
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training Background 

Jika masa depan dunia kerja adalah tentang 

“experience” karyawan dalam bekerja, bagaimana 

dengan tempat kerja? Suatu organisasi butuh untuk terus 

mengikuti tren yang selalu berubah tentang bagaimana 

dan di mana orang bekerja. Karenanya manajemen 

fasilitas menjadi sebuah aspek penting dari kesuksesan 

organisasi. Inilah mengapa pedoman internasional baru 

saja diterbitkan oleh ISO mengenai manajemen fasilitas.  

Semakin kompleks lagi, pasar manajemen fasilitas (FM-

Facility Management) global akan bernilai USD 1 triliun 

pada 2025 – dan nilai tersebut hanya untuk manajemen 

fasilitas yang di-outsource. Berkaitan dengan manajemen, 

operasi, dan pemeliharaan fasilitas organisasi, FM perlu 

menyeimbangkan kebutuhan dan tuntutan yang berubah 

dengan cepat dari berbagai pemangku kepentingan dengan 

kebutuhan bisnis yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Ini 

mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan semua orang 

yang berhubungan dengan organisasi dan mencakup berbagai 

bidang, termasuk biaya hunian (overhead tertinggi kedua di 

hampir setiap organisasi), penggunaan ruang, pemeliharaan, 

keamanan, kebersihan, lingkungan dan lainnya 

ISO 41001, Manajemen Fasilitas – Sistem manajemen – 

Persyaratan dengan panduan untuk digunakan, baru saja 

diterbitkan pada Bulan April tahun 2018 ini untuk membantu tim 

FM mencapai efisiensi optimal. Berdasarkan praktik terbaik 

internasional, standar sistem manajemen yang baru merupakan 

patokan untuk mengembangkan dan menggerakkan rezim FM 

secara strategis, taktis, dan operasional yang efektif. Ini juga 

akan membantu organisasi dalam mencari penyedia layanan 

FM yang ideal. Karena, penyedia layanan FM yang mampu 

menunjukkan kepatuhan terhadap standar akan memberikan 

jaminan lebih tentang “approach” dan proses mereka. 

   Training objectives 

1. Peserta mampu memahami tujuan pengelolaan fasilitas dan 
persyaratan pengelolan yang efektif. 

2. Peserta pelatihan mampu memahami perencanaan 
pengelolaan fasilitas dan teknik mengontrolnya 

3. Peserta pelatihan mampu meguasai teknik dan 

strategi dalam meningkatakan pengelollan fasilitas di 
perusahaan masing-masing 

4. Peserta pelatihan mampu menguasai persyaratan 
pengelolaan fasilitas berstandard internasional  

 

 

WE INVITE YOU TO JOIN US: 

ISO 41001:2008 - FACILITY MANAGEMENT 

  
Public:  

Rp. 5.500.000,- 
In-House: 

Sesuai 
Penawaran 

DURATION: 

2 DAYS 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who should join 

1. Manager dan Supervisor Asset Management, Facility,  
General Affair, Engineering dan Maintenance  

2. Manager dan supervisor terkait 
3. Engineer, Analist maupun karyawan lain yang 

ditunjuk. 
 

 
principles of discussion:  

 
Day - 1 

1. Pemahaman Dasar Facility Management 
2. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran FM  
3. Konteks Organisasi 
4. Leadership 
5. Planning 
6. Supporting 

 
 
 
 

 
 
 
 

Day - 2  
1. Operation 
2. Performance Evaluation 
3. Improvement 
4. Kendala dalam Penerapan FM 
5. Keterkaitan ISO 41001 dengan Sistem 

Management lain 
 
 

 

 

 

SUPPORTED BY 

Pembayaran Transfer Rekening: 

PT PROXSIS SOLUSI BISNIS 

A/C: 124.00-0611965.6 

BANK MANDIRI 

CABANG JAKARTA RASUNA SAID 

 

1. Training formal atau penjelasan oleh Trainer 

2. Diskusi Tanya Jawab termasuk masalah-masalah yang 

selama ini muncul di perusahaan 

3. Kerja kelompok/studi kasus 

4. Praktek 
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