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TRAINING TIDAK MEMBERIKAN DAMPAK
DILAPANGAN?

“Cara tepat melakukan perubahan dilapangan dalam meningkatkan 
produktifitas perusahaan yang dapat diaplikasikan oleh semua team Anda”

Garansi 100% uang kembali jika tools yang diaplikasikan tidak memberikan dampak
Harga terjangkau
Membangun budaya kerja yang positif
Program sesuai dengan yang dibutuhkan
Menggunakan metode yang inovatif dan mudah dipahami

Banyak bisnis owner mengikuti training  dan tidak terlihat hasil yang didapatkan, tetapi di 
Improvement Focus® perusahaan dan team dapat melihat dan merasakan perubahan yang 
terjadi tanpa biaya investasi yang mengganggu cash flow perusahaan. Bersama Improvement 
Focus®, bisnis owner akan diberikan tips dan tools yang dapat langsung dipraktekkan. Masalah 
yang sering dialami oleh banyak bisnis owner yaitu :

Pada umumnya orang mengikuti training memiliki semangat 45, semangat 
sampai hari ke 4 dan di hari ke 5  kembali seperti semula. Hal inilah yang 
menyebabkan hasil training tidak terlaksana secara konsisten.

Hasil training tidak dilakukan dengan konsisten

Banyak bisnis owner dan professional bingung untuk memulai perubahan saat 
selesai mengikuti training. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan dari 
lingkungan kerja atau beberapa faktor lain yang bersifat personal maupun 
professional.

Bingung memulai dari mana

Seringkali perusahaan mengalami masalah karena team tidak dapat mengikuti 
perubahan yang ada, Hal ini membuat kinerja team tidak optimal.

Sulit membuat team mau berubah
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TENTANG KAMI

MISI KAMI

Improvement Focus® adalah lembaga konsultan, pelatihan, coaching yang berfokus pada 
peningkatan produktifitas perusahaan. Kami menyadari, peran yang diharapkan perusahaan 
yang bekerja sama dengan konsultan adalah perubahan di lapangan. Oleh karena itu, 
Improvement Focus® memiliki visi menjadi partner terpercaya dalam peningkatan 
produktivitas perusahaan atau organisasi dalam melakukan perubahan di lapangan. 
Perubahan di lapangan itu memerlukan komitmen dan kontribusi oleh semua pihak di dalam 
perusahaan. Pengetahuan yang memadai dan pelatihan kompetensi SDM sangat diperlukan 
sebagai penunjang perubahan. 

Memberikan pelatihan dan pendekatan yang mudah, mengena dan 
aplikatif bagi seluruh team dari level top manajemen hingga operator 
sehingga memberi dampak perubahan di lapangan bagi perusahaan.

Kami telah berpengalaman di bidang konsultasi bisnis selama 10 tahun lebih dan 
dengan 100+ klien dari segala macam jenis bidang usaha, mulai dari level UKM, Instansi 
Pemerintah, Perbankan, Institusi Pendidikan sampai dengan PMA. Dengan pengalaman 
yang kami miliki tentunya akan sangat dapat membantu masalah di perusahaan anda.
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LAYANAN KAMI

Digunakan untuk membantu perusahaan melihat potensi calon karyawan dan juga 
pengembangan karyawan. Assesment dapat dilakukan offline maupun online dengan 
tools yang sangat efektif yang sudah dikembangkan Improvement Focus®

Potensi perbaikan dalam perusahaan (Time Motion Study, 9 Pemborosan asesmen)
Research & development product (Voice of Customer)
Standarization audit

Halaman tes yang sederhana & mudah dipahami pengguna
Terdapat instruksi yang jelas di setiap sesi yang dikerjakan
Hasil test langsung terkirim ke email pengguna dalam format pdf

PENILAIAN ONLINE
Online Assement

Tampilan dan tombol-tombol yang ada kita rancang sesederhana mungkin agar pengguna 
mudah saat melakukan test. Untuk instruksi juga dapat dilihat kembali saat masuk ke 
halaman sesi pengerjaan tanpa harus kembali ke halaman instruksi.

Jasa Layanan Kami Meliputi

PENILAIAN
Assesment

PELATIHAN
Training

KONSULTASI MANAGEMENT
Management Concultation

PENDAMPINGAN
Implementation Program

PENILAIAN
Assesment
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OPERATION PSIKOLOGI & HRD

FINANSIAL

PELATIHAN
Pelatihan yang diberikan Improvement Focus® menghubungkan antara soft skill dan 
hard skill sekaligus, sehingga hasil dari training dapat langsung di terapkan di lapangan 
dan memberikan perubahan.

Six Sigma White Belt
Six Sigma Yellow Belt
Six Sigma Green Belt
Cara Menyusun 5 Level KPI
Supply Chain Management
Operational Excellent
How to Negotiation
Project Management
Sistem Pengaplikasian TPM
How To Building Improvement Culture With 5S/5R
Eliminasi 9 Pemborosan Untuk Meningkatkan Profit
Cara Menyusun SOP yg Sistematis dan Mudah 
Dipahami
Service Excellent For Customer Satisfaction
Basic Training For Restaurant
Warehouse Management
ISO 9001:2015

Pentingnya Mengenali Potensi Diri
Membangun Training Standar Internasional
Cara membuat Analisa Beban Kerja & Job 
Grading
Dasar Penyusunan Struktur Skala Upah
Basic Skill For HR
Sistem dan Tools Dalam Rekrutment Karyawan
Stress Management
Career & Talent Management
Dasar Penentuan Kompensasi dan Benefit

Kecerdasan Finansial Planing
Finansial Planing Menuju Pensiun Sejahtera

LAYANAN KAMI

®
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PELATIHAN

PENDAMPINGAN
Layanan kami meliputi:

Program pendampingan ini meliputi:

Penerapan LEAN 
Management

Pembuatan Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001

Pembuatan Sistem &
Training Development

Pembuatan SOP & IK

Pembuatan KPI

Audit 5S &
Standar Perusahaan

LEADERSHIP
Team Building
Motivation Training
Communication Effective
Leader Academy

How to Handle Difficult People
Transformation Worker to a Leader
Supervisory Management
Basic Mentality For Leader

Program pendampingan membantu perusahaan dalam mengaplikasikan secara 
langsung di lapangan dimulai dari hal yang paling dasar, kemudian secara bertahap 
membangun sistem yang dapat berjalan secara efektif dan efisien hingga memiliki 
sistem berstandar internasional (ISO 9001: 2015). Memiliki sistem manajemen mutu 
bukan lagi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun setiap 
level perusahaan dapat mengaplikasikannya.
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PROGRAM PENDAMPINGAN
HASIL PENERAPAN

“Membuat Gudang sangat bersih dan tertata rapi, 
sehingga pencarian barang dan pengendalian stock

barang dapat dilakukan dengan baik”

Hasil program auditor ini meningkatkan produktifitas dan mengurangi pemborosan 
perusahaan. Sehingga PROFIT perusahaan semakin meningkat

Pencapaian produksi 82% 96%

Ketepatan stok gudang tidak dapat 
teridentifikasi

Meningkatkan
pencapaian produksi 14%

Menghilangkan
3-5 Kasus/bulan

Menurunkan tingkat
komplain hingga 6 kasus

Menghemat waktu
43menit/ bongkar

Menjadi 100% akurat100%

Proses bongkar muat  gudang +/- 2 jam 1 jam 17 menit

Ketepatan serah terima 3-5 kasus/bln 0 kasus/bln

Ketepatan serah terima 2 kasus dalam 6/bln8 kasus dalam 6/bln

Improvement Before

Before

Before

After

After

After Benefit
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HASIL PENDAMPINGAN

Menghilangkan pemborosan-pemborosan yang terjadi di dalam perusahaan.
Perusahaan memiliki sebuah budaya, sistem kerja yang sangat efektif.
Perusahaan akan mudah melakukan delegasi kepada setiap teamnya. Hal ini 
akan sangat membantu apabila ada team yang sedang tidak masuk kerja, atau 
keluar dari perusahaan. (pengetahuan dan keterampilan dapat di back up oleh 
team yang lain)
Perusahaan mampu membentuk leader yang efektif. Sehingga mampu 
melakukan tindakan preventif agar tidak menjadi “fire fighting” (bertindak baru 
ketika ada masalah)
Efektivitas training dapat langsung terlihat karena training berdasarkan kondisi 
lapangan. (bukan sekedar gambaran besar teori)
Kondisi lingkungan tempat kerja dapat terjaga dengan baik dan dalam 
kondisi yang selalu optimal.
Setiap team ikut terlibat dan berkontribusi dalam menjaga kinerja 
perusahaan.
Perusahaan memiliki budaya improvement.
Perusahaan memiliki citra positif di mata pelanggan.
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GALERI
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GET IN TOUCH

OUR CLIENT

PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA
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