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MANAJEMEN RISIKO 

BERBASISKAN ISO 9001:2015 

DALAM PENERAPAN ISO 31000:2018 

 

I. KONDISI SAAT INI  

Dalam menjalankan operasionalisasi organisasi, risiko merupakan salah satu faktor yang 

harus dipertimbangkan. Manajemen modern menyebutkan bahwa risiko juga harus dikelola 

dengan tepat untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien dari sebuah organisasi. 

Manajemen risiko memiliki peran penting dalam pengelolaan dan mengantisipasi 

konsekuensi dari kerugian yang akan muncul akibat hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan 

program ini manajemen dapat memahami tata kelola kerja yang bebas risiko, dan 

sekaligus menyiapkan diri untuk memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan yang baik, 

yang memenuhi standar internasional, ISO 9001:2015. Praktik manajemen risiko 

menghindari perusahaan dari kegiatan operasional yang berdampak negatif terhadap 

perusahaan. 

 

II. TUJUAN  

Pelatihan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami praktik manajemen 

risiko yang baik sehingga mampu menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif sesuai 

dan sejalan dengan teori Manajemen modern dan yang dipersyaratkan dalam ISO 

9001:2015. 

 

 

III. MANFAAT  BUAT PESERTA 

− Memahami tata kelola risiko yang bersifat komprehensif melalui penciptaan nilai 

perilaku kerja yang terukur risiko. 

− Memahami cara dan teknik untuk berinteraksi dengan risiko agar dapat 

mengoptimalkan nilai bisnis dan nilai pemegang saham.. 

− Memahami cara meningkatkan kualitas kecerdasan emosional yang dibutuhkan dalam 

mengelola risiko perilaku. 

− Memahami peran tata kelola perusahaan yang sehat dalam mengoptimalkan kualitas 

manajemen risiko 
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− Memahami kerangka kerja untuk manajemen risiko yang relevan dengan tujuan 

organisasi. 

 

 

IV. MATERI YANG DIBAHAS 

− Refreshment ISO 9001:2015 

− Memahami apa itu risiko 

− Faktor-faktor risiko 

− Model Manajemen Risiko 

− Strategi Teknis Analisis Risiko 

− Strategi manajemen risiko sesuai dengan Persyaratan ISO 9001:2015 

 

V. METODE YANG DIGUNAKAN 

Metode yang digunakan Andragogi system (Partisipatori), terdiri dari Penyampaian  Materi, 

Diskusi (Tanya Jawab), Workshop (Simulasi), dan games atau Ice Breaker. 

 

VI. PESERTA YANG PERLU IKUT  

Manager & Supervisor serta para karyawan yang potensial menghadapi konsekwensi risiko 

dalam kegiatan sehari-hari 

 

VII. WAKTU YANG DIBUTUHKAN  

Pelatihan ini dirancang untuk 1 hari dalam bentuk diskusi dan sharing. Yang dimulai dari 

jam 09.00 sampai jam 16.00. Teori, latihan dan sharing sesuai dengan kondisi organisasi 

peserta pelatihan. 

 


