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TENTANG THE LEAN SIX SIGMA
COMPANY
The Lean Six Sigma Company adalah lembaga
konsultasi dan training di bidang Lean Six
Sigma berkelas internasional. The Lean Six
Sigma Company aktif di lebih dari 25 negara
yang tersebar di seluruh dunia dan
menawarkan pelatihan dalam bahasa asli
setiap negara. Lembaga yang didirikan pada
tahun 2002
di Rotterdam, Belanda ini
bertujuan menempatkan Lean Six Sigma
sebagai metode acuan untuk mendapatkan
hasil maksimal dari proses yang berfokus tidak
hanya pada metode dan perangkat, tetapi juga
pada semangat menerapkan budaya Lean Six
Sigma.
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ONE-STOP-SHOP SERVICES

Training
Consultancy

Workshop

The Lean Six Sigma
Company Indonesia
Certification

Coaching
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TENTANG THE LEAN SIX SIGMA
COMPANY Indonesia
Kami adalah Lembaga konsultasi dan training
bertaraf internasional yang tersertifikasi ISO
18404 dan ISO 13053 serta sejalan dengan ISO
9001 sebagai badan yang menyelenggarakan
training dan bimbingan dalam bidang Lean Six
Sigma. Melahirkan tenaga ahli dalam bidang
perbaikan berkesinambungan adalah menjadi
tujuan utama kami dengan keahlian sebagai
Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black
Belt atau pun sebagai praktisi dan pakar
khusus di bidang Lean. Para ahli ini diharapkan
dapat berkontribusi di bidang pekerjaannya
masing-masing di skala perusahaan atau pun
yang lebih luas lagi.
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MENGAPA THE LEAN SIX SIGMA COMPANY
INDONESIA ?
Lembaga Pelatihan Tersertifikasi Internasional
Materi pelatihan dari The Lean Six Sigma Company telah
disertifikasi untuk standar ISO 18404 dan ISO 13053. Ini
berarti bahwa kualitas pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi yang diajarkan selama pelatihan kami
seluruhnya sesuai kompetensi dan metode Lean Six Sigma
dengan standar internasional

BRAND VALUE
+25.000
Professionals
+4.000
Businesses
+20
Countries
+10
Languages
8
Universities

Since 2002
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MENGAPA THE LEAN SIX SIGMA COMPANY INDONESIA ?
Manfaat dan fasilitas yang akan didapat
•

Manfaat yang didapat dengan mengikuti pelatihan dari
The Lean Six Sigma Company anda akan dapat
melanjutkan program bimbingan dalam mengerjakan
proyek Green Belt dan Black Belt serta mendapatkan
pengakuan International atas keahlian yang Anda
dapatkan. Tidak hanya sertifikat training tetapi juga
sertifikat keahlian.

•

Khusus untuk peserta yang melanjutkan sampai sertifikat
keahlian, akan mendapatkan manfaat secara langsung
dalam bentuk keuntungan dari proyek perbaikan yang
dikerjakan baik untuk individual atau pun keuntungan
langsung untuk perusahaan.

•

Biaya yang sangat kompetitif untuk mendapatkan
sertifikat international untuk keahlian di bidang Lean Six
Sigma.
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MENGAPA THE LEAN SIX SIGMA COMPANY INDONESIA ?
Fasilitas yang akan didapat
• Pengajaran dalam kelas baik secara virtual atau pun di dalam kelas
untuk umum atau di dalam perusahaan
• Materi digital yang diberikan melalui akses My Training langsung dari
TLSSC Netherland
• Berbagai simulasi yang disesuaikan dengan kelas yang dipilih
• Ujian langsung setelah pelatihan selesai untuk mendapatkan sertifikat
pelatihan
• Peserta dapat memilih pelatih baik dari Indonesia atau pun dari
negara lain
• Akses free trial selama 3-5 bulan dari software statistik Minitab
(khusus untuk Green Belt dan Black Belt)
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Dawera Taher

INSTRUKTUR
Para Pakar yang Bergabung di
TLSSC Indonesia
Terdiri dari Black Belt dan Master Black
Belt yang telah tersertifikasi oleh The Lean
Six Sigma Company sesuai dengan
standard ISO 18404 dan ISO 13053. Para
trainer tersebut memiliki pengalaman
sebagai professional rata-rata 20 tahun di
berbagai
bidang
industri,
service,
pendidikan termasuk oil & gas dengan
berbagai kontribusi positif di perusahaan
tersebut.
Tidak hanya para pakar dari Indonesia,
akan tetapi
disediakan pilihan bagi
peserta untuk mendapatkan pengajaran
dari berbagai pakar Lean Six Sigma global
yang tergabung di The Lean Six Sigma
Company.

 Bachelor of Mechanical Engineer
 Former KNPS Manager in Kuehne+Nagel
and 6 Sigma Master Black Belt & Office of Strategy Manager in
Trakindo Utama
 Certified of 6 Sigma DMAIC Master Blackbelt from Caterpillar
University
 Certified of Caterpillar Production System (CPS) Black Belt from
Caterpillar Inc.
 Certified of 6 Sigma DMAIC Black Belt from Caterpillar University
 Certified of Principle and Services Marketing from Caterpillar Inc.
 Certified of ISO 9001:2015 Auditor from SGS United Kingdom Ltd.

Siti Hartinah Ahmad
 Master of Material and Metallurgical Engineering, Universitas Indonesia
 Former Dept Head of NPI Engineering in Perkin Elmer, Sr. Consultant in
Chevron, Operational Excellence Manager in Givaudan
 Certified of Six Sigma Green Belt by Perkin Elmer
 Certified as Lean Champion Manufacturing by Perkin Elmer
 Certified as Black Belt by Variance Reduction International (VRI)
 Certified as Black Belt PDCA Level 4 by Givaudan
 Certified as Black Belt by The Lean Six Sigma Company Netherland
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MANFAAT PELATIHAN BAGI PERUSAHAAN DAN PESERTA
•

Perusahaan Anda akan mendapatkan pengetahuan dan panduan tentang
bagaimana meningkatkan pendapatan perusahaan, mengurangi ongkos
operasional melalui metode Lean Six Sigma yang dikhususkan untuk dipelajari dan
diterapkan, tidak hanya keuntungan berupa nilai yang diuangkan (tangible
benefit) akan tetapi keuntungan lain yang tidak dapat diuangkan (intangible
benefit).

•

Perusahaan dapat memilih produk pelatihan dan bimbingan dari The Lean Six
Sigma Company Indonesia sesuai dengan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh
perusaahan.

•

Perusahaan akan memiliki nilai tambah dan keunikan tersendiri karena memiliki
para pakar yang telah dilatih dan dibimbing oleh The Lean Six Sigma Company
Indonesia untuk berkontribusi bagi kepentingan perusahaan , mereka
memastikan proses berkelanjutan di perusahaan tersebut, menunjukkan tingkat
kematangan produksi dan efisiensi di perusahaan tersebut.
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Sekilas tentang LEAN SIX SIGMA
Lean adalah metoda perbaikan proses berdasarkan logika, yang dapat diterapkan pada hampir semua proses.
Dengan metoda Lean, Anda dapat mengidentifikasi waste di dalam proses dan menghilangkan waste tersebut
secara struktural, sehingga process mengalir dengan lancar dan lebih cepat.
Six Sigma adalah metode yang dapat digunakan untuk membawa kualitas proses ke tingkat yang lebih tinggi
dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses. Metode Six Sigma terdiri dari beberapa steps, dan setiap
langkah memiliki sejumlah tools yang terbukti untuk berpindah dari masalah proses, ke solusi yang didasarkan
pada data dan fakta.
Lean Six Sigma adalah kombinasi atau integrasi dari metode Lean dan Six Sigma yang mengandalkan upaya
kolaboratif tim untuk meningkatkan kinerja dengan menghilangkan atau mengurangi waste secara sistematis dan
mengurangi variasi di dalam proses.
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Produk-produk pelatihan di The Lean Six Sigma Company Indonesia
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Lean Practitioner

LEAN PRACTITIONER
Menjadi ahli Lean yang merupakan kekuatan
pendorong di balik inisiatif peningkatan proses

Tujuan program adalah mempelajari berbagai tool penting dari metode Lean sehingga
terbiasa untuk melakukan Lean Improvement. Dengan memahami ‘one piece flow’, praktisi
Lean akan mampu mengurangi 8 waste (pemborosan) di tengah aktivitas rutin mereka dan
memfasilitas proses peningkatan kinerja berdasarkan metode Lean di organisasi.
Manfaat Pelatihan
• Meningkatkan suatu performance usaha dengan menggunakan metode dan tool Lean
Improvement
• Menawarkan solusi yang cepat dan efektif dalam mengatasi hambatan dalam proses
kerja.
• Mengembangkan Lean Management di organisasi.
• Mendapatkan sertifikat teori bila memenuhi syarat kelulusan.
• Mendapatkan sertifikasi dari praktek sebagai Lean Practitioner dengan menyertakan
bukti pengerjaan project improvement dengan penggunaan metode dan tool yang
tepat.

NILAI TAMBAH TRAINING INI
 Sertifikat yang diakui secara internasional
 Diajarkan oleh para ahli Lean dengan
pengalaman praktis
 Dapat diterapkan secara langsung dalam
praktek
 Training lengkap dalam waktu singkat
 Desain modular
 Bisa diikuti melalui pendaftaran terbuka dan
di perusahaan
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Yellow Belt

YELLOW BELT
Training Yellow Belt untuk mempelajari istilahistilah dasar Lean Six Sigma

Pelatihan Yellow Belt ini memberikan perbekalan tentang pengenalan metode dan
beberapa tool penting dari Lean Six Sigma serta cara menerapkan program ini di
perusahaan. Di dalam organisasi Lean Six Sigma seorang Yellow Belt menjadi anggota tim
proyek yang difasilitasi oleh seorang Green/Black Belt. Seorang Yellow Belt juga bisa
melakukan implementasi Lean Six Sigma di dalam lingkungan pekerjaannya secara
langsung dalam ruang lingkup perbaikan yang sederhana.
Manfaat Pelatihan
• Dapat memahami tujuan dan aplikasi dari Lean Six Sigma
• Mengidentifikasi kebutuhan customer
• Dapat mendukung program pelaksanan project improvement di area kerja
• Berpartisipasi dalam melaksanakan project improvement
• Berpartisipasi dalam event atau sesi-sesi improvement (Kaizen, dsb)
• Mendapatkan sertifikat international dari The Lean Six Sigma Company (ditandatangai
oleh kantor pusat di Belanda)

NILAI TAMBAH TRAINING INI
 Kemungkinan pelatihan kelompok besar (di
perusahaan)
 Disesuaikan berdasarkan kebutuhan
organisasi dimungkinkan (di perusahaan)
 Gambaran singkat tentang Lean Six Sigma
dalam praktiknya
 Cocok untuk semua lapisan dalam suatu
organisasi

COMPANY PROFILE

Green Belt

GREEN BELT
Training 6 hari Lean Six Sigma untuk
profesional yang terlibat dalam peningkatan
berkelanjutan

Pelatihan Green Belt Lean Six Sigma akan memberikan perangkat yang lebih
comprehensive dibandingkan pelatihan Yellow Belt. Berbagai perangkat untuk melakukan
analisis dan pemecahan masalah (problem solving) dengan metode DMAIC untuk
meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan
pelanggan dan bagi perusahaan sendiri akan mendapatkan berbagai macam keuntungan
peningkatan revenue dan net profit perusahaan, Berbeda dengan lulusan Yellow Belt yang
umumnya menjadi anggota tim continuous improvement, maka lulusan Green Belt akan
memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat memimpin tim perbaikan proses di

NILAI TAMBAH TRAINING INI

suatu unit di dalam sebuah organisasi.

 Sertifikat yang diakui secara internasional
 Diajarkan oleh Black Belt/Master Black Belt
yang berpengalaman
 Desain modular
 Teori bisa diambil secara terpisah
 Dua tahun untuk menyelesaikan tugas praktis
 Bisa diikuti melalui pendaftaran terbuka dan
di perusahaan
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GREEN BELT
Training 6 hari Lean Six Sigma untuk
profesional yang terlibat dalam peningkatan
berkelanjutan

Green Belt
Manfaat yang didapat :
• Seseorang dengan sertifikasi Green Belt akan dapat :
• Memahami filosofi Lean Six Sigma dan mengaplikasikannya dalam bidang
pekerjaannya.
• Mengoptimalkan proses menggunakan struktur DMAIC
• Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan
• Mengidentifikasi potensi perbaikan dan memilih suatu proyek improvement
• Menganalisa suatu masalah

• Mendapatkan dan menggali suatu akar permasalahan (root cause) dan
mencapai solusi yang optimal
• Mendapatkan sertifikat teori setelah lulus dalam ujian Green Belt
• Dapat melanjutkan perolehan sertifikat praktek sebagai Green Belt
selesai mengerjakan praktek proyek improvement

jika

NILAI TAMBAH TRAINING INI
 Sertifikat yang diakui secara internasional
 Diajarkan oleh Black Belt/Master Black Belt
yang berpengalaman
 Desain modular
 Teori bisa diambil secara terpisah
 Dua tahun untuk menyelesaikan tugas praktis
 Bisa diikuti melalui pendaftaran terbuka dan
di perusahaan

COMPANY PROFILE

Black Belt
Lulusan dari pelatihan Black Belt Lean Six Sigma bisa dianggap merupakan mereka yang
sudah memiliki semua perangkat untuk dapat melakukan continuous improvement pada
level perusahaan, termasuk di dalamnya adalah kemahiran dalam menggunakan perangkat
statistik dengan penggunaan yang tepat untuk menunjang perbaikan suatu proses dengan
cakupan proses yang lebih luas. Perbaikan proses yang dilakukan seorang Black Belt
biasanya memiliki pengaruh terhadap salah satu matriks atau KPI suatu perusahaan yang
pengaruhnya berupa keuntungan positif yang lebih tinggi dibanding perbaikan proses
yang dilakukan oleh seorang Green Belt. Atau dapat dikatakan seorang Black Belt
biasanya memimpin sekaligus membimbing beberapa Green Belt dalam pelaksanaan
proses dan proyek perbaikan mereka.
Dengan pelatihan dan praktek yang diimplementasikan dan terverifikasi, seorang Black
Belt telah dapat melakukan pengajaran materi Lean Six Sigma dengan arahan dan
bimbingan seorang Master Black Belt. Di kebanyakan perusahaan, seorang Black Belt
akan diberikan tanggung jawab khusus oleh para pemimpin utama suatu perusahaan
untuk memimpin langsung sistem atau proses perbaikan secara berkesinambungan
(Continuous Improvement/CI) di perusahaan tersebut dan tidak jarang diperluas untuk
hal-hal yang terkait dengan supplier atau pun pelanggan (Customer) dari perusahaan
tersebut dengan pertimbangan keuntungan yang lebih besar lagi untuk semua pihak.

BLACK BELT
Training Lean Six Sigma paling populer
dalam The Lean Six Sigma Company Group
disediakan di lebih dari 20 negara berbeda

NILAI TAMBAH TRAINING INI
 Sertifikat yang diakui secara internasional
 Diajarkan oleh Master Black Belt yang
berpengalaman
 Desain modular
 Teori bisa diambil secara terpisah
 Dua tahun untuk menyelesaikan tugas praktis
 Dapt diikuti tanpa Green-Belt pre-Training
 Bisa diikuti melalui pendaftaran terbuka dan di
perusahaan
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Black Belt
Manfaat dan keuntungan yang didapat :

BLACK BELT
Training Lean Six Sigma paling populer
dalam The Lean Six Sigma Company Group
disediakan di lebih dari 20 negara berbeda

• Mengoptimalkan proses menggunakan DMAIC
• Melakukan proses permodelan menggunakan Design of Experiments (DOE) untuk
mengoptimalkan suatu proses
• Memiliki kemahiran dalam penggunaan berbagai perangkat statistik (seperti hypothesis
testing, analisa regresi, ANOVA, dll) terkait dengan kondisi proses yang akan diperbaiki
berdasarkan data yang ada untuk digunakan secara tepat agar membantu kelancaran
dari proses perbaikan tersebut
• Memimpin proyek improvement antar departemen di suatu perusahaan dan dapat
diperluas untuk ruang lingkup di Supplier atau pun Customer dari perusahaan tersebut
• Mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia, dengan mengolahnya
berdasarkan Lean Six Sigma Perangkats
• Memfasilitasi tim-tim perbaikan (improvement team) dalam mencapai solusi terbaik dari
proyek-proyek tersebut.
• Menerapkan solusi yang terpilih untuk diimplementasikan dalam perusahaan dengan
sukses
• Seorang Black Belt yang tersertifikasi dan telah melakukan beberapa proyek perbaikan
yang telah terverifikasi oleh perusahaan, dapat melakukan pengajaran untuk kelas Lean
Six Sigma Green Belt di tempat dia bekerja atau pun di luar perusahaannya, dengan
arahan dan bimbingan dari seorang Master Black Belt.

NILAI TAMBAH TRAINING INI
 Sertifikat yang diakui secara internasional
 Diajarkan oleh Master Black Belt yang
berpengalaman
 Desain modular
 Teori bisa diambil secara terpisah
 Dua tahun untuk menyelesaikan tugas praktis
 Dapt diikuti tanpa Green-Belt pre-Training
 Bisa diikuti melalui pendaftaran terbuka dan di
perusahaan
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TLSSC Indonesia
Management
Team
Gde Suardhika
Pentingnya aspek individu dalam
pencapaian produktivitas optimal
organisasi
merupakan
concern
Suardhika.
Pemahaman itu yang
dituangkan dalam penulisan buku,
blog & berbagai pelatihan selama
lebih dari 20 tahun.
Beliau aktif mengikuti berbagai
konferensi/pelatihan
internasional
dalam area Psikologi Positif ataupun
terkait pengembangan organisasi
modern seperti Holacracy dan OKR
(Objective and Key Result). Suardhika
adalah salah satu Founding Partner di
TLSCC ID.
CV Suardhika ada di
https://gsuardhika.com/siapa-saya/.

Fahmi Rafsanjani
Perbaikan
berkesinambungan
(continuous improvement) merupakan
hal
yang
sangat
penting
bagi
perusahaan untuk terus meningkatkan
keunggulan kompetitif (competitive
advantage) sehingga dapat bersaing
secara global.Salah satu fungsi penting
yang sangat menentukan pada efisiensi
biaya operasional perusahaan adalah
manajemen rantai pasokan (supply
chain management) dimana Fahmi
sebagai seorang Lean Six Sigma Black
Belt telah menuai berbagai kesuksesan
dalam memberikan kontribusi terhadap
penghematan biaya perusahaan saat
memimpin serta menjadi mentor proyek
perbaikan
proses
menggunakan
metodologi Lean Six Sigma. Fahmi
adalah salah satu Founding Partner di
TLSSC Indonesia.
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TLSSC Indonesia
Management
Team
Siti Hartinah Ahmad
Siti mempunyai pengalaman lebih
dari 20 tahun sebagai profesional
di bidang process engineering dan
process
excellence.
Sebelum
bergabung dengan TLSSC ID, dia
adalah seorang Lean Six Sigma
Black Belt di beberapa perusahaan
kelas dunia. Saat ini dia juga
bertindak sebagai trainer, coach,
dan consultant untuk pelanggan
dan Managing Partner di TLSSC ID.

Dawera Taher
Dawera mempunyai pengalaman
lebih dari 26 tahun sebagai
profesional di manajemen operasi
site/cabang
dan
manajemen
strategi, manajemen kinerja, serta
manajemen
perbaikan/inovasi.
Sebelum bergabung dengan TLSSC
ID, dia adalah seorang Lean Six
Sigma Master Black Belt dan ISO
9001 Lead Auditor di beberapa
perusahaan kelas dunia. Saat ini dia
juga bertindak sebagai trainer,
coach, dan consultant untuk
pelanggan dan Senior Partner di
TLSSC ID.
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GLOBAL CLIENTS
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GLOBAL EDUCATION PARTNERS
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Company Website

https://www.theleansixsigmacompany.com/

https://www.theleansixsigmacompany.id/

LinkedIn Page: https://www.linkedin.com/showcase/the-lean-six-sigma-company-indonesia
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www.theleansixsigmacompany.id
vivi@theleansixsigmacompany.id
+62 21 7918 4990
+62 812 9864 6490
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