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modul 1 (kerja sama di tempat kerja) 

dan 3 

Tiga Selaras Bersama



Tiga Selaras Bersama

Kami merupakan perusahaan yang bergerak dibidang  industri garment 

dimana didirikan sejak tahun 1985 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun 

berkecimpung di dunia industri garment. 

Kami biasa mengerjakan pakaian fashion khususnya untuk wanita dan 

seragam (jas almamater, MDS, Seragam Pegawai, dll)

saat ini kami mempunyai 2 factory yang terletak di Jaten Karanganyar dan 

Solo Baru Sukoharjo. Dengan total karyawan +-150 karyawan.

Tentang Kami :



Our Products
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• Kedisiplinan dan kerapian pekerja

• Sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan dengan

baik.

• Angka bolos kerja terlalu tinggi 10 % (up to 20%

setiap senin)

• Angka reject tinggi 6,28 %

• Produktivitas sering terhambat

• Komunikasi antar divisi tidak lancar

Kendala Kami :
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Team EIT
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Meeting EIT



Briefing & pelatihan K3
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Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Daerah / Bagian peningkatan di Perusahaan anda

Gambar keadaan sesudah

-Posisi barang tidak 

pada tempatnya

- barang tidak di 

pisahkan berdasarkan 

warna

Ayu-Pisahkan barang 

berdasarkan warna

- menempatkan barang 

pada rak yang ada

- labeling

Barang sudah 

berada di 

tempatnya

Barang sudah 

sesuai 

warnanya

Masih ada beberapa 

barang yang di taruh 

di lantai meskipun 

rak masih ada yang 

kosong



Tiga Selaras Bersama

Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Daerah / Bagian peningkatan di Perusahaan anda

-Posisi barang tidak 

pada tempatnya

- barang belum di 

bongkar dari plastik

-Belum ada labeling

Rin A- mengeluarkan barang 

dari plastik dan di 

pisahkan

- menyisihkan barang 

yang tidak perlu

Barang sudah 

pada tempatnya 

dan sudah tidak 

ada barang mati

Belum ada labeling



Tiga Selaras Bersama

Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Daerah / Bagian peningkatan di Perusahaan anda

-Posisi barang 

tidajkpada tempatnya

-Barang tidak sesuai 

dengan labelnya

Dinda-Menyisihkan barang tidak 

terpakai

-Menempatkan barang 

sesuai label

Terlihat libih rapi 

dan mudah 

mengenali 

barang

Dalam 1 kolom 

masih ada warna 

barang yang 

berbeda 
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Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Daerah / Bagian peningkatan di Perusahaan anda

Gambar keadaan sesudah

-Terlalu banyak 

barang mati dan tidak 

terpakai

- etalase terlalu 

banyak sehingga 

untuk menimbun 

barang mati

Ayu-Mengeluarkan barang 

dari rak dan di pisahkan

-Memindahkan etalase 

supaya tidak menjadi 

tempat untuk menimbun 

barang mati

Tempat terlihat 

lebih luas dan 

rapi

Lebih mudah 

mencari barang 

yang akan di 

pakai

Beberapa barang 

masih di atas 

etalase
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Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Daerah / Bagian peningkatan di Perusahaan anda

- papan pengumuman 

kosong & tidak up to 

date

- papan pengumuman 

sering kali di abaikan

Lilis- memberikan informasi 

kepada karyawan melalui 

papan pengumuman

-Memberi berita tidak 

hanya mengenai 

pekerjaan

Ada pengumuman 

mengenai 

perkerjaan, 

kesehatan, 

motivasi dan politik

Belum ada garis 

pemisah mengenai 

kategori 

pengumuman



Komunikasi management & 

karyawan
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Grafik Perkembangan



Grafik Perkembangan
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Point Perubahan Yang Di rasakan

Setelah kami mengikuti Program Score dari BE-DO banyak sekali 

manfaat dan pengalaman baru yang kami peroleh, antara lain :

1. Komunikasi antar divisi semakin lancar.

2. Hubungan antar management dan karyawan lebih baik (satu misi).

3. Karyawan mempunyai tanggung jawab dan rasa memiliki.

4. Kualitas produksi meningkat.

5. Effisiensi produksi meningkat.

6. Absensi menurun.

7. Karyawan lebih aktif.

8. Potensi Karyawan terlihat.

9. pencatatan dan penyimpanan barang lebih mudah dan cepat.

10. Pengetahuan Karyawan bertambah
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Kesinambungan Daya Saing 

dan

Tanggung Jawab Perusahaan
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Terima Kasih

Bandung 24 April 2018
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