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HR FOR NON HR MANAGER
Durasi Training : 2 Hari
Sumber daya manusia bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Bagian Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi tetapi semua kepala
Bagian, oleh karena itu dituntut pula untuk memahami dan mengambil peran sebagai fungsi HR dalam Bagiannya. Dalam rangka untuk
meningkatkan sumber daya manusia di dalam pemahaman akan proses perbaikan (improvement) dan peningkatan terhadap pelayanan
kepada pelanggan.
Benefit :
Memahami ruang lingkup pengelolaan SDM, memahami berbagai potensi persoalan yang muncul dalam bidang pengelolaan SDM dan
bagaimanamengatasinya, memperluas wawasanmanager lini non HR dalam pengelolaan SDM.

04
EFFECTIVE SUPERVISORY
Durasi Training : 2 Hari
Memahami fungsi Supervisor dan pengembangannya dalam penerapan kepemimpinan yang efektif dan berorientasi pada misi dan visi
perusahaan. Program pengembangan manajemen ini membantu supervisor dengan memberikan prinsip-prinsip mengawasi yang efektif
sehingga diharapkan supervisor mempunyai pemahaman yang jelas dan pendekatan yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia.
Benefit :
Mengerti dan menyadari fungsi dan peran Supervisor, mampu membangun prilaku dan kepribadian yang positif, memahami prinsip-prinsip
menghadapi masalah supervise bawahan serta individual, memahami teknik pemecahanmaslah dan pengambilan keputusan.

05
ASSESSMENT COMPETENCY BASED ON PERFORMANCE
Durasi Training : 2 Hari
Ada sekitar 20 standard kompetensi yang harus dipastikan terdapat dalam semua jabatan sebagai media untukmengukur kinerja seseorang
selain dari aspek pencapaian KPI. Outputnya adalah organisasi dapat mengetahui tahapan pengembangan SDM yang diperlukan di dalam
pencapaian bisnis strategi perusahaan dan pengembangan/karir pegawai.
Benefit :
Memahami keterkaitan perencanaan sistem pengembangan karir sebagai bagian integral dari fungsi SDM dalam melakukan perencanaan
HR, memahami proses pembangunan infrastruktur SDM yang diperlukan dalammelakukan pengembangan karir pegawai.

06
MENYUSUN KPI BASED ON MAPPING PROCESS
Durasi Training : 2 Hari
Kebanyakan orang menyusun KPI berdasarkan apa yang dapat dikerjakan dan mampu untuk dicapai serta bahkan tidak tahu pasti apakah
berdampak terhadap bisnis atau tidak. KPI minimal dikembangkan berdasarkan mapping business process yang kemudian diperkuat
dengan uraian tugas dan tanggung jawab sehingga apa yang akan dicapai melalui KPI ini akan mencermin kinerja perusahaan secara
keseluruhan, apa lagi perusahaan telah menerapkan dashboard system. Selain itu KPI tersebut dapat menjadi inputan di dalam
pelaksanaan penilaian kinerja karyawan.
Benefit :
Memahami konsep dasar KPI dan Balanced Scorecard, memahami bagaimana membangun strategy-focus organization dengan
menggunakan Balanced Scorecard,memahami proses penyusunanKPI danmemahami langkah-langkah implementasi KPI.

07
MENYUSUN SOP BASED ON MAPPING PROCESS
Durasi Training : 2 Hari
Menyusun SOP (Standard Operating Procedure) terkadang dibuatkan berdasarkan kemampuan dan pemikiran pada saat itu sehingga yang
terbentuk adalah SOP - SOP situasional dan bukan berdasarkan kebutuhan proses atau specific customer requirments. Oleh karena itu
dengan pendekatan kepada Mapping Business Process, maka kita akan membuat SOP untuk memenuhi kebutuhan proses, hubungan
antara fungsi atau departemen, customer voice serta pemenuhan proses dari aspek manajemen - realisasi produk serta proses pendukung.
Benefit :
Mengetahui peran dan latar belakang pentingnya kegunaan SOP, mengetahui pengembangan dan prinsip, metode dan teknik penyusunan
SOP sesuai Mapping Business Process dan Management System dan mengetahui tentang pengembangan SOP yang efektif dalam sebuah
Manajemen Perusahaan.

HOW TO BE A GREAT LEADER
Durasi Training : 2 Hari
Memberikan gambaran bagaimana syarat untuk menjadi seorang leader atau pemimpin yang benar dan efektif dalam suatu Bagian atau
Dept. Dijelaskan karakter serta kriteria untuk menjadi seorang Great Leader yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi Agent of
Change bagi perusahaan.
Benefit :
Mengetahui syarat untuk menjadi pemimpin yang efektif, memahami cara mengembangkan prinsip kepemimpinan dalam mengelola
bawahan dan pekerjaan, mampu berkomunikasi yang efektif dengan bawahan dan mampu memahami karakter bawahan sehingga mudahj
untk melakukan pendekatan dan pengembangan terhadap bawahan.

02

SERVICE EXCELLENT
Durasi Training : 2 Hari
Salah satu cara untuk mempertahankan agar organisasi selalu didekati dan diingat oleh pelanggan adalah dengan cara pengembangan
pola pelayanan prima, yaitu memperhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan para pelanggan dari waktu ke waktu, menyediakan
kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginan atau lebih dari yang diharapkan dan memperlakukan pelanggan dengan pola pelayanan
prima, terdiri dari 6A + CASH.
Benefit :
Memperoleh pemahaman service excellence merupakan bagian dari pekerjaan yang tidak terpisahkan, memahami pentingnya Customer
Service bagi kelangsungan usaha danmengenal prinsip dasar komunikasi dan teknik mendengar empatik.

01
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ISO 19011 :2018
Durasi Training : 2 Hari
Untuk mendapatkan hasil terbaik dari sistem manajemen dan memastikan perbaikan berkelanjutan, maka audit berkala perlu dilakukan.
Bukan tugas yang mudah jika Anda menjalankan beberapa sistem manajemen seperti kebanyakan organisasi pada umumnya. ISO 19011,
sebagai pedoman dalam mengaudit sistem manajemen, menawarkan pendekatan yang seragam dan selaras, memungkinkan audit yang
efektif di berbagai sistem pada saat yang bersamaan.
Benefit :
Memahami tentang prinsip-prinsip dasar Audit, memahami kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang Internal Auditor,
mengetahui caramenganalisa temuan audit internal danmengetahui caramenindaklanjuti hasil temuan audit internal.

09

ISO 37001:2016 - SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
Durasi Training : 2 Hari
Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu tindakan pemerintah menghadapi
masalah tersebut adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan kepada
pemerintah daerah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dari berbagai aspek sesuai karakteristik tupoksi instansi
masing-masing.
Benefit :
Memahami mengenai Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001 : 2016, memahami sistem manajemen mengacu pada standar 37001
Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) disertai pemahaman persyaratannya dari sudut pandang seorang Auditor, mampu membuat
tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi tindakan
penyuapan.

10
ISO 9001:2015 - SISTEM MANAJEMEN MUTU
Durasi Training : 2 Hari
Dikenal sebagai Quality Management System, dengan pelatihan ini diharapkan organisasi dapat menyusun dokumen yang diperlukan di
dalam pemenuhan standard, proses atau customer specific requirments , serta meningkatkan pemahaman dan kinerja karyawan yang
berjiwa quality oriented . Pada ISO 9001 : 2015 akanmenggunakanHigh Level Structure (HLS) yang terdiri dari 10 klausul.
Benefit :
Memahami konsep dasar mutu dan evolusi perkembangannya, memahami 7 prinsip Sistem Manajemen Mutu, mampu merencanakan
langkah-langkah pengembangan dan penerapan SistemManajemenMutu dengan efektif.

11
ISO 14001:2015 - SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
Durasi Training : 2 Hari
Dikenal sebagai Environmental Management System dengan memberikan pelatihan dalam menyusun dokumen yang diperlukan di dalam
pemenuhan standar, proses serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Membuat dan menyusun program EMS (Environmental
Management System ) serta meningkatkan pemahaman dan kinerja karyawan yang berwawasan lingkungan.
Benefit :
Mampu mengidentifikasi persyaratan ISO 14001:2015 dan perbedaan ISO 14001:2004 dan ISO 14001:2015, memahami apa yang harus
direvisi dalam Sistem Manajemen Lingkungan yang sudah diterapkan untuk memenuhi persyaratan ISO 14001:2015, memahami perubahan
utama ISO 14001:2015, mampu merumuskan action plan untuk penerapan ISO 14001:2015 dan mampu melakukan persiapan resertifikasi ISO
14001:2015.

12
ISO 45001:2018 - SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
Durasi Training : 2 Hari
Training ISO 45001 ideal bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan dan mempelajari interpretasi & persyaratan dari Standar
ISO 45001. Membangun lingkungan kerja yang aman dan peningkatan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja secara berkesinambungan.
Benefit :
Memahami persyaratan tambahan / perubahan dalam ISO 45001:2018 bila dibandingkan dengan OHSAS 18001: 2007, memahami apa
dampak dari Annex SL (apa itu Annex SL dan pengaruhnya dalam semua Standard Sistem Manajemen), peserta dapat memahami apa saja
yang perlu direvisi dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Anda saat ini, peserta dapat memahami berapa lama waktu
yang dimiliki oleh peserta sebelum perubahan dari OHSAS 18001 ke ISO 45001 menjadi mandatory.

13
ISO 22000:2018 - SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN
Durasi Training : 2 Hari
Dewasa ini, perkembangan industri pangan meningkat dengan sangat pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut banyak ditemui
masalah yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh makanan (foodborne illness). Melalui ISO 22000 diharapkan organisasi /
industri dapat menjadi keamanan produknya untuk dikonsumsi serta melakukan perbaikan yang berkesinambungan.
Benefit :
Menjamin keamanan produk yang dihasilkan industri, Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, Meningkatkan produktivitas
dan efisiensi organisasi, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Menjamin sistem perbaikan yang berkesinambungan, Meningkatkan
hubungan saling menguntungkan dengan pemasok.

14
ISO 31000:2018 - SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Durasi Training : 2 Hari
Standar implementasi manajemen risiko yang ditujukan agar dapat diterapkan dan disesuaikan oleh semua organisasi / perusahaan dengan
memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait denganmanajemen risiko.
Yang Seharusnya Hadir :
Manager, Supervisor ataupun level di atasnya dari Divisi Risk Management ataupun divisi lainnya yang membutuhkan training ISO 31000
ini. Praktisi atau Profesional yang ingin menambah pengetahuanmengenai ISO 31000.
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SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001
Durasi Training : 3 Hari
Dikenal sebagai Integrated Management System, suatu standar dalam rangka menjaga kinerja di dalam penerapan SMT (SistemManajemen
Terpadu), baik itu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 maupun sistem-sistem lainnya. Improvement System ini perlu dilakukan
sebagai wujud komitmen terhadap penerapan sistem serta perbaikan yang berkesinambungan.
Benefit :
Memahami penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi, Memahami hal - hal yang harus dipastikan dalam penerapan SMT pada suatu
organisasi, Memahami proses integrasi dokumen antar elemen standar, Memahami bentuk komitmen dalam penerapan SMT & Memahami
persyaratan dasar sistem manajemen yang diintegrasikan dalam SMT.

16

ISO 55001:2014 - SISTEM MANAJEMEN ASET
Durasi Training : 2 Hari
Manajemen aset merupakan kompensasi yang kritis bagi suksesnya sebuah bisnis. Dalam iklim kompetitif saat ini, sangat penting untuk
memiliki tools yang meningkatkan produktivitas. Standar ini dapat digunakan oleh berbagai organisasi / perusahaan dalam berbagai ukuran
dan sektor.
Benefit :
Dapat memahami cara menjaga nilai aset yang dimiliki tetap tinggi, memiliki usia yang lebih panjang, serta menghindari kerusakan terhadap
aset yang bisa menyebabkan turunnya nilai jual, memahami cara pemonitoran terhadap penyusutan, memahami pembuatan perencanaan
yang menyangkut pendanaan aset seperti dana untuk pembelian atau konstruksi, pemeliharaan, hingga dana untuk memperpanjang usia
dan menghapus aset perusahaan, pemahaman mengenai mengontrol aset dengan baik sehingga dapat menghindari pembelian yang tidak
perlu, mampumenciptakan kesadaran perusahaan tentang adanya bahaya dan risiko dari aset yangmereka miliki.

17

ISO 19600:2014 - SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN
Durasi Training : 2 Hari
Sangat berkaitan erat dengan Internal Control dari suatu perusahaan. Internal Control (Kontrol Internal) berisi rencana organisasi dan semua
metode yang yang terkordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa
akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang
telah ditetapkan (AICPA Commitee on Auditing Procedure).
Benefit :
Peserta mengenal hubungan antara Strategy – System – Structure, Peserta Mengenal Klausul-Klausul dari ISO 19600:2014 – Compliance
Management System, Peserta mengenal cara Mengembangkan, Menerapkan dan Meningkatkan Integritas dan Kepatuhan berbasis pada
ISO 19600:2014 Compliance Management System dalam Risks-Based Thinking, Peserta mengenal hubungan antara Standar Internasional
ini dengan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik danmengenal carameningkatkan GCG.

18
ISO 50001:2018 - SISTEM MANAJEMEN ENERGI
Durasi Training : 2 Hari
Standar ini sangat adaptif terhadap perkembangan bisnis, relevan secara global dan transformasional. Hal ini memungkinkan setiap
organisasi mampu menetapkan sistem dan proses yang diperlukan untuk terus menerus meningkatkan kinerja energinya. Dua elemen
penting yang saling terkait, yaitu Indikator Kinerja Energi (EnPI) dan Baseline Energi (EnB), digunakan untuk menunjukkan capaian
peningkatan kinerja energi.
Benefit :
Peserta mampu memahami prinsip dan persyaratan Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011, mampu memahami dan menerapkan
metode audit energi dalam kerangka ISO 50001:2011& memahami langkah-langkah untuk pembentukan dan implementasi ISO 50001:2011.

19
GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)
Durasi Training : 2 Hari
Persyaratan dasar bagi perusahaan makanan, kosmetik, dan farmasi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan higienis. Hal ini berlaku
bagi industri yang baru mau beroperasi maupun yang sudah beroperasi. Training GMP ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan
pengendalian mutu dan hygine produk melalui pengendalian faktor lingkungan kerja serta proses produksi yang mencakup : desain, dan lay
out pabrik, sanitasi, pengendalian proses produksi dan personel hygine.
Benefit :
Memahami persyaratan GMP yang berlaku di pasaran bisnis nasional dan internasional, mampu mengimplementasikan standar GMP dan
pengembangannya secara efektif sesuai dengan bidang usaha yang dijalani, membangun manajemen mutu perusahaan yang tepat guna
dan efektif diterapkan di perusahaan, mampu membuat SOP terkait GMP sesuai bisnis proses perusahaan untuk meningkatkan kualitas
produk.

20
FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION (FSSC) Update V4.1
Durasi Training : 2 Hari
Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan standar ISO, diakui secara internasional yang merupakan kombinasi dari
standar ISO 22000 dan ISO/TS 22002-1:2009 (atau setara PAS 220), dikhususkan pada sektor bisnis makanan untuk membantu dalam
mengendalikan keselamatan bahayamakanan.
Benefit :
Mampu memahami persyaratan persyaratan kebutuhan FSSC 22000 v4.1, mampu mempersiapkan dokumen yang diperlukan oleh
persyaratan FSSC 22000 4.1, mampumempersiapkan implementasi yang diperlukan oleh persyaratan FSSC 22000 v4.1, mampu memahami
poin-poin utama pengganti FSSC 22000 ke FSSC 22000 v4.1.
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INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015 BASED ON ISO 19011:2018
Durasi Training : 2 Hari
Auditor sistem manajemen mutu dibutuhkan untuk mengevaluasi keefektifan implementasi sistem manajemen mutu perusahaan yang
merupakan kegiatan mandiri, sistematis untuk memperoleh bukti obyektif dan menilainya untuk menentukan sejauh mana kriteria audit
telah terpenuhi. Pelatihan dilaksanakan berdasarkan ISO 19011.
Benefit :
Memahami tentang prinsip - prinsip dasar audit ISO 9001, Memahami kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang internal auditor,
Mengetahui caramenganalisa hasil temuan audit internal & Mengetahui caramenindaklanjuti hasil temuan audit internal.

22
INTERNAL AUDIT ISO 14001:2015 BASED ON ISO 19011:2018
Durasi Training : 2 Hari
Auditor sistem manajemen lingkungan dibutuhkan untuk mengevaluasi keefektifan implementasi sistem manajemen lingkungan
perusahaan yang merupakan kegiatan mandiri, sistematis untuk memperoleh bukti obyektif dan menilainya untuk menentukan sejauh
mana kriteria audit telah terpenuhi. Pelatihan dilaksanakan berdasarkan ISO 19011.

Benefit :
Memahami tentang prinsip - prinsip dasar audit ISO 14001, Memahami kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang internal auditor,
Mengetahui caramenganalisa hasil temuan audit internal & Mengetahui caramenindaklanjuti hasil temuan audit internal.

INTERNAL AUDIT

23
INTERNAL AUDIT ISO 45001:2018 BASED ON ISO 19011:2018
Durasi Training : 2 Hari
Auditor sistem manajemen K3 dibutuhkan untuk mengevaluasi keefektifan implementasisistem manajemen K3 perusahaan yang
merupakan kegiatan mandiri, sistematis untuk memperoleh bukti obyektif dan menilainya untuk menentukan sejauh mana kriteria audit
telah terpenuhi.
Benefit :
Memahami persyaratan ISO 45001:2018, memahami apa dan kenapa diperlukan Internal Audit, mengetahui cara melaksanakan Internal
Audit, memahami kompetensi yang diperlukan untuk menjadi Internal Auditor, mengetahui cara menganalisa hasil Internal Audit &
mengetahui caramenindak lanjuti hasil Internal Audit.

24
INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Durasi Training : 3 Hari
Auditor sistem manajemen terpadu dibutuhkan untuk mengevaluasi keefektifan implementasi sistem manajemen terpadu perusahaan
yang merupakan kegiatan mandiri, sistematis untuk memperoleh bukti obyektif dan menilainya untuk menentukan sejauh mana kriteria
audit telah terpenuhi. Terpadu artinya Auditor mempunyai kemampuan audit meliputi aspek QSHE Auditor diharapkan sebelum
melaksanakan audit mempunyai kemampuan untuk membuat mapping business process, lembar periksa, pemahaman HLQ/LLQ, membuat
laporan ketidaksesuaian audit serta memastikan kriteria audit. Pelatihan dilaksanakan berdasarkan ISO 19011.
Benefit :
Memahami tentang prinsip - prinsip dasar audit Sistem Manajemen Terintegrasi, memahami apa dan kenapa diperlukan Internal Audit,
mengetahui cara melaksanakan Internal Audit, memahami kompetensi yang diperlukan untuk menjadi Internal Auditor, mengetahui cara
menganalisa hasil Internal Audit &mengetahui caramenindak lanjuti hasil Internal Audit.

25

INTERNAL AUDIT SMK3
Durasi Training : 4 Hari
Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan
minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja. Agar
penerapan SMK3 berjalan efektif, maka secara periodik perlu dilakukan efektivitasnya melalui audit internal dan tinjauan manajemen. Dari
hasil audit SMK3 tersebut akan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang status mutu pelaksanaan SMK3 yang selanjutnya
dapat digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan.
Benefit :
Memahami persyaratan Sistem Manajemen K3 (SMK3), memahami apa dan kenapa diperlukan Internal Audit, mengetahui cara
melaksanakan Internal Audit, memahami kompetensi yang diperlukan untuk menjadi Internal Auditor, mengetahui cara menganalisa hasil
Internal Audit, mengetahui caramenindak lanjuti hasil Internal Audit &mampumelakukan internal audit SMK3 secara efektif

26

LEAD AUDITOR ISO 9001
Durasi Training : 5 Hari
Auditor sistem manajemen mutu dibutuhkan untuk mengevaluasi keefektifan implementasi sistem manajemen mutu perusahaan yang
merupakan kegiatan mandiri, sistematis untuk memperoleh bukti obyektif dan menilainya untuk menentukan sejauh mana kriteria audit
telah terpenuhi.
Benefit :
Peserta yang berhasil menjalankan pelatihan dengan minimum mendapatkan 70% angka kelulusan akan dinyatakan memenuhi
persyaratan pelatihan formal bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai auditor, maupun lead auditor dengan lisensi IRCA,
mendapatkan sertifikat yang di akreditasi oleh IRCA, sertifikat ini diakui secara internasional dan merupakan jalan untuk memasuki dunia
Lembaga Sertifikasi ISO, peserta yang sudah memiliki sertifikat Lead Auditor IRCA ini bisa menjadi instruktur profesional dalam berbagai
pelatihan yang berhubungan dengan ISO 9001 dan bisa melaksanakan di seluruh penjuru dunia, dapat memberikan Jasa Sertifikasi ISO atau
Jasa konsultasi bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO, dapat digunakan keahliannya oleh Badan Sertifikasi Internasional
bila mereka membutuhkan tenaga outsource untukmelakukan audit Sertifikasi yang sesuai dengan keahlian anda.

LEAD AUDITOR
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5S + 3T - HOUSE KEEPING MANAGEMENT
Durasi Training : 1 Hari
Budaya perusahaan serta nilai - nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh implementasi 5S + 3T. Program 5S + 3T sangat baik dijadikan
sebagai pondasi di dalam pengembangan sistem manajemen lainnya seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, VMS dan TPM serta
productivity improvement tools dan sebagai pondasi dari budaya perusahaan.
Benefit :
Menciptakan tempat kerja yang baik dengan prinsip Kaizen/Continual Improvement (berkesinambungan), meningkatkan produktivitas
karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas/lapang,
mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus/baik, menambah penghematan karena menghilangkan
berbagai pemborosan di tempat kerja, perusahaan sebagai alat penjualan, promosi bukan dengan kata-kata tetapi dengan bukti di
lingkungan tempat kerja.

LEAD AUDITOR

QUALITY & PRODUCTIVITY
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LEAD AUDITOR ISO 14001
Durasi Training : 5 Hari
Auditor sistem manajemen lingkungan dibutuhkan untuk mengevaluasi keefektifan implementasi sistem manajemen lingkungan
perusahaan yang merupakan kegiatan mandiri, sistematis untuk memperoleh bukti obyektif dan menilainya untuk menentukan sejauh
mana kriteria audit telah terpenuhi.
Benefit :
Peserta yang berhasil menjalankan pelatihan dengan minimum mendapatkan 70% angka kelulusan akan dinyatakan memenuhi
persyaratan pelatihan formal bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai auditor, maupun lead auditor dengan lisensi IRCA,
mendapatkan sertifikat yang di akreditasi oleh IRCA, sertifikat ini diakui secara internasional dan merupakan jalan untuk memasuki dunia
Lembaga Sertifikasi ISO, peserta yang sudah memiliki sertifikat Lead Auditor IRCA ini bisa menjadi instruktur profesional dalam berbagai
pelatihan yang berhubungan dengan ISO 14001 dan bisa melaksanakan di seluruh penjuru dunia, dapat memberikan Jasa Sertifikasi ISO atau
Jasa konsultasi bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO, dapat digunakan keahliannya oleh Badan Sertifikasi Internasional
bila mereka membutuhkan tenaga outsource untukmelakukan audit Sertifikasi yang sesuai dengan keahlian anda.
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LEAD AUDITOR ISO 45001
Durasi Training : 5 Hari
Training Lead Auditor ISO 45001 adalah Pelatihan untuk mengembangkan kemampuan tingkat lanjut dari auditor, dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan audit yang efektif dibidang sistem manajemen K3 berdasarkan ISO 45001, serta melibatkan ISO 19011:2018.
Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai persyaratan ISO 45001. Program pelatihan selama 5 hari yang intensif, dan interaktif
ini ditujukan bagi orang-orang yangmembutuhkan pemahamanmendalam tentang berbagai teknik dan proses audit ISO 45001.
Benefit :
Peserta yang berhasil menjalankan pelatihan dengan minimum mendapatkan 70% angka kelulusan akan dinyatakan memenuhi
persyaratan pelatihan formal bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai auditor, maupun lead auditor dengan lisensi IRCA,
mendapatkan sertifikat yang di akreditasi oleh IRCA, sertifikat ini diakui secara internasional dan merupakan jalan untuk memasuki dunia
Lembaga Sertifikasi ISO, peserta yang sudah memiliki sertifikat Lead Auditor IRCA ini bisa menjadi instruktur profesional dalam berbagai
pelatihan yang berhubungan dengan ISO 45001 dan bisa melaksanakan di seluruh penjuru dunia, dapat memberikan Jasa Sertifikasi ISO atau
Jasa konsultasi bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO, dapat digunakan keahliannya oleh Badan Sertifikasi Internasional
bila mereka membutuhkan tenaga outsource untukmelakukan audit Sertifikasi yang sesuai dengan keahlian anda.
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LEAD AUDITOR ISO 37001
Durasi Training : 5 Hari
Pelatihan Lead Auditor ISO 37001 memungkinkan Anda untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk melakukan audit Sistem
Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dengan menerapkan prinsip, prosedur dan teknik audit yang diakui secara luas. Selama pelatihan ini,
Anda akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk merencanakan dan melaksanakan audit internal dan eksternal sesuai dengan
proses sertifikasi ISO 19011 dan ISO / IEC 17021-1.
Benefit :
Peserta yang berhasil menjalankan pelatihan dengan minimum mendapatkan 70% angka kelulusan akan dinyatakan memenuhi
persyaratan pelatihan formal bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai auditor, maupun lead auditor dengan lisensi IRCA,
mendapatkan sertifikat yang di akreditasi oleh IRCA, sertifikat ini diakui secara internasional dan merupakan jalan untuk memasuki dunia
Lembaga Sertifikasi ISO, peserta yang sudah memiliki sertifikat Lead Auditor IRCA ini bisa menjadi instruktur profesional dalam berbagai
pelatihan yang berhubungan dengan ISO 37001 dan bisa melaksanakan di seluruh penjuru dunia, dapat memberikan Jasa Sertifikasi ISO atau
Jasa konsultasi bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO, dapat digunakan keahliannya oleh Badan Sertifikasi Internasional
bila mereka membutuhkan tenaga outsource untukmelakukan audit Sertifikasi yang sesuai dengan keahlian anda.
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7 QC TOOLS FOR ANALYZING
Durasi Training : 2 Hari
Dalam QCC atau GKM (Gugus Kendali Mutu) dikenal langkah di dalam memecahkan permasalahan dengan pendekatan tools for
improvement. Penerapannya dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan atau terus menerus terhadap kinerja proses (efisiensi dan
efektivitas proses) dan pada akhirnya berdampak terhadap kinerja perusahaan. 7 QC tools ini sangat baik dikembangkan dan
dikombinasikan dengan tools lainnya di dalam pembahasan Quality, Cost, Delivery, Safety, Moral, Productivity, Improvement.
Benefit :
Mengetahui dan memahami teknik dasar pemecahan masalah ‘problem solving’, dapat menerapkan 7 QC Tools di tempat kerja, dapat
mengkoreksi tindakan yang kurang sesuai yang ditemukan menggunakan aplikasi 7 QC Tools, dapat mengukur serta menginterpretasi
keefektifan dengan solusi penerapan 7 QC Tool.
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FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) & CONTROL PLAN
Durasi Training : 2 Hari
Analisa bentuk kegagalan dan dampak adalah suatu pendekatan teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasikan risiko (potential risk),
dampak serta potensi penyebabnya (caused failure mechanism) dan seberapa serius masalah tersebut, berapa sering terjadi dan seberapa
mudahmendeteksi kegagalannya (Severity x Occurance x Detection = RPN / Risk Priority Number). Dari sini akan ditentukan nilai RPN
(Risk Priority Number) sebagai landasan untuk pengambilan rencana tindakan perbaikan - baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Benefit :
Peserta mampu memahami konsep dasar FMEA, peserta memahami dan menguasai langkah-langkah konstruksi dari FMEA, mampu
melakukan analisis Potensi Kegagalan dengan FMEA, mampu mengaplikasikan metode FMEA sebagai dasar melakukan perbaikan dan
memahami danmenguasai pembuatan FMEA.
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GENBA KAIZEN
Durasi Training : 2 Hari
Menyempurnakan atau memperbaiki kualitas langsung di tempat kerja. Pada penerapan Genba Kaizen ini, merupakan upaya manusia dalam
menerapkan perbaikan berkesinambungan atau terus menerus yang melibatkan seluruh karyawannya dari tingkat Manajemen hingga
Operator.
Benefit :
Memahami filosofi dan konsep Kaizen, memahami penerapan Kaizen di tempat kerja dan hubungannya dengan pengendalian Manajemen,
memahami sumber-sumber pemborosan dalam operasi perusahaan, memahami standarisasi sebagai elemen penerapan Kaizen, memahami
Kaizen dan kaitannya dengan biaya dan strategi untuk penurunanbiaya danmemahami dinamika kerjasama kelompok Kaizen.
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QUALITY CONTROL CIRCLE (QCC)
Durasi Training : 2 Hari
QCC menjadi sangat populer untuk membentuk pengendalian terpadu pengendalian mutu dalam artian yang sangat luas di setiap unit kerja
dan sektor kegiatan perusahaan. Dilakukan dengan satu tujuan yang sama, yaitu menghasilkan suatu "kepastian mutu“ dengan
berpedoman pada kinerja perusahaan serta sistem manajemen yang ada. Penerapan QCC merupakan bentuk nyata keterlibatan semua
pihak (dalam hal ini karyawan yang berada pada level manajemen ke bawah). Ada 8 langkah di dalam melaksanakan 1 siklus QCC dan ada
beberapa QC tools yang digunakan didalam setiap langkah QCC tersebut.
Benefit :
Mengetahui latar belakang aktiitas QCC, mengerti dan mampu menggunakan QC Tools, mampu melakukan QC problem solving,
mengetahui problem-problem sosial dan hubunganbawahannya, dapat mengembangkan Grup QCC ditempat kerja masing-masing.
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COST OF POOR QUALITY (COPQ)
Durasi Training : 1 Hari
Cost of Poor Quality dikenal juga dengan biaya mutu, artinya berapa besar biaya yang terjadi akibat kegagalan dari mutu. Ada 4 jenis biaya,
yaitu prevention cost, appraisal cost, internal failure coat dan external failure cost. Diharapkan organisasi dapat membuat RCPS (Root Cause
Problems Solving) serta perencanaanuntuk COPQ tersebut.
Benefit :
Memahami COPQ dan mampu menganalisa data COPQ, Mengetahui ‘Hidden Cost’ dalam produksi, mengurangi biaya kegagalan dalam
produksi, melakukan upaya preventif dari hasil analisa data COPQ.

36
STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)
Durasi Training : 2 Hari
Salah satu tools yang digunakan secara umum pada bidang manajemen mutu untuk mengontrol dan memastikan bahwa kinerja suatu
proses dalam pengendalian dan dapat diterima (in control and acceptable ). SPC digunakan untuk memonitoring proses (process
performance), dimulai dari pengembangan produk sampai dengan mass production. Akan dianalisa tipe – tipe SPC, analisa special cause and
commone cause, penghitungan Ppk, Cpk serta analisa statistik lainnya.
Benefit :
Memahami konsep statistik yang terkait dengan penerapan SPC (pengendalian proses secara statistik) di tempat kerja, mampu melakukan
analisa process capability dan penerapan Control Chart untuk mengendalikan proses di tempat kerja, mampu menginterpretasikan data
hasil pengendalian proses danmengidentifikasi peluang untuk perbaikan di tempat kerja.

QUALITY & PRODUCTIVITY
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TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)
Durasi Training : 2 Hari
Konsep perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh karyawan untuk meningkatan perawatan mesin, peralatan dan meningkatkan
produktivitas. Indikator kesuksesan Total Productivity Maintenance diukur dari pencapaian nilai MTBF, MTTR, Down time machine serta
OEE (Overall Equipment Effectiveness ). Dengan penerapan secara konsisten terhadap MMS (maintenance management system), Pilar
TPM, Autonomous maintenance serta selalu melakukan corrective action dan pencegahan terhadap six big losses, maka dapat dipastikan
perusahaanmemiliki Maintenance yang handal dan berdampak kepada productivity, cost, safety dan kepuasan pelanggan.
Benefit :
Memahami zero ABCD dan Six big losses, mengetahui bagaimana MTBF, MTTR dan DT dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan,
bagaimana mengubah unplanned maintenance schedule menjadi planned schedule, mampu membuat perencanaan maintenance yang
tepat,dan terbentuk budaya maintenance mandiri, mampu membuat perencanaan terhadap spare control system, mempertegas tugas dan
tanggung jawabmaintenance (pemeliharaan).
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VISUAL MANAGEMENT SYSTEM
Durasi Training : 1 Hari
Dalam bahasa Jepang dikenal dengan Meiruka Concept , melihat perkembangan suatu trend kinerja proses / produk adalah sangat lambat
dan mulai ditinggalkan jika kita harus membuka file atau dokumen terlebih dahulu. Dengan konsep ini siapa saja, kapan saja dapat melihat
performance secara keseluruhan. Selain itu, kita akan memvisualisasikan seluruh aspek terkait QDCSMPI dalam bentuk yang mudah dilihat,
dibaca, dipahami danmemberikan informasi yang konstruktif serta dapat membantumempercepatan membuat keputusan.
Benefit :
Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan kerja dan 5S, meningkatkan efektivitas pelaporan dengan sistem visual, dapat
menyampaikan Data Kinerja yang lebih informatif dan cepat dimengerti.

39

MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA)
Durasi Training : 1 Hari
Setiap proses yang terjadi di perusahaan tidak lepas dari proses untuk melakukan pengukuran. Pengukuran dianggap esensi karena akan
mempengaruhi begitu banyak aspek lain baik di sisi perancangan, pelaksanaan dan evaluasi bisnis proses di perusahaan. Adapun dalam
proses pengukuran tersebut, persoalan yang rentan terjadi adalah adanya variasi pengukuran. Variasi pengukuran dapat menyebabkan
perbedaan tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan pengukuran tersebut, bila variasi yang didapatkan terlalu jauh maka tentu saja
persoalan menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, perusahaan perlu untuk mempelajari MSA sehingga persoalan tersebut dapat diminimalisir
sedini dan sesedikit mungkin.

Benefit :
Memahami mengenai MSA, dapat melakukan kegiatan pemantauan kapabilitas proses secara berkelanjutan, dapat mengaplikasikan
metode MSA sebagai bagian dari kegiatan pengenalan produk atau part baru.

40
APQP & PPAP
Durasi Training : 2 Hari
Kemampuan untuk merencanakan dan menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen selalu menjadi tugas
yang besar bagi perusahaan. Namun, memastikan bahwa aktivitas perencanaan dan pengembangan proses dikelola dengan baik adalah
tugas lainnya yang tidak kalah besarnya. Aktivitas yang dimaksud mencakup identifikasi produk dan/atau proses serta tindakan preventif
untuk mengeliminasi permasalahan potensial untuk mendapatkan sistem yang efektif. Karenanya, menjadi signifikan bagi perusahaan
untuk mampu mengidentifikasi berbagai kesenjangan (gap) pada sistem yang ada dan apa saja yang perlu diperhatikan serta merangkum
kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi untukmendapatkan pengelolaan yang efektif.
Benefit :
Untuk menjamin kepuasan pelanggan, mampu mengindentifikasikan perubahan yang dibutuhkan secara dini, mampu menghindari
perubahan yang terlambat, mampumembuat produk BERKUALITAS, TEPATWAKTUdan BIAYA RENDAH

41
CORE TOOLS IATF 16949:2016 (MSA, SPC, FMEA & CONTROL PLAN, APQP & PPAP)
Durasi Training : 5 Hari
Pelatihan ini dibuat bertujuan memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan Core Tools IATF 16949 (SPC, MSA, FMEA, Control Plan, APQP
dan Control Plan). Mempercepat pendekatan pembelajaran untukmeningkatkan pemahaman terhadap konsep IATF 16949.
Benefit :
Mampu memahami konsep dasar serta tujuan penerapan Core Tools (APQP+PPAP, FMEA & Control Plan, SPC dan MSA), mampu memahami
Sistem Produksi berbasis pencegahan defect, memahami perbedaan kontrol output dengan kontrol penyebab defect, mampu memahami
karakter penting pada proses produksi serta pengendaliannya

42

FIRE SAFETY
Durasi Training : 1 Hari
Penanganan terhadap kondisi awal terhadap emergency condition adalah tanggung jawab dan langkah awal yang harus dilakukan
organisasi, khususnya yang sudah memiliki P2K3L committee atau safety committee. Fire brigade adalah tim yang bertanggung jawab
dalam hal ini, mereka harus memiliki pengetahuan akan fire safey management, mulai dari pengenalan apa itu api, alat pemadam api,
penanganan kondisi darurat serta evakuasinya. Organisasi dimintakan untuk dapat melaksanakan fire drill evacuation.
Benefit :
Mengetahui tentang pengidentifikasian potensi bahaya kebakaran ( baik di sekolah, rumah ataupun tempat kerja), mengetahui instruksi dan
tindakan pencegahan terhadap apa yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran, mengetahui apa yang harsu dilakukan setelah
menemukan api atau sumber kebakaran, menyediakan instruksi untuk menggunakan alat pemadam kebakaran dan peralatan kebakaran
lainnya, mengetahui teknik pertolongan pertama dalam kasus kebakaran.

43
EVACUATION DRILL
Durasi Training : 1 Hari
Melakukan perencanaan dan simulasi secara nyata dalam rangka mencegah dan menghadapi keadaan darurat di perusahaan untuk
meminimalkan cidera atau kecelakaan, kerugian serta upaya perlindungan terhadap aset-aset perusahaan (bangunan, sumber daya
manusia dan fasilitas-fasilitas berharga perusahaan lainnya).
Benefit :
Memahami upaya mencegah, melakukan perencanaan dan menghadapi keadaan darurat di perusahaan untuk meminimalkan cidera dan
kerugian, mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap orang dalam hal menghadapi keadaan darurat serta upaya perlindungan terhadap
aset - aset perusahaan,mampumenyusun skenario evacuation drill, menyiapkan sarana sebelum pelaksanaan serta mampumengevaluasi
pasca pelaksanaan evacuation drill.

QUALITY & PRODUCTIVITY
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KIKEN YOCHI TRAINING (KYT)
Durasi Training : 1 Hari
Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pelatihan menduga bahaya. Bahaya yang disebabkan oleh unsafe action maupun bahaya yang
disebabkan oleh unsafe condition. Personel yang ada dalam organisasi haruslah mempunyai kemampuan untuk melakukan tersebut
sebelum personel tersebut terpapar.
Benefit :
Mampu mengelola dan mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi, mampu melakukan tahapan KYT dengan baik dan benar, mampu
mencari solusi untuk menanggulangi potensi bahaya, dapat membuat standarisasi agar potensi bahaya tersebut tidak timbul kembali
meningkatkan kepedulian terhadap masalah - masalah keselamatan dan memberikan kesadaran bahwa pelaksanaan K3 merupakan
tanggung jawab semua tingkat pada perusahaan.

46

BEHAVIOUR BASED SAFETY (BBS)
Durasi Training : 2 Hari
Behavior Based Safety ini memang sengaja diolah dan dikemas untuk diberikan kepada perusahaan tertentu yang mau menumbuhkan
benih kultur K3 (Safety Culture) di perusahaan tersebut. Program “Training Behavior Based Safety” ini akan dikelola oleh para pimpinan
perusahaan, semua manajer dan supervisor dari perusahaan tersebut. Agar mereka cakap dan handal untuk mengelolanya, maka perlu
adanya suatu pelatihan yang dikemas khusus untuk memenuhi kultur K3 yang diinginkan. Pada saat training Behavior Based Safety nanti,
mereka akan dibekali teknik metoda baru untuk melakukan percakapan yang berkualitas (“quality conversation”) tentang K3. Metoda baru
ini, sangat dikenal di banyak industri maju yang sudah mencapai nihil kecelakaan kerja, dengan pendekatan iklim K3 yang kondusif (“positive
safety climate” . Diharapkan setelah selesai Training Behavior Based Safety, para pimpinan perusahaan, manajer dan supervisor akan
mempunyai “mind-set” yang berubah dari sebelumnya, disamping program “Behavior Based Safety” (BBS) yang harus dikelola dari hari ke
hari.
Benefit :
Peserta diharapkan akan memiliki pengetahuan tentang perilaku aman dan tidak aman, peserta akan mampu mengidentifikasi perilaku
tidak aman, peserta mampu mengembangkan program intervensi perilaku K3, meningkatkan kesadaran pekerja untuk berperilaku aman
dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja perusahaan, peserta mampumengimplementasikan BBS di perusahaan.
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Transition to IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System (Without workshop, 
only Transition guide)
Durasi Training : 2 Hari
Dapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk transisi dari ISO/TS 16949: 2009 ke IATF 16949: 2016. Pelajari tentang High Level Structure
ISO 9001:2015, Annex SL, Standard ISO 9001:2015, dan perbedaan spesifik Quality Management System (QMS) Automotive dalam IATF
16949: 2016 dibandingkan dengan ISO/TS 16949: 2009, 13 Klausul baru, 83 Klausul yang diubah dan 8 Klausul yang tidak berubah.
Benefit :
Peserta mampu memahami struktur terbaru IATF 16949:2016, peserta mampu memahami hubungan antara IATF 16949:2016 dengan ISO
9001:2015, peserta dapat menerapkan system berbasis pencegahan di setiap proses dengan penerapan Risk Based Thinking, peserta bisa
mengevaluasi kekurangan system manajemen mutu perusahaan dibandingkan dengan persyaratan ISO 9001:2015 dan Persyaratan IATF
16949:2016, peserta mampumenganalisa perubahan proses danmelakukan Continual Improvement.

48

Implementation IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System (With Workshop 
and Explanation in details)
Durasi Training : 3 Hari
Penanganan terhadap kondisi awal terhadap emergency condition adalah tanggung jawab dan langkah awal yang harus dilakukan
organisasi, khususnya yang sudah memiliki P2K3L committee atau safety committee. Fire brigade adalah tim yang bertanggung jawab
dalam hal ini, mereka harus memiliki pengetahuan akan fire safey management, mulai dari pengenalan apa itu api, alat pemadam api,
penanganan kondisi darurat serta evakuasinya. Organisasi dimintakan untuk dapat melaksanakan fire drill evacuation.
Benefit :
Peserta mampu memahami struktur terbaru IATF 16949:2016, peserta mampu memahami hubungan antara IATF 16949:2016 dengan ISO
9001:2015, peserta dapat menerapkan system berbasis pencegahan di setiap proses dengan penerapan Risk Based Thinking, peserta bisa
mengevaluasi kekurangan system manajemen mutu perusahaan dibandingkan dengan persyaratan ISO 9001:2015 dan Persyaratan IATF
16949:2016, peserta mampumenganalisa perubahan proses danmelakukan Continual Improvement.

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMET

44

HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)
Durasi Training : 2 Hari
Melakukan identifikasi terhadap bahaya dan risiko dari suatu proses yang mempunyai dampak dan risiko terhadap health, environment dan
safety. Organisasi harus dapat memastikan tingkat risiko dari identifikasi tersebut, setelah itu membuat perencanaan untuk menghilangkan
dan minimal mengurangi aspek atau risiko yang timbul. Selain itu, organisasi harus memastikan bahwa langkah akhir dari tahapan HIRADC
ini adalah terbentuknya K3L program yang SMART. HIRADC ini dapat digabungkan dengan identifikasi aspek lingkungan serta risk
identification ISO 31000. Sehingga diharapkan perusahaandapat melihat suatu proses dalam banyak aspek risiko / aspek / bahaya.
Benefit :
Peserta mampu melakukan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 di tempat kerja, mampu melakukan analisa resiko, dampak
terhadap lingkungan dan konsekuensi K3, mampu memahami dan menetapkan pengendalian terhadap resiko berdasarkan hierarki
pengendalian resiko, mampu menyusun List of Significant Aspect (LOSA), mampu menetapkan prioritas K3L program berdasarkan
pertimbangan teknologi, regulasi terkait dan keuangan,memahami hubungan antaraHIRADC dan K3L Program.

INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TASK FORCE (IATF) 16949:2016
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Internal Audit IATF 16949:2016 based on IATF Auditor Guide for IATF 16949:3rd Edition  
(Without Awareness)
Durasi Training : 2 Hari
Kursus dua hari ini dikembangkan sebagai kelanjutan dari Awareness Training ISO 9001:2015 dan IATF 16949: 2016. Peserta pelatihan
merupakan staff atau karyawan yang telah mengikuti training awareness untuk 2 standard tersebut. Training ini berdasarkan pada ISO
19011:2011 dan IATF Auditor guide for IATF 16949, 3rd Edition, 1st January 2017.
Benefit :
Memahami dasar aturan dari Internal Auditor dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk industri otomotif (IATF 16949:2016),
mampu membuat perencanaan dan mengadakan Audit Sistem Manajemen Mutu untuk industri otomotif (System Management Audit,
Product Audit, Process Audit), mampu membangun dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu khusus industri otomotif, mampu
menuliskan laporan audit dan melakukan verify corrective, mampu menangani situasi kritis dalam proses audit, memiliki inisiatif untuk
melakukan improvement produk dan prosesnya, mampumengelola produk dan prosesnya secara berkelanjutan.

50

Internal Audit IATF 16949:2016 based on IATF Auditor Guide for IATF 16949:3rd Edition (With
Awareness)
Durasi Training : 4 Hari
Kursus empat hari ini dikembangkan untuk memenuhi semua persyaratan standar ISO 9001: 2015 dan IATF 16949:2016. Karena persyaratan
IATF 16949 yang baru untuk Auditor Internal dan Pihak Kedua (klausula 7.2.3 dan 7.2.4) mengenai Persyaratan Peralatan Inti dan
Persyaratan khusus, kursus ini telah diperluas ke hari keempat. Latihan kelompok dan studi kasus dengan contoh dari industri otomotif
akan digunakan untuk mengembangkan keterampilan audit yang dibutuhkan. Pedoman audit ISO 19011, termasuk proses dan metodologi
audit, e.g., merencanakan dan melaksanakan audit, menulis laporan ketidaksesuaian, menyiapkan ringkasan dan laporan audit dan
memverifikasi tindakan perbaikan - dan penerapannya dalam pendekatan proses otomotif tercakup. Studi kasus audit dari industri
otomotif untukmengembangkan keterampilan untukmengidentifikasi ketidaksesuaian akan digunakan.
Benefit :
Peserta mampu memahami struktur terbaru IATF 16949:2016, peserta dapat menerapkan system berbasis pencegahan di setiap proses
dengan penerapan Risk Based Thinking, peserta bisa mengevaluasi kekurangan sistem manajemen mutu perusahaan dibandingkan dengan
persyaratan ISO 9001:2015 dan Persyaratan IATF 16949:2016, mampu memeriksa apakah sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan
Customer dengan tujuan meningkatkan kepuasan customer telah sesuai dengan standard mutu IATF 16949, mampu memverifikasi apakah
sistem manajemen mutu dijalankan secara konsisten oleh semua lapisan organisasi, mampu memverifikasi apakah sistem manajemen mutu
dijalankan telah mengcover setiap risiko yang mungkin muncul. Untuk mengevaluasi keefektifan dari sistem manajemen mutu dalam
rangka memenuhi persyaratan mutu dan pencapaian target manajemen, mampu mengidentifikasi Penyimpangan (nonconformity) Peluang
Improvement
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SEDEX SMETA 4 PILLARS
Durasi Training : 4 Hari
Kursus yang memperkenalkan Audit sosial yang difokuskan pada berbagai bidang dan permasalahan yang penting bagi bisnis Anda.
Training SMETA 4 pilar membantu memberikan contoh ‘praktik terbaik’ terkait pengadaan bertanggung jawab, yang mengarah pada:
Keunggulan kompetitif, terkemuka di bidang penyediaan layanan asesmen, sertifikasi dan pelatihan dan sejumlah organisasi ternama di
Indonesia memilih RMC sebagai penyedia layanan training mereka. Peningkatan berkesinambungan. Meningkatkan proses pengadaan
bertanggung jawab di seluruh organisasi dan mendorong peningkatan di sepanjang rantai pasokan Anda. Memberikan Training dengan
dasar best practice, selain memahami manual, peserta pelatihan bisa memahami latar belakang pentingnya persyaratan tersebut dibuat
dengan contoh - contoh best practice..
Benefit :
Meningkatkan reputasi perusahaan Anda, Keunggulan kompetitif, Pengurangan risiko, Peningkatan hubungan pemasok, Lingkup/ kategori
anggota Sedex.


