
Informasi merupakan aset yang sangat penting bagi setiap organisasi. Dalam persaingan bisnis, dapat dikatakan bahwa penguasaan informasi merupakan salah 
satu senjata utamanya. Pernahkah Anda merasa bahwa ide brilliant Anda dicuri pesaing? Pernahkah Anda melihat pesaing Anda mendapatkan proyek yang telah 
Anda incar, beberapa waktu kemudian baru Anda menyadari bahwa pesaing tersebut memenangkan proyek karena mereka mengetahui informasi penting tentang 
bisnis Anda, yang menurut Anda telah Anda rahasiakan sebaik mungkin? Bagi organisasi pemerintahan, apakah sudah terjamin informasi kebijakan atau hasil pe-
nilaian jabatan dalam proses-prosesnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab dari jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut, Bagaimanakah perusahaan/organisasi Anda memperlakukan infor-
masi sebagai asset penting? Pernahkan Anda merasa gangguan pada bisnis Anda dikarenakan pesaing memiliki informasi yang sama dengan yang Anda 
pegang? Bagaimana Anda mengelola asset intangible ini? Sudahkah dilindungi dengan baik sehingga berdaya guna maksimal bagi perusahaan?

Tujuan Training ISO 27001
- memahami prinsip-prinsip dasar sistem manajemen keamanan informasi (SMKI).
- memahami kesamaan persyaratan yang ada dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013.
- memahami langkah penyusunan dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi.

Materi Training ISO 27001
- Prinsip-prinsip dan Pemahaman Sistem Manajemen
- Prinsip Dasar Keamanan Informasi
- Pemahaman persyaratan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)
- Pemahaman Lampiran Persyaratan Standar ISO 27001:2013

Obyektivitas Training ISO 27001
Diharapkan setelah mengikuti training ISO 27001 ini, peserta :Diharapkan setelah mengikuti training ISO 27001 ini, peserta :
- Mampu memahami prinsip-prinsip dasar sistem manajemen keamanan informasi (SMKI).
- Mampu memahami kesamaan persyaratan yang ada dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013.
- Mampu memahami langkah perencanaan, penyusunan dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi.
- Mampu mengidentifikasi sumber daya & kemampuan yang dibutuhkan sistem manajemen keamanan informasi.
- Mampu memberi saran/ pilihan sumber daya dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.
- Mampu bekerjasama dan mendukung Wakil Manajemen
- Mampu memberi saran/ pilihan Lembaga Sertifikasi bagi perusahaan/ organisasi- Mampu memberi saran/ pilihan Lembaga Sertifikasi bagi perusahaan/ organisasi

INVESTASI TRAINING ISO 27001: 
Rp. 3.999.000,- 
Rp. 3.499.000,- (Pendaftaran & Pelunasan 1 minggu sebelum training)
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan
Fasilitas Training: Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit, Souvenir, Tempat training yg nyaman di hotel berbintang, Makan Siang, 
coffee / tea break, Sertifikat, Foto bersama seluruh peserta

Jakarta, 20 -21 Februari 2018
Jakarta, 8 - 9 Mei 2018
Jakarta, 29 - 30 Agustus 2018
Jakarta, 18 - 19 Oktober 2018
Jakarta, 20 - 21 Desember 2018

Training ISO 27001:2013
Implementing Information Security Management System

For further information on training fees and scheduled 
dates,contact us at:

PT. Phitagoras Global Duta
Ruko Golden Boulevard
Blok Q no 19. Jl. Pahlawan Seribu – BSD City Serpong, 
Tangerang Selatan 15322
Telp : (021) 53161424, 53161425
Fax : (021) 29608Fax : (021) 29608116
Email: info@phitagoras.co.id
Website : www.phitagoras.co.id


