Siapa saja yang bisa bergabung dalam
SCORE Training CSR?

SC

Bila perusahaan Anda tergolong sebagai pengekspor atau
Anda berkeinginan untuk masuk ke dalam pasar ekspor,
Anda dan perusahaan Anda adalah peserta yang tepat bagi
pelatihan ini.

RE Training

Sustaining Competitive and Responsible Enterprises

Setiap UMKM/IMKM dengan jumlah karyawan berkisar dari
5 – 250 orang pekerja dapat mengambil bagian dalam
pelatihan dan pendampingan ini, termasuk juga kelompok
kerja 2nd Tier Anda (Supplier/sub-kontraktor)

Dikembangkan dalam kolaborasi dengan

SCORE Training CSR ini mengadaptasi kekuatan pelatihan
SCORE Training yang memadukan pelatihan di dalam kelas
(off-line) maupun daring (on-line) dengan pendampingan
secara intensif bagi setiap pesertanya.
Paduan pelatihan dan pendampingan ini akan menjadikan
peningkatan dan perbaikan di perusahaan Anda akan
terpantau dan terarah dengan baik pada sasaran yang ingin
Anda capai
Seorang instruktur yang berpengalaman di bidang layanan
akan mendampingi usaha Anda melalui :
Penilaian awal mengetahui kondisi awal dan
tantangan yang dihadapi oleh perusahaan selaku 1st Tier
maupun sub-kontraktor Anda selaku 2nd Tier,
dan
mendiskusikannya bersama dengan Anda.

Lembaga Penyedia Layanan SCORE Training

Pelatihan di dalam kelas (off-line) dan daring (on-line),
mengupas modul SCORE training CSR, rangkaian tips
praktis dan mendasar bagi perkembangan usaha Anda
selanjutnya menghadapi tantangan pasar global.
Kunjungan instruktur secara berkala selama masa
pelatihan (berkisar antara 2-5 bulan) untuk memantau
dan membimbing perusahaan Anda, langsung di lokasi
perusahaan untuk menjadi lebih berdaya saing dan
produktif.
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Komitmen dan kesungguhan Anda, Pekerja Anda dan
Supplier/sub-kontraktor Anda akan akan menjadi tolak ukur
keberhasilan perusahaan dalam proses penyelarasan
ketentuan pasar ekspor Anda; dan bahkan mampu
meningkatkan daya saing perusahaan Anda dalam
kompetisi pasar global.

Metodologi SCORE Training CSR

SC

Informasi selengkapnya dapat dilihat :
www.scoreindonesia.net

score_indonesia

@SCORE.Indonesia

@SCORE_Indonesia

atau dapat menghubungi alamat dibawah ini :

Langkah-langkah menjadi pilihan utama
di pasar global
Memasuki pasar ekspor dan
menjadi salah satu pemain di
global supply chain menjadi
target
dari
banyak
perusahaan. Peluang dan
serapan pasar yang besar
menjadi daya tarik kuat bagi
perusahan yang memiliki
kapasitas produksi yang memadai
besarnya kebutuhan di pasar ini.

untuk

Modul SCORE Training CSR
Bagian 1 - Hari Pertama
Membangun kekuatan tim sebagai kekuatan dasar
peningkatan di perusahaan Anda, cara-cara sederhana
yang dapat memperkuat Kerjasama di tempat kerja.

Memahami metode 5S;
sebuah metode sederhana
tanpa biaya tinggi, namun
terbukti
efektif
dalam
meningkatkan produktivitas
kerja,
efisiensi
dan
penghematan biaya dalam
pengadaan bahan maupun
peralatan.

Membangun
komunikasi
dengan dasar keterbukaan,
rasa percaya dan hormat;
dan
membuat
metode
komunikasi yang efektif
sehingga
mampu
meningkatkan produktivitas
kerja.

Mempelajari secara lebih detail
cara-cara peningkatan produktivitas
/Lean
Manufacturing.
Mengasah
kemampuan
Anda
dalam
mengidentifikasi dan menganalisa
pemborosan, menemukan solusi
penghematan, mengurangi angka
produk cacat, hingga meningkatkan kapasitas produksi.

memenuhi

Namun daya tarik tersebut perlu diimbangi dengan
kemampuan perusahaan; tidak hanya dalam hal
memproduksi dan menjaga mutu kualitas yang konsisten,
namun juga untuk dapat memenuhi sejumlah norma
kepatuhan/compliance yang saat ini masih dinilai tidak
mudah untuk dicapai oleh perusahaan.
Benarkah demikian?
Adakah cara, metode dan tips untuk bisa menembus pasar
ekspor dan memenuhi serangkaian norma kepatuhan/
compliance-nya??

Pelatihan SCORE Training - CSR
International Labour Organization (ILO) secara khusus telah
mengembangkan modul pelatihan SCORE Training – CSR ini
bagi Anda UMKM/IMKM yang telah bergerak maupun yang
sedang mempersiapkan diri untuk memasuki pasar ekspor.
Mengapa norma kepatuhan/compliance ini menjadi sangat
penting bagi buyer? Selain pemenuhan aturan-aturan
ketenagakerjaan Indonesia, Brand Protection, juga besarnya
keinginan semua pihak dalam meningkatkan kesejahteraan,
keselamatan dan kesehatan tiap Pekerja termasuk
lingkungan serta pertumbuhan usaha.
Dengan tetap menggunakan dasar pelatihan SCORE
Training dalam kerjasama di tempat kerja yang akan
memperkuat roda perusahaan dan pengembangan ke
depannya, pelatihan ini akan mengupas kiat-kiat
menyelaraskan roda perusahaan Anda sebagai lapis atas/
1st Tier dengan norma
kepatuhan/compliance yang
menjadi
tuntutan
buyer
Anda. Pelatihan ini juga akan
membantu Tim Anda untuk
meningkatkan kinerja di
lapisan kedua/2nd Tier Anda
yang lebih dikenal sebagai
Supplier/ sub-kontraktor.

Bagian 2 - Hari Kedua
Di bagian kedua, pelatihan akan membahas beberapa topik pilihan penting dalam pemenuhan norma kepatuhan/compliance bagi
Anda selaku pengekspor.
9 topik bahasan ini dapat dipilih berdasarkan hasil diskusi Anda dengan Instruktur Anda dari temuan-temuan pada proses penilaian
awal; dan atau pokok bahasan yang menurut Anda harus menjadi perhatian bagi perusahaan Anda pada saat ini
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