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Dear Excellent People, 

Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat karena hal terpenting saat ini 

adalah sehat jiwa dan raga. Karena pandemi belum berakhir, mari kita terus disiplin 

menerapkan protokol kesehatan dengan tetap rajin memakai masker, menjaga jarak, 

dan menghindari kerumunan. Khusus bagi sahabat muslim, kami juga mengucapkan 

selamat berpuasa. 

SHIFT Indonesia di edisi April 2021 akan membahas tuntas mengenai blockchain, 

teknologi revolusioner yang sangat popular saat ini. Seiring berkembangnya minat 

industri, teknologi blockchain mengalami evolusi yang sangat luar biasa. Generasi 

awal teknologi ini belum banyak diaplikasikan ke industri, beberapa keterbatasan 

menjadi salah satu alasannya. Kini berbagai perusahaan dunia di berbagai sektor 

industri beramai-ramai menyatakan minatnya untuk pemanfaatan blockchain. 

Namun meski demikian, teknologi yang muncul di tahun 2009 ini juga memiliki 

tantangan tersendiri. Pasalnya, selain masalah regulasi, blockchain juga menuai 

pro kontra dari sejumlah pihak bahkan Bill Gates, pendiri Microsoft pun turut 

menyorotinya. Apa sebenarnya yang dijanjikan blockchain? Bagaimana industri 

merespons teknologi ini? Simak penjabarannya disini. 

Kami juga menyiapkan insight menarik lain seperti biasa, penuh ide-ide segar 

tentang cara baru melakukan problem solving, bagaimana Lean dapat membantu 

industri perbankan bertranformasi, tips memilih partner improvement yang tepat, 

dan bagaimana FMEA dapat menyelamatkan organisasi dari kegagalan. Kami 

juga memberikan informasi lengkap tentang annual kompetisi nasional bidang 

operational excellence “OPEXCON Project Competition 2021”, yang mana tahun ini 

genap 1 dekade diselenggarakan. 

Selamat membaca!

 

Redaksi 

SHIFT Indonesia
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S A Y I N G S

  Even if you are on the right track, 

you’ll get run over if you just sit there.” 

- Will Rogers

  Always take failure as an 

opinion; never as an option.” 

- Johnnie Dent Jr

  Maturity is when you stop 

complaining and making excuses, and 

start making changes.” 

- Roy T. Bennett

 Let the improvement of yourself 

keep you so busy that you have no 

time to criticize others.”  

- Roy T. Bennett

  Don’t be afraid of new ideas. 

Be afraid of old ideas. They keep 

you where you are and stop you 

from growing and moving forward. 

Concentrate on where you want to go, 

not on what you fear.”  

- Anthony Robbins

 Make every detail perfect and limit the 

number of details to perfect.”

- Jack Dorsey

 Always try to learn from other people’s 

mistakes, not your own- it is much cheaper that 

way!” 

- Donald Trump

   We cannot change what we are not 

aware of, and once we are aware, we cannot 

help but change.”  

- Sheryl Sandberg

  Companies have tons and tons of data, 

but [success] isn’t about data collection, it’s 

about data management and insight.” 

- Prashanth Southekal

 Learning to see waste and systematically 

eliminate it has allowed lean companies such 

as Toyota to dominate entire industries. Lean 

thinking defines value as ‘providing benefit to 

the customer’; anything else is waste.” 

- Eric Ries 

10 INSPIRATIONAL QUOTES YOU NEED TO READ IN APRIL
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Proyeksi IMF Perekonomian Global 2021 Tumbuh 6,0%
 

Pemulihan ekonomi global menghadapi sejumlah faktor risiko, antara lain, peluang kembali 
merebaknya pandemi, pengetatan kondisi keuangan global, dampak ekonomi dari pandemi yang 
berlangsung lama, munculnya permasalahan sosial, meningkatnya bencana alam, serta risiko 
geopolitik. Dalam menghadapi risiko tersebut, IMF menyarankan agar respons kebijakan disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan ekonomi di masing-masing negara. Pada tahap keluar dari krisis 
(escaping the crisis), upaya perlu difokuskan pada pengeluaran di sektor kesehatan, dukungan fiskal 
yang sesuai target, kebijakan moneter akomodatif, dan memantau risiko terhadap stabilitas sektor 
keuangan. Selanjutnya, pada tahap menjaga pemulihan (safeguarding the recovery), upaya perlu 
difokuskan pada peningkatan kapasitas produktif dan insentif untuk alokasi sumber daya yang 
efisien. Sementara itu, untuk jangka panjang upaya perlu difokuskan pada penguatan kerja sama 
internasional, reformasi kerangka kebijakan, serta penanganan perubahan iklim.

IMF memproyeksikan perekonomian global tumbuh sebesar 6,0% pada 2021, kemudian mengalami 
moderasi pertumbuhan ke 4,4% pada 2022. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kebijakan 
di beberapa negara maju dan berlangsungnya program vaksinasi di berbagai negara. Ke depan, 
IMF menyatakan bahwa perkembangan ekonomi akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan 
pandemi, respons kebijakan yang diterapkan (policy actions), perkembangan sektor keuangan dan 
harga komoditas global, serta kapasitas ekonomi untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai 
tantangan di sektor kesehatan.

Industry 4.0 - Champion Journey dari Petrosea, SEMB, dan Akebono Brake

Dalam ajang pameran Hannover Messe 2021: Digital Edition, di program spesial Making Indonesia 4.0 
– Champion Journey, tiga perusahaan Indonesia yaitu Petrosea, SEMB, dan Akebono Brake ikut unjuk 
gigi membagikan capaian penerapan teknologi industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. 
Dari kisah perjalanan implementasi industri 4.0 di ketiga perusahaan tersebut, diketahui terdapat 
kesamaan faktor krusial yang mendukung kesuksesan transformasi digital, yaitu keterlibatan sumber 
daya manusia (SDM) dalam proses yang dijalani.  
 
Dengan pengakuan dari WEF sebagai salah satu lighthouse global, perusahaan pertambangan 
Petrosea yang telah berdiri sejak tahun 1972 ini, terus berupaya untuk bertransformasi dengan 
menerapkan teknologi digital di semua lini operasional. Direktur Pertambangan Petrosea, Iman 
Darus Hikhman mengatakan, terdapat dua hal utama dalam pengembangan digital ecosystem yang 
dilakukan perusahaan. Pertama, Petrosea berpartner dengan perusahaan-perusahaan penyedia 
teknologi digital asal Indonesia yang memiliki kapabilitas. Selanjutnya, lighthouse industri 4.0 punya 
tanggung jawab untuk aktif membagikan pengalamannya kepada industri di sektor masing-masing 
untuk membantu meningkatkan efisiensi, sehingga dapat sama-sama memperoleh keuntungan 
lewat transformasi digital. Iman menyampaikan, transformasi digital sangat penting, terlebih di 
masa pandemi yang membatasi kunjungan ke site. Dari command center di Jakarta, perusahaan 
bisa mengoperasikan hampir 500 peralatan, 4 proyek, dan 3.500 SDM.  “Selain sisi operasional dan 
finansial, parameter kesuksesan transformasi bisa dilihat dari keterlibatan pekerja, serta kemampuan 
organisasi beradaptasi dengan perubahan di sektor industri,” paparnya.
 
Dengan tuntutan kemajuan teknologi informasi sebagai landasan, SEMB memulai perjalanan 
tranformasi digitalnya secara bertahap sejak tahun 2017. Digital Transformation Senior Manager 
SEMB, Fadli Hamsani menyampaikan, pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) yang membawa 
perubahan pada skala individu, bisnis, dan juga industri, menjadikan pabrik SEMB sebagai salah 
satu pelopor smart factory di Indonesia. Bukti nyata implementasinya adalah EcoStruxure yang 
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merupakan arsitektur dan platform IoT dari Schneider Electric. Dengan transformasi digital, efisiensi 
operasional meningkat hingga 12%. Sebagai Global Lighthouse, SEMB menjadi rolemodel yang bisa 
menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk mengimplementasikan Indonesia 4.0. 

Sementara itu, PT Akebono Brake Astra Indonesia merupakan perusahaan yang fokus dalam 
pembuatan komponen otomotif, khususnya rem. Perusahaan ini menyuplai komponen ke hampir 
semua produsen mobil di Indonesia. Akebono memulai transformasi dengan merestrukturisasi 
pabrik untuk mengimplementasikan good lean manufacturing. “Pada 2017, kami mengadopsi 
teknologi baru, mengimplemetasikan IoT, serta connectivity. Dengan integrasi pilar-pilar tersebut, 
kami optimis bisa mencapai tujuan perusahaan,” ujar Technical Director, Daniel Suryananta.
 
Setelah launching Making Indonesia 4.0, Akebono memulai transformasi dengan meningkatkan 
kompetensi karyawan serta membuat roadmap peningkatan kualitas dan produktivitas. Perusahaan 
membentuk taskforce dari berbagai departemen untuk transformasi digital di lini produksi. 
“Taskforce merupakan hal penting agar setiap anggota merasa termotivasi dan meningkatkan kerja 
sama,” jelas Daniel. Ia mengatakan, target final adalah menyajikan performance perusahaan kepada 
top management secara realtime. 

Indonesia sebagai official partner country Hannover Messe 2021: Digital Edition yang pertama dari 
ASEAN ini menampilkan 156 exhibitors yang terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. Dari jumlah tersebut, kontribusi 
exhibitors terbesar berasal dari perusahaan besar sebanyak 65 perusahaan, start-up sebanyak 63 
perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 14 perusahaan, delapan kawasan industri, empat 
kementerian dan lembaga, serta dua asosiasi industri.

Triwulan I 2021 Sektor Manufaktur Realisasikan Investasi Hingga Rp 88 Triliun

Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi sejumlah industri skala global, sebagai 
basis produksinya guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Berdasarkan data 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang triwulan I tahun 2021, nilai investasi yang 
direalisasikan oleh industri pengolahan menembus Rp88,3 triliun atau naik 38 persen dibanding 
capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp64 triliun.
 
Dari Rp88,3 triliun tersebut, sektor manufaktur memberikan kontribusi signifikan hingga 40,2 
persen terhadap total nilai investasi di Indonesia yang mencapai Rp219,7 triliun. Realisasi investasi 
nasional tersebut naik 4,3 persen dibanding pada triwulan I-2020 (Rp210,7 triliun). Rincian nilai 
investasi sektor industri manufaktur pada triwulan I-2021, yaitu berasal dari penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) mencapai Rp23 triliun serta penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp65,3 
triliun. Jumlah sumbangsih tersebut melonjak dibanding perolehan pada periode yang sama tahun 
lalu, yakni PMDN sekitar Rp19,8 triliun dan PMA (Rp44,2  triliun). Adapun dua sektor manufaktur 
yang mencatatkan performa gemilang dalam menggelontorkan dananya sepanjang kuartal pertama 
tahun ini adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp27,9 
triliun (berkontribusi 12,7 persen) serta industri makanan sebesar Rp21,7 triliun (9,9 persen).

Pemerintah menargetkan investasi di sektor industri manufaktur mencapai Rp323,56 triliun pada 
tahun 2021, naik Rp58,28 triliun dari target tahun 2020 sebesar Rp265,28 triliun. Proyeksi serapan 
investasi ini berdasarkan asumsi pandemi Covid-19 yang terkendali dengan adanya program 
vaksinasi. Sasaran investasi yang tumbuh positif tersebut, juga sejalan dengan pertumbuhan industri 
pengolahan nonmigas yang diproyeksikan naik menjadi 3,95 persen pada tahun 2021. Selanjutnya 
strategi lain yang bisa menjadi daya tarik bagi investor, antara lain adalah program pembangunan 
kawasan industri terintengrasi, pengembangan sektor padat karya, dan pengembangan ekonomi 
digital.
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Dipuja Hingga Tuai Kritik,
Inilah Blockchain

Popularitas Bitcoin semakin tak 
terbendung dalam beberapa bulan 

terakhir setelah Elon Musk turut 
menjadi influencer. Jika sebelumnya 

banyak yang meragukan, kini Bitcoin 
menjadi salah satu investasi paling 
diincar. Ketertarikan ini meningkat 

seiring dengan keunggulan 
yang ditawarkan oleh teknologi 

Blockchain, sang penopang 
penerapan Bitcoin.

Apa itu Blockchain? 

Blockchain adalah teknologi yang 
ditemukan oleh Satoshi Nakamoto 
(kemudian diketahui sebagai nama 
samaran) pada tahun 2008 lalu. 
Dalam white paper-nya, Bitcoin 
disebut untuk pertama kalinya 
sebagai uang digital berbasis 
kripto dengan sistem peer-to-peer. 
Bekerjasama dengan beberapa 
pengembang dan ahli koding, Satoshi 
Nakamoto kemudian merilis software 
bitcoin yang dioperasikan pada 
awal tahun 2009 lalu. Penggunaan 
teknologi blockchain dalam bitcoin ini 
kemudian menjadikan bitcoin sebagai 
mata uang digital pertama yang 
mampu mengatasi masalah double 
spending. Dalam perkembangannya, 
teknologi ini juga berfungsi sebagai 

penyimpanan data digital yang 
bersifat terdesentralisasi. 

Karena terdesentralisasi, teknologi 
blockchain dapat mengatur dan 
mengelola mata uang digital tanpa 
melibatkan campur tangan pihak 
ketiga (bank, misalnya). Data 
dibuat oleh satu server kemudian 
server lain dapat mereplika 
dan memverifikasinya langsung 
sehingga transparansi menjadi 
terjamin. Blockchain juga biasa 
diibaratkan sebagai buku kas 
induk yang berisikan semua data 
transaksi, dengan kelebihannya yang 
bisa diakses dengan mudah dan 
cepat oleh semua penggunanya. 
Transaksi ini pun dinilai sangat 
aman karena menggunakan sistem 
yang tidak mudah diretas, semakin 

banyak pengguna  maka jaringan 
keamanannya menjadi semakin kuat. 

Lebih jelasnya mari kita lihat 
ilustrasi berikut, B adalah pengguna 
bank XYZ, suatu waktu B ingin 
melakukan transfer uang ke C maka 
B pun menggunakan layanan bank 
XYZ untuk memproses transaksi 
tersebut. Disini Bank XYZ kita kenal 
sebagai pihak perantara, nah karena 
proses dilakukan oleh perantara 
otomatis B harus menunggu bank 
XYZ menyelesaikan  proses dan 
mendapatkan konfirmasi dari 
Bank XYZ untuk memberitahu 
(menunjukkan bukti) C bahwa 
dia telah mentransfer uang. Nah, 
kehadiran teknologi blockchain 
sendiri adalah untuk mempersingkat 
skema ini. Dengan menggunakan 

Dok. Istimewa
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blockchain, transfer uang B ke C bisa 
terjadi tanpa campur tangan pihak 
ketiga, transaksi bisa diproses di 
seluruh dunia hanya dengan internet, 
dengan waktu yang dibutuhkan lebih 
singkat dan biaya yang lebih murah. 
Kembali lagi karena prinsipnya adalah 
multiserver, maka setiap transaksi 
yang dilakukan akan tereplikasi ke 
seluruh jaringan. Adapun prinsipnya 
ketika ada satu block mengalami 
upaya pembaharuan maka block 
lainnya akan ikut serta terbaharui, 
hal ini karena setiap block memiliki 
kriptografi yang terhubung satu sama 
lain. Luar biasa, bukan? 

Potensi Blockchain 

Sektor finansial merupakan pengguna 
pertama teknologi blockchain 
untuk penerapan bitcoin. Menyadari 
potensi besar di balik blockchain, 
para inovator di berbagai industri 
pun mulai banyak mengadopsi 
teknologi ini. Sudah banyak industri 
yang berupaya mengintegrasikan 
blockchain ke dalam organisasi 
mereka. Berikut adalah beberapa 
manfaat yang dapat diberikan 
blockchain: 

1 Keamanan 

 Blockchain memiliki kemampuan 
 untuk meningkatkan pertukaran 
 data yang aman dengan proses 
 transfer yang lebih mudah. Setiap 
 transaksi baru selalu dienkripsi 
 dan ditautkan ke transaksi 
 sebelumnya. Blockchain dibentuk 
 oleh rangkaian angka matematika 
 yang rumit dan tidak mungkin 
 diubah setelah terbentuk. Sifat 
 blockchain yang tidak dapat 
 diubah ini membuatnya aman 
 dari peretasan Singkatnya, para 
 pihak tidak lagi membutuhkan 
 kepercayaan untuk bisa 
 bertransaksi dengan aman.

2 Transparansi 

 Teknologi blockchain dapat 
 membuka peluang baru dan 

 menguntungkan melalui 
 transparansi yang lebih besar. 
 Sistem blockchain juga menganut 
 prinsip terbuka, menjamin 
 setiap transaksi bisa diakses 
 publik sehingga setiap orang dan 
 setiap departemen bisa menjadi 
 lebih berintegritas terhadap 
 pertumbuhan bisnis. 

3 Efisiensi 

 Untuk mengelola sistem, bisnis 
 mengeluarkan uang yang tidak 
 sedikit. Seiring meningkatnya 
 kesadaran akan pentingnya 
 efisiensi di era saat ini, banyak 
 perusahaan mulai melakukan 
 upaya perbaikan proses dan 
 berinovasi untuk menurunkan 
 biaya operasi. Dengan blockchain, 
 bisnis bisa menjadi lebih efisien, 
 salah satunya karena tidak lagi 
 harus mengeluarkan biaya untuk 
 pihak ketiga atau perantara. 

Memanfaatkan Blockchain

Berikut adalah contoh pemanfaatan 
blockchain di beberapa sektor 
industri yang disarikan SHIFT 
Indonesia dari berbagai sumber: 

1. Pemerintahan 
 Alur informasi yang panjang 
 menyebabkan pelayanan 
 terhambat, dengan mengadopsi 

 teknologi blockchain data bisa 
 didapat secara real time. Hal ini 
 dapat mendorong transparansi 
 dan pencegahan korupsi di 
 lembaga pemerintah. 

2. Pertahanan 
 Teknologi blockchain dapat 
 memastikan keamanan serangan 
 jaringan penting hal ini penting 
 dilakukan untuk meningkatkan 
 keamanan nasional. 

3. Keuangan 
 Pemanfaatan Blockchain  
 dapat membantu bisnis keuangan 
 menjadi lebih efisien karena dapat 
 mengurangi biaya transaksional, 
 operasional, dan infrastruktur.

4. Kesehatan 
 Keamanan privasi pasien semakin 
 meningkat karena pasien 
 memegang otoritas data. 
 Blockchain juga dapat membantu 
 penelusuran obat, pengembangan 
 penelitian medis dan Electronic 
 Health Records (EHRs). 

5. Logistik 
 Blockchain memungkinkan 
 semua pengiriman bisa dilacak 
 dan memastikan pengiriman 
 secara real-time.

Meskipun memiliki potensi besar, 
teknologi blockchain juga tidak luput 
dari kritik keras beberapa tokoh 
dunia, seperti Ilmuwan data di Bank 
Sentral Belanda Alex de Vries dan 
pendiri Microsoft  Bill Gates. Menurut 
mereka, bitcoin memiliki dampak 
buruk bagi iklim. Alex kepada Forbes 
mengatakan bahwa setiap transaksi 
bitcoin membutuhkan rata-rata 300 
kg karbon dioksida (CO2) atau setara 
dengan jejak karbon yang dihasilkan 
sekitar 750.000 gesekan Visa. Karena 
mata uang kripto menjadi populer, 
maka konsumsi energinya ikut 
meningkat sehingga risiko perubahan 
iklim juga semakin besar. 

Sumber: Forbes, 101blockchains, 
Oracle.
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Mengawal
Perjalanan
Mata Uang

Digital
Indonesia

Teknologi blockchain di Indonesia masih digunakan secara terbatas pada 
sektor keuangan dan logistik. Melihat keunggulan blockchain dalam hal 
keamanan, transparansi, dan efisensi maka kita optimis bahwa teknologi 
ini akan segera diimplementasikan oleh banyak sektor sebagai lompatan 

masuk ke industri 4.0.
Blockchain yang menjadi basis 
teknologi bitcoin merupakan entitas 
istimewa dalam revolusi perbankan 
dan teknologi keuangan dunia. 
Beberapa tahun terakhir ini banyak 
negara yang secara aktif melakukan 
pengembangan dan mengujicoba 
blockchain ke dalam sistem 
perbankan mereka. Pada tahun 
2016, Bank OCBC (Oversea-Chinese 
Banking Corporation) menjadi bank 
pertama di Asia yang menggunakan 
teknologi blockchain dalam sistem 
perbankan. Lalu bagaimana dengan 
Indonesia? 

Setelah Bitcoin menyita perhatian 
dunia, pemerintah Indonesia melalui 
Bank Indonesia pun ikut melakukan 
sejumlah pengkajian. Agus 
Martowardojo sebagai Gubernur BI 
saat itu (2017) mengatakan bahwa 

pihaknya terus mengkaji terkait 
pemanfaatan teknologi blockchain 
agar bisa diterapkan dalam uang 
digital atau central bank digital 
currency (CBDC). Bank sentral 
akan mendorong pemanfaatan 
teknologi termutakhir ke dalam 
sektor keuangan. Namun untuk 
cryptocurrency sendiri tidak akan 
menjadi mata uang yang sah sebab di 
Indonesia berdasarkan UU Mata Uang 
menyatakan bahwa mata uang yang 
berlaku di Indonesia hanya rupiah. 

Adapun penelitian terkait teknologi 
blockchain ini menurut BI dilakukan 
untuk mendorong terciptanya 
efisiensi di sistem pembayaran dan 
stabilitas sistem keuangan. Bank 
- bank besar di Indonesia telah 
mengekplorasi penerapan blockchain 
dalam sistem mereka. Mengutip 

Dailysocial, perusahaan di Indonesia 
yang sudah menggunakan teknologi 
blockchain ke dalam kegiatan 
operasional adalah Bank Central Asia 
(BCA) dengan visi mempercepat 
transaksi pembayaran dan 
mengurangi kompleksitas di back 
office, kemudian Pos Indonesia yang 
merilis aplikasi Digiro.in berbasis 
teknologi blockchain sebagai salah 
satu inovasi layanan multicurrency. 

Rupiah Digital dalam Perjalanan 

Digital Currency dalam beberapa 
tahun terakhir menjadi fokus seluruh 
Bank Sentral bahkan sudah dibahas 
pada pertemuan internasional 
tentang kebijakan moneter dan 
sistem keuangan. Dengan adanya 
fokus tersebut Bank Indonesia (BI) 
saat ini masih terus melakukan 

Dok. Istimewa
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penelitian dalam menentukan  
konsep Rupiah Digital atau Central 
Bank Digital Currency (CBDC) 
sendiri dan  teknologi yang akan 
digunakan dalam upaya mendukung 
transformasi digital di Indonesia. 
Mengutip laman BI, Bank Indonesia 
belum memutuskan penerbitan 
mata uang digital dalam waktu 
dekat namun persiapan - persiapan 
ke arah tersebut sudah dilakukan, 
Bank Indonesia saat ini masih 
berfokus transformasi digital dalam 
implementasi Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 
dengan mengedepankan lima Visi SPI 
2025, yaitu: 

1Mendukung integrasi ekonomi-
keuangan digital nasional sehingga 

menjamin fungsi bank sentral dalam 
proses peredaran uang, kebijakan 
moneter, dan stabilitas sistem 
keuangan, serta mendukung inklusi 
keuangan.

2Mendukung digitalisasi perbankan 
sebagai lembaga utama dalam 

ekonomi-keuangan digital melalui 
open-banking maupun pemanfaatan 
teknologi digital dan data dalam 
bisnis keuangan. 

3Menjamin interlink antara 
Fintech dengan perbankan 

untuk menghindari risiko shadow 
bankingmelalui pengaturan 
teknologi digital (seperti 
Application Programming Interface-
API), kerjasama bisnis, maupun 
kepemilikan perusahaan; 

4Menjamin keseimbangan antara 
inovasi dengan perlindungan 

konsumen, integritas dan stabilitas 
serta persaingan usaha yang sehat 
melalui penerapan Know Your 
Customer (KYC) & Anti-Money 
Laundering/Combating the Financing 
of Terrorism (AML/CFT),kewajiban 
keterbukaan untuk data/informasi/
bisnis publik, dan penerapan reg-
tech dan sup-tech dalam kewajiban 
pelaporan, regulasi dan pengawasan. 

5Menjamin kepentingan nasional 
dalam ekonomi-keuangan 

digital antar negara melalui 
kewajiban pemrosesan semua 
transaksi domestik di dalam negeri 
dan kerjasama penyelenggara 
asing dengan domestik, dengan 
memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Bank Indonesia menyatakan 
bahwa inisiasi penerbitan Rupiah 
Digital sebagai bentuk respon 
Bank Indonesia bukan karena 
Cryptocurrency yang menjadi 
pembicaraan saat ini, akan tetapi atas 
kesepakatan Bank Sentral seluruh 
dunia termasuk Bank Indonesia 
sejak pertama kali munculnya 
Cryptocurrency yang diterbitkan oleh 
Lembaga lain di luar Bank Sentral. 
Bank Indonesia mengingatkan 
kepada masyarakat dalam hal resiko 
menyimpan Cryptocurrency sebagai 
komoditas investasi yang tidak 
memiliki   dan memiliki potensi serta 
fluktuasi yang besar. Sesuai dengan 
Undang – Undang No. 7 Tahun 
2011 bahwa alat pembayaran yang 
sah di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) adalah Rupiah, 
sehingga Cryptocurrency seperti 
halnya Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
Libra, dan lain-lain bukan sebagai alat 

pembayaran yang sah di Indonesia. 
Terkait rencana penerapan CBDC, 
dari sisi moneter BI menyatakan 
tidak akan ada perbedaan dengan 
kondisi saat ini di masyarakat seperti 
halnya penggunaan Uang Kartal 
(Uang kertas dan logam), Uang yang 
disimpan pada rekening, hingga 
kenyamanan dalam penggunaan 
Digital Banking, Uang Elektronik 
(Electronic Money), dan Dompet 
Elektronik (Electronic Wallet). 
Dengan adanya Central Bank Digital 
Currency (CBDC) yang diterapkan 
diseluruh Bank Sentral  memberikan 
kemudahan dalam transformasi 
digital dari sisi masyarakat, 
sedangkan dari sisi Bank Sentral 
pengelolaannya akan lebih mudah 
karena terdesentralisasi. 

Namun perlu diketahui bahwa 
CBDC berbeda dengan bitcoin, jika 
bitcoin bisa digunakan secara global, 
CBDC hanya bisa digunakan secara 
domestik di negara penerbit. CBDC 
juga masih berada di bawah kendali 
Bank Sentral berbeda dengan bitcoin 
atau mata uang kripto lainnya yang 
menjadi entitas sendiri. 

Adapun negara yang lebih dulu 
menerbitkan uang digital adalah 
China. China sudah mengujicobakan 
uang digital yang bernama Yuan 
Digital di sejumlah wilayah untuk 
bertransaksi di JD.com dan pengecer 
lokal. Yuan Digital akan berada di 
bawah kendali Bank Sentral China, 
hal ini diharapkan dapat menjadi tool 
baru bagi pemerintah China untuk 
memantau ekonomi dan rakyatnya. 
Secara desain, Yuan Digital akan 
menghilangkan anonimitas pengguna 
yang selama ini menjadi salah satu 
daya tarik dari bitcoin. Kabar terbaru, 
China berencana menggunakan mata 
uang digitalnya untuk Olimpiade 
Musim Dingin Beijing 2022. Jika 
sesuai rencana, maka ini pertama 
kalinya uang digital China dicoba 
oleh pengguna internasional 
yaitu atlet internasional dan para 
pengunjung.

Bank Indonesia (BI) 

terus melakukan 

penelitian dalam 

menentukan  konsep 

Rupiah Digital atau 

Central Bank Digital 

Currency (CBDC)
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Lean Six Sigma dan Blockchain

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma adalah metode 
yang memberikan value pelanggan 
melalui operasi yang efisien dan 
standar kualitas yang terus konsisten. 
Efisiensi adalah segalanya dalam 
bisnis saat ini. Ketika perusahaan 
menemukan cara-cara kreatif 
untuk meningkatkan pengalaman 
pelanggan, mereka juga harus bisa 
lebih ramping dan lebih efisien.

Secara konsep Lean Six Sigma 
merupakan penggabungan dua 

metode, ada Lean dan Six Sigma. 
Lean difokuskan untuk membantu 
perusahaan menghilangkan waste 
atau pemborosan dalam proses 
dengan sehingga value yang 
diterima pengguna akhir meningkat. 
Sementara Six Sigma berfokus pada 
penghilangan cacat (defect) atau 
kekurangan dalam suatu proses, hasil 
yang diinginkan adalah peningkatan 
kualitas dan efisiensi dalam bisnis.

Banyak bisnis sukses di dunia 
telah memasukkan Six Sigma ke 
dalam rencana operasional mereka. 

Bahkan, Amazon sang raksasa 
e-commerce yang mapan, juga 
menerapkan praktik Six Sigma ke 
dalam prosesnya. Seperti yang bisa 
kita lihat,  Amazon menempatkan 
fokus utamanya pada perampingan 
operasi ke dalam praktik sehari-hari. 
Setiap fungsi pekerjaan dirancang 
untuk mencapai efisiensi maksimum. 
Perusahaan memanfaatkan sumber 
daya yang tersedia dan memangkas 
biaya, ini adalah cara cerdas untuk 
menciptakan skalabilitas bisnis. 
Amazon juga terus membangun 
kaizen hal ini selaras dengan tujuan 

Lean Six Sigma telah menjadi strategi bisnis untuk memperbaiki proses 
melalui praktek manajemen proyek dengan menggunakan tool dan 
metodologi yang proven memungkinkan bisnis meningkatkan quality 
dan mentransformasi operasi mereka menjadi lebih efektif dan efisien, 

sehingga berpengaruh ke kinerja bottomline.
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bisnisnya untuk terus melampai 
kebutuhan pelanggan. Dari sini 
kita bisa simpulkan Lean Six Sigma 
sebagai metode perbaikan dengan 
sejumlah tools yang dapat membantu 
organisasi meningkatkan kualitas, 
proses, produk, layanan, kepuasan 
pelanggan, dan profitabilitas bisnis. 

DMAIC dan Blockchain

Lean Six Sigma adalah metode 
berbasis data, metodologi DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, Improve, 
Control) yang digunakan dalam 
proyek Lean Six Sigma selalu 
berangkat dari data dan fakta 
lapangan. Saat ini di era industri 4.0, 
teknologi sudah menjadi platform 
andalan untuk mengumpulkan 
dan menyimpan data. Tentu untuk 
mengubah data menjadi intelijen 
bisnis dibutuhkan strategi dan 
kemampuan baru. Lalu bagaimana 
blockchain bisa digunakan  ke dalam 
metodologi Lean Six Sigma? Akankah 
bisa membantu? Mari kita ulas. 

Teknologi blockchain memungkinkan 
bisnis untuk mengumpulkan informasi 
langsung dari orang-orang di 
lapangan dan menguhubungkannya 
ke internet. Data yang dikumpulkan 
dan disimpan dalam jaringan 
blockchain ini akan menjadi informasi 
penting bagi perusahaan untuk 
merampingkan operasi. Karakteristik 
dan infrastuktur blockchain yang 

menjamin transparansi akan menjadi 
benefit tinggi bagi organisasi 
karena data bisa ditelusuri 
dengan jelas, informasi tentang 
sumber data termasuk siapa dan 
dimana data tersebut dibuat atau 
diakses. Perlu diketahui, data akan 
terdokumentasi dengan baik dengan 
dukungan sistem jaringan, hal ini 
bisa meminimalisir kesalahan dan 
penyalahgunaan data akibat human 
error. 

Karakteristik Blockchain ini tentu 
akan berguna di fase Define. Define 
merupakan fase pertama dalam 
DMAIC, tujuan utama dari fase Define 
adalah untuk menemukan atau 
mencari tahu tema apa yang cocok, 
yang akan dieksekusi di dalam suatu 
project Lean Six Sigma. Dengan 
kata lain, kita harus menentukan apa 
problem yang ingin kita pecahkan 
dengan menggunakan pendekatan 
metode Lean Six Sigma. Nah, untuk 
mendefinisikan masalah dengan 
tepat, kita membutuhkan sumber 
data yang mendukung jika tidak 
maka kita tidak dapat mengatasi 
masalah yang sebenarnya secara 
efektif. 

Selanjutnya, blockchain yang juga 
biasa disebut sebagai buku kas induk 
semua data, akan memungkinkan 
segala perubahan terdokumentasi 
secara berurutan (dan tanpa ada 
yang terlewat). Ketika kesalahan 

dibuat dalam transaksi, “blok” 
ditambahkan untuk memperbaikinya. 
Tidak ada penghapusan dan koreksi. 
Transaksi yang terdistribusi dari 
waktu ke waktu ini memungkinkan 
kita dapat mengukur proses dan 
menilai efisiensinya. Riwayat transaksi 
yang dibangun ini tentunya juga 
bermanfaat di fase Control ketika 
memvalidasi perubahan.

Blockchain bukanlah sekedar 
teknologi yang terbatas sebagai 
infrastruktur data. Dengan angka 
investasi yang tidak sedikit, 
mungkin banyak yang akan 
mempertimbangkannya kembali. 
Karena ini menyangkut kemampuan 
finansial, maka kita perlu melihatnya 
dari kacamata bisnis yang lebih 
luas. Artinya, blockchain digunakan 
tidak hanya untuk proyek Lean 
Six Sigma tetapi juga peningkatan 
operasi bisnis, produktivitas, 
dan profitabilitas sehingga bisa 
menghasilkan nilai bisnis yang 
nyata. Beberapa bank sudah 
menggunakannya ke dalam aplikasi 
dan pemrosesan pinjaman, diikuti 
industri asuransi yang bergerak 
cepat ke penggunaan blockchain. 
Selanjutnya ada Walmart yang 
menggunakan blockchain untuk 
banyak supplier produksinya.

Saat ini blockchain menjadi platform 
untuk mata uang kripto dan banyak 
digunakan untuk pengembangan 
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penting terkait data mulai dari 
pembuatan, penyimpanan, 
hingga perlindungan. Organisasi 
yang berpikir lean tentu ingin 
mengoptimalkan kapabilitas yang 
terus berkembang dari blockchain. 
Blockchain akan menjadi tool 
baru untuk membantu organisasi 
memberdayakan sumber daya 
dan melayani pelanggan dengan 
lebih baik.  Organisasi juga bisa 
memanfaatkan blockchain untuk 
menciptakan inovasi bisnis. 
Karena beberapa keterbatasan, 
blockchain di awal penemuannya 
belum bisa diaplikasikan ke industri 
secara efektif. Kini beberapa 
perusahaan teknologi terkemuka 
dan perusahaan rintisan sudah mulai 
mengembangkan standar untuk 
mengintegrasikan blockchain dan IoT. 

Penggunaan Blockchain oleh 
Perusahaan Terkemuka

Toyota Motor Corp., Merck KGaA, 
dan State Street Corp. bergabung 
dengan Enterprise Ethereum Alliance 
(EEA). Mereka bergabung dengan 
EEA untuk mengetahui apakah 
database bersama yang direkam 
pada ethereum blockchain dapat 
mempercepat transaksi keuangan 
atau memastikan efisiensi rantai 
pasokan sehingga dapat memangkas 
biaya. 

Ethereum ingin masuk ke industri 
keuangan hingga perawatan 
kesehatan karena mereka ingin 
memungkinkan tindakan yang jauh 
lebih kompleks dilakukan dengan 
cara bersama dan terdesentralisasi 
dibanding pesaingnya bitcoin. 
Blockchain bitcoin seperti sistem 
perbankan yang berjalan sendiri 
- tetapi penggunaan utamanya 
hanya untuk memungkinkan orang 
memindahkan mata uang digital dari 
satu tempat ke tempat lain.

Mengutip Industryweek, buku besar 
Ethereum menyimpan program 
komputer yang disebut “smart 

contracts” di blockchainnya: Jika 
orang A melakukan pekerjaan 
B untuk perusahaan C, itu akan 
memicu pembayaran D kembali ke 
A dan seterusnya. Ethereum adalah 
cara untuk membuat perjanjian 
dan mengotomatiskan penegakan, 
semuanya di jaringan komputer 
yang terdistribusi. Setelah Anda 
dapat membuat kontrak - yang 
hanya merupakan prosedur operasi 
- Anda dapat menggunakannya 
untuk mengelola hampir semua jenis 
perusahaan atau organisasi.

Toyota, misalnya, sedang 
bereksperimen dengan 
ethereum untuk membantunya 
mengembangkan mobil self-driving 
dan kegunaan lainnya. “Toyota 
Research Institute mendukung 
Enterprise Ethereum Alliance dan 
anggotanya dalam mempromosikan 
standar dan alat umum untuk 
mempercepat adopsi teknologi 
ini dan potensi keuntungan bagi 
pelanggan Toyota,” kata Chris 
Ballinger, kepala keuangan unit 
perusahaan mobil Toyota Research 
Institute dikutip SHIFT Indonesia dari 
Industryweek. 

Merck, perusahaan kimia dan farmasi 
tertua di dunia mengatakan bahwa 
sejarah tidak menghentikannya 
untuk menjadi inovatif. “Curiosity 
mendorong perkembangan bisnis 
dan memungkinkan perusahaan 
seperti kami untuk tetap kompetitif,” 
kata Andreas Schindler, direktur 
ideasi, inovasi dan teknologi Merck. 
Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin 
bekerja sama dengan Enterprise 
Ethereum Alliance untuk membangun 
solusi pasar digital masa depan 
dalam perawatan kesehatan dan ilmu 
kehidupan. Selain Merck, juga ada 
Airbus SE yang ingin tahu apakah 
manajemen supply chainnya dapat 
dialihkan ke blockchain.

Adopsi teknologi blockchain 
seperti ethereum memiliki 
sejumlah tantangan. Diantaranya 
adalah meyakinkan pesaing untuk 
bekerjasama dalam jaringan yang 
membagikan informasi pasar, 
penggunaan blockchain yang masih 
sedikit, dan juga regulasi pemerintah. 

Sumber: industryweek, assemblymag, 
ame.org, 101blockchains.
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FMEA:
Menyelamatkan Organisasi 
dari “Bencana” Kegagalan 

Pabrikan mobil dunia saat ini tengah 
berlomba mengembangkan mobil 
listrik berkonsep hemat energi dan 
ramah lingkungan. Pertarungan 
ini tentunya menjadi tantangan 
tersendiri bagi para pelaku industri di 
sektor otomotif. Karena mobil listrik 
adalah keniscayaan, maka perusahaan 
mobil harus mempersiapkan diri 
dengan tepat. Selain mempersiapkan 
teknologi baru, perusahaan juga 
harus merancang program pelatihan 
karyawan agar mereka mampu 
menguasai sistem operasi dan 
mengembangkan desain untuk 
menjawab tantangan masa depan. 

Teknologi Baru Mendorong 
Proses Baru 

Saat ini di era industri 4.0, 
perusahaan manufaktur menghadapi 
tantangan digital. Mengingat solusi 
digital memungkinkan bisnis untuk 
beroperasi di level tertinggi secara 
aman. Dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan data, bisnis dapat 
mendorong inovasi digital ke seluruh 
kehidupan organisasi. Secara tidak 
langsung, peran teknologi menjadi 
semakin penting bagi masa depan. 
Dengan demikian perusahaan 
dihadapkan pada dua pilihan, yaitu 

mengadopsi teknologi digital secara 
efektif atau menjadi ketinggalan 
zaman. 

Dalam implementasinya, terlepas dari 
teknologi yang digunakan, masing-
masing proses yang terlibat tentu 
akan mengalami penyesuaian. Sebab 
itu perlu adanya rancangan desain, 
proses, dan implementasi yang baru. 
Yang dalam hal ini, data analisis 
sangatlah membantu. Data analisis 
dalam operasi produksi merupakan 
salah satu data yang paling bernilai 
bagi industri manufaktur. Namun 
karena sulit menganalisa seluruh 

“Akan ada jurang teknologi di sektor otomotif, revolusi industri 4.0 akan 
menjungkir balikkan industri otomotif. Tapi transisi ke generasi berikut 

di teknologi otomotif membuka peluang.”
- Joko Widodo, Presiden RI dalam IIMS 2018
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proses produksi, untuk itu adalah 
penting menetapkan mana area 
yang menjadi prioritas dan kemudian 
mengidentifikasi masalah disana 
berdasarkan data analisis. Semakin 
cepat kita mengetahui bagaimana 
dan mengapa suatu proses 
atau peralatan akan mengalami 
kegagalan, maka semakin cepat 
pula kita dalam mendiagnosa 
masalah dan menentukan cara untuk 
memperbaikinya. Dengan demikian 
kita bisa menyelamatkan perusahaan 
dari bencana kegagalan. 

Menyelamatkan Organisasi dari 
“Bencana” Kegagalan

Kegagalan bisa menjadi bencana 
bagi organisasi. Namun, kegagalan 
juga bisa menjadi cara cepat untuk 
berinovasi. Dengan analisa potensi 
kegagalan yang tepat, organisasi 
akan menjadi lebih efisien, produk 
dan proses semakin meningkat, 
dan dapat melahirkan ide-ide 
baru. Dengan demikian, organisasi 
membutuhkan tool analisa bernama 
Failure Mode and Effect Analysis atau 
disingkat FMEA. 

FMEA adalah pendekatan 
terstruktur untuk mengantisipasi 
kesalahan dengan mengidentifikasi 
semua potensi kegagalan dalam 
pengembangan desain, sistem 
engineering, hingga manajemen 
operasional. Dengan FMEA Anda 
akan mengetahui akar penyebab 
kegagalan dan bagaimana cara 
memperbaikinya untuk kemudian 
meminimalkan dan membatasi risiko 
kegagalan tersebut. Dengan kata lain, 
Anda akan mengetahui solusi untuk 
masalah yang Anda ketahui. 

FMEA muncul pada tahun 1940-
an oleh militer Amerika Serikat 
(AS) dan mulai dikembangkan 
dalam industri manufaktur AS 
pada tahun 1950-an. Ada dua 
bagian dalam FMEA, Failure Mode 
dan Effect Analysis. Failure Mode 
akan membantu tim menemukan 

cara dimana suatu desain/proses/
produk mungkin gagal. Dan yang 
terpenting disini adalah mengetahui 
kegagalan masih sekedar potensi 
atau sudah berlangsung (aktual) dan 
mempengaruhi pelanggan langsung. 
Sementara, Effect Analysis akan 
mempelajari efek atau dampak dari 
setiap kegagalan.

Tujuan FMEA adalah untuk 
menganalisa potensi kesalahan atau 
kegagalan dalam sistem atau proses. 
Setelah potensi kegagalan tersebut 
teridentifikasi, tim akan mulai 
membuat klasifikasinya berdasarkan 
besarnya potensi kegagalan dan 
dampaknya terhadap proses. Proses 
ini juga akan terdokumentasi dengan 
baik yang dapat digunakan untuk 
perbaikan berkelanjutan. Secara 
keseluruhan FMEA digunakan untuk 
mencegah kegagalan dan setelah 
itu bisa digunakan sebagai fungsi 
“control”, yang pada akhirnya 
mendorong tim memiliki proses yang 
bebas dari pemborosan (waste) dan 
minim risiko gagal.

Kapan Menggunakan Hasil FMEA? 
FMEA adalah tool yang berguna 
di fase awal sebuah proyek 
improvement, karena FMEA 
mengumpulkan dan mengorganisir 
data mengenai proses. Data ini 
berguna untuk membantu Anda 
dalam mengidentifikasi dan 
menentukan cakupan proyek. FMEA 
juga berguna untuk mengidentifikasi 
dan menyaring potensi vital X 
ketika Anda telah menyelesaikan 
proyek. Dan pada akhir proyek, Anda 
dapat menggunakan FMEA untuk 
mendokumentasikan status proyek, 
sebagai referensi rencana tindakan, 
dan mencatat setiap perbaikan yang 
dibutuhkan oleh proses di masa 
depan. 

Implementasi FMEA 

Ada dua alat yang bisa kita gunakan 
untuk menerapkan FMEA, yaitu 
Design Failure Modes and Effects 

Analysis (DFMEA) dan Process 
Failure Modes and Effects Analysis 
(PFMEA). Keduanya adalah alat yang 
efektif untuk mengevaluasi mutu dan 
reliability (daya tahan) produk selama 
produk life cycle. Namun tentu saja 
ada perbedaan diantara keduanya, 
lebih jelasnya mari kita ulas satu per 
satu. 

1 Design FMEA (DFMEA)

 FMEA adalah bagian penting 
 dari siklus desain, oleh karena 
 itu DFMEA dibuat sebagai
 aplikasi FMEA khusus untuk 
 desain produk. Artinya, 
 DFMEA bisa kita gunakan untuk 
 mengidentifikasi potensi risiko 
 yang ada dalam tahap desain 
 baru atau desain produk/ layanan 
 yang diubah. DFMEA dilakukan 
 dan harus selesai dalam fase 
 prototype di fase II APQP 
 lifecycle - Product Design and 
 Development.  Tindakan koreksi 
 harus diselesaikan sebelum pilot 
 production. 

 Design FMEA bisa kita  
 gunakan untuk mengidentifikasi 
 fungsi desain, mode gagal, dan 
 pengaruhnya terhadap 
 pelanggan. Definisi pelanggan 
 disini tidak hanya End User tetapi 
 juga personil engineering/ team 
 yang bertanggung jawab 
 terhadap desain produk atau 
 assembling level yang lebih tinggi 
 dan atau engineer yang 
 bertanggung jawab terhadap 
 proses manufacturing sehari-hari 
 seperti manufacturing, 
 assembling, dan service. 
 Kemudian kita bisa lanjut 
 mengidentifikasi apa penyebab 
 dan bagaimana mekanisme suatu 
 kegagalan. Dengan mengetahui 
 probabilitas penyebab tertinggi 
 kita bisa segera melakukan 
 tindakan pencegahan untuk 
 mengurangi dampaknya. 
 Kemampuan mengidentifikasi 
 risiko sedini mungkin ini juga 
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 merupakan praktik terbaik 
 yang memberikan peluang 
 terbesar dalam memverifikasi 
 dan memitigasi program 
 sebelum diluncurkan. 

 Lalu kapan DFMEA ini bisa kita 
 gunakan? DFMEA bisa digunakan 
 jika ada desain baru dengan 
 konten baru (proses baru), 
 ada desain yang sudah ada yang 
 dimodifikasi termasuk jika terjadi 
 kegagalan di waktu lalu (proses 
 yang berubah), dan juga jika 
 ada desain sudah ada kemudian 
 digunakan di lingkungan baru 
 (proses digunakan di aplikasi/ 
 lingkungan yang baru). 

2 Process FMEA (PFMEA)

 Berbeda dengan Design FMEA 
 (DFMEA) yang dibuat khusus 
 sebagai alat analisa FMEA 
 untuk desain produk, Process 
 FMEA (PFMEA) merupakan 
 aplikasi FMEA khusus untuk 
 mengidentifikasi dan 
 mengevaluasi potensi kegagalan 
 suatu proses dalam organisasi 
 atau unit bisnis. PFMEA 
 digunakan pada fase III, Process 
 Design and Development (APQP 
 lifecycle) yaitu sebelum atau saat 
 fase feasibility, sebelum 
 tooling untuk produksi dan 
 harus mencangkup seluruh 
 operasi manufacturing, mulai 
 dari komponen tunggal hingga 
 assembling. Adapun tujuan 
 utamanya adalah untuk 
 mengurangi risiko. 

 Setelah desain produk selesai, 
 maka kita membutuhkan desain 
 proses untuk membuat produk 
 baru tersebut. Di tahap inilah kita 
 bisa menggunakan PFMEA 
 dimulai dengan membuat urutan 
 operasi dan deskripsi proses. 
 Setiap langkah proses harus 
 memenuhi persyaratan, jika ada 
 yang tidak memenuhi syarat
 maka proses tersebut akan 

 teridentifikasi sebagai potential 
 failure mode. 

FMEA menggunakan metode 
risk assessment berdasarkan 
3 perspektif variabel evaluasi 
berikut:

Severity – Nilai akibat yang 
ditimbulkan. Semakin besar angkanya 
maka level keamanannya semakin 
berbahaya. Nilai severity ini hanya 
bisa berkurang dengan jalan 
mengubah proses/ desain. 

Occurance – Menilai peluang 
terjadinya kegagalan, seberapa sering 
kemungkinan gagal yang mungkin 
terjadi. Possible Failure Rates disini 
didasarkan pada jumlah kegagalan 
yang diantisipasi selama proses 
dijalankan. 

Detection – Kemampuan 
pengendalian untuk mendeteksi 
kegagalan (kelemahan proses), 
dengan 1 menunjukkan peluang 
deteksi tertinggi dan 10 menunjukkan 
peluang deteksi terendah.

Adapun 3 variabel di atas digunakan 
untuk mengukur Risk Priority 
Number (RPN), dihitung dengan 
menggunakan rumus RPN = Severity 
(S) X Occurance (O) X Detection 
(D). Pengukuran ini dilihat dari 
risiko proses, semakin tinggi RPN 
semakin harus mendapat perhatian. 
Secara umum perhatian khusus harus 
diberikan untuk severity yang tinggi. 

Hasil Analisa dari FMEA ini akan 
digunakan untuk terus menerus 
melakukan continuous improvement. 
FMEA adalah dokumen hidup yang 
secara regular harus di-update 
berdasarkan kondisi terkini dan 
update perbaikan yang sudah 
dilakukan. Perusahaan-perusahaan 
kelas dunia menerapkan FMEA di 
banyak aspek, sehingga mampu 
melakukan efisiensi sangat besar dan 
berkontribusi terhadap peningkatan 
kinerja bisnis perusahaan. 

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang 
bagaimana melakukan improvement 
dengan FMEA? Hubungi tim SSCX 
di http://wa.me/628175763021 atau 
info@sscx.asia. Informasi lain tentang 
SSCX: sscxinternational.com.
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Lean dan Transformasi Perbankan 
Memenangkan Persaingan

Kepuasan pelanggan adalah aspek 
utama yang harus dijamin oleh 
pelaku industri di sektor jasa, terlebih 
lembaga keuangan seperti bank dan 
insurance. Kenapa? Karena tidak 
seperti perusahaan manufaktur, 
bank tidak dapat mengembalikan 
kepuasan pelanggan hanya dengan 
mengembalikan atau menukar 
produk yang cacat. Sektor perbankan 
harus bisa berkomitmen penuh 
untuk memberikan kepuasan 
yang utuh kepada nasabahnya, 
memberikan pengalaman pelanggan 
yang baru, dan menjalankan sistem 
operasional yang cepat dan efisien 
untuk mendapatkan kepercayaan 
pasar terlebih saat ini kita sedang 
menghadapi era digital.

Implementasi Lean
di Sektor Perbankan 

Covid-19 telah menyebabkan krisis 
ekonomi, sementara bagi sektor 
perbankan covid-19 telah mendorong 
digitalisasi dan model penawaran 
pelanggan yang berbeda. Bisa 
dikatakan hampir semua bank 

berlomba menciptakan ekosistem 
digital, bahkan ini sudah dilakukan 
sebelum pandemi guna mengatisipasi 
kehadiran perusahaan finansial 
teknologi (fintech). Namun karena 
ekonomi sedang turun, di waktu yang 
sama bank juga harus menjadi lebih 
efisien dengan tetap mengutamakan 
terpenuhinya aspek regulasi. 
Disinilah Lean dapat digunakan untuk 
membantu organisasi. Beberapa Bank 
telah membuktikan dengan mengikuti 
metode Lean, hasilnya mereka dapat 
menurunkan biaya operasi secara 
signifikan. Lean dapat meningkatkan 
kinerja di seluruh perusahaan, 
dengan menyediakan cara standar 
untuk menangani masalah serta 
proses. Lebih jelasnya mari kita lihat 
apa saja manfaat yang bisa didapat 
perusahaan dengan menggunakan 
Lean: 

- Kepuasan Pelanggan Meningkat
 Dengan makin meningkatnya 
 persaingan bisnis perbankan di 
 tanah air, nasabah dapat dengan 
 leluasa memilih fasilitas 
 perbankan yang mereka inginkan. 

 Tentunya, nasabah akan 
 lebih memilih bank yang mampu 
 memberikan value yang 
 signifikan. Dengan menggunakan 
 metode Lean, bank dapat 
 mendorong peningkatan level 
 kepuasan nasabahnya, 
 mengurangi waktu tunggu, 
 dan memberikan layanan yang 
 lebih cepat serta lebih baik. 
 Melalui praktek gemba “pergi 
 dan melihat” secara langsung 
 ke area dimana proses pekerjaan 
 berjalan, kita akan benar-benar 
 dapat mengamati apa yang 
 sedang terjadi dan kemudian 
 membuang pemborosan yang 
 ada. 

- Kecepatan
 Kontribusi lain yang dapat 
 diberikan lean untuk transformasi 
 bank adalah membuat proses 
 mereka lebih cepat dan lebih 
 efisien. Sama seperti industri 
 manufaktur, Lean memungkinkan 
 bank untuk membuat aliran tanpa 
 gangguan. Jika Bank 
 membutuhkan waktu yang 
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 cukup lama untuk mengaktifkan 
 suatu program maka pelanggan 
 akan terdorong untuk beralih ke 
 perusahaan fintech yang 
 berinovasi dengan sangat 
 cepat. Di dunia digital ini, 
 organisasi perbankan perlu 
 memiliki kecepatan dan itu bisa 
 dicapai dengan mengadopsi lean 
 di semua departemen, termasuk 
 IT. 

- Keunggulan Operasi
 Fokus utama lean adalah 
 membentuk organisasi yang 
 fokus dengan pelanggan. Saat 
 ini bank terus berjuang untuk 
 memberikan pengalaman 
 pelanggan yang sesuai dengan 
 kebutuhan pelanggan.Terungkap 
 bahwa menempatkan penekanan 
 pada sisi budaya lean dan 
 penggunaan metode PDCA akan 
 menjamin seluruh organisasi 
 dapat bekerjasama dalam 
 mengembangkan layanan 
 pelanggan mereka. Lebih 
 penting lagi, semua karyawan 
 akan termotivasi untuk 
 memberikan layanan terbaik 
 ke semua pelanggan baik internal 
 maupun eksternal. 

Proven Method PDCA 

PDCA atau yang sering disebut juga 
dengan Deming Cycle, Shewhart 
Cycle, dan Plan Do Study Act 
(PDSA) ini adalah sebuah metode 
dengan empat langkah iteratif yang 
digunakan pada proses bisnis untuk 
melakukan kontrol dan peningkatan 
berkelanjutan pada proses dan 
produk. Empat langkah yang ada 
dalam PDCA adalah: 

- Plan, mengidentifikasi dan 
 menganalisis masalah. Pada 
 tahap ini Anda dapat 
 menggunakan beberapa 
 tools yang berguna seperti 
 Drill Down, Cause and Effect 
 Diagram, dan 5 Whys untuk 
 membantu Anda menemukan 
 akan dari permasalahan. Setelah 

 Anda berhasil mengidentifikasi, 
 Anda dapat memetakan proses 
 tersebut. Selanjutnya Anda dapat 
 menggambarkan semua informasi 
 lain yang diperlukan  
 untuk membantu Anda dalam 
 mengeluarkan solusi.

- Do, mengembangkan dan 
 menguji solusi yang berpotensi. 
 Fase ini memiliki beberapa 
 aktivitas diantaranya: 
 mengeluarkan solusi yang 
 memungkinkan; memilih solusi 
 terbaik. (dapat menggunakan 
 teknik Impact Analysis); 
 engimplementasikan solusi 
 sementara pada contoh kasus 
 berskala kecil terlebih dahulu 
 (trial). Pada tahap ini, tindakan 
 Anda belum terimplementasi 
 secara penuh. Implementasi 
 maksimal terjadi pada tahap Act.

- Check, mengukur seberapa 
 efektif pengujian solusi 
 sebelumnya dan menganalisis 
 apakah langkah tersebut dapat 
 ditingkatkan. Pada fase ini Anda 
 akan mengukur seberapa efektif 
 solusi sementara yang telah Anda 
 buat, lalu Anda dapat 
 mengumpulkan informasi dari 
 segala pihak yang terkait untuk 
 bersama-sama membuat agar 
 solusi tersebut lebih baik lagi.
 Jika masih belum terlihat hasil 
 yang jelas, Anda dapat mencoba 
 untuk mengulangi tahap Do   
 untuk kembali melakukan Check 
 ulang. Setelah Anda puas 
 dengan apa yang telah Anda 
 capai, maka Anda dapat melaju 
 ke tahap berikutnya (final).

- Act, mengimplementasikan 
 solusi yang telah ditingkatkan 
 secara menyeluruh. Sekarang 
 Anda dapat 
 mengimplementasikan solusi 
 Anda secara menyeluruh. Namun 
 kegunaan PDCA tidak hanya 
 sampai disini saja. Jika Anda 
 menggunakan PDCA sebagai 
 bentuk inisiasi dari peningkatan 

 berkelanjutan, maka Anda 
 dapat mengulangi siklus ini 
 dengan kembali pada tahap awal 
 (Plan) dan mengulang semua 
 tahap ini secara berurutan agar 
 sistem Anda mencapai kestabilan 
 dan mengalami peningkatan 
 secara terus menerus.

Lean dan Transformasi Digital

Untuk mendorong proses menjadi 
cepat juga efisien, transformasi 
digital menjadi seruan bagi industri. 
Tentu saja jika berhasil, transformasi 
digital mampu memberikan impact 
yang menjanjikan. Namun juga 
perlu dicatat bahwa pada akhirnya 
nilai sebuah perusahaan bukan 
terletak pada transformasinya, tetapi 
apakah mereka memiliki keunggulan 
kompetitif yang lebih baik dibanding 
kompetitornya. 

Seperti kita tahu, tidak semua 
transformasi digital berjalan mudah 
sesuai rencana. Kondisi ini terjadi 
karena ada beberapa variabel krusial 
lain yang ikut terlibat, jadi bukan 
hanya faktor teknologinya saja. 
Faktor lain yang sama pentingnya 
diantaranya yaitu pola pikir, sumber 
daya, dan infrastruktur organisasi. 
Nah, untuk mempersiapkan semua 
hal tersebut agar bisa mendukung 
berjalannya transformasi maka kita 
perlu menggunakan pendekatan 
Lean. 

Metodologi proyek Lean adalah 
pendorong yang kuat menuju 
transformasi organisasi yang 
sukses dan berkelanjutan. Lean 
membuka organisasi untuk mau 
belajar, mengubah rutinitas harian, 
hingga mengubah budaya. Dengan 
Lean, organisasi akan mampu 
mengidentifikasi masalah dan 
menyelesaikannya dengan benar 
termasuk ketika harus mengadopsi 
teknologi. 

Sumber: leansixsigmabelgium, 
worldfinance, itnews, planet-lean
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Design Thinking menjadi sangat 
populer dan semakin penting 
digunakan untuk menghasilkan solusi 
baru atas perubahan yang terus 
terjadi di sepanjang masa. Psikolog 
dan sosiolog Amerika, Herbert Simon 
dalam The Sciences of the Artificial 
mengenalkan kata design sebagai 
problem solving. Organisasi harus 
menemukan perbedaan antara 
keadaan yang ada dan keadaan yang 
diinginkan dan kemudian menemukan 
jalan untuk “mengubah” keadaan 
yang ada menjadi yang disukai. Hal 
ini mungkin karena dengan design 
thinking kita bisa menghasilkan solusi 
atas masalah yang ada menggunakan 
proses tersistematis dan kreatif 
berdasarkan wawasan mendalam 
tentang keinginan dan kebutuhan 
pengguna. 

Dari Empati Lahir Solusi 

Design thinking akan membuat 
kita mampu berempati terhadap 
pengguna layanan/ produk kita, dari 
rasa empati ini kita berangkat untuk 
memahami kebutuhan mereka dan 
kemudian mengembangkan konsep 
solusi yang efektif untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut.  

Melihat kebelakang, pada tahun 
2009 Airbnb mengalami masa sulit. 
Sam Somashekar dalam artikelnya 
yang dirilis Forbes mengatakan 
pendapatan yang tertahan membuat 
bisnis Airbnb terancam tutup. 

Mencari jalan keluar, tiga pendiri 
mereka saat itu pun melakukan 
penyelidikan, dalam penyelidikan 
tersebut mereka menemukan bahwa 
daftar foto yang dibagikan oleh tuan 
rumah (penyedia kamar) di web 
terlihat buruk karena pengaruh foto 
yang berkualitas rendah. Mereka 
kemudian memutuskan pergi 
ke New York, menyewa kamera, 
menghabiskan waktu dengan 
pelanggan, mendaftar properti dan 
mengganti fotografi amatir dengan 
gambar beresolusi tinggi yang 
bagus. Dalam seminggu, pendapatan 
mingguan Airbnb berlipat ganda 
dan menjadi awal dari ketenaran 
bisnis mereka. Dalam pemikiran 
tradisional umumnya tim hanya akan 
bertukar pikiran tentang ide-ide baru 
dan menganalisa informasi untuk 
menghasilkan solusi yang sedang 
dihadapi. Sebaliknya,  design thinking 
melakukan pendekatan ke luar 
untuk menyelesaikan masalah bisnis 
mereka. Pengambilan solusi dimulai 
dari empati terhadap pengguna, 
sehingga terkumpul wawasan yang 
dapat mendefinisikan kebutuhan 
dengan jelas. Selanjutnya untuk 
mendapatkan solusi paling efektif, 
seluruh proses dalam design thinking 
pun dibangun dengan cara yang 
fleksibel dan berulang. 

Efektif dengan 3 Prinsip 

Design thinking adalah cara 
kolaboratif untuk memanfaatkan 

kreativitas, cara ini dapat 
menghilangkan pemborosan waktu 
dan biaya dalam pengembangan 
produk. Melalui empati kepada 
pelanggan, kita bisa menghasilkan 
ide-ide terobosan yang dapat 
memenangkan hati mereka. Nah, 
untuk bisa mengintegrasikan 
pendekatan yang berfokus pada 
pelanggan ini ke dalam proses bisnis, 
berikut adalah tiga prinsip yang bisa 
kita ikuti:

1. Pendekatan yang berpusat 
 pada manusia (human 
 centered) – mendefinisikan 
 masalah dengan empati dan 
 wawasan; dan melibatkan 
 pengguna dan pemangku 
 kepentingan (stakeholders) 
 dalam proses ideasi dan 
 pengujian. Dalam proses ideasi 
 juga gunakanlah divergent 
 thinking untuk mencari sebanyak 
 mungkin kemungkinan solusi dan 
 convergent thinking untuk 
 mencari solusi terbaik yang paling 
 efektif. 

2. Budaya prototyping. Prototyping 
 merupakan proses 
 pengembangan cepat 
 dan pengujian model kerja ke 
 dalam proses secara berulang. 
 Juga melakukan evaluasi untuk 
 memastikan prototipe yang sudah 
 dibangun sesuai dengan 
 keinginan pelanggan. Prinsipnya 
 jika kegagalan diketahui lebih 

insight I
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Design Thinking: 
Cara Baru
Problem Solving
Menggunakan design thinking sebagai
cara baru untuk memecahkan masalah akan 
membawa organisasi Anda menjadi agile.
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 awal maka risiko pun semakin 
 berkurang. 

3. Tujuan problem solving 
 menggunakan design thinking 
 adalah untuk menemukan solusi 
 masalah yang layak dari 
 perspektif bisnis, layak dari 
 perspektif teknologi/ proses, 
 dan layak dari perspektif 
 pengguna (diinginkan 
 pelanggan). Sebab itu Anda dan 
 tim perlu membangun banyak ide 
 untuk mendapatkan solusi 
 terbaik. Untuk diketahui bahwa 
 design thinking berbeda dengan 
 pendekatan lainnya yang fokus 
 pada satu solusi terbaik, design 
 thinking mendorong kita untuk 
 menghasilkan dan menguji 
 berbagai macam ide solusi. 
 
Membangun Agility 

Seperti kita tahu banyak organisasi 
yang menghadapi banyak tantangan. 
Kabar baiknya, design thinking 
dapat menyelesaikan banyak 
masalah sehingga sekarang ini 
banyak digunakan oleh bisnis. Salah 
satunya yaitu Ford, melalui D-Ford 
mereka menggunakan prinsip design 
thinking ke seluruh bisnis miliknya. 
Saat ini sudah ada 5 laboratorium 
D-Ford yang lokasinya tersebar di 
Detroit, London, Melbourne, Palo 
Alto, dan Shanghai. Laboratorium ini 
didedikasikan untuk menanamkan 
empat pola pikir pemecahan masalah 
ke dalam budaya Ford secara 
keseluruhan, termasuk rasa ingin 
tahu, optimis, empati, dan kolaboratif.

Sandy Fershee, Direktur Lab D-Ford 
Detroit di Ford Motor Company 
kepada Forbes mengatakan bahwa 
bagian penting dari misi D-Ford 
adalah membantu semua orang 
di Ford belajar dan mengadopsi 
tool baru untuk meningkatkan cara 
perusahaan mencapai sesuatu. 
Sukses mengharuskan perusahaan 
untuk beralih dari pembelajaran 
teoritis ke aplikasi langsung dimana 
karyawan menggunakan pemikiran 

design thinking ke semua tantangan 
yang dihadapi. D-Ford bekerja 
dengan grup di dalam organisasi 
untuk menguji konsep, membuat 
prototipe, dan mengulangi design 
berdasarkan feedback pengguna.
Jika D-Ford berhasil, maka agility 
Ford meningkat dan perusahaan 
menjadi adaptif secara keseluruhan.

Tentu tidak mudah mengubah budaya 
organisasi yang telah berusia lebih 
dari satu abad, beragam tantangan 
harus dihadapi untuk menciptakan 
budaya agile di organisasi. Namun, 
sejauh ini perusahaan telah 
merasakan perubahan signifikan 
dari implementasi design thinking. 
Terbukti ketika darurat corona, 

produsen mobil ini dengan cepat 
memberdayakan sumber daya 
untuk mendukung permintaan Alat 
Pelindung Diri (APD). Dalam waktu 
72 jam, Ford membawa ide dan 
mengeksekusi produksi pelindung 
wajah untuk petugas kesehatan. 
Mereka berhasil merancang, menguji, 
dan mengembangkan prototipe 
pelindung wajah yang disetujui sesuai 
panduan dari pekerja rumah sakit. Ini 
juga termasuk mengantre pemasok 
dan memilih bahan yang tersedia 
dari pemasok tersebut yang dapat 
digunakan untuk produksi massal 
perlengkapan APD. Perusahaan 
asal Amerika ini juga berkolaborasi 
dengan beberapa mitra untuk 
membuat ventilator dan respirator.

Design thinking adalah metode problem solving yang fokus pada empati 
pelanggan. Dalam buku Change by Design, penulis Tim Brown menyebut 
metode design thinking membantu individu dan juga organisasi untuk 
bisa menjadi lebih inovatif dan kreatif. Metode ini juga akan menjadi 
strategi bisnis untuk tetap relevan dan diinginkan pelanggan.

• Solve problems using Design Thinking innovation tools.

• Understand how the outputs of method and other tools

 along the chain of innovation and design

• Identify unarticulated customer needs and get to the

 heart of your innovation

• Discover alternative solutions using innovative

 problem-solving tools

• Develop ideas into solutions and demonstrate success

 with prototyping and piloting

• Problem Solving, Improvement, and Innovation framework

• Innovation Methodology

• Theory of Innovation

• SCAMPER method

• Creative Thinking method

• Emphatize & Define Stage

• Ideate & Prototype Stage

Anyone in organization who 

is required to have Design 

Thinking skills and knowledge, 

to create innovative solution for 

Organization

OBJECTIVE

KEY CONTENT

WHO SHOULD ATTEND

DESIGN
THINKING

www.sscxinternational.com @sscxinternational SSCXinternational@sscx sscx

2 5

www.shiftindonesia.com

 ISSUE 02 MMXXI



insight II
26

Memilih Partner
Improvement
yang Tepat

Keunggulan kompetitif adalah hal 
sangat penting bagi bisnis. Sebab itu 
berbagai macam upaya perbaikan 
proses terus dilakukan. Tidak sedikit 
perusahaan menjajal berbagai macam 
metode perbaikan, beralih dari satu 
metode ke metode lainnya untuk 
mendapatkan hasil terbaik. Namun 
demikian ada satu fakta yang sering 
terlewat, bahwa selain faktor metode, 
keberhasilan suatu transformasi 
sangat ditentukan oleh partner yang 
mereka pilih. 

Mengimplementasikan metode 
perbaikan proses seperti Six Sigma 
ke dalam bisnis bukanlah tugas yang 
mudah dan juga membutuhkan 
investasi yang tidak kecil. Dan 
kabarnya sebagian besar perusahaan 
gagal mengimplementasikan proyek 
Six Sigma untuk mencapai target 
yang diharapkan. Jika Anda dalam 
kondisi ini, maka Anda perlu segera 
mempertimbangkan konsultan Six 
Sigma untuk membantu bisnis Anda. 

Pentingnya Menggunakan 
Konsultan 

Saat ini ada banyak perusahaan 
memperkecil minat mereka untuk 
menyewa konsultan karena harus 
mengeluarkan biaya investasi yang 
lebih besar dibanding mereka 
merekrut tim sendiri. Pertimbangan 
ini tentu masuk akal, namun tahukah 
Anda jika biaya investasi yang dinilai 
besar ini tidak akan ada apa-apanya 
jika dibandingkan dengan biaya 
yang muncul akibat kehilangan 
kesempatan atau kegagalan proses 
yang jauh lebih besar. 

Ketika menerapkan program 
peningkatan kualitas dalam bisnis, 
banyak organisasi yang merasa 
memiliki kemampuan sendiri untuk 
menjalankan perubahan tersebut. 
Namun terkadang, orang luar 
memiliki kemampuan yang jauh lebih 
baik untuk membantu memimpin 
jalannya perubahan. Ini tentu bukan 

klaim sepihak ya, excellent people. 
Perlu diketahui keberhasilan suatu 
program perbaikan dipengaruhi 
oleh beberapa variabel penting, 
diantaranya adalah keterbukaan para 
stakeholders, komitmen tinggi para 
top management, penguasaan tools 
improvement, dan tidak ketinggalan 
adalah mindset juga infrastuktur 
proyek yang mendukung.  

Bagi organisasi yang memiliki 
semua poin di atas, maka tingkat 
keberhasilan improvement yang 
dimiliki tentu sangat tinggi. Namun 
jika hanya sebagian poin yang 
terpenuhi, proyek bisa saja berhasil 
namun hasilnya bisa jadi sangat 
jauh dari target dan cenderung 
gagal. Misal organisasi minus di poin 
keterbukaan, peran konsultan akan 
sangat membantu mereka. Mengapa? 
Karena konsultan sebagai orang di 
luar organisasi akan mampu bekerja 
secara objektif tanpa memiliki konflik 
kepentingan sehingga jalannya 
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proses perubahan lebih bisa diterima 
oleh semua pihak. Konsultan akan 
sangat membantu organisasi 
mendapatkan perspektif yang 
tidak memihak dan segar tentang 
tantangan yang dihadapi perusahaan 
Anda. Dan yang paling penting, 
konsultan menguasai bagaimana 
strategi change management yang 
tepat untuk diterapkan di perusahaan 
tersebut. Konsultan memahami 
bagaimana komunikasi yang tepat 
kepada seluruh lapisan stakeholder 
dalam organisasi.

Menggunakan Six Sigma di 
perusahaan, artinya Anda akan 
menerapkan seperangkat tools dan 
cara yang sama sekali baru untuk 
menjalankan bisnis dan proses. Team 
proyek tentu harus menguasai kedua 
hal tersebut dengan baik, dan jika 
Anda sebagai pemimpin proyek 
sudah pasti Anda harus mentransfer 
kemampuan terutama dalam analisa 
dan pemecahan masalah kepada 
anggota tim. Dalam hal ini kita harus 
mengakui bahwa konsultan lebih 
ahli, sebab salah satu kompetensi inti 
yang harus dimiliki seorang konsultan 
adalah keterampilan berkomunikasi 
(menjelaskan) baik secara lisan 
maupun tulisan. Sehingga dapat 
dipahami mulai dari level top 
management sampai shopfloor.

Tips Memilih
Konsultan Six Sigma

Tentu tidak mudah menentukan 
konsultan yang akan menjadi 
partner Anda dalam melakukan 
program perbaikan. Saat ini ada 
banyak bahkan ratusan perusahaan 
konsultan, nah bagaimana memilih 
satu yang terbaik? Perlu diketahui 
bahwa tidak semua konsultan cocok 
untuk perusahaan Anda, Anda harus 
menemukan yang paling tepat, 
yang mampu memahami apa yang 
dibutuhkan oleh perusahaan dengan 
baik. 

- Pengetahuan dan Kesiapannya
Pengetahuan tentang metode Six

Sigma tentu menjadi 
pertimbangan yang tidak boleh 
dilupakan ketika ingin merekrut 

 konsultan Six Sigma. Konsultan  
yang sukses akan menggunakan 

 prinsip Six Sigma pada pekerjaan 
mereka baik itu cara 
berkomunikasi hingga teknik  
pemecahan masalah. Anda bisa 
menilai langsung kesiapan mereka 
pada saat berkomunikasi 
langsung dengan mereka. Nilailah 
dengan bijak, apakah mereka bisa 
menunjukkan fakta dan data 
untuk memberikan kondisi 
bagi organisasi Anda atau 
sekedar promises yang tidak 
berbasis. Kemudian 
pertimbangkan juga perspektif 
mereka tentang bagaimana 
mereka bisa membantu 

 mengubah mindset lama tim 
Anda dengan mindset baru yang 

 mendukung improvement dan 
inovasi bagi perusahaan.

- Kolaborasi dan Rekomendasi
Konsultan yang tepat adalah
mereka yang mempromosikan
kolaborasi antara anggota
tim Anda dan pada akhirnya di
seluruh organisasi Anda.
Konsultan dapat diterima dan
mendapatkan kepercayaan di
seluruh level organisasi. Mereka
bisa memberikan gambaran
jelas tentang pola kerjasama
antara konsultan dan organisasi.
Bisa membagi dimana porsi
organisasi, dimana porsi
konsultan dan bagaimana
keduanya bisa bekerja sama
mencapai target mengingat
proyek tidak akan berhasil jika
ada porsi organisasi (atau
konsultan) tidak dilakukan.
Perusahaan konsultan yang
sukses juga sudah pasti memiliki
kredibilitas yang terukur dan
dikenal oleh banyak perusahaan.

- Pengalaman dan Rekam Jejak
Konsultan Six Sigma yang
tepat adalah mereka yang
memiliki kredibilitas tinggi dan

telah berhasil menerapkan Six 
Sigma di organisasi lain. 

 Lihatlah track record konsultan 
tersebut seperti apa, mereka 
pernah menangani organisasi 
apa saja dan bagaimana hasilnya. 
Ada kecenderungan organisasi 
untuk tidak menggunakan 
konsultan yang tidak memiliki 
pengalaman di bisnis mereka. 
Namun perlu diketahui bahwa 
rekam jejak konsultan secara 
keseluruhan juga menjadi faktor 
penting untuk menilai konsultan. 
Konsultan yang sukses selalu 
memiliki metode dan pendekatan 
yang efektif secara fleksibel di 
industri manapun. 

Cerdas Memilih

Bagi Anda yang ingin mulai 
menjalankan perbaikan menggunakan 
Six Sigma di organisasi, PT SSCX 
International (SSCX) adalah 
perusahaan konsultan yang telah 
berpengalaman memajukan ratusan 
perusahaan di berbagai sektor 
industri di Indonesia, SSCX dapat 
membantu meningkatkan keunggulan 
kompetitif yang signifikan di bisnis 
Anda. Informasi lebih lanjut tentang 
SSCX dan program SSCX bisa Anda 
dapatkan di www.sscxinternational. 
com .
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Bersiaplah Inovator!
Pendaftaran OPEXCON
Project Competition 2021
Telah Dibuka

SHIFT Indonesia mengundang 
inovator-inovator perusahaan 
untuk mengikuti OPEXCON Project 
Competition 2021, kompetisi proyek 
improvement dan inovasi paling 
bergengsi di Indonesia dimana 
9 proyek terpilih yang menjadi 
“Best Improvement Project of the 
Year” akan menerima penghargaan 
tertinggi sebagai GOLD Winner. 
Pemenang akan diumumkan di 
acara puncak Indonesia Operational 
Excellence Conference & Award 
2021, sebuah acara yang dihadiri 
oleh pemerintah, pemimpin industri, 
dan pegiat improvement di seluruh 
Indonesia yang akan diadakan di 
bulan November mendatang. 

1 Dekade OPEXCON

Kompetisi tahunan OPEXCON Project 
Competition telah menginjak tahun 
kesepuluh dan tahun ini akan kembali 
diadakan secara online. Selaku 
penyelenggara, SHIFT Indonesia 
mengajak semua perusahaan di 
Indonesia, baik itu BUMN maupun 
swasta untuk berpartisipasi di acara 
OPEXCON Project Competition 2021 
dengan cara mendaftarkan project 
improvement yang telah dijalankan 
di organisasi masing-masing dan 
bersaing menjadi yang terbaik.

Perusahaan yang berhasil 
menerapkan program improvement 

dengan hasil paling signifikan bagi 
perusahaan dan industrinya akan 
menerima penghargaan tertinggi 
“Gold Achievement” OPEXCON 
2020 yang akan diberikan langsung 
di hadapan 1000 peserta lebih dari 
kalangan middle-up manajemen yang 
mewakili organisasinya.   
Pendaftaran kompetisi ini telah 
dibuka sejak awal Maret lalu dan 
akan ditutup 31 Agustus mendatang. 
Pendaftaran peserta OPEXCON 
Project Competition 2021 dapat 
dilakukan dengan menghubungi tim 
SHIFT Indonesia melalui email
info@shiftindonesia.com atau bagi 
Anda yang ingin mendapatkan 
informasi lebih lanjut tentang 

SHIFT Indonesia mengundang 
Anda, para change agent dan 

inovator di organisasi untuk 
mengikuti kompetisi proyek 

OPEXCON Project Competition 2021.
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Kemudian, Juri akan menetapkan 3 
pemenang dari masing-masing sektor 
berdasarkan nilai akhir penjurian. 
Sebagai informasi, peserta kompetisi 
OPEXCON dibagi dalam tiga kategori 
berdasarkan jenis industrinya yaitu:

1. Kategori Manufaktur 
 (Otomotif, Industri Makanan dan 
 Minuman, Semicon, Elektronik, 
 Plastik dan Kemasan, Farmasi, 
 Kertas, Tekstil, dan sebagainya)
2. Kategori Pelayanan dan Jasa 

 (Perbankan, Asuransi, Hotel, 
 Retail, Telekomunikasi, Startup, 
 dan sebagainya)
3. Kategori Pertambangan dan 
 Energi (Pertambangan, Minyak 
 dan Gas Bumi, Energi, dan 
 sebagainya). 

Sementara itu, untuk biaya 
pendaftaran peserta hanya perlu 
membayar Rp3 juta per project dan 
sudah bisa mendapatkan banyak 
benefit, diantaranya yaitu free 

untuk mengikuti workshop yang 
difasilitasi oleh perusahaan konsultan 
operational excellence terkemuka di 
Indonesia, SSCX International dan 
mendapatkan masukan dan penilaian 
langsung dari Dewan Juri dengan 
background pengetahuan dan 
pengalaman yang sangat luar biasa. 
Segera daftarkan diri Anda agar 
dapat bersaing di kompetisi project 
improvement dan inovasi dengan 
persaingan terketat di Indonesia.

kompetisi ini bisa menghubungi Dewi 
di nomor 0878 576 30200.  Informasi 
pendaftaran OPEXCON Project 
Competition 2021 juga bisa didapat 
di akun media sosial SHIFT Indonesia 
di @shiftindonesia.co (Instagram), 
@shiftindonesia (Twitter), SHIFT 
Indonesia (Facebook), SHIFT 
Indonesia – OPEXCON (Linkedin). 

Setelah melakukan registrasi,  Peserta 
akan mendapatkan template project 

report dari komite OPEXCON. 
Setelah dilengkapi, peserta wajib 
mengirimkan project report ke 
komite OPEXCON bersamaan 
dengan video presentasi yang telah 
direkam (presenter adalah project 
leader) selambatnya tanggal 15 
September 2021. Peserta kemudian 
akan melakukan penjurian langsung 
secara online di hadapan dewan juri 
Komite OPEXCON akan membagikan 
agenda presentasi selambatnya 7 

hari sebelum pelaksanaan penjurian. 
Project leader wajib mengikuti 
sesi penjurian, komite tidak akan 
menjadwalkan ulang peserta yang 
tidak hadir. Selama sesi penjurian 
ini, Juri akan memberikan poin 
berdasarkan kriteria penilaian 
yang telah ditetapkan, meliputi: 
Project Selection And Methodology, 
Problems Analysis, Solution, Project 
Scale, Impact, Presentation Skill.
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Forbes telah merilis daftar orang 
terkaya dunia 2021 pada awal bulan 
ini. Sangat luar biasa, pandemi yang 
belum selesai setelah satu tahun 
berlalu menyumbangkan rekor jumlah 
miliarder pendatang baru, yaitu 493 
orang. Dengan demikian, tahun ini 
secara keseluruhan ada 2.755 orang 
yang masuk dalam daftar miliarder 
dunia dengan total kekayaan 
mencapai US$ 13,1 triliun, atau naik 
dari US$ 8 triliun pada daftar tahun 
2020. Menariknya, dari sepuluh daftar 
orang terkaya tujuh diantaranya diisi 
oleh para pemilik industri teknologi. 
Langsung saja berikut adalah 10 
orang terkaya dunia 2021 versi 
Forbes: 

1 Dengan kekayaannya yang  
 mencapai US$177 miliar, Jeff 
 Bezos menjadi orang terkaya 
 nomor satu di dunia selama 
 empat tahun berturut. Bezos 
 mendapatkan kekayaan dari 
 Amazon, perusahaan e-commerce 
 yang didirikannya sejak tahun 
 1994.

2 Elon Musk dengan kekayaan 
 senilai US$151 miliar berada di 
 peringkat kedua tahun ini berkat 
 saham Tesla yang terus meroket. 

3 Bernard Arnault berada di 
 urutan ketiga dengan kekayaan 
 yang mencapai US$150 miliar 
 didukung oleh kenaikan saham 
 LVMH. 

4 Pendiri perusahaan Microsoft, 
 Bill Gates berada di urutan 
 keempat dengan kekayaan 
 US$124 miliar. 

5 Pendiri jejaring sosial Facebook, 
 Mark Zuckerberg berada di posisi 
 kelima dengan kekayaan US$97 
 miliar. 

6 Berada di posisi keenam adalah 
 Warren Buffett dengan harta 
 senilai US$96 miliar. 

7 Pendiri Oracle, Larry Ellison 
 berada di urutan ketujuh dengan 
 kekayaan senilai US$ 93 miliar, 

8 Larry Page, pemegang saham 
 Alphabet (Google) ini berada di 
 posisi ke delapan dengan 
 kekayaan sebesar US$91,5 miliar. 

9 Sergey Brin yang juga rekan satu 
 perusahaan Larry Page di 
 Alphabet (Google) berada di 
 posisi kesembilan dengan 

 kekayaan senilai US$89 miliar. 

10 Chairman Reliance Industries, 
 Muskesh Ambani berada di posisi 
 sepuluh dengan kekayaan senilai 
 US$84,5 miliar. 

Bagaimana 2.755 miliarder membuat 
kekayaan mereka? Jawabannya, 
variatif ada yang memulai sebagai 
hedge fund ada pula yang berkat 
saham perusahaan teknologi, 
sementara yang paling banyak adalah 
masuk ke bidang keuangan dan 
investasi. Sektor ini telah mencetak 
miliarder terbanyak di dunia, yaitu 371 
orang atau sekitar 13% dari seluruh 
daftar. Jumlah miliarder keuangan 
dan investasi telah tumbuh sebesar 
50% dalam setahun terakhir, dan 
hampir dua kali lipat dari dua tahun 
lalu, dengan nama-nama terkenal 
seperti Warren Buffett dari Berkshire 
Hathaway, Carl Icahn, dan Pengelola 
investasi global Ray Dalio. Sementara 
itu si kembar Winklevoss juga 
bergabung dalam daftar tahun ini 
berkat cryptocurrency. Dari daftar 
miliarder dunia yang dirilis Forbes, 15 
orang Indonesia juga berhasil masuk 
di dalamnya. 

Sumber: Forbes
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Daftar Orang
Terkaya Dunia 2021

D
ok

. I
st

im
ew

a

3 0
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Menuju Keketuaan G20 
Indonesia 2022

Keketuaan Indonesia di G20 pada 
2022 merupakan momentum 
berharga, melalui forum strategis 
tersebut Indonesia dapat 
menyuarakan agenda prioritas 
nasional dan kepentingan negara 
berkembang. 

Menuju momen tersebut, Indonesia 
mendorong pembahasan isu 
ketahanan rantai nilai global 
(global value chains/GVCs). Hal 
ini diungkapkan Wakil Menteri 
Perdagangan Jerry Sambuaga dalam 
Diskusi Grup Terarah (FGD) “Reliable 
Global Value Chains for Building 
Back Better” yang diselenggarakan 
pada beberapa waktu lalu. “Forum 
G20 merupakan forum strategis 
bagi Indonesia untuk menyuarakan 
agenda prioritas nasional dan 
kepentingan negara berkembang. 
Diperlukan common understanding 
antara negara anggota G20 dalam 
menciptakan rantai nilai global 
yang memberikan manfaat dan 
meningkatkan partisipasi industri 
nasional, khususnya dalam konteks 
pemulihan ekonomi nasional dan 
global,” ungkap Wamendag Jerry. 

Wamendag juga menegaskan 
pentingnya konsistensi narasi 
dan praktik perdagangan global 
yang terbuka, bebas, dan adil. 
Dengan kata lain, seluruh negara 
dapat berpartisipasi dalam rantai 
nilai global. Isu lain yang perlu 
menjadi perhatian adalah regulasi 

mengenai ekonomi digital yang 
perlu diterjemahkan secara lebih 
komprehensif. Sementara itu, Staf 
Ahli Menteri Perdagangan Bidang 
Hubungan Internasional Arlinda yang 
turut menghadiri diskusi menekankan 
pentingnya isu rantai nilai global 
sebagai daya ungkit pemulihan 
ekonomi global pascakrisis pandemi. 

Diskusi ini menghadirkan sejumlah 
narasumber, yaitu Kepala 
Pusat Pengkajian Perdagangan 
Internasional Kemendag Reza Pahlevi 
Chairul, Kepala Departemen Ekonomi 
Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, 
Peneliti Lembaga Penyelidikan 
Ekonomi dan Masyarakat Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia Mohamad Dian Revindo, 
serta Analis Senior Asia-Pacific 
Economic Cooperation Policy 
Support Unit (APEC PSU) Akhmad 
Bayhaqi. Kapuska PPI Reza dan 
Analis Akhmad turut menyoroti 
topik Reliable GVCs. Keduanya 
menggarisbawahi bahwa kunci 
pembangunan rantai nilai global 
yang berdaya tahan tinggi adalah 
konektivitas dan proses digitalisasi 
bisnis. Adapun Kepala Departemen 
Ekonomi Yose menyoroti konsep dan 
narasi rantai nilai global yang perlu 
dikemas menjadi agenda kepentingan 
global di G20, baik untuk kalangan 
pemerintah maupun sektor bisnis di 
negara-negara G20. Menurutnya, hal 
itu bertujuan agar usulan prioritas 

Indonesia dapat diterima dengan 
baik oleh negara G20 lainnya. 

Diskusi juga mencatat masukan 
mengenai upaya meningkatkan 
partisipasi rantai nilai global melalui 
pendekatan sektoral, khususnya 
di kelapa sawit dan keterlibatan 
usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM). Ke depan, perubahan 
struktural rantai nilai global akan 
berfokus pada penyusunan ulang 
untuk menjadi lebih berdaya tahan 
tinggi dengan memasukkan aspek 
kontemporer yaitu kemajuan 
teknologi (technological process), 
isu-isu pembangunan berkelanjutan 
(sustainability issues), serta iklim 
kebijakan nasional dan global.

Forum G20 terdiri dari 19 negara 
dan Uni Eropa, mewakili 80 persen 
pendapatan domestik bruto dunia, 
75 persen perdagangan global, 
dan dua-per-tiga penduduk dunia. 
Berdasarkan mandat Riyadh Summit 
Leaders Declaration yang disahkan 
pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
G20 pada 2020, Indonesia akan 
memegang keketuaan G20 pada 
2022. Kementerian Perdagangan 
selaku instansi penjuru perundingan 
G20 Trade and Working Group 
(TIWG) di bawah Sherpa Track akan 
memimpin rangkaian pertemuan 
kelompok kerja dan perundingan 
untuk menyepakati komitmen di 
tingkat menteri perdagangan G20.

D
ok

. I
st

im
ew

a

3 1



http://bit.ly/REGWebinar-270521

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIYV33KZ1Y4fouiNjHVx9DyAiupo7oupxmMF-2f0gP3kMPaQ/viewform


HERE

https://drive.google.com/file/d/1HQSU1k8NhdKGvHxSi1UcQ85PV5ZZcDGh/view

