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SAFETY HANDBOOK

• Media sosialisasi dan edukasi untuk memberikan pemahaman dan panduan K3LH di lingkungan perusahaan.

• Upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).

• Praktis dan mudah dibawa ke mana-mana.

• Dilengkapi ilustrasi menarik dan informasi mudah dipahami serta aplikatif.

• Dapat memuat informasi lebih banyak dan detail dibanding media kampanye K3LH lain.

Apa Manfaat Membuat Safety Handbook Bagi Perusahaan?

Safety Handbook adalah buku pegangan untuk karyawan yang berisi pedoman-pedoman K3LH yang berlaku di perusahaan. 
Umumnya mencakup kebijakan K3, sistem manajemen K3, prosedur umum K3, pelaporan bahaya dan kecelakaan, hingga 
kesiapsiagaan dan tanggap darurat.  

Buku berukuran kecil ini berguna agar para karyawan, terutama karyawan baru, dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus 
dipatuhi dan dihindari untuk meminimalkan kecelakaan ketika sedang bekerja.

MATERIAL

Untuk bagian cover (sampul) dan isi safety handbook, material yang kami gunakan adalah Art Paper dengan varian gramatur mulai 
dari 120 hingga 260 gram. Penggunaan jenis kertas ini dapat memberikan hasil cetakan yang bagus karena raster kertasnya halus 
dan warna cetak tampak lebih cerah, tahan lama, dan tidak mudah luntur. Selain itu, penggunaan Art Paper yang memiliki permukaan 
licin dan mengkilap memberikan kesan mewah pada cover dan isi safety handbook.

Penggunaan jenis material safety handbook dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda.

DESAIN DAN KONTEN

Melalui tangan para desainer profesional kami, setiap safety handbook didesain secara eksklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan Anda. Isinya pun mudah dipahami karena tidak hanya berisi teks, tapi disertai dengan tambahan ilustrasi yang unik juga 
menarik. Hal tersebut tentunya sangat membantu dalam meningkatkan minat baca safety handbook pada karyawan Anda. 

UKURAN

Safety handbook yang banyak digunakan oleh berbagai perusahaan yang datang sebagai klien kami biasanya berukuran A6 (10.5 
cm x 15 cm) atau tidak lebih besar dari ukuran kertas A5 (14.8 x 21 cm).
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