
Bagi CV Maika Mandiri Sejahtera kualitas 
produk adalah merek dagang mereka. 
Mereka memiliki kontrol kualitas 
yang dilakukan secara sangat serius. 
Ini menjadi kunci sukses bagi pemilik 
perusahaan Edwin Maidhanie dan Ika 
Yustika Pandunesia  dalam menjalankan 
bisnis mereka. Dari bisnis rumahan 
di Cimahi, Jawa Barat, Maika tumbuh 
menjadi sebuah perusahaan dengan 60 
karyawan hanya dalam rentang 10 tahun 
untuk pasar tas wanita. Pasar utama 
mereka yang dulu hanya sebatas orang 
dewasa dengan segmen menengah ke 
bawah kini merambah para remaja dari 
berbagai kalangan. 

Kendati saat ini tergolong sukses, 
manajemen Maika sempat menghadapi 
berbagai kendala terutama saat pelatihan 
SCORE belum dijalankan.  Masalah yang 
paling mendasar dihadapi Maika saat itu 
adalah komunikasi dengan karyawan 
yang kurang baik, kurangnya peraturan 
keselamatan kerja, kurangnya Standard 
Operational Procedure (SOP), proses 
produksi yang masih belum sistematis, 
serta tempat kerja yang tidak teratur. 
Secara eksternal, Maika juga menderita 
kerugian dari tingginya jumlah  produk 
yang ditolak subkontraktor mereka serta 
rendahnya permintaan dari distributor 

akibat banyaknya desain dan produk 
mereka yang ditiru oleh para pesaing.

Ketika Pemerintah Kota Cimahi dan 
Universitas Parahyangan mengundang 
Maika untuk menghadiri  presentasi 
pelatihan SCORE, Maidhanie dan 
Pandunesia melihat ini sebagai 
kesempatan untuk mendapatkan 
wawasan tentang bagaimana 
meningkatkan bisnis. Selama presentasi 
berlangsung mereka terinspirasi 
pengusaha-pengusaha yang hadir di acara 
itu. “Saya semakin penasaran dan tertarik 
untuk melihat bagaimana pelatihan ini  
dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
Saya akhirnya memutuskan untuk 
bergabung dengan pelatihan SCORE” ujar 
Maidhanie.

Selama pelatihan SCORE, perusahaan 
membentuk Enterprise Improvement Team 
(EIT) atau Tim Peningkatan Produktifitas 
Perusahaan untuk membuat rencana 
perbaikan. Dimulai dari program 5S yang 
dimulai dengan penyusunan rencana  
peningkatan perusahaan seperti rencana 
perbaikan Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja atau yang biasa disebut 
Occupational Safety and Health (OSH). 
Pekerja menyambut pendekatan baru ini 
karena dengan tim EIT mereka sekarang 
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“Pelatihan SCORE membuka pikiran 
saya untuk menerima ide-ide kreatif 
yang  tersembunyi dari para pekerja. 
Hal ini secara signifikan telah 
meningkatkan kinerja perusahaan saya 
dan membantu Maika untuk menjadi 
organisasi yang lebih baik.”

Edwin Maidhanie

Pemilik Maika

Lokasi
     Cimahi, Jawa Barat

Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan 



dapat menyuarakan pendapat mereka secara 
lebih terbuka kepada pihak manajemen. Saat 
peluncuran produk baru misalnya, pihak 
manajemen mendengarkan ide dan masukan 
para pekerja serta melibatkan mereka secara 
langsung dalam proses produksi. Hal ini 
berhasil meningkatkan kepercayaan pekerja 
kepada pihak manajemen sehingga terciptanya 
hubungan kerja yang baik.

Manfaat dari pelatihan SCORE tidak berhenti 
di situ. Beberapa tahun silam Maika memiliki 
masalah dengan produk cacat atau dalam 
pelatihan SCORE dikenal sebagai produk 
koma. Produk koma adalah barang yang salah 
produksi yang dibiarkan menumpuk dan 
tidak lagi memiliki nilai jual. Tak seorang pun 
saat itu akan berpikir bahwa produk koma 
memiliki nilai apalagi dapat mendatangkan 
keuntungan kepada perusahaan.

Untungnya itu sudah menjadi cerita lama. 
Selama pelatihan SCORE, pekerja berinisiatif 
menjual produk-produk koma setelah 
dilakukan modifikasi sehingga mampu 
menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. 
Dengan terjualnya produk-produk koma yang 
menumpuk, ruang penyimpanan menjadi 
lebih luas dan kondisi kerjapun menjadi lebih 
nyaman. Diluar dugaan produk koma tersebut 
terjual habis dan bahkan menghasilkan 
pendapatan yang signifikan bagi perusahaan. 
Maika memperoleh lebih dari 300 juta 
rupiah hanya dari penjualan produk koma. 
“Dari menjual produk ini saja, kami mampu 
menutupi biaya produksi.” Kata Edwin 
Maidhanie.

Pelatihan SCORE Memecahkan Hambatan 
Komunikasi

Selain itu, pelatihan SCORE membantu Maika 
untuk memecahkan hambatan komunikasi. 

Mereka belajar untuk menjadi lebih 
terbuka dan lebih komunikatif satu 
sama lain. Semakin komunikatifnya 
para pekerja membuat  lingkungan kerja 
menjadi semakin nyaman. Komunikasi 
yang semakin baik juga membantu 
meningkatkan tingkat efisiensi kerja.

Pada awalnya hal tersebut tidak 
berlangsung dengan mudah. “ Beberapa 
pekerja kami sangat sulit untuk diajak 
bekerjasama” ingat Maidhanie. Ada 
pekerja yang mengundurkan diri selama 
pelatihan SCORE yang mengharuskan 
perusahaan mencari pekerja baru. 
“Namun demikian, mayoritas pekerja 
menerima perubahan dalam perusahaan 
dengan sikap yang lebih positif” lanjut 
Maidhanie.

Pelatihan SCORE juga mengajarkan Lean 
Manufacturing. Saat itu tim EIT mulai 
dengan membuat sebuah video tentang 
tahapan produksi di perusahaan yang 
memberi pekerja wawasan tentang cara 
kerja yang lebih baik dan lebih efisien 
terutama pada proses produksi. Tim EIT 
juga membuat video SOP untuk pekerja 
baru. Melalui video  tersebut pekerja 
baru bisa mendapatkan pandangan 
menyeluruh tentang proses produksi 
di perusahaan sehingga mereka tahu 
apa yang harus dilakukan dan apa yang 
perusahaan harapkan dari mereka dalam 
bekerja. Dengan Video ini perusahaan 
mampu menghemat waktu produksi 
hingga 20 persen, sehingga lebih efisien 
sekaligus meningkatkan produktivitas.

SOP baru juga membuat proses produksi 
berjalan lebih efektif. Sebelum proses 
produksi berjalan para pekerja telah 
mempersiapkan apa saja yang menjadi 

Apa Kata Mereka

“Pelatihan SCORE merubah 
kebiasaan pekerja kami. Pola 
kerja mereka menjadi lebih 
terorganisir dan rapi.”

Ari Suryana

Manajer pembelian

“Pelatihan SCORE membantu 
saya memahami efisiensi yang 
lebih baik dalam bekerja serta 
menciptakan lingkungan kerja 
yang lebih baik”

Tri Palupi

Staf

“Setelah pelatihan SCORE 
kami berhasil meningkatkan 
sistem produksi dengan 
cara yang lebih efektif dan 
efisien. Sebelum pelatihan 
SCORE karyawan kami 
segan untuk  menyuarakan 
pendapat mereka, namun 
setelah pelatihan, mereka 
menjadi lebih terbuka dan 
proaktif. Hal ini membantu 
memperlancar komunikasi 
dan meningkatkan kinerja dan  
produktivitas. ”

Heri Rachmat
Manajer produksi

Proses Pengguntingan 

Beberapa karyawan sedang 
menggunting bahan mentah 
sebagai proses awal dari 
produksi



kebutuhan sehingga produksi dapat 
berjalan maksimal, tepat waktu dan 
efisien. 

“Dengan cara ini penjahit kami dapat 
fokus pada pembuatan produk tanpa 
terganggu oleh persiapan material” 
kata Maidhanie. Dengan SOP baru, 
setiap penjahit memiliki target, dimana 
mereka juga mempersiapkan sendiri 
bahan yang dibutuhkan sebelum mulai 
bekerja. Sebelumnya, setiap karyawan 
hanya dapat membuat sepuluh produk 
per hari tapi sekarang mereka mampu 
membuat duapuluh lima produk per 
hari.

Divisi Qulity Control (QC) memfasilitasi 
staf QC dengan meja tambahan dimana 
mereka bisa langsung berinteraksi 
membahas masalah yang muncul. 
Di dekat tempat kerja staf QC juga 
dipasang poster informasi produk 
untuk mempercepat pekerjaan. 
Sehingga mereka mampu mempercepat 
proses QC dari 200-300 item per hari 
sebelumnya menjadi 300-500 item per 
hari. “Ini adalah peningkatan yang 
sangat signifikan, karena sebelumnya 
kita sering memiliki hambatan waktu 

pada proses QC” kata Manajer  
Produksi, Heri Rachmat.

Hasil dari proses QC juga tercermin 
pada persentase tingkat produk 
cacat dari bulan April sampai Juni 
2016. Di bulan Juni 2016 Maika 
mencatat penurunan persentase 
sebesar 6,37% dari April 2016 sebesar 
19,47%. Pencapaian ini merupakan 
buah dari kerja keras para pekerja 
untuk menjadikan Maika lebih baik. 
Penurunan tingkat produk cacat 
diikuti juga peningkatkan produksi.

Menurut Rachmat, saat ini masing-
masing divisi memiliki deskripsi 
pekerjaan yang jelas. “lingkungan 
kerja semakin lebih menarik, 
sehingga kami semua bersemangat 
untuk belajar hal-hal baru setiap 
hari dan bekerja sama sebagai 
sebuah tim” katanya. “Pekerja 
saat ini sangat menikmati bekerja 
di perusahaan. Mereka menjadi 
lebih bertanggung jawab dalam 
melakukan tugas mereka sehari-
hari serta adanya rasa kepemilikan 
yang kuat terhadap perusahaan.”

Selain persentase tingkat produk cacat 
yang  turun pada tahun 2016, Maika 
juga berhasil mempertahankan tingkat 
kehadiran karyawan. Dari 45% pada 
bulan April persentase  ketidakhadiran 
pekerja terus turun menjadi 8% pada 
bulan Juli. Hal ini menunjukkan bahwa 
pekerja sekarang memiliki komitmen 
yang kuat untuk mencintai pekerjaan 
mereka dan berusaha untuk menjadi 
yang terbaik. Salah satu pekerja, Tri 
Palupi, mengatakan bahwa Ia memiliki 
komitmen baru  bekerja di Maika setelah 
SCORE dilaksanakan. “Pelatihan SCORE 
membantu saya memahami efisiensi 
yang lebih baik dalam bekerja. Hal ini 
juga menciptakan lingkungan kerja yang 
lebih nyaman”kata Tri Palupi. 

Dalam hal kesetaraan gender, perusahaan 
saat ini memiliki 15 pekerja wanita, 
meningkat 200% dari hanya 5 orang 
sebelum pelatihan SCORE dimulai. Selain 
itu Maika juga mendorong para pekerja 
wanita untuk lebih terbuka dan proaktif 
dalam bekerja. Maika juga membangun 
toilet baru khusus untuk para pekerja 
perempuan.

Proses Penjahitan

Proses penjahitan merupakan 
salah satu proses penting dalam 
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Terlepas dari tujuan bisnis, 
pelatihan SCORE juga membantu 
Manajemen dalam meningkatkan 
dan mempertahankan hubungan 
kerja mereka. Untuk menjaga pekerja 
tetap termotivasi, pihak manajemen 
melakukan berbagai kegiatan yang 

secara langsung melibatkan pekerja 
seperti kegiatan olahraga sepak bola 
dan bola voli yang dilakukan setelah 
jam kerja atau kegiatan makan siang 
bersama. Selain itu untuk membuat 
ikatan yang semakin erat antara pekerja 
dan manajemen, setiap tahun diadakan 

acara kumpul keluarga karyawan 
dengan tujuan para pekerja memiliki 
kesempatan mengenal satu sama lain 
dengan baik. 
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Produk Maika 

Area gudang terlihat berantakan sebelum adanya pelatihan SCORE. Sekarang semua produk ditempatkan 
dengan rapi dan area gudang menjadi lebih bersih dan luas.
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