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I.

Filosofi dan Perkembangan Konsep Lean
Manufacturing dan Aplikasinya dalam Cost
Reduction in Manufacturing Operation

II.

Reduction Cost, Profit = Price – Cost, bukan
Price = Cost + Profit

III.

Identifikasi pemborosan, ketidak-seimbangan,
dan kelebihan beban (Muda, Mura, Muri)

IV.

Perataan proses produksi (heijunka), dan
konsep one piece flow

V.

Just in time, produksi pada waktu dan jumlah
yang dibutuhkan
• Produksi system tarik (pulling system)
• Zero inventory dan zero defect

VI.

Otomasi proses (jidoka), built in quality dan
error proofing (pokayoke)

VII.

Kebijakan 5R/5S dan aplikasi dalam tempat
kerja (gemba)

VIII.

Perbaikan terus menerus (kaizen)
• Perbedaan antara kaizen dan inovasi
• Pembentukan gugus kendali mutu (QCC)
• Kelompok belajar/improvement (Jishuken)

IX.

Best practice dalam Lean Manufacturing

X.

Action Plan and Recommendation

Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub® dan CareerTrackTraining® adalah divisi pelatihan
manajemen dari PT.Proesdeem
Indonesia—lembaga konsultan
manajemen yang sejak tahun 1995
memfokuskan kegiatannya pada
penyelenggaraan pelatihan profesional.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack Training dan
BeProfessionalTheClub senantiasa
memadukan aktualitas dan kualitas
kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan
yang prima, dan kapabilitas instrukturnya.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack dan BePRO senantiasa
mengacu pada perkembangan mutakhir
dalam pengelolaan perusahaan yang saat
ini berorientasi kepada terciptanya good
corporate governance.
CareerTrack dan BePRO sejak berdiri
tahun 1995 senantiasa berusaha
mempertahankan kualitas professional
training yang tinggi dengan menerapkan
adanya check dan control, sehingga
professional training yang
diselenggarakan dapat
• menjawab kebutuhan para peserta
secara komprehensif dan dengan
pendekatan aplikatif
• memfokuskan terhadap solusi yang
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan terkini
• memberikan aspek teknik dan
aplikatif yang dibawakan oleh para
instuktur yang mumpuni
• memfasilitasi kebutuhan soft skill
dalam pengembangan karir dan
bisnis
Melalui professional traning, CareerTrack
dan BePRO dapat membantu perusahaan
yang ingin berkembang ataupun
memperkuat posisi strategisnya dengan
memberikan expertis yang dapat
meningkatkan kemampuan dalam
• Mengelola prioritas secara efektif
• Membangun budaya kerja yang
produktif
• Meningkatkan job value
• Menyelaraskan kemampuan dengan
perkembangan serta kebutuhan
terkini
• Menciptakan proses, dan professional
terbaik bagi perusahaan.
Web Service Links:
www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

LEAN MANUFACTURING
CONCEPT AND
APPLICATION
Di masa lalu, jika ingin meningkatkan laba, maka
perusahaan akan menaikkan harga dan menggenjot
volume penjualan. Namun di saat pertumbuhan
ekonomi yang rendah, persaingan yang ketat serta
tantangan globalisasi, strategi tersebut menjadi tidak
lagi mumpuni. Kompetisi menyebabkan harga
ditentukan oleh pasar karena semakin banyaknya
supply. Konsumen menjadi memiliki banyak alternatif
pilihan.
Dunia usaha kini ditantang untuk membuat internal
proses menjadi lebih efisien, sehingga mampu untuk
mengurangi biaya, membuat barang yang berkualitas
tinggi tapi berbiaya rendah dan memberikan kepuasan
yang maksimal kepada konsumen. Karenanya
dibutuhkan konsep manajemen secara total, konsisten
dan berkelanjutan untuk mencapainya. Bukan sekedar
perbaikan yang ad hoc atau penerapan teknologi
canggih yang mahal yang terbukti tidak memberikan
dampak yang begitu berarti.
Lean Manufacturing adalah salah satu konsep
manajemen total yang telah terbukti memberikan
dampak yang signifikan di banyak perusahaan di dunia.
Konsep yang awalnya muncul di Jepang ini telah
menjadikan banyak perusahaan mencapai profit yang
tinggi bukan dengan tingginya harga dan volume
penjualan, tapi dengan proses yang efisien dan
berbiaya rendah, serta perbaikan yang terus menerus
Tujuan Pelatihan:
• Memahami filosofi, konsep serta manfaat dari Lean
Manufacturing dalam Cost Reduction
• Memahami kondisi-kondisi yang dibutuhkan dalam
penerapan lean manufacturing
• Memahami teknik-teknik lean manufacturing dan
mampu menerapkannya dalam aktivitas perusahaan
• Mengetahui kendala-kendala dalam penerapan lean
manufacturing

Related Topics:
Best Practices of Cost Reduction & Cost Control
Lean Six Sigma in Service & Manufacturing Coy
Managing Operation for Performance Improvement
Profitable Purchasing Strategy and Best Practices

Your Schedule

Location

Investment/
Person*)

February 09-10, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

April 19-20, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

June 07-08, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

August 15-16, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

October 25-26, 2017

Yogya

IDR 4.500.000

December 07-08, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman
Kav.1− Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, ASTON Hotel
Group atau hotel lainnya;
Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;
Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group
atau hotel lainnya.

• Mengetahui best practice dalam lean manufacturing

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.

Siapa yang Menjadi Peserta?

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.

Materials managers, purchasing managers, buyers,
quality control technicians, quality control managers,
plant managers, industrial and operations managers
and product managers.

Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh)
orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang
sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum
pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari
ketentuan minimal tersebut maka keputusan
pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak
untuk mendapatkan solusi terbaik.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi
yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas
silahkan hubungi Service Center kami melalui Tel: 021574-8889, Fax: 021-574-8888, Mobile Phone/SMS/WA:
08815608163 atau email: info@beproseminar.com atau
beproseminars@gmail.com
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