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Tetap dapat         
bersaing dalam              
kompetisi bisnis 
akhir-akhir ini?

Meningkatkan 
daya saing melalui 

efisiensi biaya?

Meningkatkan 
produktifitas yang 
menjadi salah satu 

target Anda?

Apakah Anda sedang mencari cara untuk :

$

PENGHEMATAN
ENERGI

25%
perusahaan

Manfaat SCORE

Testimoni Perusahaan

$
$$

PENINGKATAN
EFISIENSI

75%
perusahaan

PENGURANGAN JUMLAH
BARANG REPAIR

42%
perusahaan

PENGURANGAN
LIMBAH

43%
perusahaan

LINGKUNGAN KERJA
YANG LEBIH AMAN

-20%
(jumlah kecelakaan yang tercatat)

PENINGKATAN
PRODUKTIFITAS

75%
hingga

(secara global)

Sejak diperkenalkannya SCORE Training ini di Indonesia 
pada tahun 2010, lebih dari 520 perusahaan dan 2.317         
Pekerja dan Manager di seluruh Indonesia telah                
bergabung dalam SCORE Training ini. Dan telah tercatat 
lebih dari 33.938 pekerja telah mendapatkan manfaat         
melalui peningkatan kerjasama dan produktivitas.

“Pelatihan SCORE menyelaraskan persepsi pemilik               
perusahaan dengan para pekerjanya,” Penurunan jumlah 
produk cacat disertai kenaikan efisiensi, aktivitas 5S serta 
sistem Kanban memberikan keuntungan/penghematan 
lebih dari Rp.27.329,000/bulan. Saya juga bisa                        
meninggalkan pabrik dan mengurus hal-hal penting            
lainnya”.
- Muhammad Satrianugraha, Pemilik Stranough Guitar Technology

“Pelatihan SCORE sangat sederhana, mudah dilakukan 
serta berdampak besar. Perusahaan menjadi lebih rapi dan 
terorganisir. Pelatihan ini juga memberikan solusi              
terhadap barang-barang cacat untuk dapat dijual kembali 
dan menghasilkan keuntungan ratusan juta Rupiah”.
- Nurhayati Aisyah Sam, Pemilik CV Kreatif Bali Trading

“Yang paling senang dari hasil pelatihan ini  adalah suami 
saya, karena rumahnya jadi rapi dan enak untuk ditinggali. 
Saya belajar banyak sekali dari pelatihan. Ternyata langkah 
kecil bisa membawa banyak  perubahan” Produksi Tahu 
Lumpia saya meningkat dari 300 pcs/minggu  menjadi 700 
pcs/minggu (meningkat 130%)”.
- Eva, Pemilik Mangkok Nasi Semarang

“Pelatihan SCORE membuka perspektif baru bagi saya 
sebagai karyawan. Saya sekarang lebih terbuka dan teratur 
dalam bekerja. Saya menyukai konsep pohon ide sehingga 
dapat mengungkapkan keinginan kepada manajemen dan 
saya merasa tidak ada lagi kesenjangan antara pekerja dan 
manajemen”.
- Erly Wahyuni, Anggota Tim Produksi Perkumpulan LAWE, Yogyakarta



SCORE Training
SCORE Training adalah sebuah pelatihan bagi UMKM/IMKM 
yang dikembangkan oleh International Labour Organization 
(ILO), dan merangkum seluruh kebutuhan pengembangan 
bisnis  Anda ke dalam sebuah program pelatihan dan         
pendampingan yang intensif, berdampak langsung, terukur 
dan tidak berbiaya mahal.

Pelatihan ini menerjemahkan prinsip-prinsip Lean                        
Manufacturing ke dalam cara yang mudah dipahami dan 
dapat dengan mudah dikembangkan penggunaannya oleh       
UMKM/IMKM dalam peningkatan usaha.
Dengan memperkuat Kerjasama Tim sebagai kekuatan 
dasar pertumbuhan perusahaan, pelatihan ini melibatkan 
partisipasi Manajemen dan Pekerja secara bersama-sama 
dalam peningkatan kinerja perusahaan.

Siapa saja yang bisa bergabung dalam 
SCORE Training?
Jika usaha Anda bergerak dalam sektor manufaktur dan jasa, 
maka SCORE Training ini ditujukan bagi Anda.

Dengan jumlah pekerja 
antara 5-250 orang, setiap 
UMKM/IMKM dapat          
menjadi peserta pelatihan 
dan pendampingan ini.
Tentu saja keberhasilan dari 
pelatihan ini akan sangat 
bergantung pada besarnya 
keinginan dan komitmen 

Anda serta Pekerja Anda, tidak hanya dalam mengikuti    
pelatihan; tetapi juga kemauan untuk berubah serta              
semangat yang tinggi dalam memunculkan ide-ide              
perbaikan dan peningkatan produktivitas di perusahaan 
Anda.
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Peningkatan Kerjasama di tempat kerja
Modul mandatori ini akan membentuk            
Kerjasama yang kuat antara manajemen dan             
pekerja dalam bersama-sama meningkatkan 
produktivitas perusahaan dan melakukan 
aktivitas 5S secara berkesinambungan.

Kerjasama di tempat Kerja adalah landasan dalam             
peningkatan perusahaan Anda pada modul-modul SCORE 
selanjutnya.

Membantu Anda mengembangkan 
strategi SDM dalam merekrut,              
memotivasi serta mengembangkan 
karyawan agar menjadi lebih      
kompetitif dan berkomitmen.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Berkesinambungan
Membantu Anda meningkatkan kinerja       
perusahaan dengan mengidentifikasi            
kebutuhan konsumen, mengembangkan 
budaya jaminan mutu serta mengurangi 
jumlah barang/layanan cacat secara               
sistematis dan terukur.

Produksi Bersih Meningkatkan Produktivitas
Meningkatkan efisiensi usaha Anda 
dengan cara penghematan bahan 
baku, energi, sumber daya lainnya dan 
mengurangi limbah yang dilakukan 
secara sistematis.

Metodologi SCORE
Berbeda dengan pelatihan pada umumnya, SCORE Training 
selain diberikan dalam bentuk pelatihan di kelas (off-line) 
atau secara daring (on-line),  pelatihan ini memberikan      
pendampingan bagi  perusahaan. Hal ini yang menjadikan 
perkembangan dan perbaikan di usaha Anda akan terpantau 
dengan baik dan menuju pada sasaran yang ingin Anda 
capai.
Apa saja yang akan dilakukan dalam pelatihan ini?
Seorang instruktur yg berpengalaman di bidangnya akan 
mendampingi usaha Anda melalui:

Penilaian awal untuk mengetahui kondisi awal dan 
mendiskusikan bersama dengan Anda permasalahan 
yang dihadapi oleh perusahaan.
Lokakarya di dalam kelas (off-line) maupun secara daring 
(on-line), membahas modul-modul SCORE, yang berisi tips 
praktis namun mendasar yang akan melandasi        
perkembangan usaha Anda ke depan.
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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Perbaikan yang Berkesinambungan

Modul Peningkatan Kerjasama di tempat Kerja adalah 
modul awal yg wajib diikuti oleh setiap perusahaan peserta 
SCORE Training.

Bagi Anda yg ingin memahami langsung secara                            
keseluruhan upaya peningkatan produktivitas ini, SCORE 
Training juga tersedia dalam pelatihan versi pendek yang 
akan membahas keseluruhan materi dari Modul 1-5 dalam 
satu durasi pelatihan

SCORE Training - Versi Pendek

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Membantu Anda menghapus atau          
mengurangi berbagai jenis risiko K3                    
di tempat kerja yang dapat menurunkan  
produktivitas mengakibatkan cedera dan 
pengeluaran ekstra.


