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TeamKita 

TeamKita adalah penyedia in-house workshop dengan spesialisasi di bidang 
Improvement Lean Sigma, Toyota Production System, Supply Chain Management, dan 
Logistik. TeamKita berusaha untuk menularkan virus improvement kepada individu, 
organisasi, dan perusahaan di seluruh Indonesia. Trainer yang tergabung di 
dalamnya sudah berpengalaman dalam menangani improvement project di Toyota, 
Hino, Daihatsu, Sugity, dan para supliernya. 

In house workshop “Cost Reduction” Series 

Workshop ini adalah salah satu program TeamKita dalam mendedikasikan diri buat 
kemajuan bangsa. Workshop ini didesain untuk membantu menghadapi krisis global 
bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama UMKM. Semangat yang coba 
ditularkan adalah semangat improvement untuk mendapatkan cost reduction dan 
Inovasi terobosan baru. Cost reduction tidak berarti mengurangi jumlah karyawan 
tetapi bagaimana menghilangkan pemborosan dan meningkatkan kualitas sehingga 
biaya produksi bisa ditekan. Oleh sebab itu pula workshop ini dirancang semurah 
mungkin. 

Trainer TeamKita 

Ekhsan Hari Nuryanto,ST. Lulus S1 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. 
Berpengalaman menjadi team leader improvement project di Toyota, Daihatsu dan 
Sugity. Salah satu projectnya (TMMIN-ADM External Logistic Collaboration) menjadi 
contoh bagi Toyota kawasan Asia Pasifik untuk diterapkan di Toyota affiliates di 
negara masing-masing. Salah satu step dari project tersebut (Lean Sigma 
Implementation: TMMIN-ADM Interplant delivery Collaboration) memenangkan juara 
kedua penghargaan “SGS Six Sigma Quality Award 2007” yang diadakaan PT SGS 
Indonesia.  

Rifky Widi Pratomo,ST. Lulus S1 dari Fakultas Teknik Universitas Jayabaya. Sudah 
bekerja di Toyota lebih dari 5 tahun. Menangani berbagai macam improvement 
project dari skala idea suggestion, QCC, sampai kaizen blitz skala perusahaan. Salah 
satu tokoh kunci berhasilnya implementasi milk run delivery di Toyota. Sekarang 
bertanggung jawab dalam pembuatan dan monitoring KPI logistik dan  Cost 
Reduction. 

 Fasilitas 

Training Kit (paper, stationary, CD), Sertifikat dan foto. Sistem penilaian dan 
mentoring. Penghargaan buat peserta terbaik. 

Investasi 

Besarnya biaya masing – masing program bisa dilihat di tiap lembar program yang 
ditawarkan. Jumlah Peserta minimal 10 orang (gratis 3 orang). DP 10% harap 
dibayarkan 1 minggu sebelum workshop dilakukan. Pembayaran dapat dikirimkan 
ke rekening :   

Bank Muamalat KCP Surakarta. No. Rek. : 901 076 1299                                             
(a.n Ekhsan Hari Nuryanto) 
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In House Workshop: Meningkatkan Produktivitas dengan Metode Lean Sigma  -  
Tingkat Pemula 

 

Produktivitas adalah kunci sebuah perusahaan dapat bertahan dan berkembang 
menghadapi laju perkembangan zaman.  Dalam masa krisis seperti sekarang, banyak 
perusahaan yang berlomba-lomba untuk memangkas biaya dan meningkatkan laba. Inovasi 
dan improvement harus dijalankan. Salah satu metode yang terbukti ampuh adalah metode 
Lean Sigma. Lean Sigma adalah kolaborasi dua metode, yaitu Lean (yang lebih dikenal 
sebagai TPS - Toyota Production System) dan Six Sigma. Dengan metode ini efisiensi dan 
kualitas akan meningkat sehingga perusahaan akan mendapatkan cost reduction. Studi 
kasus yang akan dikerjakan adalah contoh nyata yang terjadi di perusahaan peserta. 
Kegagalan dan keberhasilan metode ini ditentukan oleh individu dan organisasi dalam 
perusahaan tersebut, sehingga terbentuknya habit kaizen (continuous improvement) adalah 
hal mutlak yang pertama kali harus dilakukan.  

Tujuan 

• menanamkan pola pikir lean sigma dan membentuk habit kaizen (continuous 
improvement) peserta 

• menjadikan peserta sebagai pribadi yang bisa berperan unggul baik sebagai super 
man maupun sebagai super team 

• menjadikan peserta mampu mendesain kaizen project 

Outline  

• Hari 1: Pengenalan dan pehaman lean sigma (TPS)  
o Atap (shortest lead time, lower cost, best quality) 
o Pilar (Just In Time, Standardization & Kaizen, Built In Quality)  
o Pondasi (operational stability: TPM, LME, 5S, cultural awareness, supplier 

involvement) 
• Hari 2: Peningkatan Motivasi dan Kaizen Project (Improvement Project, QCC, Idea 

Suggestion) 
• Hari 3: Gemba dan workshop mendesain Kaizen Project 

Metode 

• dalam kelas (presentasi , diskusi, simulasi, games, latihan) 
• lapangan (gemba, diskusi, simulasi, latihan) 

Sasaran Peserta 

Staff, low and middle management 

Waktu Dan Tempat 

Workhsop dilaksanakan selama 3 hari di perusahaan peserta. 

Investasi 

Per Orang Rp 750.000,00. Jumlah minimal peserta 10 Orang (gratis 3 orang). 
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In House Workshop: Meningkatkan Produktivitas dengan Metode Lean Sigma  -  
Tingkat Lanjut 

 

Lean Sigma adalah kolaborasi dua metode, yaitu Lean (yang lebih dikenal sebagai TPS - 
Toyota Production System) dan Six Sigma. Dengan metode ini efisiensi dan kualitas akan 
meningkat sehingga perusahaan akan mendapatkan cost reduction. Tetapi seringkali 
terdapat missing link yang mengganggu penerapan metode ini. Motivasi seringkali turun 
karena adanya kekurang pahaman tentang metode dan filosofi ini. Menjaga IDEA loop 
(advance PDCA loop) tetap berjalan adalah kunci untuk mengatasi missing link tersebut. 
Komunikasi dan pencarian ide harus senantiasa terjaga dengan baik. Hal ini juga yang 
ternyata menjadi dasar kunci sukses Toyota. 

Tujuan 

• menanamkan prinsip dasar  improvement dan Inovasi 
• mengkomunikasikan ide dengan efektif 
• membangun organisasi yang solid 

Outline  

• Hari 1: Rumus Sukses Toyota 
o Prinsip improvement dan Inovasi  
o Cara Toyota berpraktek  
o Protokol sukses menguasai inovasi dan improvement 

• Hari 2: Standarisasi Kerja dan Komunikasi Visual 
• Hari 3: Gemba dan workshop mendesain Komunikasi Visual 

Metode 

• dalam kelas (presentasi , diskusi, simulasi, games, latihan) 
• lapangan (gemba, diskusi, simulasi, latihan) 

Sasaran Peserta 

Staff, low and middle management 

Waktu Dan Tempat 

Workhsop dilaksanakan selama 3 hari di perusahaan peserta. 

Investasi 

Per Orang Rp 750.000,00. Jumlah minimal peserta 10 Orang (gratis 3 orang). 
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In House Workshop: IDEA (advanced PDCA loop): Investigate 

 

IDEA loop (Investigate – Design – Execute - Adjust) merupakan pengembangan dari PDCA 
loop. Loop ini harus senantiasa terjaga untuk menjaga keberhasilan improvement mencapai 
target yang diharapkan. Investigate berarti kegiatan melakukan pengumpulan fakta yang 
dibutuhkan untuk secara sepenuhnya menganalisa situasi dan problem. Investigate 
merupakan langkah awal dalam mengamati pemborosan (waste/muda) yang muncul dalam 
suatu proses dan juga sarana untuk menilai kualitas yang ingin dicapai konsumen.  Hal ini 
sangat penting dalam pencarian akar masalah. Akar masalah yang salah akan membuat 
target project tidak dapat tercapai dengan baik. Metode investigasi seperti pengamatan, 
brainstorming dan benchmarking harus dilakukan dengan komunikasi yang baik. 
Pengoptimalan 7 tools (checksheet, grafik, pareto, fishbone, histogram, sctatter, control 
chart) sangat membantu dalam proses pengkomukasian tersebut. 

Tujuan 

• mampu menggambarkan, mendefinisikan, serta memahami kedalaman dan cakupan 
situasi sekarang 

• mampu menjabarkan dengan singkat dan jelas masalah yang sedang dihadapi 
• mampu mendiagnosa problem, tantangan, atau peluang 

Outline  

• jenis-jenis pemborosan / waste / muda 
• kualitas 8 right 
• aplikasi penggunaan 7 tools (checksheet, grafik, pareto, fishbone, histogram, 

sctatter, control chart) 

Metode 

• dalam kelas (presentasi , diskusi, simulasi, games, latihan) 
• lapangan (gemba, diskusi, simulasi, latihan) 

Sasaran Peserta 

Staff, low and middle management 

Waktu Dan Tempat 

Workhsop dilaksanakan selama 2 hari di perusahaan peserta. 

Investasi 

Per Orang Rp 600.000,00. Jumlah minimal peserta 10 Orang (gratis 3 orang). 
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In House Workshop: IDEA (advanced PDCA loop): Design 

 

IDEA loop (Investigate – Design – Execute - Adjust) merupakan pengembangan dari PDCA 
loop. Loop ini harus senantiasa terjaga untuk menjaga keberhasilan improvement mencapai 
target yang diharapkan. Design adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan ide dan solusi 
berdasarkan penyelidikan lengkap. Fase ini penting dalam proses pendeliveran ide kepada 
pihak – pihak yang terkait. Fase ini akan mendesain kesempurnaan yang akan diraih dan 
solusi apa yang ditawarkan untuk mencapainya. Oleh sebab itu, kemampuan analisa dan 
desain mutlak diperlukan. 

Tujuan 

• mampu mendefinisikan target secara SMART (Specific, Measureable, Attainable, 
Reachable, Time) 

• mampu menggambarkan situasi masa depan yang ingin dicapai 
• mampu memberikan solusi terbaek untuk pencapaian target 

Outline  

• Analisa 4 M (Man, Material, Method, Machine ) 
• PIFC (Part Information Flow Control) 
• Gemba penggambaran current state flow & next state flow 

Metode 

• dalam kelas (presentasi , diskusi, simulasi, games, latihan) 
• lapangan (gemba, diskusi, simulasi, latihan) 

Sasaran Peserta 

Staff, low and middle management 

Waktu Dan Tempat 

Workhsop dilaksanakan selama 2 hari di perusahaan peserta. 

Investasi 

Per Orang Rp 600.000,00. Jumlah minimal peserta 10 Orang (gratis 3 orang). 
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In House Workshop: IDEA (advanced PDCA loop): Execute 

 

IDEA loop (Investigate – Design – Execute - Adjust) merupakan pengembangan dari PDCA 
loop. Loop ini harus senantiasa terjaga untuk menjaga keberhasilan improvement mencapai 
target yang diharapkan. Execute adalah kegiatan untuk mengeksekusi rencana solusi yang 
sudah dibuat. Perlu untuk mendefine KPI (Key Performance Indikator) sebagai guidance 
target yang ingin dicapai. Manajemen proyek menjadi penentu fase ini bisa berjalan 
dengan baik atau tidak. 

Tujuan 

• mampu membuat KPI (Key Performance Indicator) yang sesuai 
• mampu membuat penjadwalan proyek dengan baik  
• menigkatkan kemampuan manajemen proyek 

Outline  

• merancang KPI (Key Performance Indicator) 
• mengatur manajemen waktu dan monitoring 
• mengelola manajemen Proyek 

Metode 

• dalam kelas (presentasi , diskusi, simulasi, games, latihan) 
• lapangan (gemba, diskusi, simulasi, latihan) 

Sasaran Peserta 

Staff, low and middle management 

Waktu Dan Tempat 

Workhsop dilaksanakan selama 2 hari di perusahaan peserta. 

Investasi 

Per Orang Rp 600.000,00. Jumlah minimal peserta 10 Orang (gratis 3 orang). 
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In House Workshop: IDEA (advanced PDCA loop): Adjust 

 

IDEA loop (Investigate – Design – Execute - Adjust) merupakan pengembangan dari PDCA 
loop. Loop ini harus senantiasa terjaga untuk menjaga keberhasilan improvement mencapai 
target yang diharapkan. Adjust adalah kegiatan menilai hasil dan memperbaiki rancangan 
berdasarkan umpan balik dari peserta. 

Tujuan 

• mampu menganalisa KPI reporting 
• mampu membuat standarisasi kerja (SOP dan business flow) 
• mampu memberikan pemahaman baru atau training kepada pihak-pihak terkait jika 

diperlukan 
• mampu menggali permasalahan baru yang mungkin muncul 

Outline  

• menganalisa laporan KPI 
• membuat dan menganalisa Mieruka Control Board (Visualization) 
• Pembuatan standarisasi kerja (SOP dan business flow) 

Metode 

• dalam kelas (presentasi , diskusi, simulasi, games, latihan) 
• lapangan (gemba, diskusi, simulasi, latihan) 

Sasaran Peserta 

Staff, low and middle management 

Waktu Dan Tempat 

Workhsop dilaksanakan selama 2 hari di perusahaan peserta. 

Investasi 

Per Orang Rp 600.000,00. Jumlah minimal peserta 10 Orang (gratis 3 orang). 

 

 

 

 

 


