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Juara untuk 
semua 
orang.



Pelatihan Juara untuk semua orang.

Pengaturan sehari-hari mengandalkan LR untuk 
mengoptimalkan kinerja bisnis melalui sistem manajemen 
mereka. Kursus kami berfokus pada pelatihan yang relevan 
dengan industri dan bisnis Anda, memastikan bahwa 
keterampilan dan pengetahuan baru dapat diterapkan kembali 
dengan lancar pada lingkungan kerja Anda.

Panduan pelatihan ini memberi gambaran umum tentang 
portofolio pelatihan publik kami, termasuk kursus yang baru 
dikembangkan untuk ISO 45001 di halaman 24.

Semua kursus pelatihan publik kami dapat disampaikan secara 
in-house, memastikan investasi pelatihan organisasi berfokus 
pada kebutuhan bisnis aktual - lihat halaman 4.

Di Lloyd's Register (LR), kami percaya bahwa tujuan pelatihan adalah untuk mewujudkan perubahan dan 
perbaikan, baik itu untuk sistem manajemen maupun pengembangan pribadi Anda.

Untuk informasi lebih lanjut 
Gambaran mendetail, tanggal, dan lokasi 
kursus lebih lanjut dapat dilihat di 
WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500

3. Pelatihan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.
4. Memindahkan pelatihan menjadi pelatihan in-house
5. Kepatuhan: Dibahas dengan penuh keyakinan.
6. Kualitas. Melakukannya dengan benar ketika tidak

ada yang melihat.
7. Apakah Anda bijak atau tidak? Panduan Anda untuk

audit internal.
13. Secara proaktif meningkatkan kinerja lingkungan

Anda.
14. Menghemat energi untuk masa depan yang lebih

cerah.
20. Menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai

inti bisnis Anda.
21. Apakah ISO 45001 baik untuk bisnis? Pertanyaan

Anda terjawab.
26. Tetap aman dengan mengetahui bahwa bisnis Anda

aman.
27. Melindungi klien dari serangan dunia maya lebih

baik lagi.
32. Menempatkan kepercayaan pada penyedia layanan

perangkat medis pilihan Anda.
36. Dan masih banyak lagi...
37. Indeks



 

Banyak dari kursus pelatihan kami diakreditasi 
oleh lembaga pelatihan auditor terkemuka 
seperti CQI & IRCA, dan mewakili tolok ukur 
yang diterima industri untuk para profesional 
yang terlibat dalam sistem manajemen.

Untuk memfokuskan pelatihan pada 
kebutuhan bisnis Anda, semua kursus 
pelatihan publik kami dapat disampaikan 
secara in-house untuk memastikan bahwa 
investasi dalam pelatihan disesuaikan dengan 
sistem manajemen dan persyaratan 
pembelajaran karyawan Anda. Pendekatan 
kami untuk pelatihan in-house memastikan 
transfer pembelajaran untuk mengembangkan 
sistem manajemen Anda yang sebenarnya, dan 
mencapai tujuan dan sasaran organisasi Anda.

Sertifikasi sistem manajemen memungkinkan 
organisasi belajar dari masa lalu, mengelola 
masa kini, dan menanggapi masa depan. 
Dalam pasar global yang kompetitif dan terus 
berubah saat ini, sistem manajemen semakin 
penting.

Pelatihan sistem manajemen dari Lloyd's 
Register (LR) adalah cara yang penting untuk 
membuat organisasi Anda tetap kompetitif dan 
sukses. Pelatihan ini mengembangkan 
keterampilan yang diperlukan untuk 
merancang, menerapkan, dan memelihara 
sistem manajemen dan memenuhi persyaratan 
dari berbagai standar seperti, ISO 9001 
(kualitas), ISO 14001 (lingkungan), dan ISO 
45001 (kesehatan & keselamatan kerja).

Hemat 10%.
Tanyakan tentang penawaran paket kursus kami dan 
hemat 10% saat Anda memesan dua kursus sistem 
manajemen atau lebih untuk orang yang sama.

Pelatihan hari ini untuk 
hari esok yang lebih baik.
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Pelatihan sesuai kebutuhan Anda.
Kursus Pelatihan LR Yang Disesuaikan

Inilah sebabnya LR banyak berinvestasi 
dalam pengembangan kemampuan 
pelatihan in-house kami dan pelatih khusus 
untuk memberikan solusi pelatihan yang 
bernilai tinggi dan disesuaikan.

Pelatihan in-house kami memungkinkan 
organisasi untuk memfokuskan investasi 
mereka pada pelatihan untuk memenuhi 
kebutuhan bisnis aktual, tujuan sistem 
manajemen, dan kebutuhan pembelajaran 
karyawan Anda.

Pelatihan in-house dan 
alat bantu pengembangan
Solusi pelatihan yang disesuaikan
Pelatihan dan analisis sistem manajemen 
untuk merancang pengiriman solusi 
pelatihan yang disesuaikan untuk 
memenuhi kebutuhan Anda.

Solusi pengarahan kepemimpinan
Sesi pengarahan manajemen dan 
kepemimpinan eksekutif.

Pelatihan risiko dan peluang
Fasilitasi program pelatihan untuk 
mengidentifikasi dan mengelola risiko, 
peluang, dan masalah yang diketahui.

Workshop
Workshop yang difasilitasi untuk desain dan 
pelaksanaan sistem manajemen, dengan 
menggunakan metodologi, alat bantu, dan 
teknik peningkatan yang telah terbukti.

Pembelajaran & pengembangan
Pelatihan untuk pihak yang berkepentingan, 
untuk membantu pemangku kepentingan 
utama dengan pembelajaran dan 
pengembangan mereka, termasuk manajer 
proses dan auditor rantai pasokan.

Kursus umum, disampaikan secara 
in-house 
Penyampaian kursus standar kami dengan 
penyesuaian aktual menggunakan sistem 
manajemen Anda yang sebenarnya.

Pelatihan & bimbingan
Dukungan, sesi pelatihan dan bimbingan 
untuk membantu tim Anda menerapkan 
sistem manajemen yang efektif.

Manfaat
• Pengembalian investasi yang tinggi

melalui alat bantu dan teknik yang
disesuaikan sehingga memberikan
hasil yang diharapkan

• Pengurangan biaya pelatihan dan
pengembangan per delegasi

• Dalam kemitraan dengan LR,
sesuaikan pelatihan Anda untuk 
memenuhi kebutuhan Anda, yaitu,
siapa, apa, di mana, dan kapan

• Pelatihan diselaraskan dengan
arahan strategis dan tujuan bisnis
organisasi Anda

• Peluang untuk menyatukan tim
internal, termasuk manajemen
puncak, untuk memastikan
dukungan sistem manajemen dan
pendekatan terkoordinasi untuk
meningkatkan kinerja

• Mengembangkan sistem manajemen
Anda dengan cara mentransfer
pembelajaran ke tempat kerja secara
instan

• Meminimalkan gangguan pada
karyawan Anda dan operasional
bisnis sehari-hari.

Janji kami pada Anda
Di LR, kami selalu berusaha untuk bekerja 
dalam kemitraan yang erat dengan Anda 
untuk merancang dan memberikan 
pelatihan yang paling efektif dan hemat 
biaya untuk memenuhi kebutuhan Anda. 
Dengan memaksimalkan laba dari 
investasi Anda, solusi pelatihan in-house 
kami memastikan diberikannya hasil yang 
diharapkan.

Komitmen kami kepada Anda menyangkut 
pengembangan organisasi, sistem 
manajemen Anda, dan karyawan Anda.

Lloyd's Register (LR) mengakui bahwa karyawan dan sistem manajemen adalah inti dari semua organisasi dan bahwa perusahaan berkinerja tinggi 
adalah mereka yang berinvestasi dengan bijak dalam pengembangan keduanya untuk mencapai hasil yang bagus.

Hubungi kami
Untuk membahas persyaratan 
Anda, hubungi +62 21 2964 3500 
atau kirim email ke 
ENQUIRIESID@LR.ORG 
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Pemenuhan:
Dibahas dengan penuh keyakinan.
Lloyd's Register (LR) adalah 
penyedia independen 
terkemuka layanan sertifikasi 
terakreditasi yang mencakup 
beragam standar dan skema 
serta program penjaminan 
khusus.

Di LR, kami memberi layanan kepada 
perusahaan yang beroperasi di semua 
sektor utama di seluruh dunia. Setelah 
asesmen berhasil dilakukan dan 
persetujuan teknis diberikan, kami 
memberi Anda sertifikat.

Mengapa bekerja bersama kami?

Dengan pengakuan dari lebih dari 50 
otoritas akreditasi di seluruh dunia, 
sertifikasi independen memberikan 
kredibilitas bagi pemangku kepentingan 
Anda melalui merek LR yang diakui di 
seluruh dunia. Kami membantu Anda 
berfokus pada apa yang penting bagi 
organisasi dengan menambahkan nilai 
melalui layanan penjaminan yang tepat.

Di Inggris, kami adalah lembaga sertifikasi 
pertama yang memiliki akreditasi dari 
United Kingdom Accreditation Service 
(UKAS), yang berarti Anda dapat meyakini 
bahwa kami memiliki keahlian dan 
profesionalisme untuk melakukan 
asesmen.

Layanan sertifikasi

Di LR, kami bekerja dalam kemitraan 
dengan pelanggan untuk memberikan 
layanan sesuai kebutuhan Anda. Anda 
memiliki beberapa lokasi atau 
memerlukan audit gabungan, kami 
akan melakukan yang terbaik untuk 
membantu Anda dengan cara yang 
praktis dan hemat biaya.

Sertifikasi terakreditasi dari sistem 
manajemen Anda oleh LR dengan 
standar nasional atau internasional 
yang diakui - seperti ISO dan standar 
sektor utama - memberi Anda cara 
yang kredibel untuk mengatasi 
masalah pemangku kepentingan. 
Sistem manajemen yang kuat telah 
terbukti menjadi alat bantu bisnis 
yang berharga dalam mengelola 
risiko, membawa konsistensi pada 
operasi global, memberikan 
perubahan dan mendorong 
peningkatan.Kunjungi situs web kami 

WWW.LR.ORG/ID atau hubungi 
kami di +62 21 2964 3500
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ISO 9001:2015 
Sertifikasi ISO 9001 dari LR cocok untuk 
organisasi berukuran apa pun dan di sektor 
apa pun. Ini menunjukkan bahwa sistem 
manajemen mutu (SMM) mengikuti 
pendekatan yang kuat dan diakui secara 
global yang berfokus pada peningkatan 
berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. 
Dalam banyak kasus, sertifikasi pihak ketiga 
independen terhadap ISO 9001 adalah 
persyaratan perdagangan, sehingga dapat 
membantu memberikan peluang bisnis 
baru, serta mendorong efisiensi internal. 

Jika Anda mulai menerapkan SMM, ingin 
meningkatkan apa yang Anda miliki, perlu 
berfokus pada aspek tertentu dari SMM, 
atau praktisi berpengalaman yang ingin 
mendapatkan kualifikasi formal, kami 
memiliki kursus untuk memenuhi tujuan 
pembelajaran Anda.

Seri AS 9100: 2016
Apa pun Anda, seorang distributor, 
perusahaan yang bergerak di bidang 
pemeliharaan, atau produsen yang bekerja 
di sektor dirgantara, LR dapat memberi 
Anda beragam pelatihan dan layanan 
sertifikasi terhadap seri AS 9100. 

Kami memberikan pelatihan praktis 
terhadap Seri AS 9100 untuk membantu 
organisasi memahami cara menerapkan 
dan mengaudit standar.

IATF 16949:2016
IAFT 16949 adalah spesifikasi sistem 
manajemen mutu untuk sektor otomotif 
dan dalam industri yang ditandai dengan 
berbagai produk berisiko dan berbiaya 
tinggi, sertifikasi dari LR dapat membantu 
mencegah cacat dan mengurangi variasi 
rantai pasokan dan pemborosan. 
Spesialisasi kami adalah pelatihan IATF 
16949 untuk membantu organisasi 
memahami, menjalankan, dan 
mengaudit berdasarkan persyaratan 
standar.
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Kualitas. Melakukannya 
dengan benar ketika tidak 
ada yang melihat.
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Banyak organisasi 
menggunakan audit internal 
untuk membantu mereka 
mencapai sistem manajemen 
dan tujuan dan sasaran 
organisasi.

Jika dilakukan dengan benar, audit 
internal dapat membantu organisasi 
untuk mengidentifikasi masalah, 
melaksanakan perbaikan, dan 
menerapkan solusi praktik terbaik untuk 
membantu meningkatkan kinerja sistem 
manajemen dan organisasi mereka.

Memenuhi persyaratan standar
Audit internal memenuhi persyaratan 
standar sistem manajemen ISO apa 
saja, seperti ISO 9001 dan ISO 14001. 
Mereka mengharuskan organisasi untuk 
melakukan audit internal terjadwal 
secara berkala pada interval yang 
direncanakan untuk menegakkan 
persetujuan mereka saat ini.

Persiapan untuk audit eksternal 
Audit internal membantu Anda 
mempersiapkan audit eksternal. Mereka 
mengidentifikasi area untuk 
peningkatan dan memungkinkan Anda 
membahas tindakan yang diambil 
dengan auditor eksternal.

Identifikasi area perbaikan
Identifikasi masalah internal sangat 
penting untuk meningkatkan kinerja 
organisasi Anda. Audit internal tidak 
hanya mendeteksi masalah, tetapi 
mengidentifikasi dan membuat 
rekomendasi untuk perbaikan.

Kendali uji internal
Organisasi berkembang sepanjang 
waktu. Audit internal membantu 
menilai apakah kendali organisasi saat 
ini masih memadai dalam mengelola 
proses mereka dan dapat 
merekomendasikan di mana perbaikan 
perlu dilakukan.

Efektivitas manajemen puncak
Manajemen puncak bertanggung jawab 
atas sistem manajemen organisasinya. 
Audit internal dapat mengidentifikasi 
masalah kepemimpinan dan membuat 
rekomendasi untuk perbaikan.

Peran dan tanggung jawab
Semua proses dalam suatu organisasi 
harus ditugaskan kepada pemilik dan 
disampaikan kepada orang-orang yang 
diperlukan. Audit internal dapat 
membantu organisasi mengidentifikasi 
siapa yang bertanggung jawab 
kemudian menyampaikannya ke 
seluruh organisasi.

Rencana komunikasi
Organisasi harus menerapkan strategi 
komunikasi yang efektif untuk 
memastikan semua karyawan 
memahami peran dan tanggung jawab 
mereka. Audit internal menilai kualitas 
dan kuantitas informasi yang 
disampaikan dan dapat membantu 
mengidentifikasi dan 
merekomendasikan perbaikan.

Berhasil mengelola risiko
Tujuan audit internal adalah untuk 
memastikan Anda memenuhi 
persyaratan minimum standar ISO apa 
pun. Ini juga merupakan cara yang 
efektif untuk mengidentifikasi dan 
mengurangi risiko untuk membantu 
meningkatkan kinerja organisasi Anda.

Apakah Anda bijak atau tidak? 
Panduan Anda untuk audit internal.
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9 petunjuk audit internal yang efektif
Kompetensi auditor 
internal
Kompetensi auditor internal ISO 19011 
adalah standar internasional untuk 
sistem manajemen audit. Standar ini 
memberi kerangka kerja bagi organisasi 
yang mencari panduan tentang cara 
melakukan audit internal.

Panduan ini menetapkan bahwa auditor 
internal harus kompeten: “kompetensi 
harus dievaluasi melalui proses yang 
mempertimbangkan perilaku pribadi 
dan kemampuan untuk menerapkan 
pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan 
auditor pengalaman kerja, dan 
pengalaman audit.”

Auditor internal baru perlu mengikuti 
kursus auditor internal untuk 
menunjukkan bahwa mereka telah 
menjalani pelatihan auditor. Ini akan 
membantu mereka memahami teknik 
audit praktik terbaik dan bagaimana 
menafsirkan dan menerapkan 
persyaratan standar ISO.

Frekuensi adalah 
kuncinya
Audit internal terhadap persyaratan 
standar harus dijadwalkan pada interval 
reguler yang direncanakan untuk 
menunjukkan kepada lembaga sertifikasi 
bahwa sistem manajemen Anda efektif 
dan terus membaik.

Standar internasional tidak menetapkan 
frekuensi dan jumlah audit internal, 
sehingga organisasi perlu menentukan 
apa yang tepat untuk bisnis mereka. 
Audit dapat dilakukan pada setiap 
interval (mis., bulanan, triwulanan, dua 
kali setahun, sekali setahun) dan harus 
mempertimbangkan kompleksitas 
proses yang terlibat.

Metodologi audit 
internal
Pastikan metodologi audit internal Anda 
selaras dengan pendekatan proses dan 
pemikiran berbasis risiko yang diuraikan 
dalam Annex SL, struktur tingkat tinggi 
untuk semua standar sistem manajemen 
ISO.

Audit internal Anda harus berfokus pada 
memberi nilai kepada organisasi Anda, 
bukan hanya kesesuaian dengan 
persyaratan standar. Annex SL 
menetapkan bahwa pertimbangan harus 
diberikan pada pentingnya proses yang 
bersangkutan, perubahan yang 
memengaruhi organisasi dan hasil audit 
sebelumnya (9.2.2).

Banyak organisasi melakukan audit 
internal secara terpisah-pisah 
menggunakan wawancara tatap muka, 
tetapi tergantung pada ukuran organisasi 
Anda, mungkin membantu untuk 
melibatkan beberapa anggota rantai 
proses dalam format gaya workshop. Ini 
akan menghasilkan dukungan internal 
dan memberi gambaran umum tentang 
tindakan peningkatan berdasarkan 
prioritas, risiko, dan efek penyelesaian.

Enam prinsip manajemen
Melakukan audit internal terhadap enam 
prinsip manajemen dalam ISO 19011 akan 
membantu menjadikan audit sebagai alat 
bantu yang efektif dan andal untuk 
memberikan informasi yang dapat 
ditindaklanjuti oleh organisasi untuk 
meningkatkan kinerja mereka.

Prinsip-prinsip ini akan memungkinkan 
auditor, yang saling bekerja secara 
independen, untuk mencapai 
kesimpulan yang sama dalam situasi 
serupa:

Integritas
Auditor internal harus beroperasi tanpa 
berpihak dan peka terhadap pengaruh 
pada penilaian karyawan, menunjukkan 
kompetensi, dan mematuhi semua 
persyaratan hukum yang berlaku.

Penyajian yang adil
Setiap temuan audit, kesimpulan, dan 
laporan harus mencerminkan aktivitas 
audit secara akurat. Pastikan bahwa 
hambatan signifikan dilaporkan dan 
semua komunikasi adalah benar, 
akurat, objektif, tepat waktu, dan 
lengkap.

Kecermatan profesional
Pastikan audit internal dilakukan 
dengan menggunakan kehati-hatian 
dan pertimbangan yang masuk akal 
dibuat dalam semua situasi audit.

Kerahasiaan
Bersikap bijak. Organisasi harus dapat 
mempercayai auditor mereka untuk 
menangani informasi sensitif atau 
rahasia dengan cara yang benar.

Independensi
Pastikan konflik kepentingan 
diselesaikan. Auditor internal harus 
benar-benar independen dari kegiatan 
atau proses yang diaudit atau setiap 
upaya harus dilakukan untuk mendorong 
objektivitas.

Pendekatan berbasis bukti
Hasilkan bukti berdasarkan sampel 
informasi yang tersedia menggunakan 
metode pengambilan sampel yang 
efektif.

Pendekatan proses
Annex SL memfasilitasi penggunaan 
pendekatan proses dalam sistem 
manajemen organisasi Anda, oleh karena 
itu audit internal Anda perlu menerapkan 
pendekatan serupa.

Pelaksanaan program audit harus 
dipantau dan diukur untuk memastikan 
tujuannya tercapai dan perbaikan 
diidentifikasi.

Mengevaluasi efektivitas
Penting bagi auditor internal untuk 
mengevaluasi efektivitas sistem 
manajemen organisasi Anda untuk 
membantu mengidentifikasi masalah dan 
bidang apa pun yang perlu diperbaiki. Ini 
menjadikan audit internal sebagai alat 
bantu penting untuk membantu 
meningkatkan kinerja sistem manajemen 
dan organisasi Anda secara bersamaan.

Memverifikasi ketaatan
Auditor internal yang baik tidak hanya 
mengandalkan dokumen dan catatan 
sebagai bukti ketaatan pada proses, 
namun menyadari sejak awal bahwa 
mereka berurusan dengan kepribadian 
seperti halnya proses dan prosedur. 
Mereka perlu mewawancarai karyawan 
dan mengamati operasi, tetapi penting 
untuk meyakinkan mereka yang diaudit 
bahwa fungsi utamanya adalah 
mendorong peningkatan, bukan untuk 
menyebutkan nama dan 
mempermalukan. Auditor internal harus 
bersikap terbuka dan jujur terhadap 
karyawan dan menjelaskan bahwa 
mereka bebas mengekspresikan 
pandangan mereka selama audit.

Penting bahwa auditor internal 
membahas temuan mereka dengan 
karyawan yang diaudit dan memberikan 
panduan tentang apa yang perlu 
diperbaiki jika area untuk perbaikan 
teridentifikasi.

Mempersiapkan audit 
internal
Untuk membuat audit internal seefektif 
mungkin, auditor internal harus 
meluangkan waktu untuk 
mempersiapkan audit. Pastikan bahwa 
tersedia jadwal audit terkini dan rencana 
audit yang jelas untuk setiap proses.

Semua pihak dalam jadwal audit, 
termasuk manajemen puncak, harus 
menerima salinan sehingga mereka 
memahami kapan, di mana, dan apa 
yang terlibat dalam audit.

Sebelum audit, auditor internal harus 
mengumpulkan dan meninjau semua 
informasi yang terdokumentasi yang 
relevan, melihat metrik proses, instruksi 
kerja, peta proses, dan diagram alur.

Auditor internal juga harus meninjau 
program audit internal yang ada dan 
hasilnya untuk memastikan tujuan audit 
terpenuhi. Penting bagi auditor internal 
untuk mengidentifikasi peluang untuk 
perbaikan dan menerapkan 
peningkatan ini pada audit internal 
berikutnya.

Strategi audit
Audit internal dapat dilakukan dengan 
berbagai cara sehingga penting untuk 
merencanakan jenis dan jumlah audit 
yang dilakukan. Audit internal tidak 
dapat dilakukan secara terpisah-pisah. 
Untuk memastikan audit internal Anda 
bernilai, lakukan analisis lintas audit 
untuk mendapatkan wawasan nyata 
tentang efektivitas prosedur Anda 
menggunakan berbagai jenis kegiatan 
berbasis audit, seperti:

• Departemen
• Karyawan
• Klausul
• Pelanggan
• Proses.
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Kompetensi auditor 
internal
Kompetensi auditor internal ISO 19011 
adalah standar internasional untuk 
sistem manajemen audit. Standar ini 
memberi kerangka kerja bagi organisasi 
yang mencari panduan tentang cara 
melakukan audit internal.

Panduan ini menetapkan bahwa auditor 
internal harus kompeten: “kompetensi 
harus dievaluasi melalui proses yang 
mempertimbangkan perilaku pribadi 
dan kemampuan untuk menerapkan 
pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan 
auditor pengalaman kerja, dan 
pengalaman audit.”

Auditor internal baru perlu mengikuti 
kursus auditor internal untuk 
menunjukkan bahwa mereka telah 
menjalani pelatihan auditor. Ini akan 
membantu mereka memahami teknik 
audit praktik terbaik dan bagaimana 
menafsirkan dan menerapkan 
persyaratan standar ISO.

Frekuensi adalah 
kuncinya
Audit internal terhadap persyaratan 
standar harus dijadwalkan pada interval 
reguler yang direncanakan untuk 
menunjukkan kepada lembaga sertifikasi 
bahwa sistem manajemen Anda efektif 
dan terus membaik.

Standar internasional tidak menetapkan 
frekuensi dan jumlah audit internal, 
sehingga organisasi perlu menentukan 
apa yang tepat untuk bisnis mereka. 
Audit dapat dilakukan pada setiap 
interval (mis., bulanan, triwulanan, dua 
kali setahun, sekali setahun) dan harus 
mempertimbangkan kompleksitas 
proses yang terlibat.

Metodologi audit 
internal
Pastikan metodologi audit internal Anda 
selaras dengan pendekatan proses dan 
pemikiran berbasis risiko yang diuraikan 
dalam Annex SL, struktur tingkat tinggi 
untuk semua standar sistem manajemen 
ISO.

Audit internal Anda harus berfokus pada 
memberi nilai kepada organisasi Anda, 
bukan hanya kesesuaian dengan 
persyaratan standar. Annex SL 
menetapkan bahwa pertimbangan harus 
diberikan pada pentingnya proses yang 
bersangkutan, perubahan yang 
memengaruhi organisasi dan hasil audit 
sebelumnya (9.2.2).

Banyak organisasi melakukan audit 
internal secara terpisah-pisah 
menggunakan wawancara tatap muka, 
tetapi tergantung pada ukuran organisasi 
Anda, mungkin membantu untuk 
melibatkan beberapa anggota rantai 
proses dalam format gaya workshop. Ini 
akan menghasilkan dukungan internal 
dan memberi gambaran umum tentang 
tindakan peningkatan berdasarkan 
prioritas, risiko, dan efek penyelesaian.

Enam prinsip manajemen
Melakukan audit internal terhadap enam 
prinsip manajemen dalam ISO 19011 akan 
membantu menjadikan audit sebagai alat 
bantu yang efektif dan andal untuk 
memberikan informasi yang dapat 
ditindaklanjuti oleh organisasi untuk 
meningkatkan kinerja mereka.

Prinsip-prinsip ini akan memungkinkan 
auditor, yang saling bekerja secara 
independen, untuk mencapai 
kesimpulan yang sama dalam situasi 
serupa:

Integritas
Auditor internal harus beroperasi tanpa 
berpihak dan peka terhadap pengaruh 
pada penilaian karyawan, menunjukkan 
kompetensi, dan mematuhi semua 
persyaratan hukum yang berlaku.

Penyajian yang adil
Setiap temuan audit, kesimpulan, dan 
laporan harus mencerminkan aktivitas 
audit secara akurat. Pastikan bahwa 
hambatan signifikan dilaporkan dan 
semua komunikasi adalah benar, 
akurat, objektif, tepat waktu, dan 
lengkap.

Kecermatan profesional
Pastikan audit internal dilakukan 
dengan menggunakan kehati-hatian 
dan pertimbangan yang masuk akal 
dibuat dalam semua situasi audit.

Kerahasiaan
Bersikap bijak. Organisasi harus dapat 
mempercayai auditor mereka untuk 
menangani informasi sensitif atau 
rahasia dengan cara yang benar.

Independensi
Pastikan konflik kepentingan 
diselesaikan. Auditor internal harus 
benar-benar independen dari kegiatan 
atau proses yang diaudit atau setiap 
upaya harus dilakukan untuk mendorong 
objektivitas.

Pendekatan berbasis bukti
Hasilkan bukti berdasarkan sampel 
informasi yang tersedia menggunakan 
metode pengambilan sampel yang 
efektif.

Pendekatan proses
Annex SL memfasilitasi penggunaan 
pendekatan proses dalam sistem 
manajemen organisasi Anda, oleh karena 
itu audit internal Anda perlu menerapkan 
pendekatan serupa.

Pelaksanaan program audit harus 
dipantau dan diukur untuk memastikan 
tujuannya tercapai dan perbaikan 
diidentifikasi.

Mengevaluasi efektivitas
Penting bagi auditor internal untuk 
mengevaluasi efektivitas sistem 
manajemen organisasi Anda untuk 
membantu mengidentifikasi masalah dan 
bidang apa pun yang perlu diperbaiki. Ini 
menjadikan audit internal sebagai alat 
bantu penting untuk membantu 
meningkatkan kinerja sistem manajemen 
dan organisasi Anda secara bersamaan.

Memverifikasi ketaatan
Auditor internal yang baik tidak hanya 
mengandalkan dokumen dan catatan 
sebagai bukti ketaatan pada proses, 
namun menyadari sejak awal bahwa 
mereka berurusan dengan kepribadian 
seperti halnya proses dan prosedur. 
Mereka perlu mewawancarai karyawan 
dan mengamati operasi, tetapi penting 
untuk meyakinkan mereka yang diaudit 
bahwa fungsi utamanya adalah 
mendorong peningkatan, bukan untuk 
menyebutkan nama dan 
mempermalukan. Auditor internal harus 
bersikap terbuka dan jujur terhadap 
karyawan dan menjelaskan bahwa 
mereka bebas mengekspresikan 
pandangan mereka selama audit.

Penting bahwa auditor internal 
membahas temuan mereka dengan 
karyawan yang diaudit dan memberikan 
panduan tentang apa yang perlu 
diperbaiki jika area untuk perbaikan 
teridentifikasi.

Mempersiapkan audit 
internal
Untuk membuat audit internal seefektif 
mungkin, auditor internal harus 
meluangkan waktu untuk 
mempersiapkan audit. Pastikan bahwa 
tersedia jadwal audit terkini dan rencana 
audit yang jelas untuk setiap proses.

Semua pihak dalam jadwal audit, 
termasuk manajemen puncak, harus 
menerima salinan sehingga mereka 
memahami kapan, di mana, dan apa 
yang terlibat dalam audit.

Sebelum audit, auditor internal harus 
mengumpulkan dan meninjau semua 
informasi yang terdokumentasi yang 
relevan, melihat metrik proses, instruksi 
kerja, peta proses, dan diagram alur.

Auditor internal juga harus meninjau 
program audit internal yang ada dan 
hasilnya untuk memastikan tujuan audit 
terpenuhi. Penting bagi auditor internal 
untuk mengidentifikasi peluang untuk 
perbaikan dan menerapkan 
peningkatan ini pada audit internal 
berikutnya.

Strategi audit
Audit internal dapat dilakukan dengan 
berbagai cara sehingga penting untuk 
merencanakan jenis dan jumlah audit 
yang dilakukan. Audit internal tidak 
dapat dilakukan secara terpisah-pisah. 
Untuk memastikan audit internal Anda 
bernilai, lakukan analisis lintas audit 
untuk mendapatkan wawasan nyata 
tentang efektivitas prosedur Anda 
menggunakan berbagai jenis kegiatan 
berbasis audit, seperti:

• Departemen
• Karyawan
• Klausul
• Pelanggan
• Proses.
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KURSUS BERSERTIFIKASI

A17489
KURSUS BERSERTIFIKASI

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang
Pesan Sekarang

Apresiasi dan Penafsiran ISO 9001

1 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Manajer Sistem Kualitas Baru
• Auditor QMS Internal

Auditor QMS Internal

2 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor / Lead Auditor QMS

Auditor / Lead Auditor 
QMS CQI & IRCA

5 hari

Jika Anda bermaksud untuk menerapkan 
sistem manajemen mutu (QMS) dan ingin 
mencari tahu lebih lanjut, kursus satu 
hari ini memberikan tinjauan umum 
tentang QMS dan ISO 9001 untuk 
menunjukkan bagaimana sistem yang 
efektif dapat meningkatkan kinerja bisnis 
Anda. 

Kursus ini menguraikan definisi dan 
terminologi penting, tujuan dan maksud 
dari ISO 9001, persyaratan standar utama 
dan bagaimana semuanya ini saling 
berhubungan.

Audit internal memenuhi persyaratan ISO 
9001, yang menetapkan bahwa audit 
reguler harus dilakukan pada interval 
yang direncanakan untuk menegakkan 
persetujuan. Jika dilakukan dengan 
benar, audit internal dapat 
meningkatkan kinerja organisasi dan 
SMM Anda pada saat yang bersamaan.

Kursus ini sangat penting jika Anda 
membutuhkan keterampilan yang 
diperlukan untuk melakukan audit 
internal. Ini akan mengajarkan Anda cara 
untuk merencanakan, mempersiapkan, 
mengevaluasi, dan melakukan tindakan 
korektif.

Lanjutkan pengembangan profesional 
Anda dengan mengikuti kursus pelatihan 
lead auditor ini. Penyelesaian yang 
berhasil meningkatkan kredibilitas Anda 
sebagai lead auditor dan memenuhi 
persyaratan pelatihan formal yang 
ditetapkan oleh CQI & IRCA.

Selama lima hari, Anda belajar 
bagaimana merencanakan, 
mempersiapkan, melakukan, 
melaporkan, dan menindaklanjuti 
temuan audit. Menggunakan ISO 19011, 
kursus ini akan memberi Anda kerangka 
kerja praktik terbaik audit.

Perkembangan masa depan Anda
• Kursus Konversi Auditor / Lead 

Auditor K3 dan EMS CQI & IRCA
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Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

In-house 5 hari 3 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor QMS Internal
• Auditor / Lead Auditor QMS

1 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor Internal Seri 9100:2016

2 hari

Jika Anda seorang lead auditor yang 
memenuhi kualifikasi CQI & IRCA untuk 
disiplin sistem manajemen lainnya, 
kursus pelatihan ini dapat 
menambahkan ISO 9001 ke portofolio 
lead auditor Anda.

Kursus pelatihan yang diakui CQI & IRCA 
ini menganalisis definisi dan klausul 
penting dalam ISO 9001. Menerapkan 
pengetahuan lead auditor Anda saat ini, 
kursus ini akan menunjukkan kepada 
Anda cara untuk merencanakan, 
melakukan, dan melaporkan audit sistem 
manajemen kualitas.

Jika Anda baru dalam manajemen 
kualitas dan ingin menerapkan atau 
meningkatkan QMS Anda, kursus tiga 
hari ini memberi Anda keterampilan yang 
diperlukan.

Anda akan memperoleh pemahaman 
yang lebih luas tentang ISO 9001 dan 
persyaratannya, mempelajari cara 
mengembangkan proses dan prosedur 
kebijakan mutu yang efektif, mengelola 
aktivitas audit Anda, menerapkan 
tindakan korektif, dan mengembangkan 
proses tinjauan manajemen yang efektif.

Sertifikasi untuk seri standar 9100 sering 
merupakan prasyarat untuk berbisnis di 
sektor kedirgantaraan dan pertahanan 
dan digunakan oleh organisasi 
kedirgantaraan terkemuka dan rantai 
pasokan mereka.

Kursus pelatihan satu hari ini 
memberikan pemahaman mendalam 
tentang format, ruang lingkup, struktur, 
isi, dan persyaratan tingkat tinggi dari 
seri 9100 dan apa yang diperlukan untuk 
memenuhi persyaratan ini.

Untuk menunjukkan bahwa organisasi 
Anda sesuai dengan standar seri 9100, 
Anda diharuskan melakukan audit 
internal yang terencana secara berkala.

Selama kursus pelatihan dua hari ini, 
Anda akan belajar cara menyelaraskan 
pengetahuan ISO 9001 Anda untuk 
membantu merencanakan, 
mempersiapkan, dan melaksanakan 
audit internal terhadap standar seri 9100, 
memahami cara meninjau temuan Anda 
dan membuat rekomendasi untuk 
perbaikan.

Untuk membahas persyaratan Anda 
harap hubungi +62 21 2964 3500

Kami menghadiri kursus Auditor QMS Internal dan mendapati 
pelatihnya sangat baik. Dia membuat pelatihan menarik dan 
menyenangkan, penyampaiannya jelas dan mudah dipahami.

Steve Egan  Teknisi Bagian Layanan, APAK Group Limited 

Konversi Auditor / Lead Auditor 
QMS CQI & IRCA

Manajer Sistem Kualitas Baru Auditor Internal Seri 9100:2016Pengantar tentang Seri 9100:2016
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Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

1 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor Internal IATF 16949:2016

2 hari

Berdasarkan ISO 9001, IATF 16949: 2016 
adalah standar sistem manajemen mutu 
yang berisi persyaratan tambahan 
khusus untuk sektor otomotif dan sering 
kali merupakan persyaratan kontrak.

Dengan mengikuti kursus pelatihan satu 
hari ini, Anda memperoleh pemahaman 
yang lebih luas tentang persyaratan 
standar, maksud, tujuan, dan sasaran 
utamanya dan belajar cara untuk 
menafsirkan dan menerapkan 
persyaratan ini ke dalam organisasi Anda.

Untuk menunjukkan bahwa organisasi 
Anda sesuai dengan prinsip-prinsip 
standar IAFT 16949, audit internal yang 
direncanakan harus dilakukan secara 
berkala.

Hadiri kursus pelatihan dua hari ini dan 
dapatkan pemahaman tentang cara 
untuk merencanakan, mempersiapkan, 
dan melakukan audit internal, 
melaporkan temuan Anda, dan 
mengembangkan, menerapkan, dan 
mengevaluasi tindakan korektif apa pun 
sebagai hasil audit Anda.
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Pengantar tentang IATF 
16949:2016

Auditor Internal IATF 16949:2016

Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



ISO 14001:2015
Kelola dampak lingkungan dan tunjukkan 
kepada pemangku kepentingan bahwa 
Anda berkomitmen untuk meningkatkan 
kinerja lingkungan dengan menerapkan 
sistem manajemen lingkungan (EMS) yang 
disertifikasi menurut ISO 14001.

ISO 14001 memberikan penekanan lebih 
besar pada peningkatan kinerja 
lingkungan secara proaktif dan 
menanamkan manajemen lingkungan 
dalam rencana strategis organisasi. 
Sangat cocok untuk organisasi dari 
berbagai ukuran dan sektor apa saja.

Dari pengenalan dan pelaksanaan ISO 
14001, hingga kursus pelatihan audit 
internal dan kepemimpinan, LR dapat 
memberikan pelatihan di mana pun Anda 
berada dalam perjalanan menuju 
sertifikasi ISO 14001 Anda.

ISO 50001:2018
Sistem manajemen energi (EnMS) yang 
disertifikasi menurut ISO 50001 dapat 
membantu organisasi Anda 
mengembangkan pendekatan sistematis 
untuk terus meningkatkan kinerja 
energinya. Ini tidak hanya mendukung 
organisasi Anda untuk mengelola 
konsumsi energi sehingga mengurangi 
biaya, tetapi juga membantu mengurangi 
jejak karbon organisasi Anda.

Manfaat ini saja berarti bahwa lebih 
banyak organisasi mengambil sertifikasi 
ISO 50001. Tetapi apa yang menjadi 
semakin penting di dunia dewasa ini, 
adalah ketergantungan organisasi pada 
orang lain untuk menyediakan energi 
untuk beroperasi. ISO 50001 juga dapat 
membantu mengelola dan mengurangi 
risiko ini jika hal terburuk terjadi.

Jika Anda ingin menerapkan EnMS yang 
disertifikasi menurut ISO 50001, LR dapat 
membantu pula. Kami memberi pelatihan 
tentang prinsip-prinsip manajemen energi 
serta pengenalan pada dan pelatihan 
auditor internal.

Meningkatkan kinerja lingkungan 
Anda secara proaktif.
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Menghemat energi untuk masa 
depan yang lebih cerah.
Menerapkan sistem manajemen energi efektif (EnMS) 
yang disertifikasi menurut ISO 50001 membantu 
organisasi untuk terus meningkatkan kinerja energi 
mereka. Dengan mengurangi konsumsi energi, organisasi 
dapat menghemat uang, melindungi lingkungan dan 
meningkatkan jejak karbon mereka.

ISO 50001 diterbitkan
Diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2018, 
ISO 50001: 2018 telah direvisi untuk 
mencerminkan Annex SL, struktur tingkat 
tinggi untuk semua standar ISO baru dan 
yang direvisi.

Standar baru meningkatkan kompatibilitas 
dengan ISO 14001 dan standar sistem 
manajemen ISO lainnya dan membawa 
manajemen energi dan peningkatan 
berkelanjutan ke dalam inti organisasi.

Dengan fokus yang lebih besar pada 
peningkatan kinerja energi & proses 
penggunaan energi serta peningkatan 
pengumpulan dan normalisasi data, 
standar baru ini merupakan peluang bagi 
organisasi untuk menyelaraskan EnMS 
mereka dengan arahan strategis mereka.
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Persyaratan baru
Standar baru mengharuskan organisasi 
untuk melihat di luar kebutuhan energi 
mereka sendiri dan mempertimbangkan 
apa persyaratan eksternal dan risiko 
yang ada. Risiko dan peluang harus 
dipertimbangkan sebagai bagian dari 
pengambilan keputusan strategis tingkat 
tinggi untuk memastikan prinsip-prinsip 
manajemen energi terintegrasi ke dalam 
struktur organisasi.

Dengan ISO 50001: 2018 yang 
menggunakan Annex SL, fokus pada 
konteks organisasi dan peran 
manajemen puncak menguat. Dengan 
dukungan mereka, hal ini mendorong 
kontribusi karyawan, memastikan 
kebutuhan pihak yang berkepentingan 
terpenuhi.

Di mana pun posisi organisasi Anda, 
dalam masa transisi atau menerapkan 
ISO 50001: 2018, Anda harus memberi 
perhatian khusus pada:

Konteks organisasi
Konteks Organisasi membantu 
organisasi mengidentifikasi kebutuhan 
pihak yang berkepentingan, baik internal 
maupun eksternal. Ini membantu 
organisasi untuk memahami manajemen 
energi secara internal dan eksternal, 
memberikan kejelasan tentang tujuan 
dan rencana strategis.

Kepemimpinan
Mendapatkan dukungan dan 
keterlibatan dari manajemen puncak 
akan memberdayakan dan memotivasi 
karyawan untuk memenuhi komitmen 
manajemen energi mereka, berbagi 
tanggung jawab untuk memenuhi tujuan 
manajemen energi organisasinya.

Pemikiran berbasis risiko
Dengan mengadopsi pendekatan berbasis 
risiko, organisasi akan meningkatkan 
ketahanan organisasi mereka dengan 
mengantisipasi, mengadaptasi, dan 
menanggapi risiko dan peluang 
manajemen energi.

Pendekatan proses yang ditingkatkan 
Menggunakan pendekatan proses dapat 
memberi wawasan dan struktur untuk 
memungkinkan organisasi 
mempertimbangkan prinsip manajemen 
energi mereka secara keseluruhan. Secara 
keseluruhan, pendekatan proses 
menghasilkan pencapaian yang lebih 
konsisten dari tujuan manajemen energi 
organisasi, meningkatkan kepuasan 
pelanggan, kepercayaan diri, dan reputasi.

Perubahan signifikan lainnya
Untuk membantu organisasi mengelola 
penggunaan energi mereka dengan lebih baik, 
dan menunjukkan kinerja energi mereka, 
standar baru telah memperkenalkan:

• normalisasi indikator kinerja energi (EnPI)
dan data dasar energi terkait (EnB)

• klarifikasi tentang persyaratan rencana
pengumpulan data energi

• fokus umum untuk memastikan bahwa
berbagai konsep kunci yang terkait dengan
kinerja energi jelas dan dapat diakses.

Bagaimana Lloyd's Register 
dapat membantu?
Penyedia layanan profesional terkemuka 
untuk layanan pelatihan dan asesmen, LR 
dapat menyediakan berbagai layanan 
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 
Anda.

Untuk membantu Anda beralih ke ISO 50001: 
2018, kami telah mengembangkan workshop 
pembaruan setengah hari. Dengan 
memberikan tinjauan luas dan sifat dari 
persyaratan baru, workshop ini akan 
membantu mendeteksi celah dalam EnMS 
Anda saat ini untuk memandu organisasi 
Anda melalui transisi ke ISO 50001:2018.

Kami juga menyediakan layanan asesmen 
analisis kesenjangan ISO 50001: 2018. 
Kegiatan disampaikan oleh seorang penilai, 
kami memeriksa sistem manajemen energi 
Anda dan kesiapannya untuk beralih ke 
standar baru. Berdasarkan temuan tersebut, 
penilai Anda memberikan saran apakah 
organisasi Anda siap untuk asesmen atau 
menunjukkan bidang untuk perbaikan.

Untuk informasi lebih lanjut 
Untuk dukungan transisi, 
kunjungi WWW.LR.ORG/ID 
atau hubungi +62 21 2964 3500

Agustus 
2016
Draf Komite 2 (CD2) 
diterbitkan untuk 
dikomentari

Januari 
2017
Draf Komite 3 (CD3) 
diterbitkan untuk 
dikomentari 

Agustus 
2017
Draf Standar 
Internasional (DIS) 
diterbitkan untuk 
dikomentari

Maret 
2018
Pertemuan TC301 
untuk menghasilkan 
Draf Akhir Standar 
Internasional (Final 
Dra� International 
Standard, FDIS)

Mei 
2018
Draf Akhir Standar 
Internasional (FDIS) 
diterbitkan

Agustus 
2018
ISO 50001:2018 
diterbitkan
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Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan SekarangPesan Sekarang

1 hari 2 hari 5 hari 3 hari

A18074

Kenali EMS dan ISO 14001 dengan 
menghadiri kursus pelatihan satu hari ini. 
Ini memberikan pemahaman tentang 
persyaratan utama dan terminologi 
penting untuk membantu Anda 
menafsirkan standar.

Untuk memastikan Anda menerapkan 
EMS yang efektif, kursus pelatihan satu 
hari ini menjelaskan pentingnya 
undang-undang lingkungan dan 
memberikan panduan dalam 
menentukan aspek dan dampak 
lingkungan.

ISO 14001 mensyaratkan organisasi 
untuk melakukan audit internal reguler 
pada interval yang direncanakan 
sepanjang tahun. Kursus pelatihan dua 
hari ini memberi pemahaman mendalam 
tentang cara untuk menyusun, 
merencanakan, dan mempersiapkan 
audit, termasuk Pengembangan da�ar 
periksa yang efektif.

Ini juga menjelaskan cara melakukan 
audit, mengumpulkan bukti, melaporkan 
temuan Anda, dan menerapkan tindakan 
korektif apa pun yang mungkin 
diperlukan.

Dengan menyelesaikan lima hari kursus 
lead auditor terakreditasi ini, artinya 
persyaratan CQI & IRCA telah terpenuhi, 
sehingga Anda dapat menjadi lead 
auditor lingkungan bersertifikat yang 
dapat meningkatkan kredibilitas Anda.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip 
dalam ISO 19011, kursus ini akan 
memungkinkan Anda untuk 
merencanakan, melakukan, 
mengumpulkan bukti objektif, 
melaporkan temuan, menulis dan 
menilai laporan ketidaktaatan, dan 
merekomendasikan tindakan korektif 
apa pun untuk membangun ketaatan 
terhadap ISO 14001.

Jika Anda adalah lead auditor yang 
terakreditasi CQI & IRCA dan ingin 
memperluas keterampilan Anda ke EMS, 
kursus pelatihan tiga hari ini akan 
mentransfer pengetahuan Anda saat ini 
dan kemudian menjelaskan 
keterampilan yang diperlukan untuk 
mengaudit EMS.

Keberhasilan penyelesaian kursus 
konversi lead auditor EMS ini akan 
memenuhi persyaratan CQI & IRCA untuk 
menjadi auditor lead EMS bersertifikat 
tanpa mengikuti kursus lima hari penuh.
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Apresiasi dan Penafsiran 
ISO 14001

Auditor EMS Internal Konversi Auditor / Lead Auditor 
EMS CQI & IRCA

Auditor / Lead Auditor 
EMS CQI & IRCA

KURSUS BERSERTIFIKASI

A18008

KURSUS BERSERTIFIKASI

Perkembangan masa depan Anda
• Kursus Konversi Auditor / Lead 

Auditor K3 dan QMS

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor / Lead Auditor EMS 

CQI & IRCA

Perkembangan masa depan Anda
• Manajer Sistem Lingkungan Baru
• Auditor EMS Internal

Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



For more information
In-depth course outlines, further dates and locations can
be found at WWW.ID.LRQA.COM/environmental-training| +62 21 2964 3500

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang
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3 hari Kursus ini disampaikan secara in-house Kursus ini disampaikan secara in-house Kursus ini disampaikan secara in-house

Jika Anda baru dalam manajemen 
lingkungan, kursus tiga hari ini akan 
memberikan keterampilan dan 
pengetahuan yang diperlukan untuk 
membantu Anda memahami dan 
menerapkan ISO 14001.

Kursus ini menjelaskan persyaratan 
utama ISO 14001, cara untuk 
mengembangkan kebijakan dan tujuan 
lingkungan, merencanakan dan 
meninjau kegiatan audit lingkungan 
Anda, dan menerapkan tindakan korektif 
apa pun yang diidentifikasi untuk 
memastikan ketaatan terhadap ISO 
14001.

Ingin memperoleh sertifikasi ISO 14001 
dan butuh bantuan dalam menerapkan 
EMS yang efektif? Kursus dua hari ini 
dapat membantu Anda.

Kursus ini memberi Anda keterampilan 
untuk merancang dan menerapkan EMS 
yang efektif sesuai dengan persyaratan 
ISO 14001, cara untuk mengembangkan 
kebijakan dan tujuan lingkungan, 
menentukan aspek dan dampak 
lingkungan, serta menjelaskan 
pentingnya peraturan lingkungan.

Ditujukan untuk auditor internal QMS 
berpengalaman yang ingin 
melaksanakan EMS atau audit internal 
gabungan QMS/EMS, kursus pelatihan ini 
akan membantu mentransfer 
keterampilan audit internal Anda yang 
ada untuk melakukan audit terhadap ISO 
14001.

Kursus ini memberi analisis mendalam 
tentang persyaratan utama dan 
kesamaannya dengan ISO 9001, cara 
menentukan aspek & dampak 
lingkungan, serta menjelaskan 
pentingnya peraturan.

Untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001, 
EMS Anda harus memasukkan proses dan 
prosedur untuk memastikan organisasi 
Anda mematuhi hukum lingkungan.

Disampaikan secara in-house, kursus ini 
memberikan pemahaman dasar tentang 
undang-undang lingkungan saat ini, cara 
mengidentifikasi dan mengakses 
undang-undang yang berlaku, dan 
peraturan pengatur utama bidang 
lingkungan di Timur Tengah yang berlaku 
untuk organisasi dan sistem manajemen 
lingkungan Anda.

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor EMS Internal
• Auditor / Lead Auditor EMS 

CQI & IRCA

Untuk membahas persyaratan Anda 
harap hubungi +62 21 2964 3500

Untuk membahas persyaratan Anda 
harap hubungi +62 21 2964 3500

Untuk membahas persyaratan Anda 
harap hubungi +62 21 2964 3500

Manajer Sistem Lingkungan 
baru

Menjalankan ISO 14001 Perundang-undangan tentang 
Lingkungan – Memulai

Audit EMS untuk Auditor QMS

Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih lanjut 
dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Setengah hari 1 hari 2 hari

Jika organisasi Anda saat ini disertifikasi 
menurut ISO 50001: 2011 dan ingin 
mengalihkan EnMS Anda agar 
mencerminkan persyaratan standar ISO 
50001: 2018, workshop ini dapat 
membantu.

Dengan memberi ikhtisar tentang Annex 
SL dan cakupan serta sifat perubahan 
terhadap standar baru, kursus ini akan 
membantu mendeteksi setiap celah 
dalam EnMS Anda saat ini untuk 
memandu organisasi Anda melalui 
transisi.

Terdapat banyak manfaat yang terkait 
dengan pengelolaan konsumsi energi 
Anda, mulai dari pemenuhan 
undang-undang dan mengatasi 
perubahan iklim hingga menghemat 
uang dan melestarikan sumber daya.

Hadiri kursus pelatihan satu hari ini 
untuk mendapatkan pemahaman 
tentang prinsip-prinsip manajemen 
energi, sumber-sumber regulasi energi 
yang relevan, pedoman dan standar, 
serta metode dan teknologi khas untuk 
meningkatkan efisiensi.

Jika Anda adalah anggota tim 
manajemen energi, kursus dua hari ini 
akan memberikan lebih banyak informasi 
tentang prinsip-prinsip manajemen 
energi dan bagaimana semuanya ini 
dapat meningkatkan kinerja energi Anda.

Kursus ini memperkenalkan persyaratan 
ISO 50001 dan cara menerapkannya pada 
penggunaan dan konsumsi energi. Ini 
juga membantu Anda mengidentifikasi 
cara untuk meningkatkan kinerja energi 
dan mengembangkan basis data energi.
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Perkembangan masa depan Anda
• Apresiasi dan Penafsiran ISO 50001
• Auditor Internal ISO 50001

Workshop Pembaruan 
ISO 50001:2018

Dasar-dasar ISO 50001 untuk 
Tim Energi

Prinsip-prinsip Manajemen Energi



KURSUS BERSERTIFIKASI

A17489

KURSUS BERSERTIFIKASI

Pesan SekarangPesan Sekarang
Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

1 hari 2 hari 5 hari 3 hari

Anda bertanggung jawab atas 
manajemen energi dalam organisasi? 
Maka kursus satu hari ini merupakan 
pengantar yang tepat tentang ISO 50001 
dan persyaratan utama sistem 
manajemen energi (EnMS).

Untuk membantu menerapkan EnMS 
yang efektif, kursus ini memberikan 
gambaran umum tentang berbagai 
definisi penting dan latar belakang, 
tujuan, dan manfaat dari ISO 50001. 
Ini juga menjelaskan bagaimana EnMS 
memastikan bahwa setiap kewajiban 
hukum energi yang relevan dipenuhi.

Untuk mencapai ISO 50001 Anda 
diharuskan untuk melakukan audit 
internal yang teratur dan terencana 
terhadap standar untuk memastikan 
EnMS Anda masih memenuhi sistem 
manajemen dan tujuan bisnis.

Kursus ini adalah untuk mereka yang 
ingin menjadi auditor internal atau 
memperluas keterampilan audit mereka 
yang mencakup ISO 50001. Anda akan 
belajar cara untuk merencanakan, 
melakukan, melaporkan, meninjau, dan 
menerapkan tindakan korektif apa pun 
yang diperlukan.

Lanjutkan pengembangan profesional 
Anda dan hadiri kursus lima hari yang 
terda�ar di CQI & IRCA ini dan jika 
berhasil menyelesaikannya, tidak hanya 
akan memperluas keterampilan audit 
Anda, tetapi juga akan memberi Anda 
kualifikasi bersertifikat.

Anda akan belajar cara untuk 
merencanakan, menyiapkan, melakukan, 
mengelola, melaporkan, mengkaji 
temuan, mengidentifikasi, dan menilai 
setiap ketidaksesuaian yang memastikan 
peningkatan berkelanjutan dan 
pemenuhan terhadap ISO 50001.

Jika Anda sudah menjadi lead auditor 
saat ini dan ingin memperluas 
kemampuan dalam manajemen energi, 
kursus ini cocok untuk Anda. Kursus ini 
telah dikembangkan untuk lead auditor 
dari disiplin sistem manajemen lain yang 
ingin memperluas keterampilan audit 
mereka ke ISO 50001.

Dengan mentransfer pengetahuan lead 
auditor Anda saat ini, kursus ini 
menjelaskan keterampilan tambahan 
yang diperlukan untuk berhasil 
mengaudit ENMS terhadap persyaratan 
ISO 50001.

Apresiasi dan Penafsiran 
ISO 50001

Auditor Internal ISO 50001 Konversi Lead Auditor EnMS 
ISO 50001

EnMS ISO 50001 CQI & IRCA
Lead Auditor

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor Internal ISO 50001
• Lead Auditor EnMS ISO 50001

CQI & IRCA

Perkembangan masa depan Anda
• Lead Auditor EnMS ISO 50001

CQI & IRCA
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Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



Sistem manajemen kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3) yang efektif dan 
kuat dapat membantu organisasi 
mengubah bahaya tidak terkendali 
menjadi risiko terkendali, sehingga 
menjaga kesejahteraan karyawan dan 
bisnis Anda.

OHSAS 18001:2007
Pertama kali dikembangkan pada tahun 
1999 dan kemudian direvisi pada tahun 
2007, OHSAS 18001 adalah tanggapan 
industri terhadap permintaan standar 
sistem manajemen K3 yang penting. Kini 
OHSAS 18001 akan digantikan oleh ISO 
45001, standar internasional yang baru 
dikembangkan untuk manajemen K3.

ISO 45001:2018
Tujuan keseluruhan dari ISO 45001 sama 
dengan OHSAS 18001 dengan penyelarasan 
semua standar sistem manajemen K3 
menjadi satu standar, yang bertujuan untuk 
menghilangkan kebingungan dan 
fragmentasi pasar. 

Anda bersertifikat OHSAS 18001?
Pada bulan Maret 2018, publikasi ISO 45001 
memberi waktu tiga tahun pada organisasi 
lama yang sesuai dengan OHSAS 18001, 
untuk bermigrasi ke standar baru sebelum 
standar tersebut ditarik.

LR telah mengembangkan serangkaian 
kursus pelatihan ISO 45001 untuk 
membantu migrasi Anda. Mulai dari 
workshop pembaruan dan mempersiapkan 
kursus, hingga kursus migrasi auditor 
internal dan lead auditor.

Mencari ISO 45001?
Untuk membantu organisasi memahami 
persyaratan dalam ISO 45001 dan 
menerapkan standar sistem manajemen K3 
yang efektif, LR telah mengembangkan 
berbagai kursus pelatihan ISO 45001 yang 
sesuai dengan kebutuhan Anda. Di mana 
pun posisi Anda, baru memulai perjalanan 
ISO 45001 atau ingin menambah portofolio 
profesional Anda, kami dapat membantu.
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Menempatkan kesehatan dan 
keselamatan sebagai hal 
terpenting dalam bisnis Anda.



Diterbitkan pada bulan Maret 2018, ISO 
45001 adalah standar ISO pertama untuk 
manajemen kesehatan dan keselamatan 
kerja (K3). Ditetapkan untuk menggantikan 
OHSAS 18001 pada bulan Maret 2021, 
organisasi yang telah sesuai dengan 
OHSAS 18001 akan memiliki waktu tiga 
tahun untuk bermigrasi ke standar baru.

ISO 45001 dengan Lloyd’s Register (LR)

Di mana pun posisi organisasi Anda, baru 
dalam hal manajemen K3 atau 
bersertifikasi OHSAS 18001, kami dapat 
membantu!

OHSAS 18001 hingga ISO 45001 
Pelatihan Migrasi
Dikembangkan untuk mendukung migrasi 
organisasi dari OHSAS 18001, kami 
memiliki berbagai kursus pelatihan yang 
sesuai dengan kebutuhan Anda.

Pelatihan ISO 45001
Kami menawarkan berbagai kursus untuk 
organisasi tanpa sertifikasi OHSAS 18001. 
Kursus berkisar antara pengantar kursus 
auditor internal dan lead auditor, jadi di 
mana pun Anda berada dalam perjalanan 
sertifikasi Anda, kami memiliki kursus yang 
dapat membantu!

Analisis Kesenjangan ISO 45001 
Aktivitas yang disampaikan oleh penilai ini 
memungkinkan Anda melihat apakah 
organisasi Anda siap untuk asesmen. 
Berdasarkan temuan tersebut, penilai akan 
memberi tahu apakah organisasi Anda siap 
untuk asesmen atau menunjukkan bidang 
yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Asesmen dan Sertifikasi ISO 45001
Sebagai lembaga sertifikasi terakreditasi 
UKAS pertama, memilih LR untuk asesmen 
ISO 45001 Anda berarti sertifikat Anda akan 
memiliki kredibilitas bagi pemangku 
kepentingan.

Untuk informasi lebih lanjut 
Kunjungi WWW.LR.ORG/ID 
atau hubungi +62 21 2964 3500
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ISO 45001: mengutamakan 
kesehatan dan keselamatan.



Apakah ISO 45001 baik untuk bisnis? Pertanyaan Anda terjawab.

Menurut Organisasi Buruh 
Internasional (ILO), lebih 
dari 2,78 juta orang 
meninggal setiap tahun 
karena penyakit atau 
kecelakaan terkait 
pekerjaan - berarti lebih 
dari 7.500 orang per hari. 
374 juta lainnya akibat 
kecelakaan tidak fatal dan 
penyakit terkait pekerjaan 
dilaporkan setiap tahun, 
yang menyebabkan 
kesengsaraan manusia dan 
biaya yang signifikan bagi 
perekonomian.

OHSAS 18001 dikembangkan pada tahun 
1999 sebagai respons terhadap permintaan 
industri akan sistem manajemen kesehatan & 
keselamatan kerja (K3). Ini membantu 
organisasi untuk menunjukkan bahwa 
mereka telah berhasil mengubah bahaya 
mereka yang tidak terkendali menjadi risiko 
terkendali, menjaga kesejahteraan karyawan 
dan bisnis pada saat yang bersamaan.

Diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2018, ISO 
45001 telah dikembangkan untuk membantu 
organisasi menyediakan tempat kerja yang 
aman dan sehat untuk semua. Ini 
menyelaraskan berbagai standar sistem 
manajemen K3 nasional (termasuk OHSAS 
18001) menjadi satu standar, dengan maksud 
untuk menghilangkan kebingungan dan 
fragmentasi pasar.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran umum tentang apa arti ISO 45001 
bagi Anda dan organisasi Anda.

Bukankah OHSAS 18001 
sudah diterima di dunia 
internasional?
Sejak diluncurkan pada tahun 1999, 
OHSAS 18001 telah digunakan untuk 
meningkatkan kinerja K3 oleh organisasi 
di hampir 130 negara. Meskipun telah 
diselaraskan dengan beberapa standar 
nasional dan regional, tidak semua 
standar didukung dan masih ada 
beberapa kebingungan di pasar.

Dengan semua standar yang ditinjau dan 
diperbarui secara berkala, standar ISO 
mengenai Kesehatan & Keselamatan 
Kerja merupakan langkah logis 
berikutnya untuk mendorong kinerja K3 
yang lebih baik di seluruh dunia. ISO 
45001 memiliki tujuan yang sama 
dengan OHSAS 18001, hanya saja 
menggunakan Annex SL, struktur tingkat 
tinggi yang digunakan untuk semua 
standar ISO baru dan direvisi.

Untuk siapa ISO 45001?
ISO 45001 dapat diterapkan pada 
organisasi berskala apa pun, pada sektor 
dan lokasi industri mana pun. Jika 
organisasi Anda tidak memiliki sistem 
manajemen K3 formal atau belum atau 
hanya tidak mencapai asesmen 
eksternal, ISO 45001 adalah kesempatan 
untuk menunjukkan komitmen Anda 
dalam mencegah cedera yang terkait 
dengan pekerjaan dan kesehatan yang 
buruk dan untuk menyediakan tempat 
kerja yang aman dan sehat.

Semua organisasi tersebut telah sesuai 
dengan OHSAS 18001 dan ingin terus 
menunjukkan komitmen K3 mereka, 
memiliki waktu tiga tahun sejak Maret 
2018 untuk bermigrasi ke ISO 45001.
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Apakah pekerja perlu 
lebih banyak 
berpartisipasi?
ISO 45001 mendefinisikan pekerja sebagai, 
“seseorang yang melakukan pekerjaan 
atau kegiatan terkait pekerjaan yang 
berada di bawah kendali organisasi.” 
Ini termasuk dibayar atau tidak dibayar, 
permanen, sementara atau kasual, 
kontraktor atau agen dan pekerja penuh 
atau paruh waktu.

Jawabannya, ya, pekerja harus 
berpartisipasi dalam mengidentifikasi 
bahaya dan risiko, serta sistem 
manajemen K3 yang berfungsi. Organisasi 
perlu memastikan pekerjanya kompeten 
untuk melakukan perannya dengan aman. 
Ini adalah tanggung jawab manajemen 
puncak yang sekarang bertanggung jawab 
untuk menunjukkan kepemimpinan dan 
komitmen terhadap sistem manajemen K3 
organisasi mereka.

Bagaimana Annex SL 
memengaruhi ISO 45001?
Perbedaan terbesar antara OHSAS 18001 
dan ISO 45001 adalah adopsi Annex SL, 
struktur tingkat tinggi untuk semua 
standar ISO baru dan direvisi. Tema umum 
dalam Annex SL memudahkan organisasi 
untuk mengintegrasikan sistem 
manajemen mereka, mengurangi duplikasi 
dan potensi biaya.

Terdapat empat tema utama yang harus 
dipertimbangkan dan dipahami oleh 
organisasi sebelum menerapkan atau 
bermigrasi ke ISO 45001: konteks 
organisasi, kepemimpinan, pemikiran 
berbasis risiko, dan peningkatan 
pendekatan proses.

Konteks organisasi misalnya, menjawab 
kebutuhan semua 'pihak yang 
berkepentingan', artinya organisasi harus 
mempertimbangkan masalah K3 yang 
berdampak langsung pada mereka dan 
masyarakat luas.

Bagaimana ISO 45001 
membantu mencegah 
masalah kesehatan dan 
cedera?
Mirip dengan OHSAS 18001, organisasi yang 
menerapkan atau bermigrasi ke ISO 45001 
masih perlu mengidentifikasi bahaya dan 
risiko K3 jangka pendek atau jangka 
panjang untuk mencegah cedera atau sakit 
yang berhubungan dengan pekerjaan, 
termasuk kesehatan mental.

ISO 45001 memungkinkan organisasi 
menerjemahkan niat mereka untuk 
mencegah insiden menjadi rangkaian 
proses yang sistematis dan berkelanjutan, 
menggunakan kerangka kerja praktik 
terbaik. Sertifikasi hanya memperkuat 
komitmen organisasi untuk secara proaktif 
meningkatkan kinerja K3.

Dengan pekerja yang secara alami lebih 
sadar akan risiko K3, ISO 45001 menetapkan 
partisipasi mereka dalam membangun, 
menerapkan, dan memelihara sistem 
manajemen K3 di organisasi, sehingga 
memastikan risiko K3 dikelola secara efektif.

Apa manfaat ISO 45001?
ISO 45001 menetapkan bahwa 
manajemen puncak harus bertanggung 
jawab untuk memastikan sistem 
manajemen K3 organisasi mencapai 
hasil yang dimaksudkan. Hal ini dicapai 
dengan menyelaraskan sistem 
manajemen K3 organisasi Anda dengan 
arah strategis perusahaan, sehingga 
meningkatkan fokus pada peningkatan 
Kinerja K3.

Untuk meningkatkan keselamatan dan 
mendorong kinerja K3, ISO 45001 
memungkinkan organisasi untuk 
mengembangkan pendekatan yang 
lebih efektif dan sistematis pada 
manajemen risiko, serta 
mengidentifikasi peluang yang 
sebelumnya mungkin terlewat secara 
proaktif.

Sekarang lebih mudah untuk 
mengintegrasikan sistem manajemen K3 
Anda dengan ISO 9001 dan/atau ISO 
14001 untuk membuat satu 'sistem 
manajemen bisnis', sehingga 
mengurangi duplikasi dan biaya.
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Untuk informasi lebih lanjut 
Informasi ISO 45001 dapat 
ditemukan di WWW.LR.ORG/ID 
atau hubungi +62 21 2964 3500

Apa perbedaan antara 
ISO 45001 dan OHSAS 
18001?
Konteks Organisasi
Saat memikirkan tentang kebutuhan 
pihak yang berkepentingan, faktor 
internal dan eksternal yang dapat 
memengaruhi cara organisasi Anda 
mengelola tanggung jawab K3 kini turut 
dipertimbangkan.

Kepemimpinan
Manajemen puncak kini harus 
menunjukkan komitmen terhadap 
sistem manajemen K3 organisasi mereka 
dan mempromosikan budaya K3 yang 
positif.

Partisipasi dan konsultasi
Pekerja kini diminta untuk berpartisipasi 
dalam pembuatan, pelaksanaan, dan 
pemeliharaan sistem manajemen K3 
organisasi.

Risiko dan peluang
Organisasi kini dapat mengembangkan 
pendekatan yang lebih efektif untuk 
mengidentifikasi risiko dan peluang, 
sehingga menjalankan sistem 
manajemen K3 yang lebih kuat.

Perencanaan dan pengendalian 
operasional
Persyaratan baru sekarang mencakup 
tempat kerja dengan banyak pemberi 
kerja, pengalihdayaan, pengadaan, dan 
kontraktor.

Berapa lama rentang 
waktu untuk ISO 45001?
Diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2018, 
organisasi yang telah sesuai dengan OHSAS 
18001 memiliki waktu tiga tahun untuk 
bermigrasi ke ISO 45001 sebelum OHSAS 
18001 ditarik dan kesesuaian tidak berlaku 
lagi.

Bagaimana cara memulai 
dengan ISO 45001
Di mana pun posisi organisasi Anda, 
bermigrasi ke standar baru atau baru 
menerapkan standar, belilah salinan ISO 
45001. Pastikan Anda membaca standar 
lengkap termasuk definisi dan lampiran, 
karena ini akan memberi Anda pemahaman 
yang lebih mendalam tentang 
persyaratannya.

Setelah memahami persyaratannya, Anda 
sekarang harus mulai melaksanakannya 
dalam sistem manajemen K3. Terdapat 
berbagai alat bantu di pasar yang dapat 
membantu, mulai artikel panduan dan 
pelaksanaan, hingga asesmen pelatihan dan 
analisis kesenjangan.

Bagaimana Lloyd's 
Register dapat 
membantu?
Melalui situs web kami, LR menawarkan 
berbagai dokumen panduan, panduan dari 
pemerintah, dan Klub Dukungan Migrasi. 
Da�arkan diri Anda untuk menjadi penerima 
pertama panduan dan panduan pemerintah 
tentang ISO 45001 terbaru, berikut berita 
dan pembaruan terbaru.

Sebagai penyedia layanan profesional 
terkemuka untuk layanan pelatihan dan 
sertifikasi, kami juga menyediakan layanan 
pelatihan dan asesmen untuk ISO 45001 - 
termasuk analisis kesenjangan - untuk 
mendukung organisasi di seluruh dunia 
dalam pelaksanaan atau migrasi mereka ke 
standar baru.

Kursus pelatihan kami cocok untuk semua 
tingkat pengetahuan dan pengalaman serta 
dirancang untuk membantu Anda dan 
organisasi dalam memahami manfaat dan 
persyaratan ISO 45001.
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Pesan Sekarang
Pesan Sekarang

1 hari 1 hari

Steve Williams
Manajer Sistem dan Tata Kelola 
Lloyd’s Register

Publikasi ISO 45001 memiliki keselarasan khusus dengan 
LR, karena keuntungan yang kami hasilkan mendanai 
Lloyd's Register Foundation, sebuah badan amal yang 
mendukung penelitian terkait teknik, pendidikan, dan 
keterlibatan publik di segala hal yang kami lakukan dan 
membantu mempertahankan tujuan kami.

Jika Anda bertanggung jawab atas 
sistem manajemen K3 Anda dan ingin 
memigrasikan persetujuan OHSAS 18001 
saat ini ke ISO 45001, kursus pelatihan 
satu hari ini akan mendukung organisasi 
Anda.

Ini membahas persyaratan standar baru, 
memungkinkan Anda untuk memahami 
apa yang harus direvisi dalam sistem 
manajemen K3 saat ini dan membantu 
Anda mengembangkan rencana migrasi 
untuk memastikan asesmen ISO 45001 
yang lancar.

Jika Anda seorang auditor internal 
OHSAS 18001 dan organisasi Anda ingin 
bermigrasi ke ISO 45001, kursus 
pelatihan satu hari ini dapat membantu. 
Kursus ini akan membangun 
pengetahuan K3 Anda saat ini, 
mentransfer keterampilan Anda untuk 
menilai ISO 45001.

Kursus ini memperkenalkan perubahan 
utama dan peningkatan persyaratan 
dalam ISO 45001, cara untuk mengaudit 
proses pelaksanaan dan persyaratan 
untuk kepemimpinan.

Migrasi Auditor Internal 
ISO 45001

Mempersiapkan Migrasi dari 
OHSAS 18001 ke ISO 45001

Perkembangan masa depan Anda
• Migrasi Auditor Internal ISO 45001
• Migrasi Lead / Lead Auditor

ISO 45001

Perkembangan masa depan Anda
• Migrasi Lead / Lead Auditor

ISO 45001
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Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



2 hari

 

KURSUS BERSERTIFIKASI

1949

Pengenalan tentang ISO 45001

1 hari

Auditor Internal ISO 45001

2 hari

 

 

 

 

 

5 hari

KURSUS BERSERTIFIKASI

A1956

Migrasi Lead Auditor CQI & 
IRCA ISO 45001 

Pesan SekarangPesan SekarangPesan Sekarang

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor Internal ISO 45001
• Lead Auditor ISO 45001 CQI & IRCA

Perkembangan masa depan Anda
• Lead Auditor ISO 45001 CQI & IRCA

Lead Auditor ISO 45001 CQI & IRCA

Jika berhasil menyelesaikan kursus 
pelatihan lima hari yang terda�ar di CQI 
& IRCA ini, Anda memenuhi persyaratan 
untuk menjadi lead auditor K3 terda�ar. 
Kursus ini memberi Anda kualifikasi 
formal, sehingga menambah kredibilitas 
Anda.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip 
ISO 19011, kursus ini menguraikan 
keterampilan yang diperlukan untuk 
memimpin tim audit ISO 45001 dan 
melakukan audit pada pihak pertama, 
kedua, dan ketiga terhadap persyaratan 
standar.

Kursus dua hari ini memungkinkan Anda 
memperluas pengetahuan lead auditor 
sistem manajemen K3 saat ini dalam 
rangka melakukan audit pihak pertama, 
kedua, dan ketiga terhadap ISO 45001.

Memberi gambaran singkat tentang 
konteks organisasi, peningkatan 
persyaratan kepemimpinan, dan cara 
untuk mengidentifikasi serta mengelola 
risiko dan peluang, kursus ini menjelaskan 
bagaimana persyaratan baru dan yang 
ditingkatkan ini dapat diaudit.

Dapatkan pemahaman tentang sistem 
manajemen K3, ISO 45001, dan 
persyaratan standar dengan mengikuti 
kursus pelatihan satu hari ini.

Kursus ini memberi kerangka kerja praktik 
terbaik untuk mencegah cedera terkait 
pekerjaan dan kesehatan yang buruk 
melalui pentingnya identifikasi bahaya dan 
risiko. Kursus ini juga menguraikan 
kewajiban hukum apa pun yang dimiliki 
organisasi Anda, cara untuk melakukan 
asesmen risiko, dan melakukan kendali.

Menghadiri kursus pelatihan dua hari ini 
menawarkan kepada Anda panduan 
praktis tentang cara untuk merencanakan, 
melaksanakan, meninjau, melaporkan, 
dan menindaklanjuti kinerja sistem 
manajemen K3 Anda terhadap persyaratan 
ISO 45001.

Dengan memperkenalkan prinsip audit 
ISO 19011 dan pendekatan audit enam 
tahap, kursus ini memberikan 
keterampilan yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa Anda memenuhi 
persyaratan ISO 45001.

Pesan Sekarang

For more information
In-depth course outlines, further dates and locations can
be found at WWW.ID.LRQA.COM/environmental-training| +62 21 2964 3500
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Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih lanjut 
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Setengah hari

Audit EMS dan H&S Internal

3 hari 3 hari

 

Mengintegrasikan semua sistem manajemen 
Anda adalah cara mudah untuk 
meningkatkan efisiensi kegiatan dan 
program audit Anda. Alih-alih menerapkan 
standar yang berbeda dalam komponen 
terpisah, Anda dapat mengintegrasikannya 
dengan memadukan elemen bersama untuk 
membuat satu sistem yang koheren.

Anda memerlukan kursus ini jika 
mempertimbangkan untuk mengintegrasikan 
dua atau lebih dari sistem manajemen berikut 
ini: Kualitas, Kesehatan, dan Keselamatan 
Kerja. Pada akhir kursus ini Anda akan 
mempelajari apa yang dimaksud dengan 
sistem manajemen terpadu (IMS) ketika 
didasarkan pada standar sistem manajemen. 
Anda juga akan menentukan peran manajer 
dalam mengembangkan IMS dan Bagaimana 
PAS 99 menyediakan kerangka kerja untuk 
mengembangkan IMS.

Kursus tiga hari ini sesuai untuk Anda jika 
harus melakukan audit EMS dan K3 
internal gabungan dan ingin 
menggabungkan audit EMS dan K3 
internal. Anda dapat 
mengintegrasikannya dengan 
memadukan semua elemen untuk 
menciptakan satu sistem yang koheren.

Kursus ini membahas persyaratan audit 
internal EMS dan sistem manajemen K3, 
serta cara untuk merencanakan audit 
Anda dengan mengembangkan da�ar 
periksa yang efektif. Selain itu Anda akan 
mempelajari cara untuk memverifikasi 
bahwa praktik saat ini di organisasi Anda 
sesuai dengan persyaratan yang Anda 
tentukan sendiri berikut tindakan 
korektifnya dan siapa yang bertanggung 
jawab untuk mengambil tindakan.

Kursus 3 hari ini memungkinkan 
Anda melaksanakan audit internal 
multidisiplin pada sistem 
manajemen, yang mematuhi ISO 
9001, ISO 14001 dan/atau ISO 45001. 
Dengan mengikuti kursus ini Anda 
akan dapat menjelaskan persyaratan 
sistem manajemen umum yang 
didefinisikan dalam ISO 9001, ISO 
14001, dan OHSAS 18001. Anda juga 
akan mengidentifikasi persyaratan 
tersebut dalam ISO 9001, ISO 14001, 
dan OHSAS 18001 yang unik. Dan 
Anda akan mempelajari cara untuk 
merencanakan, melakukan, dan 
melaporkan audit internal 
multidisiplin pada sistem 
manajemen Anda.

Perkembangan masa depan Anda
• Audit Internal EMS dan H&S.
• Auditor Sistem Manajemen Terpadu.
• Sistem Manajemen Informasi yang 

Didokumentasikan.
• Pengarahan Manajemen (hanya di 

perusahaan).

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor/Lead Auditor EMS
• Auditor/Lead Auditor Sistem 

Manajemen K3
• Panduan Audit (membimbing 

audit langsung di perusahaan)
• Lihat kursus Peningkatan Bisnis 

kami

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor/Lead Auditor QMS
• Auditor/Lead Auditor EMS
• Auditor/Lead Auditor Sistem 

Manajemen K3
• Panduan Audit (membimbing 

audit langsung di organisasi)
• Lihat Kursus Peningkatan Bisnis 

kami

Sistem 
Manajemen 
Terintegrasi
Organisasi sering kali menemukan 
bahwa mereka diharuskan 
memenuhi lebih dari satu standar 
dan melaksanakan tiap standar 
secara terpisah, sehingga 
mengakibatkan duplikasi 
pekerjaan dan proses. Dengan 
mengintegrasikan semua sistem 
secara bersama-sama alih-alih 
bekerja sama sebagai komponen 
terpisah, Anda dapat 
merampingkan proses dan 
menghindari duplikasi yang tidak 
perlu sehingga audit dan program 
audit Anda menjadi lebih efektif 
dan lebih efisien.

Pengantar tentang Sistem 
Manajemen Terpadu

Auditor Sistem Manajemen 
Terpadu

Pesan Sekarang Pesan Sekarang
Pesan Sekarang
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For more information
In-depth course outlines, further dates and locations can
be found at WWW.ID.LRQA.COM/environmental-training| +62 21 2964 3500

Apresiasi & Penafsiran ISO 22000

Setengah hari

Auditor Internal ISO 22000

2 hari

Lead Auditor ISO 22000

5 hari

Jika Anda berasal dari organisasi mana 
pun dalam rantai pasokan makanan, 
yang mencakup fase awal hingga akhir 
suatu produk dan ingin memahami isi 
dan penerapan ISO 22000, kursus satu 
hari ini akan memberi Anda latar 
belakang dan prinsip-prinsip sistem 
manajemen keselamatan makanan
Pada akhir kursus ini Anda akan dapat 
mengidentifikasi ciri khas utama FSMS 
yang efektif 
Dan Anda akan memahami, 
menganalisis, dan menafsirkan 
persyaratan dasar ISO 22000
Anda juga akan mengetahui cara untuk 
melakukan "analisis kesenjangan" pada 
FSMS Anda sendiri, menggunakan ISO 
22000 sebagai patokan.

Kursus ini cocok untuk Anda jika ingin 
mengaudit Sistem Manajemen 
Keselamatan Makanan (FSMS) terhadap 
persyaratan ISO 22000. Dan/atau jika 
Anda adalah seorang Auditor atau 
Manajer FSMS dan ingin menambah 
kredibilitas dengan kualifikasi yang 
diterima secara luas.

Selama kursus 2 hari ini, Anda akan 
mendapatkan pengetahuan, tujuan, dan 
maksud tentang ISO 22000. Anda juga 
akan memahami prinsip, proses, dan 
teknik yang digunakan untuk asesmen 
dan manajemen bahaya keamanan 
pangan. Selain itu, Anda akan 
memahami pentingnya penyelarasan 
kendali khusus keamanan pangan 
dengan kendali sistem manajemen 
umum lainnya dan cara untuk 
menerapkan peningkatan berkelanjutan 
dalam FSMS.

Kursus ini cocok untuk Anda jika ingin 
mengaudit Sistem Manajemen 
Keselamatan Makanan (FSMS) terhadap 
persyaratan ISO 22000. Dan/atau jika 
Anda adalah seorang Auditor atau 
Manajer FSMS dan ingin menambah 
kredibilitas dengan kualifikasi yang 
diterima secara luas.

Selama kursus 5 hari ini, Anda akan 
mendapatkan pengetahuan, tujuan, dan 
maksud tentang ISO 22000. Anda juga 
akan memahami prinsip, proses, dan 
teknik yang digunakan untuk asesmen 
dan manajemen bahaya keamanan 
pangan. Selain itu, Anda akan 
memahami pentingnya penyelarasan 
kendali khusus keamanan pangan 
dengan kendali sistem manajemen 
umum lainnya dan cara untuk 
menerapkan peningkatan berkelanjutan 
dalam FSMS.

Perkembangan masa depan Anda
• Dokumentasi Sistem 

Manajemen
• Auditor/Lead Auditor ISO 22000
• Setiap kursus FSSC 22000
• Lihat kursus Peningkatan Bisnis

kami

Perkembangan masa depan Anda
• Kursus Auditor / Lead Auditor 

FSMS
• Panduan Audit (membimbing

audit langsung di perusahaan)
• Lihat kursus Peningkatan Bisnis 

kami.

Perkembangan masa depan Anda
• Kursus konversi Auditor/Lead 

Auditor K3, EMS, atau QMS.
• Panduan Audit (membimbing

audit langsung di perusahaan).

Pelatihan 
Keselamatan 
Pangan
Di mana pun posisi Anda dalam 
rantai makanan - produksi, 
pengemasan, pengolahan, atau 
pemasok - Anda harus memenuhi 
persyaratan praktik aman dan 
higienis dalam produksi dan 
persiapan pangan. Sistem 
Manajemen Pangan terus berubah 
dan menjadi semakin penting untuk 
menilai pemenuhan persyaratan 
hukum dan prosedur Anda.

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang
Pesan Sekarang
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Auditor Internal HACCP

2 hari

Auditor Internal FSSC 22000

2 hari

Lead Auditor FSSC 22000

5 hari

 

Kursus ini cocok untuk Anda jika perlu 
memahami, mengembangkan, dan 
melaksanakan program audit HACCP 
in-house, program ini berisi panduan 
tentang pengaturan tim audit HACCP, 
melakukan audit HACCP, dan 
dokumentasi serta prosedur pelaporan

Setelah menyelesaikan jam pelatihan ini, 
para delegasi akan dapat memahami 
peran dari tim audit HACCP; Anda juga 
akan belajar cara melakukan audit 
HACCP dari awal hingga selesai. Dan 
Anda akan mendapatkan pengetahuan 
tentang cara mendokumentasikan 
ketidakpatuhan dan menghasilkan 
laporan audit HACCP

Perkembangan masa depan Anda
• Kursus Auditor / Lead Auditor 

FSMS
• Apresiasi dan Penafsiran 

ISO 22000
• Auditor Internal ISO 22000

Sistem manajemen keamanan pangan 
yang diakui menunjukkan komitmen 
Anda terhadap kualitas dalam makanan, 
produksi, pengemasan, dan proses. 
Kursus 2 hari ini cocok untuk Anda jika 
ingin menjadi Auditor FSSC internal

Anda akan mempelajari peran utama 
audit internal dalam membantu bisnis 
mengelola risiko mereka, selain memiliki 
gambaran umum tentang standar FSSC 
ISO 22002/22000 dan peran serta 
tanggung jawab Auditor FSSC Internal. 
Selain itu Anda akan mempelajari cara 
untuk merencanakan audit Anda dengan 
mengembangkan da�ar periksa yang 
efektif serta cara untuk melaksanakan 
audit dengan menggunakan Pendekatan 
6 Tahap LR guna mengumpulkan bukti 
objektif melalui observasi, wawancara, 
dan pengambilan sampel dokumen

Sistem Manajemen Pangan terus 
berubah dan menjadi semakin penting 
untuk menilai pemenuhan persyaratan 
hukum dan prosedur Anda. Kursus ini 
sesuai untuk Anda jika ingin memperoleh 
kualifikasi yang diakui di seluruh dunia 
oleh FSSC 22000 (Sertifikasi Sistem 
Keamanan Pangan 22000)

Selama kursus 5 hari ini Anda akan 
mempelajari tujuan dari sistem 
manajemen keamanan pangan dan Anda 
akan dapat menjelaskan berbagai 
prinsip, proses, dan teknik yang 
digunakan untuk asesmen dan 
manajemen bahaya keamanan pangan, 
termasuk pentingnya hal ini untuk 
auditor FSSC 22000. Anda juga akan 
memahami tujuan, isi, dan keterkaitan 
dari standar sistem manajemen berikut: 
ISO 22000 dan PAS 220/ISO 1-22002

Perkembangan masa depan Anda
• Penulisan laporan audit
• Auditor / Lead Auditor FSSC 22000
• Panduan Audit (membimbing 

audit langsung di perusahaan)Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang
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Perkembangan masa depan Anda
• Pelatihan Peningkatan Bisnis



Regulasi Perlindungan Data Umum
25 Mei 2018 bukanlah akhir dari pemenuhan 
GDPR. Organisasi kini perlu mentransfer 
informasi dan kendali keamanan siber mereka 
ke dalam bisnis sebagaimana proses reguler.

Kami memberikan pelatihan untuk membantu 
Anda mendidik karyawan tentang persyaratan 
peraturan dan peran serta tanggung jawab 
mereka dalam organisasi Anda untuk 
memastikan pemenuhan terhadap GDPR yang 
berkelanjutan. Kami juga menawarkan 
pelatihan Petugas Perlindungan Data dan 
Asesmen Dampak Perlindungan Data.

ISO 22301:2012
ISO 22301 adalah standar internasional untuk 
manajemen kesinambungan bisnis. Standar ini 
membantu organisasi menetapkan proses 
untuk membantu mereka kembali ke bisnis 
seperti biasa, jika terjadi insiden.

Apa pun tahapan Anda selama perjalanan 
sertifikasi ISO 22301, kami dapat membantu. 
Kami memberi pelatihan untuk membantu 
Anda memahami berbagai prinsip ISO 22301, 
cara untuk melaksanakannya dalam organisasi 
dan memberi panduan tentang menguji 
rencana kesinambungan bisnis Anda.

Baik itu menjaga informasi dan data, 
maupun keamanan fisik seseorang dan 
barang, organisasi harus menerapkan 
kendali, proses, dan sistem manajemen 
keamanan dunia maya sebagai solusi 
jangka panjang untuk membantu 
menjaga bisnis mereka.

ISO 27001:2013
Sistem manajemen keamanan informasi 
(ISMS), ISO 27001, dapat membantu 
Anda mengelola aset informasi dengan 
lebih baik dan menerapkan kendali 
untuk melindungi organisasi dari 
pelanggaran keamanan informasi.

Lloyd's Register (LR) menyediakan 
pelatihan ISO 27001 untuk membantu 
Anda memahami ISMS dan ISO 27001. 
Kursus kami dapat membantu Anda 
menerapkan proses dan kendali 
keamanan informasi serta melakukan 
audit pada pihak pertama, kedua, dan 
ketiga terhadap persyaratan standar.
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Tetap aman dengan mengetahui 
bahwa bisnis Anda aman.



Melindungi klien dari serangan dunia maya lebih baik lagi.

Anggota grup Lloyd’s Register

Keamanan dunia maya adalah 
agenda dewan direksi ketika 
organisasi di seluruh dunia berusaha 
untuk meningkatkan ketahanan 
mereka terhadap latar belakang 
serangan dunia maya yang sangat 
menarik perhatian dan semakin 
canggih. Jumlah pelanggaran naik 
rata-rata 27,4% per tahun, dengan 
86% perusahaan di seluruh dunia 
mengalami setidaknya satu insiden 
dunia maya pada tahun 2017.

Didirikan pada tahun 2003, Nettitude 
adalah penyedia keamanan dunia maya, 
pemenuhan, infrastruktur, dan layanan 
keamanan terkelola untuk organisasi di 
seluruh dunia dan mempekerjakan 140 
spesialis keamanan dunia maya di seluruh 
dunia.

Lloyd's Register (LR) mengakuisisi 
Nettitude pada bulan Maret 2018 untuk 
memperkuat portofolio layanan 
keamanan dunia maya yang dimilikinya 
saat ini dan mencakup sertifikasi, 
pemenuhan, pelatihan, audit, dan 
konsultasi keamanan. Layanannya kini 
mencakup pengujian penetrasi, 
konsultasi keamanan informasi, layanan 
keamanan terkelola, dan respons insiden.

Bersama-sama, Nettitude dan LR kini 
menyediakan rangkaian lengkap layanan 
penjaminan keamanan dunia maya untuk 
membantu klien mengidentifikasi, 
melindungi, mendeteksi, merespons, dan 
memulihkan diri dari ancaman dunia 
maya.

Menawarkan cakupan global yang 
sebenarnya, Nettitude dan LR kini dapat 
menanggapi nuansa regulasi rumit yang 
diperlukan dalam lingkungan yang saling 
terhubung saat ini. Dengan setiap 
keterlibatan, kami menyediakan layanan 
konsultasi pragmatis dan khusus yang 
dirancang untuk memenuhi tantangan 
unik klien.

Bagaimana kami dapat 
membantu?
ISO 27001:2013
Standar sistem manajemen internasional 
untuk keamanan informasi ini dapat 
membantu Anda mengelola aset 
informasi dengan lebih baik dan 
menerapkan kendali untuk membantu 
melindungi organisasi Anda dari 
pelanggaran keamanan informasi, seperti 
penipuan, serangan dunia maya, 
sabotase, dan virus.

ISO 27017:2015
ISO 27017 adalah kerangka kerja praktik 
terbaik untuk organisasi yang ingin 
menerapkan kendali keamanan informasi 
untuk penyedia layanan cloud dan 
pelanggan layanan cloud.

ISO 27018:2014
ISO 27018, standar internasional untuk 
manajemen keamanan cloud, 
menyediakan tolok ukur yang kuat dan 
diakui secara internasional untuk 
melindungi informasi yang dapat 
diidentifikasi secara pribadi (PII) yang 
disimpan di cloud.

ISO 27032:2012
Dengan memberi panduan bagi 
organisasi yang ingin meningkatkan 
keamanan dunia maya mereka, ISO 27032 
menangani risiko keamanan dunia maya 
dan menyediakan kerangka kerja untuk 
berkolaborasi dengan para pemangku 
kepentingan, sehingga menyelesaikan 
ancaman keamanan dunia maya.

ISO 20000:2011
Sertifikasi ISO 20000 membantu 
organisasi mengelola proses yang ada 
untuk memastikan bahwa mereka efektif 
dan dapat diandalkan. Sertifikasi ini 
menentukan persyaratan bagi penyedia 
layanan untuk merencanakan, 
membangun, menjalankan, 
mengoperasikan, memantau, meninjau, 
memelihara, dan meningkatkan sistem 
manajemen layanan. 

Layanan GDPR
Lloyd's Register menyediakan berbagai 
layanan pelatihan dan asesmen yang 
akan membantu Anda memahami GDPR, 
peran dan tanggung jawab Anda 
berdasarkan Regulasi tersebut dan 
menunjukkan praktik perlindungan data 
yang baik.
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BS 10012:2017
BS 10012 adalah sistem manajemen baru 
untuk manajemen informasi pribadi dan telah 
ditulis ulang untuk secara khusus membahas 
GDPR. Sistem ini akan membantu Anda 
menerapkan proses dan prosedur untuk 
mengelola data pribadi seseorang secara 
efektif.

ISO 22301:2012
Sertifikasi ISO 22301 membantu organisasi 
untuk menerapkan sistem manajemen 
kesinambungan bisnis yang melindungi, 
mengurangi kemungkinan, merespons, dan 
memulihkan diri dari insiden, seperti 
bencana alam, teroris, atau serangan 
keamanan dunia maya.

Cyber Essentials
Sebagai skema yang didukung pemerintah, 
Cyber Essentials dan Cyber Essentials Plus 
membantu organisasi kecil hingga menengah 
untuk melindungi diri mereka dari ancaman 
online yang umum. Skema ini dikembangkan 
bersama Penjaminan Informasi untuk Usaha 
Kecil dan Menengah (IASME) dan Forum 

Keamanan Informasi (ISF), untuk membantu 
UKM menerapkan kendali keamanan dunia 
maya dasar untuk menjaga terhadap 
ancaman paling umum dengan biaya lebih 
rendah.

Pemenuhan PCI
Dengan mematuhi PCI DSS, Anda memastikan 
bahwa pertahanan dunia maya organisasi 
dipersiapkan terhadap serangan yang 
bertujuan mencuri data pemegang kartu 
kredit atau debit organisasi Anda dan berlaku 
untuk semua organisasi yang menerima, 
memproses, menyimpan, atau mengirimkan 
informasi kartu pembayaran.

Layanan Keamanan Terkelola
Kegagalan mengelola risiko keamanan dunia 
maya membuat organisasi terbuka terhadap 
serangan dunia maya dan pelanggaran data 
yang mahal. Layanan keamanan terkelola 
menawarkan campuran solusi proaktif dan 
reaktif yang dirancang untuk memungkinkan 
Anda mendeteksi dan merespons ancaman, 
dan mengelola produk teknologi keamanan 
dengan lebih efektif.

Pengujian Penetrasi
Gambaran keamanan dunia maya terus 
berkembang. Organisasi terus berupaya 
mengembangkan solusi lebih cerdas dengan 
data yang komprehensif dan serangan siber 
menjadi semakin canggih - menjadikan 
pengujian penetrasi sangat penting untuk 
mengidentifikasi kerentanan sistem serta 
melindungi data dan aset keuangan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Perkembangan masa depan Anda
• Pelaksanaan ISO 27001:2013
• Auditor Internal ISO 27001:2013
 
 

Pelaksanaan ISO 27001:2013

3 hari1 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor Internal ISO 27001:2013 
• Lead Auditor ISO 27001:2013 

CQI & IRCA

Auditor Internal ISO 27001:2013

2 hari

 

Perkembangan masa depan Anda
• Lead Auditor ISO 27001:2013 

CQI & IRCA

 

 

5 hari

KURSUS BERSERTIFIKASI

A17433

Hadiri kursus pelatihan satu hari ini untuk 
mendapatkan gambaran umum tentang 
manfaat dan tujuan ISMS dan penjelasan 
tentang manfaat dari menerapkan dan 
mendapatkan sertifikasi ISO 27001.

Disampaikan oleh para pakar keamanan 
informasi kami, kursus ini meninjau 
persyaratan ISO 27001 secara terperinci, 
bersama dengan proses yang terlibat 
dalam membangun, menerapkan, 
mengoperasikan, memantau, meninjau, 
dan meningkatkan SMKI.

Kursus tiga hari ini memberi gambaran 
umum dasar dan latar belakang tentang 
keamanan informasi sebelum 
sepenuhnya menggali persyaratan ISO 
27001.

Jika Anda baru dalam manajemen 
keamanan informasi, kursus ini akan 
membantu Anda mengidentifikasi aset 
dan menentukan risiko terhadap aset ini 
dan potensi dampaknya. Kursus ini 
memungkinkan Anda menerapkan ISMS 
yang kuat, untuk melindungi organisasi 
Anda dari pelanggaran keamanan 
informasi.

Menghadiri kursus auditor internal dua 
hari ini membantu mereka yang 
bertanggung jawab untuk menerapkan 
ISO 27001 dalam melakukan audit 
internal ISMS organisasi Anda terhadap 
persyaratan ISO 27001.

Kursus ini membantu Anda membangun 
proses audit internal yang efektif, yang 
memberi panduan tentang cara 
merencanakan, melakukan, dan 
melaporkan kinerja keseluruhan ISMS 
Anda sesuai dengan persyaratan ISO 
27001.

Kursus lima hari yang memenuhi 
persyaratan pelatihan formal CQI & IRCA 
ini memberikan pelatihan bagi mereka 
yang ingin melakukan audit pihak 
pertama, kedua, dan ketiga pada ISMS 
Anda terhadap persyaratan ISO 27001.

Kursus ini memberi Anda keterampilan 
untuk melakukan audit yang menangani 
risiko keamanan informasi rantai pasokan 
dengan data utama yang diproses oleh 
organisasi eksternal.

Pengenalan tentang Persyaratan 
ISO 27001:2013

Lead Auditor ISO 27001:2013 
CQI & IRCA
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Pesan Sekarang
Pesan Sekarang Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

ISO 27001 CQI & IRCA
Konversi Lead Auditor

 

3 hari

KURSUS BERSERTIFIKASI

A17540

Kursus ini disampaikan secara in-house

 

Kursus ini disampaikan secara in-house

 

Apresiasi dan Penafsiran 
ISO 22301

1 hari

Untuk lead auditor yang memenuhi 
kualifikasi CQI & IRCA, kursus tiga hari ini 
memungkinkan auditor menambahkan 
ISO 27001 ke kualifikasi profesional 
mereka tanpa mengikuti kursus lead 
auditor selama lima hari.

Dibangun berdasarkan pengalaman 
audit Anda saat ini, kursus ini 
mengembangkan pengetahuan, 
memungkinkan Anda untuk memimpin, 
merencanakan, menerapkan, dan 
melaporkan ISMS organisasi terhadap 
persyaratan ISO 27001.

Workshop Petugas Perlindungan 
Data GDPR

Jika Anda berperan sebagai Petugas 
Perlindungan Data (DPO), maka kursus 
dua hari ini akan membantu Anda 
menetapkan dan mengelola pemenuhan, 
sesuai dengan persyaratan GDPR.

Kursus ini mengajarkan Anda cara untuk 
menyiapkan program kepatuhan berbasis 
risiko, berkelanjutan, dan efektif serta 
menyusun kebijakan, prosedur, dan bahan 
panduan dan melibatkan pemangku 
kepentingan utama untuk memastikan 
pemenuhan GDPR.

Kursus in-house ini memberi panduan 
praktis tentang Asesmen Dampak 
Perlindungan Data (DPIA), ketika 
asesmen harus dilakukan dan berbagai 
tahapan DPIA.

Dengan memberi Anda pemahaman yang 
lebih baik tentang persyaratan 
Peraturan, Anda akan memahami apakah 
organisasi diberi mandat berdasarkan 
GDPR untuk melakukan DPIA dan 
diberikan panduan untuk memastikan 
kepatuhan.

Hadiri kursus pelatihan satu hari ini jika 
Anda bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa bisnis Anda masih 
dapat beroperasi setelah insiden besar, 
seperti flooding atau serangan dunia 
maya.

Dengan memahami peran BCMS dan ISO 
22301, kursus ini menjelaskan 
prinsip-prinsip asesmen dampak bisnis, 
persyaratan untuk perencanaan dan 
kendali operasional untuk mengurangi 
dan mengelola kemampuan organisasi 
Anda untuk pulih setelah insiden yang 
mengganggu.

Workshop Asesmen Dampak 
Perlindungan Data
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Perkembangan masa depan Anda
• Menjalankan Sistem Manajemen

Kesinambungan Bisnis 
menggunakan ISO 22301

• Sistem Kesinambungan Bisnis –
Latihan dan Pengujian

Untuk membahas persyaratan Anda 
harap hubungi +62 21 2964 3500

Untuk membahas persyaratan Anda 
harap hubungi +62 21 2964 3500

Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



2 hari 2 hari Kursus ini disampaikan secara in-house

David Hazelwood
Manajer Sistem Mutu 
Vista Retail Support Ltd

Hadiri kursus pelatihan dua hari ini jika 
Anda ingin menerapkan BCMS sesuai 
dengan persyaratan ISO 22301. Kursus ini 
akan membantu Anda mengidentifikasi 
dan menerapkan persyaratan utama 
ISO 22301.

Pelatihan yang mempersiapkan Anda 
untuk sertifikasi ISO 22301 ini memberi 
gambaran umum tentang analisis 
dampak bisnis dan asesmen risiko, 
menjelaskan cara mengembangkan 
strategi kesinambungan bisnis dan 
menanamkannya dalam budaya 
organisasi Anda.

Jika Anda bertanggung jawab untuk 
mengelola dan menerapkan rencana 
kesinambungan bisnis organisasi Anda 
dan diminta untuk mengelola program 
audit dan latihan berbasis risiko, kursus 
pelatihan dua hari ini dapat membantu.

Kursus ini memberi panduan tentang 
cara untuk merencanakan dan 
melakukan demonstrasi di atas meja, 
skenario, tes dan simulasi, serta cara 
mengambil dan melaporkan pelajaran 
yang dipetik pada manajemen puncak.

Apakah Anda bertanggung jawab untuk 
memastikan ketersediaan produk dan 
layanan organisasi Anda saat ini? Maka 
kursus pelatihan in-house ini dapat 
membantu.

Kursus ini membahas pemindahan 
maksud dan tujuan ISO 22301 serta 
analisis dampak bisnis dan prinsip 
asesmen risiko ke dalam sistem 
manajemen kesinambungan bisnis 
Anda. Hal ini memastikan organisasi 
Anda masih bisa beroperasi jika terjadi 
insiden besar.

Pengalaman yang sangat 
positif dari sudut pandang 
saya. Kursus Lead Auditor 
ISO 27001:2013 terstruktur 
dengan baik dan 
disampaikan secara ahli. 
Pelatih kami sangat 
berpengetahuan dan sangat 
mendukung, memahami 
gaya belajar setiap orang 
dan mendukungnya. 
Catatan sebelum kursus 
disusun dengan sangat baik 
dan membantu saya 
mempersiapkan diri. 
Terima kasih telah memberi 
kursus yang bagus.

Melaksanakan BCMS 
menggunakan ISO 22301

Sistem Kesinambungan Bisnis – 
Latihan dan Pengujian

Pengarahan Manajemen 
ISO 22301

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Pesan Sekarang
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Perkembangan masa depan Anda
• Sistem Kesinambungan Bisnis –

Latihan dan Pengujian

Untuk membahas persyaratan Anda 
harap hubungi +62 21 2964 3500

Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



Menempatkan kepercayaan pada 
penyedia layanan perangkat medis 
pilihan Anda.
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Lloyd's Register (LR) adalah badan yang 
ditunjuk oleh Petunjuk Perangkat Medis 
(MDD) dan Petunjuk Perangkat 
Diagnostik In Vitro (IVDD) untuk 
memberikan layanan asesmen ketaatan 
dan sertifikasi CE di bawah semua 
klasifikasi perangkat.

ISO 13485:2016
ISO 13485 diterbitkan pada bulan Maret 
2016 dan merupakan standar internasional 
yang menetapkan persyaratan sistem 
manajemen mutu untuk organisasi 
perangkat medis.

Jika Anda ingin beralih ke ISO 13485:2016, 
LR memberikan pelatihan untuk 
membantu Anda mempersiapkan diri. Kami 
juga menyediakan pelatihan ISO 13485 jika 
Anda baru di industri perangkat medis. 
Kami dapat membantu Anda mulai kursus 
pengenalan dan pelaksanaan, hingga 
kursus auditor internal dan lead auditor.

Peraturan Perangkat Diagnostik In Vitro
Peraturan Perangkat Diagnostik In Vitro 
(IVDR) yang baru mulai berlaku pada 
tanggal 25 Mei 2017 dan akan 
menggantikan IVDD pada bulan Mei 2022.

LR memberikan pelatihan pengantar dan 
pelaksanaan untuk membantu Anda 
memahami Peraturan baru, bagaimana 
dampaknya terhadap organisasi Anda, dan 
cara untuk melaksanakan persyaratan 
tambahan.

Medical Device Regulation
Peraturan Alat Kesehatan (MDR) juga mulai 
berlaku pada tanggal 25 Mei 2017 dan 
memberi produsen perangkat medis waktu 
tiga tahun untuk beralih ke MDR.

Jika Anda memerlukan bantuan dengan 
transisi, LR menyediakan kursus pelatihan 
pengenalan dan pelaksanaan MDR. 
Kursus-kursus pelatihan ini memberi 
gambaran umum tentang perubahan 
peraturan dan cara untuk melaksanakan 
persyaratan tambahan.



Pesan Sekarang

Pesan Sekarang Pesan Sekarang

Bersiap untuk ISO 13485:2016

1 hari 1 hari

 

Perkembangan masa depan Anda
• Pelaksanaan ISO 13485:2016
• Auditor Internal ISO 13485:2016

Pelaksanaan ISO 13485:2016

2 hari

 

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor Internal ISO 13485:2016
• Auditor/Lead Auditor 

ISO 13485:2016

Organisasi memiliki waktu hingga bulan 
Maret 2019 untuk beralih ke ISO 13485: 
2016 dan kursus pelatihan satu hari yang 
komprehensif ini dirancang untuk 
membantu Anda mempersiapkan diri.

Jika Anda bertanggung jawab untuk 
mengelola transisi, hadiri kursus 
pelatihan ini dan Anda akan mempelajari 
lebih banyak tentang peran Program 
Audit Tunggal Perangkat Medis dan 
hubungan timbal balik antara ISO 13485: 
2016 dan Peraturan Perangkat Medis 
yang baru.

Kursus pengantar satu hari ini 
memberikan gambaran umum tentang 
ISO 13485 dan memastikan akan memberi 
delegasi pemahaman tentang maksud 
dan persyaratan untuk sistem manajemen 
mutu (QMS) ISO 13485.

Kursus ini menjelaskan ruang lingkup, 
definisi penting, terminologi, dan 
persyaratan utama untuk membantu 
Anda menafsirkan dan menerapkan ISO 
13485 guna melaksanakan sistem yang 
efektif.

Dengan memberikan pengetahuan dan 
keterampilan untuk melaksanakan QMS 
berdasarkan persyaratan ISO 13485, 
kursus pelatihan dua hari ini 
menjelaskan cara untuk 
mengembangkan kebijakan dan tujuan 
serta asesmen berbasis risiko.

Untuk membantu Anda melaksanakan 
sistem ISO 13485 yang efektif, kursus ini 
menjelaskan pentingnya dan relevansi 
undang-undang serta pentingnya proses 
dan kendali lingkungan.

Apresiasi dan Penafsiran 
ISO 13485:2016
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Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



Pesan Sekarang
Pesan Sekarang Pesan Sekarang

Pesan Sekarang

Auditor Internal ISO 13485:2016

2 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Auditor/Lead Auditor 

ISO 13485:2016 

5 hari

KURSUS BERSERTIFIKASI

1764

1 hari

Perkembangan masa depan Anda
• Pelaksanaan IVDR

2 hari

Sertifikasi untuk ISO 13485 
mengharuskan organisasi menunjukkan 
bahwa mereka telah melakukan audit 
internal yang efektif dan teratur. Kursus 
pelatihan dua hari ini menjelaskan peran 
audit internal dan pentingnya 
perencanaan.

Kursus ini menjelaskan cara 
melaksanakan audit yang efektif sesuai 
dengan pedoman ISO 19011 dan praktik 
terbaik, mengumpulkan bukti, 
melaporkan temuan, dan melaksanakan 
tindakan korektif apa pun.

Berhasil menyelesaikan kursus 
bersertifikasi CQI & IRCA ini akan 
memberikan Anda kualifikasi formal 
yang memungkinkan Anda melakukan 
audit pihak kedua dan ketiga terhadap 
ISO 13485.

Kursus ini memberi Anda keterampilan 
dan pengetahuan untuk mewawancarai 
manajemen puncak, menyiapkan audit 
di lokasi, mengumpulkan bukti objektif, 
melaporkan temuan audit, dan 
merekomendasikan serta mengevaluasi 
tindakan korektif apa pun yang 
diperlukan.

Hadiri kursus ini jika organisasi Anda 
beroperasi di industri manufaktur 
perangkat medis dan ingin memahami 
Peraturan yang baru.

Kursus yang menjelaskan perubahan 
utama dari IVDD ini akan menguraikan 
dampaknya pada organisasi Anda untuk 
memberikan dukungan dalam 
membangun rencana transisi. Kursus ini 
juga menjelaskan proses pengawasan 
setelah pemasaran dan pelaporan 
insiden buruk di bawah sistem 
kewaspadaan.

Kursus pelatihan dua hari ini memberi 
perincian mengenai Peraturan IVD baru 
dan tujuannya terhadap organisasi yang 
mematuhi IVDD, atau produk mereka yang 
kini diatur berdasarkan Peraturan baru.

Dengan menjelaskan ruang lingkup dan 
struktur IVDR, termasuk rute klasifikasi dan 
ketaatan, serta meninjau persyaratan 
keselamatan dan kinerja yang berlaku 
pada penandaan CE, kursus ini membantu 
mengembangkan pelaksanaan atau 
rencana transisi.

Auditor/Lead Auditor 
ISO 13485:2016 CQI & IRCA

Pengenalan tentang IVDR baru Pelaksanaan IVDR
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Pelaksanaan MDRPengenalan tentang MDR baru Pelaksanaan MDSAP

1 hari

 

2 hari

 

 

 

2 hari

Maggie Chisholm
Manajer Kantor
Viomedex Ltd

Pahami latar belakang mengapa industri 
perangkat medis beralih dari Arahan ke 
Regulasi dan dapatkan wawasan tentang 
berbagai perubahan utama dengan 
mengikuti kursus pelatihan satu hari ini.

Kursus ini membantu Anda 
mengidentifikasi apa saja perubahan 
penting dan dampaknya pada organisasi 
Anda sebagai produsen perangkat medis. 
Anda akan dapat mulai membangun dan 
mengembangkan kerangka waktu untuk 
transisi.

Kursus ini terutama ditujukan untuk 
perusahaan yang sudah memproduksi 
produk yang bertentangan dengan MDD 
saat ini untuk membangun rencana 
transisi dan mulai melaksanakan 
persyaratan MDR.

Kursus ini menjelaskan struktur dan 
pendekatan untuk penandaan CE 
menurut Peraturan baru dan cara 
membuat dokumentasi teknis yang 
diperlukan untuk mendukung produk 
Anda dalam siklus hidupnya.

Memperoleh Sertifikasi Program Audit 
Tunggal Perangkat Kesehatan (MDSAP) 
akan memungkinkan produsen 
perangkat medis untuk diaudit secara 
eksternal oleh satu lembaga sertifikasi 
yang diakui yang memenuhi 
persyaratan beberapa yurisdiksi 
peraturan.

Kursus pelatihan dua hari ini 
memberikan pengetahuan dan 
keterampilan untuk menerapkan QMS 
yang memenuhi persyaratan ISO 13485 
dan beberapa yurisdiksi peraturan.

Saya merasa kursus 
Auditor Internal ISO 13485 
mudah diikuti dan 
komprehensif. Saya 
menyukai kuis yang 
diberikan karena 
menegaskan kembali apa 
yang telah kami pelajari. 
Pelatih kami menguasai 
materi dengan sangat baik, 
dan hal itu memudahkan 
kami dalam mengikuti 
kursus selama dua hari 
karena setiap pertanyaan 
dijawab tanpa 
terburu-buru sehingga 
kami dapat memahami 
sepenuhnya.

Perkembangan masa depan Anda
• Pelaksanaan Peraturan

Perangkat Medis
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Pesan Sekarang

Pesan Sekarang
Pesan Sekarang

Untuk informasi lebih lanjut
Garis besar mendetail, tanggal, dan lokasi kursus lebih 
lanjut dapat dilihat di WWW.LR.ORG/ID | +62 21 2964 3500



Auditor QMS Internal Lanjutan Yang Memfasilitasi Audit Berbasis Risiko

Auditor QMS Internal Tingkat Lanjut

Memfasilitasi Audit Berbasis Risiko

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kursus-kursus berikut, silakan hubungi +62 21 2964 3500 atau kunjungi WWW.LR.ORG/ID 
Peningkatan Audit
Meningkatkan Penulisan Laporan Audit Sistem Anda 1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Penjaminan yang Disesuaikan

Risiko Bisnis dan Manajemen

Pengukuran Kinerja Efektif

Alat Bantu dan Teknik Penyelesaian Masalah

Pemetaan Proses dan Peningkatan

Memimpin/Mengelola Perubahan

1 hari

2 hari

1 hari

1 hari

2 hari

Dan masih banyak lagi... 
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Dengan menggunakan pendekatan proses, perbaikan terus-menerus adalah jantung 
dari setiap sistem manajemen. Pelatihan Peningkatan Audit dapat meningkatkan 
kualitas dan nilai audit, sistem manajemen, dan keseluruhan kinerja bisnis Anda.

Kursus penjaminan kami yang disesuaikan memberikan keterampilan untuk 
meningkatkan pendekatan Anda dalam mengembangkan dan mengukur kinerja 
organisasi Anda.
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26
26
26
26
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27
27

28
28
28
29
29
29

33
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33
33
34
34
34

34
35
35
35

37
37
37
38
38
38
38
39
39
39

40
40
40
40

40
40
40
40
40

Indeks
Pelatihan Kualitas
Apresiasi dan Penafsiran ISO 9001 
Auditor QMS Internal 
Auditor / Lead Auditor QMS 
Auditor / Lead Auditor QMS CQI & IRCA 
Konversi Auditor / Lead Auditor QMS CQI & IRCA 
Manajer Sistem Kualitas Baru 
Pengantar tentang Seri 9100:2016 
Auditor Internal Seri 9100:2016 
Pengantar tentang IATF 16949:2016 
Auditor Internal IATF 16949:2016 

Pelatihan Lingkungan
Apresiasi dan Penafsiran ISO 14001 
Auditor EMS Internal 
Auditor / Lead Auditor EMS CQI & IRCA 
Konversi Auditor / Lead Auditor EMS CQI & IRCA 
Manajer Sistem Lingkungan baru 
Melaksanakan ISO 14001 
Audit EMS untuk Auditor QMS 
Perundang-undangan tentang Lingkungan – Memulai 
Workshop Pembaruan ISO 50001:2018 
Prinsip-prinsip Manajemen Energi 
Dasar-dasar ISO 50001 untuk Tim Energi 
Apresiasi dan Penafsiran ISO 50001 
Auditor Internal ISO 50001 
Lead Auditor EnMS ISO 50001 CQI & IRCA 
Konversi Lead Auditor EnMS ISO 50001

Pelatihan Keselamatan & Kesehatan Kerja
Mempersiapkan Migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001 
Migrasi Auditor Internal ISO 45001 
Migrasi Lead / Lead Auditor ISO 45001  
Pengenalan tentang ISO 45001 
Auditor Internal ISO 45001 
Lead Auditor ISO 45001 CQI & IRCA

Pelatihan Manajemen Terpadu
Pengantar tentang Sistem Manajemen Terpadu 
Audit EMS dan H&S Internal
Auditor Sistem Manajemen Terpadu

Pelatihan Keselamatan Pangan
Apresiasi dan Penafsiran ISO 22000 
Auditor Internal ISO 22000 
Lead Auditor ISO 22000 
Auditor Internal HACCP 
Auditor Internal FSSC 22000 
Lead Auditor FSSC 22000

Pelatihan Keamanan Informasi dan Dunia Maya
Pengenalan tentang Persyaratan ISO 27001:2013 
Pelaksanaan ISO 27001:2013 
Auditor Internal ISO 27001:2013 
Lead Auditor ISO 27001:2013 CQI & IRCA
Konversi Lead Auditor ISO 27001 CQI & IRCA
Workshop Petugas Perlindungan Data GDPR
Workshop Asesmen Dampak Perlindungan Data

Pelatihan Kesinambungan Bisnis
Apresiasi dan Penafsiran ISO 22301
Melaksanakan BCMS menggunakan ISO 22301
Sistem Kesinambungan Bisnis – Latihan dan Pengujian
Pengarahan Manajemen ISO 22301

Pelatihan Perangkat Medis
Bersiap untuk ISO 13485:2016 
Apresiasi dan Penafsiran ISO 13485:2016 
Pelaksanaan ISO 13485:2016
Auditor Internal ISO 13485:2016
Auditor / Lead Auditor ISO 13485:2016 CQI & IRCA
Pengenalan tentang IVDR baru
Pelaksanaan IVDR
Pengenalan tentang MDR baru
Pelaksanaan MDR
Pelaksanaan MDSAP

Pelatihan Peningkatan Audit
Meningkatkan Sistem Audit Anda
Penulisan Laporan Audit
Auditor QMS Internal Tingkat Lanjut
Memfasilitasi Audit Berbasis Risiko

Pelatihan Penjaminan yang Disesuaikan
Pengukuran Kinerja Efektif
Risiko Bisnis dan Manajemen
Alat Bantu dan Teknik Penyelesaian Masalah
Pemetaan Proses dan Peningkatan
Memimpin/Mengelola Perubahan

11
11
11
11
12
12
12
12
13
13

17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
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PELATIHAN KESADARAN KEAMANAN OLEH NETTITUDE
Sebagian besar kita hanya mengandalkan teknologi - seperti perangkat lunak antivirus - untuk membuat kita 
tetap aman di dunia maya. Tetapi survei pelanggaran data yang tak terhitung jumlahnya telah menyoroti bahwa 
kompromi data biasanya dimungkinkan dari dalam suatu organisasi melalui kesalahan pengguna. Ini karena 
pengetahuan keamanan TI yang buruk atau pemahaman yang buruk tentang bagaimana menangani data digital 
secara umum.

30% dari email pengelabuan dibuka 
12% dari target masuk ke klik tautan atau lampiran.

Nettitude menyediakan pelatihan kesadaran keamanan di lokasi yang disesuaikan untuk staf; disusun untuk 
membantu melindungi aset data organisasi Anda. Pelatihan ini dapat didukung melalui portal pelatihan web 
khusus, yang dirancang untuk digunakan dalam Intranet perusahaan Anda.

KEAMANAN DUNIA NYATA
Nettitude bertujuan untuk membuat karyawan 
Anda benar-benar terlibat dalam pelatihan ini. 
Kami berupaya menyediakan modul yang 
dirancang untuk membantu karyawan Anda 
melindungi data mereka sendiri ketika mereka 
berada di rumah, menjelajah Facebook, atau 
melakukan transaksi perbankan online pribadi, 
dan banyak lagi. Dalam pengalaman Nettitude, 
ketika karyawan memahami cara melindungi 
data mereka di rumah, mereka dapat 
mempelajari beberapa praktik baik yang akan 
sering terbawa ke tempat kerja.

PEMANTAUAN KEAMANAN
Nettitude mampu menyediakan layanan 
pemantauan kesadaran keamanan proaktif secara 
berkelanjutan. Melalui tes penetrasi teknis 
(difokuskan pada identifikasi kebocoran data) 
dan upaya pengelabuan terjadwal (melintasi 
infrastruktur email eksternal), Nettitude dapat 
menilai seberapa baik pengguna memahami 
kebijakan keamanan informasi perusahaan. Tes 
terjadwal ini memungkinkan organisasi 
mengembangkan program kesadaran keamanan 
mereka dan membangun program yang lebih kuat 
yang melindungi aset informasi organisasi.

Untuk informasi selengkapnya, hubungi kami di:

solutions@nettitude.com
0345-5200-085

Nettitude, anggota grup Register Lloyd, adalah perusahaan yang memberikan layanan keamanan siber 
yang memenangkan penghargaan dan terkemuka di dunia. Membantu organisasi mewujudkan ancaman 
mereka dan mengamankan teknologi, sumber daya manusia & proses mereka.
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SECURITY AWARENESS TRAINING BY NETTITUDE
Most of us rely on technology itself - such as anti-virus software - to keep us cyber-secure. But countless 
data breach surveys have highlighted that data compromise is commonly made possible from within an 
organisation through user error. This is due to poor IT security knowledge or poor understanding of how 
to deal with digital data in general.  

30% of phishing emails are opened
12% of targets go onto click the link or attachment.

Nettitude provides bespoke, on-site security awareness training for staff; structured to help protect 
your organisation’s data assets. This can be supported through a custom web training portal, designed 
to be deployed within your company Intranet.

REAL WORLD SECURITY
Nettitude aims to get your employees 
to really immerse themselves into the 
training. We look to provide a module 
designed to help your employees to protect 
their own data when they are at home, 
browsing Facebook, or conducting their 
online banking, and more. In Nettitude’s 
experience, when employees understand 
how to protect their data at home, they 
can learn some good practice that will 
frequently carry over into the workplace. 

SECURITY-MONITORING
Nettitude is able to provide proactive security 
awareness monitoring services on an on-going basis. 
Through technical penetration tests (focused on 
identifying data leakage) and scheduled phishing 
attempts (across the external facing email 
infrastructure), Nettitude can assess how well 
users understand the company’s information security 
policy. These scheduled tests allow an organisation to 
develop their security awareness program and build a 
more robust program that protects the organisation’s 
information assets.

Nettitude, a member of the Lloyd’s Register group, is an award-winning and global leader of cyber security 
services. Helping organisations realise their threats and secure their technology, people & processes.

For more information, contact us on:

solutions@nettitude.com
0345-5200-085

www.nettitude.com  |  Jephson Court, Tancred Close, Leamington Spa, CV31 3RZwww.nettitude.com | Jephson Court, Tancred Close, Leamington Spa, CV31 3RZ
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W www.lr.org/id
E enquiriesid@lr.org 
T +62 21 2964 3500
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