
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inhouse Training 15. 000.000/Kelas 

 

 

 

 

 

Pelatihan yang efektif dan komprehensif akan memberikan nilai 

tambah kepada peserta untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam 

mendukung dan mengembangkan kompetensi melalui pengajaran, 

pembelajaran atau penelitian dengan sebaik-baiknya melalui pemahaman 

dan penerapan persyaratan standard manajemen untuk pendidikan   

ISO 21001:2018 

 

Materi Training: 

 Ikhtisar ISO 21001:2018 

 Prinsip ISO 21001:2018 

 Persyaratan Umum dari ISO 21001:2018 

 Penjelasan Annex ISO 21001:2018 

 Risk Based Thinking  

 Studi Kasus  

Metode Penyampaian: 

 Materi 70 % 

 Workshop 30% 

 

Para Instruktur (Trainer) GCI adalah mereka yang telah memahami teori, 

para praktisi dan telah berpengalaman dalam penerapannya di lapangan. 

Sehingga proses pelatihan berisi “sharing khowledge” yang aplikatif dan 

mudah dipahami oleh peserta 
 

NB : Informasi hotel sewaktu-waktu bisa berubah sesuai jumlah peserta training 

WAKTU 

LOKASI 

INSTRUKTUR 

INVESTASI 

PESERTA 

INFORMASI 

 Training & Workshop 

Training Course ISO 21001:2018 

Management System for Educational Organisation 

SURABAYA : 

Hotel Gunawangsa Manyar 

Jl. Menur Pumpungan 62 

Surabaya 

 

JAKARTA : 

Sampoerna Strategic Square 

South Tower. Level 30 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 

Jakarta 

 

15 April 2019  (1 Day) 

 
Waktu : Pkl  : 09. 00 – 17.00 

Ir. Titis Arganto, MM. 

Ir. Budi Purnomo, MM 

Ir. M Helfy,MM 

Ir. Estu Prayogi, MKKK 

Rektor, Kepala sekolah, 

Dekan, Dosen, Guru, 

Staff, Mahasiswa, 

Improvement Team 

 

Rp. 1.500.000, - /Orang 

Termasuk Sertifikat, 

Makalah, Snack & 

Lunch . 

Hubungi :  

Sdri. Nurul 

Hp. 0822-6413-0834 

Telp. 031 – 5913350 

Fax    031 – 5914702 

 

Organize by :  

 

 

 

PT. GLOBAL CERTIFICATION INDONESIA 



 

 
Sistim manajemen 

organisasi pendidikan 

 

    

    

 Apa itu ISO 21001 ? 

    

 

 ISO 21001 berfokus pada interaksi spesifik antara organisasi pendidikan, 

pembelajar, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan. 

Semua persyaratan ISO 21001 bersifat umum dan dimaksudkan untuk dapat 

diterapkan pada organisasi pendidikan yang menyediakan, memiliki andil, dan 

organisasi yang mentransfer pengetahuan melalui pengajaran, pelatihan atau 

penelitian, terlepas dari jenis, ukuran dan produk serta layanan yang disediakan. 

 

    

 Pentingnya ISO 21001 

    

 

 Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan berkelanjutan bagi 

organisasi pendidikan untuk mengevaluasi secara kontinyu sejauh mana 

organisasi memenuhi persyaratan peserta didik dan pelanggan lain. 

Upaya dan kemampuan baik pelajar dan organisasi pendidikan adalah variabel 

penting untuk keberhasilan proses pendidikan. Dalam proses pendidikan 

melibatkan proses internalisasi pengetahuan, metode, dan keterampilan. 

Organisasi pendidikan merangsang proses internalisasi dan menyediakan 

kerangka kerja, input, proses, dan sumber daya pembelajaran untuk mewujudkan 

keberhasilan proses pendidikan. 

 

ISO 21001 



 

 

 Manfaat menerapkan ISO 21001 

    

 

 Manfaat bagi organisasi yang menerapkan Standar Internasional ISO 21001 Sistim 

manajemen organisasi pendidikan : 

 Penyelarasan yang lebih baik antara tujuan dan kegiatan dengan 

kebijakan. 

 Meningkatkan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan 

berkualitas yang inklusif dan merata untuk semua. 

 Pembelajaran yang lebih dipersonalisasi dan respon yang efektif untuk 

semua peserta didik. 

 Proses dan evaluasi yang konsisten untuk menunjukkan dan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi. 

 Meningkatkan kredibilitas organisasi pendidikan. 

 Kemampuan untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan 

manajemen yang berkualitas dengan efektif. 

 Pengembangan budaya untuk peningkatan organisasi. 

 Harmonisasi standar regional, nasional, terbuka, dan eksklusif dalam 

kerangka kerja internasional. 

 Mendorong mencapai keunggulan dan inovasi. 

 

    

 

 

 

 

PT. GLOBAL CERTIFICATION INDONESIA 

Pakuwon Center, Floor 15-12 

Tunjungan Plasa, Surabaya 
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