
“Terima kasih atas kepercayaan anda terhadap jasa layanan kami.
Kami yakin kinerja profesional kami masih membutuhkan masukan 
untuk perbaikan kedepan yang lebih baik”.
(ISO Manajemen)
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Visi :

Menjadikan DC KONSULTAN sebagai Konsultan ISO 

Profesional dan Pusat Pelatihan Sistem Manajemen 

ISO terbaik, selalu di depan dengan memiliki inovasi, 

imajinasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

Misi :

Menggandeng klien dari berbagai latar belakang 

bisnis melalui pendekatan secara dua arah untuk 

mengimplementasikan Standar Manajemen ISO dan 

selalu ada yang baru.

Apa yang Kita Lakukan

Mengapa Memilih Kami

DC KONSULTAN adalah Konsultann Sistem 

Manajemen yang telah berdiri sejak tahun 2008 

dengan berawal dari konsultan perseorangan. 

Pada tahun 2012 DC KONSULTAN berubah 

menjadi perusahaan Perseroan terbatas dengan 

nama PT. DAFARA CIPTA MANDIRI dengan 

menambah bidang pelayanan yaitu pelatihan 

manajemen perusahaan yang berfokus kepada standarisasi 

manajemen secara Internasional.

Layanan kami sangat fleksibel dan nilai investasi dapat 

disesuaikan dengan kondisi pada semua ukuran manufaktur, 

kontraktor, perdagangan dan jasa organisasi lain, namun 

nilai-nilai dari penerpan standar manajemen perusahaan 

tetap sesuai dengan standar manajemen internasional.

Dalam membantu Anda menerapkan Sertifikasi ISO, Kami menggunakan Metode Pendekatan Sederhana atau 

SAS (Simple Approach System) yang dapat digunakan dan dimengerti oleh semua karyawan. Metode ini 

berfokus pada kebutuhan Perusahaan Anda sehingga sistem yang dibangun akan disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan Anda, bukan copy-paste dari kondisi umum.

Memelihara Sistem yang Telah Anda Bangun

Dalam pembuatan prosedur, instruksi kerja maupun penerbitan formulir, tim kami akan memandu dan meman-

tau untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan persyaratan sertifikasi yang anda minta.

Melakukan Peningkatan Berkesinambungan

Melalui customer support kami, kami secara berkala akan melakukan pemantauan dan memastikan standardis-

asi ISO diterapkan dan dilakukan.

Melakukan Analisa untuk Memastikan Keefektifan dari Sistem Anda

Tim Kami akan memberikan sosialisasi melalui Training sesuai dengan sertifikasi ISO yang anda minta, 

bagaimana melakukan dan membuat prosedur yang sesuai dengan persyaratan standarisasi ISO, bagaimana 

melakukan audit internal yang benar dan apakah efektif bila diterapkan dan dibakukan di perusahaan anda.

Mengembangkan Sistem di Perusahaan Anda

Tim kami akan melakukan survey lapangan dengan berkunjung di lokasi perusahaan anda untuk disesuaikan 

dengan persyaratan standarisasi ISO yang anda minta dengan tidak merubah aktivitas dan administrasi yang 

sudah perusahaan anda lakukan.

Identifikasi Kebutuhan Anda

Pada saat kami melakukan proses konsultasi, kami selalu memberikan arahan yang tepat baik melalui Form 

Isian maupun melalui Marketing Support kami. Sehingga sertifikasi yang anda minta sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan anda maupun persyaratan pelanggan anda.
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Sertifikasi Kami



ISO 9001:2015 adalah standardisasi internasional yang paling dasar yaitu 

standard yang mengatur Sistem Manajemen Mutu, saat ini hadir dengan versi 

terbarunya yaitu ISO 9001:2015. Metode pendekatan ISO 9001:2015 

menggunakan pendekatan proses (Process Approach), pendekatan sistem 

(System Approach) dan juga menggunakan pola Plan - Do - Check - Action 

(PDCA) - Continuous Improvement.

ISO 9001
M
an
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ISO 9001:2015 Implementation and benefit

ISO 9001:2015 Document Controller

ISO 9001:2015 Root Cause Analisys and Corrective Action

ISO 9001:2015 Basic Audit

ISO 9001:2015 Internal Auditor

ISO 9001:2015 IRCA/ RABQSA/ ANSI for lead Auditor

ISO 9001:2015 Lead Implementer by ANSI

ISO 9001:2015 for Management Representative

Business Mapping Process

5S Awareness & Implementation

ZERO Defect Through Poke – Yoke

Balanced Scorecard (Strategic)

Manfaat dengan diterapkannya ISO 9001:2015 bagi organisasi antara lain :

     Kepuasan pelanggan dengan penyampaian produk secara konsisten

     dalam memenuhi persyaratan- persyaratan pelanggan.

     Mengurangi biaya operasional dengan peningkatan berkesinambungan

     pada proses-proses dan hasil dari efisiensi operasional.

     Peningkatan hubungan pada pemegang kepentingan termasuk para

     karyawan, pelangan dan pemasok.

     Persyaratan pematuhan hukum dengan pemahaman bagaimana

     persyaratan suatu peraturan dan perundang-undangan tersebut

     mempunyai pengaruh tertentu pada suatu organisasi dan para pelanggan.

     Peningkatan terhadap pengendalian manajemen resiko dengan

     konsistensi secara terus menerus dan adanya mampu telurus suatu

     produk dan pelayanan.
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ISO 14001:2015 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan, yaitu :

Sistem Manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan lingkungan.

Tujuan utama dari sertifikasi ISO 14001:2015 adalah untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang

dalam kondisi terbaik yang paling memungkinkan.
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ISO 14001:2015 Implementation and benefit

ISO 14001:2015 Document Control

ISO 14001:2015 Root Cause Analisys and Corrective Action

ISO 14001:2015 Basic Audit

ISO 14001:2015 Certificed Auditor

ISO 14001:2015 Lead Implementer by ANSI

ISO 14001:2015 IRCA/ RABQSA/ ANSI for lead Auditor

Hazardus Waste Management

EMS Legal & Evaluation of Compliance

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan)

ISO 14001:2015 in Hospital & Healthcare Facility
Pe

la
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an

Manfaat dengan diterapkannya ISO 14001:2015 bagi organisasi antara lain:

Dapat mengidentifikasi, memperkirakan dan mengatasi resiko lingkungan yang 

mungkin timbul.

Dapat menekan biaya produksi dapat mengurangi kecelakaan kerja dapat 

memelihara hubungan baik dengan masyarakat, Pemerintah dan pihak-pihak 

yang peduli terhadap lingkungan.

Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen 

puncak terhadap lingkungan.

Dapat mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen 

dan memperbesar pangsa pasar.

Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap Peraturan Perundang - undangan 

yang berkaitan dengan lingkungan.



M
an
fa
at Manfaat dengan diterapkannya ISO 45001:2018 bagi organisasi antara lain :

     Sebagai bukti komitmen Manajemen yang menaruh perhatian terhadap

     pengelolaan K3.

     Memberikan suatu mekanisme terhadap pengelolaan dan jaminan

     adanya penyempurnaan berkelanjutan.

     Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan

     terkait.

     Meningkatkan citra perusahaan dimata publik nasional dan internasional.

     Meningkatkan kepedulian karyawan akan pentingnya bekerja dengan

     selalu memperhatikan aspek-aspek ISO 45001:2018.

     Memberikan pelatihan secara teratur bagi karyawan perusahaan.
Pe
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ISO 45001:2018 Implementation and benefit

ISO 45001:2018 Basic Audit

ISO 45001:2018 Certificed Auditor

ISO 45001:2018 IRCA/ RABQSA/ ANSI for lead Auditor

ISO 45001:2018 Lead Implementer

Accident Report & Investigation

Emergency Response Plan

HIRADC

Dasar-dasar K3 (Basic Safety)

SMK3 by Depnakertrans

AK3 Umum by Depnakertrans

Basic First Aid (P3K)

ISO 45001:2018 adalah suatu standar internasional 

untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

dan dimaksudkan untuk mengelola aspek kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3). ISO 45001:2018 menyediakan 

kerangka bagi efektifitas manajemen K3 termasuk kesesuaian 

dengan peraturan perundangundangan yang diterapkan pada 

aktivitas-aktivitas anda dan mengenali adanya bahaya-bahaya yang 

timbul. Standar tersebut dapat diterapkan pada setiap organisasi yang 

berkemauan untuk menghapuskan atau meminimalkan resiko bagi para 

karyawan dan pemegang kepentingan lainnya yang berhubungan 

langsung dengan resiko K3 menyertai aktifitas-aktifitas yang ada.
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ISO 22000:2018 adalah Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang berdasarkan standar ISO yang sudah ada 

sebelumnya yaitu ISO 22000:2005. Sekarang sudah terbit versi terbaru yaitu ISO 22000:2018, khususnya ditujukan pada 

sektor industri makanan, minuman, kemasan, catering dan sektor industri terkait lainnya.

M
an

fa
at Merupakan sebuah kerangka kerja yang kuat 

terhadap sistem manajemen, terintegrasi dalam 

sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan 

dan konsisten dengan aspek-aspek lain atau 

standar seperti ISO 9001 dan ISO 14001.

Metodologi berdasarkan prinsip HACCP dan 

kemampuan untuk meningkatkan keamanan serta 

efisiensi produk makanan.

Berisi rincian penggunaan pedoman ISO/TS 

22002-1.

Menunjukkan suatu komitmen yang nyata menuju 

keselamatan makanan yang global dapat mengu-

bah bentuk citra perusahaan anda menjadi lebih 

baik dan juga sebagai suatu alat, sebagai jaminan 

terhadap keselamatan dan mutu organisasi anda.

untuk memastikan pemenuhan dengan semua 

perundang-undangan keselamatan makanan dan 

mengurangi resiko dari hukum.

Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kebersihan makanan selama produksi.

Mengetahui prinsip higienis dan pedoman untuk 

pengendaliannya.

Mengetahui cara pengendalian atau tindakan 

terhadap penyimpangan yang terjadi.

Terjaminnya makanan dan minuman yang layak 

dikonsumsi.

Terpeliharanya kepercayaan pelanggan international.

Meningkatnya pengetahuan akan higienisnya 

makanan kepada semua karyawan.

Secara tidak langsung membantu masyarakat dalam 

pengadaan makanan yang higienis.

Pe
la
tih

an

ISO 22000:2018 Implementation and benefit

ISO 22000:2018 Basic Audit

ISO 22000:2018 Certificed Auditor

ISO 22000 IRCA/ RABQSA/ ANSI for lead Auditor

ISO 22000 Lead Implementer

FSSC 22000:2011

ISO/ TS 22002-1 Awareness and Benefit

ISO/ TS 22002-2 Awareness and Benefit

HACCP Awareness and Benefit

GMP Awareness and Benefit

HACCP Internal Safety Auditing Training

BRC Awareness and Benefit

Integrated Food Management System

Food Defence Protecting your Food Business from 

Intention Incident.

HALAL Assurance System Awareness and Benefit
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Standard ISO/IEC 20000-1:2018 merupakan standard internasional untuk IT Service Management 

(ITSM). Standard ini be rmula dari Standard BS 15000 yang dikeluarkan oleh BSI dan banyak mengadopsi ITIL (IT 

Infrastructure Library). Kalau kita lihat komponen-komponen Standard ISO/IEC 20000-1:2018 maka dapat ditemukan 

bahwa sebagian besar banyak mengadopsi proses-proses manajemen yang ada di dalam ITIL, terutama ITIL versi 2.

Sebagaimana Standard ISO lainnya, pada ISO/IEC 20000-1:2018 ini tersedia juga sertifikat bagi perusahaan yang 

berhasil membuktikan pemenuhan (compliance) terhadap spesifikasi yang ditetapkan Standard ini. Untuk mendapatkan 

sertifikasi tersebut, maka sebuah perusahaan harus memenuhi spesifikasi yang ada di ISO 20000 Part-1. Bagian pe 

rtama dari ISO 20000 berisi persyaratan yang ha rus dipenuhi oleh Penyedia Layanan agar layanan yang dibe rikannya 

memiliki kualitas yang dapat diterima (acceptable quality) oleh pelanggannya.

Manfaat
Menunjukkan Komitmen Perusahaan dan Meningkatkan Daya Saing.

Menunjukkan Kemampuan Perusahaan, Membuktikan bahwa Penyedia 

layanan TI mampu memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan 

pengguna. Hal ini karena spesifikasi yang ada di Standard ini dituju-

kan agar layanan yang diberikan memiliki kualitas yang dapat diterima 

oleh pelanggannya.

Memenuhi Persyaratan Tender bagi penyedia layanan eksternal dapat 

mengikuti tender yang mensyaratkan peserta tendernya bersertifikat 

ISO/IEC 20000-1:2018.

Memberikan Kerangka Kerja Peningkatan Layanan TI, nengurangi risiko 

dan biaya Layanan TI.

Pelatihan
ISO/IEC 20000-1:2018 Implementation and benefit

ISO/IEC 20000-1:2018 Basic Audit

ISO/IEC 20000-1:2018 for lead Auditor by ANSI/ IRCA/ Exemplar Global

ISO/IEC 20000-1:2018 Lead Implementer by ANSI
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ISO/IEC 27001:2022 atau ISMS (Information Security Management System) adalah sebuah metode 

khusus yang terstruktur tentang pengamanan informasi yang diakui secara internasional. Pengamanan informasi tersebut 

dapat dicapai dengan melakukan suatu kontrol yang terdiri dari kebijakan, proses, prosedur, struktur organisasi, serta 

fungsi-fungsi infrastruktur TI. Dengan kata lain ISO/IEC 27001:2022 merupankan pengganti ISO/IEC 27001:2013 

adalah suatu cara untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan yang sistematis terhadap risiko 

bisnis, untuk mempe rsiapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, mengawasi, meninjau kembali, memelihara, 

serta meningkatkan pengamanan informasi.

Manfaat
Manfaat dengan diterapkannya ISO/IEC 27001:2022 bagi organisasi antara lain :

Membantu organisasi terkait dengan kesesuaian terhadap kebutuhan standar 

keamanan informasi yang sudah teruji (best practice dalam pengamanan informasi).

Membuat pengaruh positif dalam hal citra perusahaan, nilai, dan persepsi yang baik 

dari pihak lain.

Memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap 

lingkungan proses bisnisnya yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan.

Meningkatkan kepercayaan pelanggan, pihak ketiga, dan seluruh stakeholder yang 

ada terhadap pelayanan yang diberikan melalui organisasi.

Membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan yang berkesinambungan 

didalam pengelolaankeamanan informasi.

Pelatihan
ISO/IEC 27001:2022 Implementation and benefit

ISO 27001:2022 Basic Audit

ISO/IEC 27001:2022 IRCA/ Exemplar Global/ ANSI for lead Auditor

ISO/IEC 27001:2022 Lead Implementer

ISO/IEC 27001:2022 Master by ANSI

ISO/IEC 27001:2022 Lead Implementer by ANSI
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IATF 16949:2016 adalah Technical Specification nomor 16949 yang dikeluarkan oleh badan 

ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. IATF 16949:2016 memuat semua 

persyaratan ISO 9001 ditambah dengan persyaratan khusus untuk industri otomotif dan disusun 

berdasarkan prinsip manajemen mutu ISO 9001. IATF 16949:2016 menggantikan QS 9000 dan quality 

system lainnya yang disyaratkan oleh masing-masing industri otomotif. Dengan adanya penggabungan 

quality management system dari berbagai industri otomotif ini, suatu industri otomotif cukup menerap-

kan satu quality system meskipun memproduksi produk untuk berbagai customer.

Tujuannya : One World, One Quality System.

Manfaat
Meningkatkan kualitas produk dan proses; hal ini dapat tercapai karena didalam 

persyaratan baru mengcover diantaranya, mengenai: penetapan target, pengukuran 

dan reviewnya, pengukuran kepuasan pelanggan, keselamatan produk, kesesuaian 

dengan persyaratan dan perundangan, manajemen desain proses,  penerapan teknik 

dan alat-alat kualitas.

Meningkatkan keyakinan di Global Procurement; dengan skema standard yang jelas, 

maka mengeliminasi perbedaan pemahaman standar, proses sertifikasi benar-benar 

diseleksi berdasarkan kriteria ISO/TS 16949:2016 dengan ruang lingkup.

Pendekatan sistem mutu yang seragam/sama untuk pengembangan subkontraktor; 

dengan standar ini akan mengurangi variasi proses oleh subkontraktor sehingga hasil 

proses dapat lebih baik.

Mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi; dengan penerapan beberapa 

persyaratan yang relevan akan mengurangi hal tersebut, antara lain : Mistake Proofing, 

Continous Improvement, Failure Mode effect Analisys, Statistical Process Control.

Pelatihan
Automotive (IATF 16949; Automotive/ Production Core Tools)

APQP or Advanced Product Quality Planning (APQP)

Measurement System Analysis (MSA)

Advanced Statistical Process Control (SPC)

FMEA - Control Plans and Failure Mode Effect Analysis

Production Part Approval Process (PPAP)

IATF Lead Auditor by ANSI

IATF 16949:2016 Awareness and Benefit

IATF 16949:2016 Internal Auditor



ISO 50001
ISO 50001:2018 menetapkan persyaratan untuk penetapan, 

penerapan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen energi, 

dengan tujuan untuk memungkinkan suatu organisasi melakukan 

pendekatan sistematis dalam mencapai perbaikan berkelanjutan dari 

kinerja energi, termasuk efisiensi energi, penggunaan energi dan 

konsumsi. ISO 50001:2018 menetapkan persyaratan yang berlaku untuk 

penggunaan energi dan konsumsi, termasuk pengukuran, dokumentasi 

dan pelaporan, desain dan praktek pengadaan untuk peralatan, sistem, 

proses dan personil yang berkontribusi terhadap kinerja energi.

Manfaat
Membantu organisasi untuk mengefisiensikan penggunaan energi yang ada.

Menawarkan panduan tentang pembandingan, mengukur, mendokumentasikan, 

dan laporan perbaikan untuk intensitas energi dan khususnya menurunkan efek 

rumah kaca.

Membuat transparansi dan memfasilitasi komunikasi pada pengelolaan sumber 

daya energi.

Sebagai promosi terbaik dalam penerapan Sistem Manajemen Energi didalam 

organisasi dan karyawan.

Sebagai fasilitas dalam mengevaluasi dan memprioritaskan pelaksanaan hemat 

energi.

Menyediakan kerangka kerja untuk mempromosikan efisiensi energi di seluruh 

dukungan rantai pemasok.

Memfasilitasi pengelolaan perbaikan energi untuk pengurangan emisi gas rumah 

kaca.

Bisa diintegrasikan dengan Sistem Manajemen lainnya baik itu ISO 9001, ISO 

14001 maupun OHSAS 18001.

Pelatihan
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Manfaat
Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pada laboratorium 

kalibrasi dan laboratorium pengujian melalui penerapan 

persyaratan yang berlaku.

Memudahkan penghapusan hambatan non-pajak perdagangan 

melalui penerimaan hasil kalibrasi dan hasil uji antar negara.

Memudahkan kerjasama antarlaboratorium dan antarinstansi 

dalam tukar menukar informasi, pengalaman dan harmonisasi 

standard beserta prosedurnya.

Pengakuan Internasional kepada laboratorium yang terakreditasi

Pelatihan
Training Laboratory Preparation for ISO/IEC 

17025:2017 Accreditation.

Root Cause Analysis Course.

Laboratory Internal Auditor Course.

Estimating Uncertainties of Measurement.

Internal Calibration in Accredited Laboratories.

Improving Laboratory Performance through. 

Method Validation & Method Verification.

Laboratory Leadership Course.
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ISO / IEC 17025:2017 merupakan standar mutu yang dibuat untuk 

laboratorium pengujian dan kalibrasi. ISO/ IEC 17025:2017 dibagi 

menjadi dua bagian utama yaitu Persyaratan Manajemen dan 

Persyaratan Teknis. Persyaratan manajemen terkait dengan 

operasi dan keefektifan sistem manajemen mutu dalam labora-

torium dan memiliki persyaratan yang sama dengan ISO 9001. 

Persyaratan teknis yaitu terkait dengan alamat kompetensi staf, 

metodologi pengujian, peralatan dan kualitas dan pelaporan 

hasil pengujian dan kalibrasi.



ISO 13485:2016 berdasarkan model pendekatan proses ISO 9001 dan standar sistem 
manajemen yang dikembangkan secara khusus bagi pabrikan peralatan medis.
Tujuan utama adalah memberikan fasilitas keselarasan persyaratan mengenai peraturan 
produksi peralatan medis.

ISO 13485 Manfaat
Kepuasan pelanggan – melalui pengiriman produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan 

pelanggan demikian pula kendali mutu, keamanan dan kepatuhan hukum.

Mengurangi ongkos-ongkos operasional – melalui peningkatan berkesinambungan dari 

proses-proses  yang dilalui yang berakibat pada efisiensi-efisiensi operasional.

Meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan – termasuk para karyawan, 

pelanggan dan rekanan.

Persyaratan kepatuhan hukum – dengan pemahaman bagaimana persyaratan suatu peraturan dan 

perundang-undangan tersebut berpengaruh pada suatu organisasi dan para pelanggan anda.

Peningkatan terhadap pengendalian manajemen resiko – dengan konsistensi secara sunggu-

hsungguh dan kemampu-telusuran produk dan penggunaan tehniktehnik manajemen resiko.

Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan – dibuktikan dengan adanya 

verifikasi pihak ketiga yang independen pada standar yang diakui.

Kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis – khususnya spesifikasi pengadaan yang 

memerlukan sertifikasi bagi persyaratan menjadi rekanan untuk sektor yang telah diatur.

Pelatihan
ISO 13485:2016 Introduction

ISO 13485:2016  Internal Audit Training

ISO 13485:2016  Lead Auditor Course by ANSI

ISO 13485:2016  Lead Implementer by ANSI
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Merupakan standar pedoman mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang 
mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang 
maupun negara maju. Standar ini dikembangkan oleh Technical Committee ISO/TMB WG 
“Social Responsibility” sejak tahun 2004 dan diluncurkan pada tanggal 1 November 2010, 
setelah disetujui 93% negara anggota ISO yang memilih, termasuk Indonesia.

Manfaat
Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan ISO 26000 :

      Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang

      positif dari masyarakat luas. 

      Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital).

      Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas.

      Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision

      making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).

Selain bagi perusahaan yang menerapkan, ISO 26000 bermanfaat juga bagi masyarakat karena akan 

meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan tersebut di suatu daerah karena akan menyerap tenaga 

kerja dan meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut.

Pelatihan
ISO 26000 Implementation and benefit.
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5S adalah pemanfaatan tempat kerja yang mencakup peralatan, dokumen, bangunan dan ruangan 

untuk melatih kebiasaan para pekerja dalam usaha meningkatkan disiplin kerja. Sistem manajemen tata 

graha (good house keeping management) yang dilakukan dalam mengelola tempat kerja (perkantoran, 

gudang, area kerja bengkel, laboratorium, produksi/ pembangkit, dan area pendukung lain seperti 

fasilitas publik).

Tempat kerja yang bersih, rapih, aman dan nyaman yang akan menghasilkan produk dengan kualitas 

tinggi, penekanan biaya, penyelesaian tepat waktu, safety terjamin, moral tinggi dan lingkungan 

terjamin. Di indonesia 5S mulai diperkenalkan pada bulan Mei 1991 dengan diundangnya Mr. Yashusi 

Fukuda oleh Pusat Produktivitas Nasional yang diikuti peserta dari beberapa perusahaan.

Manfaat
Zero Breakdown, berarti pemeliharaan lebih baik;

   Scrap, debu,  geram - geram dan potongan - potongan di lantai dan di mesin menjadi berkurang.

   Dengan membersihkan mesin secara teliti dan teratur anda dapat mengetahui kondisi mesin

   setiap saat.

   Pemeriksaan dan pemeliharaan tiap hari dapat menghindari kerusakan mesin menjadi parah di

   masa yang akan datang.

Zero Defect, yang berarti kualitas lebih baik;

   Jika segala sesuatunya ada pada tempatnya, anda terhindar dari mengambil barang yang salah.

   Tempat kerja yang bersih akan memberi semangat kerja bagi siapa saja.

   Alat pengukur dan indikator dapat bekerja dengan baik maka kualitas akan baik.

Zero Waste, yang berarti mengurangi biaya dan efisiensi meningkat;

   Inventory dan barang dalam proses menjadi lebih sedikit.

   Ruangan–ruangan yang terpakai untuk barang–barang yang tidak diperlukan menjadi berkurang.

   Gerakan - gerakan yang tidak diperlukan seperti menghindarkan dan mencari dapat berkurang.

   Mengurangi gerakan - gerakan produksi yang tidak diperlukan seperti, mengangkat, meletakkan,

   menghitung dan memindahkan.

Zero Set Up Time, berarti tidak ada waktu yang terbuang;

   Karena segalanya ditata dengan teratur maka waktu yang terbuang untuk mencari alat dapat ditekan.

   Tempat kerja yang bersih dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan orang untuk mengetahui

   cara pengoperasian, peserta pelatihan sekalipun dapat dengan mudah mengoperasikannya.
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ISO 37001 adalah Sistem Manajemen Anti-suap yang saat ini sedang dikembangkan oleh 
International Organization for Standardization (ISO) menjadi ISO 37001:2016. Standar ini 
bertujuan untuk mencerminkan prinsip-prinsip yang ada, seperti bimbingan pada 
undang-undang penyuapan, dan membuat mereka dapat diakses.
Dengan demikian, ISO 37001 menetapkan serangkaian langkah-langkah dan kontrol yang 
berurusan dengan penyuapan dan dimaksudkan untuk mencegah dan menemukannya 
untuk meminimalkan risiko korupsi.

Manfaat

Pedoman Anti-korupsi, prosedur dan kontrol
Kepemimpinan, komitmen dan tanggung-jawab oleh top-level 
manajemen
Pengawasan oleh manajemen
Pelatihan anti korupsi
Risiko
Risiko evaluasi (due diligence) untuk proyek dan mitra bisnis
Pelaporan, monitoring, investigasi, pengawasan

ISO 37001 menyediakan persyaratan minimum dan penjelasan yang berguna untuk 
melaksanakan dan pembandingan sistem manajemen anti-suap. Standar ini fleksibel 
dan dapat digunakan oleh semua jenis organisasi di negara manapun. Ini mencakup 
perusahaan-perusahaan dari semua ukuran, Yayasan, Asosiasi, pemerintah dan 
organisasi lain, baik swasta dan publik khususnya bagi manajer, investor, karyawan, 
pelanggan dan stakeholder lainnya.
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ISO 31000:2018 Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam men-
gelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas 
manusia termasuk: Penilaian Resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan 
mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. 
Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, 
menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau 
semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada 
risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau 
kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum.

Manfaat

Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap kepu-
tusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan 
ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh 
yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari 
risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari 
segi finansial.

Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) yang diran-
cang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekan-
isme secara berkelanjutan (suistainable).

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya manajemen risiko dalam 
suatu perusahaan:



PT. Global Way Indonesia

PT. Binayasa Karya Pratama

Klien Kami

PT. Klasifikasi Indonesia PT. Sari Melati Sejahtera BBTKLPP Surabaya PT. Philips Indonesia
PT. Star Energy Gheotermal
(Wayang Windhu) Limited

PT. Jojo Nomic Indonesia PT. Migo Anugerah Sinergi PT. Mitramas Makmur PerkasaLoka POM Kabupaten Jember PT. Bio Cycle Indo

HAGKEN FARM CV. Sentosa Andalan Wurmb Klasik Beans PT. Pendanaan Gotong Royong CV. Permata Satria

PT. Kenda

PT. Pentawira

PT. IndopipePT. Kontena Kemas Industri PT. Teka

PT. Telkom IndonesiaDinas Bina MargaPT. Pembanguan Perumahan Tbk.

123

PT. Tenaga Hadapan Teknologi Indonesia

PT. Arena GourmetPT. Antika RayaPT. Antika Raya

PT. Bio Takara

PT. Wekiddo Digital Indonesia PT. Gaji Cerdas Indonesia

PT.  PCDC Propco One CV. RempahsariPT. Digital Logistik Internasional PT. Paramadaksa Teknologi Nusantara

PT. Integral Mulia Cipta

PT. NAVIL NATURAL ORGANIK PT. MODULE INTRACS YASATAMA

PT. MITRADA PRIMA NUSANTARA

17



WWW.DCKONSULTAN.COM

Kontak Kami

Jakarta Surabaya

Graha DGCORP Holding Lt.2
Jl. Karangrejo Timur 3-25

Tel: (+62) 31 828 9001

Jakarta Selatan
18 Office Tower, Jl. TB Simatupang No.18

Tel: (+62) 812 315 151 42


