditentukan.

DEFENSIVE DRIVING

SAFETY RIDING

Info@ordtraining.com
021 - 8353685 - 83708359

COMMERCIAL DRIVING

ORDOUTSOURCES.COM
HSE TRAINING - OUTSOURCES

FASILITAS KANTOR KAMI
Kantor kami terletak di Jantung kota Jakarta. letaknya di
Rasuna Office Park F0 03 Jalan Taman Rasuna Timur,
Jakarta Selatan
Letak yang strategis memudahkan klien dan peserta
training karena akses yang mudah kemanapun.

FASILITAS PELATIHAN
Kami mempunyai fasilitas pendidikan sendiri yang cukup baik dan terletak di tengah kota.
Kami menawarkan Out Class ditempat kami atau In house training ditempat anda. Pilihan
ini tentu memudahkan anda untuk menyesuaikan dengan jadwal training karyawan anda.
Kami juga menyelenggarakan Public Course untuk Defesive Driving Training maupun
Safety Riding Training.
Basic Safety Training

Out Class di ORD

Info : ordtraining.com
0811802633
info@ordtraining.com

Praktek Lapangan

ORDTRAINING.COM
YOUR HSE TRAINING SOLUTION

PERSEROAN
PT ORD REKACIPTA DINAMIKA
Mempunyai gedung kantor sendiri beserta sarana dan fasilitasnya.
Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia ini mempunyai
legalitas sebagai berikut :
Akta Pendirian Perseroan Syafrizal Chozie, SH,
MH Deed No 15
SK Menhukham RI No. AHU04500.AH.01.01 Tahun
2011
N.P.W.P. : 03.078.885.5-011-000
SIUP : 02148-04/PK/1.824.271
TDP : 09.03.1.70.68743
SKDP : 2355/1.824.1/10
SKT Migas No : 0967/SKT-01/DMT/2015
Perusahaan Penyelenggara Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (PJK3 No.
KEP.012/DJPPK/III/2011)
Endorsed by Indonesian Offroad Federation
Endorsed by Malaysian Defensive Driving Center
(MDDC) Jabatan Keselamatan Jalan Raya
Member of International Association for Safety
and Survival Training Provider No. 132
Member of British Safety Council
Member of Kadin (Indonesia Chamber of
Commerce Member No. 150623-018397

Get in touch:
PT ORD REKACIPTA DINAMIKA

Rasuna Office Park FO 03
Jalan Taman Rasuna TImur Jakarta Selatan
Phone 021 - 8353685

Visi
Menjadi partner anda dibidang Lingkungan
kesehatan dan kelamatan kerja (QHSE) dan
melayani anda dengan pelatihan yang tepat
guna untuk menurunkan biaya operasional
anda. Kami selalu update dengan
perkembangan HSE di dunia sebagai bagian
dedikasi kami untuk anda

Team Profesional
Team kami mempunyai standar qualifikasi
tingkat dunia dan mempunyai jam terbang
lebih dari 500 jam mengajar

ORDTRAINING.COM
A RELIABLE TRAINING
PARTNER

TEAM MANAGEMENT
WIJAYA KUSUMA SUBROTO - CEO
Direktur Utama, beliau adalah pendiri PT ORD Rekacipta Dinamika yang
berpengalaman di dunia keselamatan kerja, Pendiri Indonesia Offroad
Federation yang juga Mantan Ketua Divisi Pelatihan dan Pengembangan IOF
ini mempunyai sertifikasi kelas dunia dari International Association for Safety
Trainer yang bermarkas di Inggris serta sertifikasi defensive driving dari
MDDC, Malaysia. BerPendidikan S2 Master Universitas Gadjahmada.

BONG HARYANTO - VICE PRESIDENT
memegang posisi kunci di perusahaan berskala nasional menghantarkan
beliau menjadi di Vice President PT ORD Rekacipta Dinamika. Ahli
manajemen serta ahli dalam bidang keselamatan transportasi yang diperoleh
dari Malaysia Defesive Driving Center menjadi bekal bong untuk
mempromosikan ORD.

ADHA GUSNIAR - SALES MANAGER
Sales Manager, sudah 5 tahun lebih memegang jabatan Sales Manager. Dia
pula yang menghantarkan ORD menjadi klien tetap di perusahaan tambang
nasional, perusahaan distribusi dan Multi National Company lainnya.

TRAINER KAMI
More than 5 years working experiences
Minimum 500 hours passed as trainer
National and international recognition
certification, BNSP
Defensive driving – IOF Certified Trainer,
MDDC, JKJR Malaysia
Basic Fire Fighting – Barron International
Basic Sea Survival – Barron International
Rubber Boat Operator – FAJI
Open Water Diving Training – CMAS –
POSSI
K3 Expert from Disnaker Certification
Bahamas Maritime Authority

SERTIFIKASI KAMI
Kami mempunyai sertifikasi nasional dan internasional
sehingga dapat dipastikan bahwa pelatihan yang kami
selenggarakan memenuhi standar kesehatan dan
keselamatan kerja.
Dengan standar nasional dan Internasional maka syllabus
kami tentunya sesuai dengan regulasi Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Undang Undang No. 1 tahun 1970 dan
perubahannya dan aturan pelaksanaannya,

Tentunya dengan team yang profesional kami mampu
memberikan jasa pelatihan yang sesuai standar dengan
harga yang terjangkau. VALUE FOR MONEY !!!

Info@ordtraining.com
021 - 8353685 - 83708359

ORDTRAINING.COM
HSE TRAINING - OUTSOURCES

KLIEN KAMI

Info@ordtraining.com
021 - 8353685 - 83708359

ORDTRAINING.COM
WA +628567073151

