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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga
Laporan Pengembangan Diklat Shindanshi Tahun 2009 dapat diselesaikan. Laporan ini
diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
Laporan Pengembangan Diklat Shindanshi Tahun 2009 lebih difokuskan pada
perbaikan kurikulum Diklat Shindanshi yang mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 117/MEN/III/2007 tanggal 12 Maret 2007
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor
Perindustrian Sub Sektor Industri Kecil Menengah Bidang Konsultan Diagnosis Industri Kecil
Menengah. Penyempurnaan dan pemantapan terhadap Diklat Shindanshi akan terus
dilaksanakan secara berkelanjutan guna menghasilkan lulusan Konsultan Diagnosis IKM yang
berkualitas.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi
dalam pembuatan Laporan Pengembangan Diklat Shindanshi. Selain itu untuk perbaikan dan
penyempurnaan buku ini, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan berbagai pihak.
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TTD
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Era global dan pasar bebas sebagaimana diratifikasi oleh pemerintah Indonesia,
akan berdampak pula kepada kondisi sektor perindustrian.

Salah satu sektor riil di

perindustrian yang terkena dampak tersebut, adalah industri kecil dan menengah (IKM). Hal
tersebut disebabkan daya saing sub sektor IKM tersebut masih rendah, dibanding dengan
sektor tersebut dari negara tetangga baik di tingkat ASEAN maupun kawasan lainnya.
Sekalipun sub sektor IKM masih dapat bertahan pada masa krisis ekonomi tahun 1997 1998, akan tetapi secara riil belum mampu memberikan konstribusi yang signifikan kepada
PDB secara nasional. Kondisi tentang kelemahan IKM tersebut diperkuat dengan hasil studi
kondisi IKM yang dilakukan oleh Prof. Urata dari UNICO International Consultant.
Hasil studi konsultan tersebut antara lain menyatakan bahwa permasalahan yang
dihadapi oleh IKM di Indonesia adalah:
1. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi dan pengawasan mutu.
2. Keterbatasan dalam bidang pemasaran.
3. Keterbatasan SDM dalam bidang peningkatan mutu SDM.
4. Kurangnya pengetahuan administrasi tentang pembiayaan dan akuntasi.
5. Program dari lembaga pemerintah maupun swasta yang melaksanakan kegiatan
peningkatan SDM IKM di pusat dan daerah kurang koordinatif dan terpadu.
6. Kompetensi tenaga konsultan/instruktur/penyuluh di lapangan untuk meningkatkan
SDM IKM belum memenuhi kualifikasi yang seharusnya.
Berdasar pada hasil studi tersebut telah mengeluarkan rekomendasi agar dalam
upaya meningkatkan daya saing IKM dengan:
1. Perbaikan program pengembangan SDM IKM.
2. Pembentukan organisasi pelaksanaan program pengembangan SDM IKM.
3. Mengadopsi dan menerapkan sistem Shindan Shi/sistem diagnosis dari Jepang.
4. Membuat landasan hukum tentang pengembangan SDM IKM dalam bentuk Permen
Perindustrian.

Sejalan dengan rekomendasi yang diajukan oleh konsultan dan bantuan teknis dari
JICA Jepang, maka telah dilakukan beberapa program pengembangan secara terpadu yang
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antara lain dalam bentuk program pelatihan calon konsultan Shindan Shi/Konsultan
Diagnosis IKM dan pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 37/M-IND/6/2006
tanggal 27 Juni 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultan IKM. Salah satu ketentuan
yang terkandung dalam Permen tersebut adalah pemberlakuan sertifikasi kompetensi
dalam kerangka BNSP, bagi konsultan diagnosis IKM yang akan memberikan jasa konsultasi
kepada para pelaku industri di tataran IKM.
1.2 Tujuan
Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:
 Untuk menetapkan arah kebijakan Pengembangan Diklat Konsultan Diagnosis
(Shindanshi)

sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Perindustrian

RI

No:

37/M.IND/PER/6/2006 tanggal 27 Juni 2006, tentang Pengembangan Jasa
Konsultasi Industri Kecil dan Menengah (IKM),
 Penyusunan silabus pada Diklat Shindanshi yang disesuaikan dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.
117/MEN/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Sub Sektor Industri Kecil
Menengah Bidang Konsultan Diagnosis IKM.
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BAB II
PENGEMBANGAN DIKLAT SHINDANSHI

1.1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Acuan dalam perbaikan kurikulum pada Diklat Shindanshi mengacu pada SKKNI
yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor: KEP. 117/MEN/III/2007 tanggal 12 Maret 2007. Adapun Standar
kompetensi kerja Bidang Konsultan Diagnosis IKM dikelompokkan menjadi 7 sub bidang
yaitu :
1. Subbidang Manajemen Keuangan
2. Subbidang Manajemen Operasional Kerja
3. Subbidang manajemen Proses
4. Subbidang Manajemen Mutu
5. Subbidang Manajemen Pembelian bahan Baku
6. Subbidang manajemen Pemasaran
7. Subbidang Manajemen Personalia
Selanjutnya masing-masing sub bidang terbagi dalam unit-unit kompetensi sebagai
berikut:
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kode Unit

Sub Bidang/Judul Unit Kompetensi

IKM.KD02.001.01
IKM.KD02.002.01
IKM.KD02.003.01
IKM.KD02.004.01
IKM.KD02.005.01
IKM.KD02.006.01
IKM.KD02.007.01

Manajemen Keuangan
Membuat Laporan Keuangan
Melakukan analisis keuangan
Membuat analisis “break-event point” dan ususlan perbaikan
Membuat kalkulasi biaya pokok
Merencanakan biaya pokok dan perbaikan
Merencanakan penetapan laba dan perbaikannya
Membuat perencanaan investasi fasilitas

8. IKM.KD02.008.01
9. IKM.KD02.009.01
10. IKM.KD02.010.01

Manajemen Operasional Kerja
Menyusun alur produksi dan layout tempat kerja berdasarkan
pada analisis proses, kinerja, prosedur kerja dan transportasi.
Membuat layout tempat kerja
Menyusun perbaikan lingkungan ditempat kerja.
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No

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Kode Unit

IKM.KD02.011.01
IKM.KD02.012.01
IKM.KD02.013.01
IKM.KD02.014.01
IKM.KD02.015.01

Manajemen Proses
Menyusun rencana produksi
Mengatur operasional kerja
Menganalisis alur proses produksi
Melakukan perbaikan proses
Melakukan layanan konsultansi manajemen proses

IKM.KD02.016.01
IKM.KD02.017.01
IKM.KD02.018.01
IKM.KD02.019.01

Manajemen Mutu
Menggunakan 7 alat QC pada manajemen mutu.
Melakukan analisis hasil inspeksi
Melaksanakan perbaikan mutu
Menerapkan prinsip-prinsip TQC

20. IKM.KD02.020.01
21. IKM.KD02.021.01
22. IKM.KD02.022.01

23.
24.
25.
26.
27.

Sub Bidang/Judul Unit Kompetensi

IKM.KD02.023.01
IKM.KD02.024.01
IKM.KD02.025.01
IKM.KD02.026.01
IKM.KD02.027.01

28
29
3O

IKM.KD02.028.01
IKM.KD02.029.01
IKM.KD02.030.01

31
32

IKM.KD02.031.01
IKM.KD02.032.01

33
34

IKM.KD02.033.01
IKM.KD02.034.01

Manajemen Pembelian Bahan Baku
Merencanakan pembelian bahan baku
Melakukan pembelian bahan baku
Melakukan Pergudangan Barang dan Pendistribusian bahan
baku
Manajemen Pemasaran
Merumuskan rencana pemasaran
Melakukan survei dan analisis pasar
Merencanakan penjualan
Menerapkan perencanaan penjualan
Melaksanakan layanan konsultasi manajemen penjualan
Manajemen SDM/Personalia
Mengadministrasikan sistem kepegawaian.
Melakukan rekruitmen dan menyeleksi pegawai.
Memproses permintaan informasi dan dokumen sumber daya
manusia (kepegawaian)
Mengkoordinasikan pelayanan masalah kepegawaian
Mengelola sistem penggajian dan kesesjahteraan
pegawai/pekerja.
Melakukan analisis persyaratan kompetensi
Merancang dan membangun sistem pelatihan Komptensi
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1.2 Pengembangan Silabus Diklat Shindanshi
Pengembangan Diklat Shindanshi Tahun 2009 difokuskan pada penyusunan silabus
mata pelajaran pada Diklat Shindanshi yang berjumlah 12 (dua belas) mata pelajaran.
Adapun 12 (dua belas) mata pelajaran tersebut dibina oleh 20 (dua puluh) orang praktisi.
Adapun daftar mata kuliah dan pembina mata pelajaran dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Industri Kecil Menengah
Oleh Dr. Ir. Iwan Inrawan W.
2. Manajemen Keuangan
Oleh:
a. Ir. A. Imam Istiyanto, MBA
b. Ir. Pamoedji Hardjomidjojo, MMT
c. Drs. Zawawi, MA
3. Manajemen Operasional
Oleh:
a. Prof. Dr. Ir. A. Hakim Halim
b. Indah Kurnia, ST., MT
4. Manajemen Proses
Oleh: Dr. Ir. Anas Ma’ruf
5. Pengetahuan Industri
Oleh: Dr. Ir. Anas Ma’ruf
6. Manajemen Harga Pokok
Oleh: Ir. A. Imam Istiyanto, MBA
7. Manajemen Kualitas
Oleh:
a. Dr. Ir. Dradjad Irianto
b. Ir. Agus Setiadi, MM
8. Manajemen Persediaan
Oleh: Prof. Dr. Ir. A. Hakim Halim
9. Inovasi Bisnis
Oleh:
a. Ir. Endang Dahlan
b. Ir. Nimrod Yakub, MM., MBA
10. Manajemen Pemasaran
Oleh:
viii

a.
b.
c.
d.

Ir. Pamoedji Hardjomidjojo, MMT
Ir. Erwin A. Azis, MM
Ir. Yusran M. Munaf, MSER
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI)

11. Manajemen Personalia
Oleh: Simon Duapadang, SMI., MM
12. Manajemen Administrasi
Oleh: Dr. Ir. TMA Ari Samadhi
Mata pelajaran tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok
SKKNI dan umum. Adapun mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok SKKNI adalah:
1. Manajemen Keuangan

5. Manajemen Kualitas

2. Manajemen Harga Pokok

6. Manajemen Persediaan

3. Manajemen Operasional

7. Manajemen Pemasaran

4. Manajemen Proses

8.

Manajemen Personalia

Kedelapan mata pelajaran tersebut disesuaikan dengan Sub Bidang Kompetensi sesuai
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.
117/MEN/III/2007 tanggal 12 Maret 2007. Adapun padanan tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut:
Mata Pelajaran Diklat Shindanshi
1. Manajemen Keuangan

Sub Bidang Kompetensi
1. Manajemen Keuangan

2. Manajemen Harga Pokok
3. Manajemen Operasional

2. Manajemen Operasional Kerja

4. Manajemen Proses

3. Manajemen Proses

5. Manajemen Persediaan

4. Manajemen Pembelian Bahan Baku

6. Manajemen Kualitas

5. Manajemen Mutu

7. Manajemen Pemasaran

6. Manajemen Pemasaran

8. Manajemen Personalia

7. Manajemen SDM/Personalia

Mata diklat yang tidak tercantum pada Sub Bidang kompetensi SKKNI, dijadikan sebagai
mata kuliah pendukung pada Diklat Shindanshi.
1.2.1 Silabus Mata Pelajaran Sesuai SKKNI
Adapun silabus dari mata pelajaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Keuangan (60 Jpl)
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A. Deskripsi
Fungsi keuangan adalah salah satu fungsi yang penting di perusahaan
manapun dan seringkali menjadi salah satu masalah yang menghambat
kemajuan dan pertumbuhan perusahaan kecil. Walaupun driver utama
dalam perkembangan perusahaan kecil dan menengah adalah berasal dari
inovasi produk, kemampuan untuk memproduksi dengan kualitas yang baik,
dan kemampuan memasarkan, namun kinerja fungsi keuangan seringkali
menjadi kendala dan bahkan bisa menjai penyebab bangkrutnya
perusahaan menengah dan kecil.
Konsultan alumni shindan shi diharapkan mampu membantu perusahaan
kecil dan menengah dalam memperbaiki kinerja fungsi keuangan di
perusahaan agar tidak di alami hambatan dalam pengembangan
perusahaan.
B. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti paket ini peserta mempunyai perpektif tentang fungsi
yang dipegang oleh manajemen keuangan, dapat melakukan diagnosis
kondisi kesehatan keuangan perusahaan, menganalisis kemungkinan
masalah-masalah yang terjadi dan menyusun rekomendasi perbaikan yang
perlu dilakukan.
C. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti paket ini peserta
• Mengetahui wawasan tentang peran uang dalam perusahaan dan
fungsi penting yang dijalankan manajemen keuangan.
• Dapat membaca laporan keuangan dan menyusun laporan arus kas,
melakukan analisis rasio keuangan, dan membuat diagnosis
menggunakan metoda-metoda di atas.
• Mempunyai ketrampilan dasar melakukan proses memasukkan data
transaksi bisnis, ke Buku Jurnal, memindahkan ke Ledger, membuat
Neraca Percobaan, proses adjustment, dan proses penutupan dan
menyusun Laporan Keuangan
• Mempunyai pengetahuan manajemen modal kerja secara umum, dapat
melakukan disnosis masalah modal kerja, dan mempunyai ketrampilan
khusus pembuatan keputusan menyangkut manajemen kas,
manajemen piutang, kebijakan penjualan kredit.
• Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengevaluasi rencana
investasi, menggunakan indikator-indikator penilaian proyek.
Mendiagnosis apakah usulan proyek akan meningkatkan nilai
perusahaan atau tidak.
D. Metoda Pembelajaran
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Pembelajaran menggunakan media kuliah, latihan individu, latihan
kelompok, serta diskusi. Instruktur berperan sebagai fasilitator yang
menyampaikan materi, mengajukan isu dan persoalan untuk dikerjakan, dan
di diskusikan oleh peserta.
Para peserta diharapkan aktif mengerjakan soal latihan dan melakukan
diskusi.
E. Media Pembelajaran
Pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas dengan menggunakan alat bantu
audio visual. Karena peserta harus berpartisipasi dengan mengerjakan soal
dan kasus, maka mereka harus menggunakan kalkulator.
Kegiatan OJT merupakan kegiatan yang melengkapi pelatihan di kelas. Di
dalam OJT diharapkan peserta mmendapat kesempatan untuk menerapkan
metode yang dipelajari di kelas untuk mendiagnosis kesehatan perusahaan
dan merumuskan usulan rencana perbaikan.
No

Pokok Bahasan

1

Pengantar (3 jpl)

2

Membaca Laporan
Keuangan dan membuat
diagnosa berdasar
laporan keuangan (12)

Sub-Pokok Bahasan
Peran manajemen keuangan dan
kaitannya dengan fungsi-fungsi
lainnya
Membaca Laporan Keuangan
Analisa common size dan latihan
melakukan analisis common size.
Membuat Laporan Arus Kas
Latihan menyusun laporan arus
kas, dan mendiagnosis kesehatan
perusahaan
Analisa Ratio Keuangan
Latihan menghitung ratio
keuangan dan mendiagnosis
kesehatan perusahaan.
Diskusi

Jumlah Jam
Pelajaran
3

1
2
1
2

2
4
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No
3

4

Pokok Bahasan
Proses Penyusunan
Laporan Keuangan (16)

Manajemen Modal Kerja
(15)

Sub-Pokok Bahasan
Pencatatan transaksi di Buku
Jurnal dan posting pada Pos
Ledger.
Latihan memasukkan catatan
transaksi ke Jurnal dan kemudian
posting ke pos ledger.
Trial balance, penyesuaian, dan
proses penutupan dan menyusun
Laporan Laba rugi dan Neraca
Latihan membuat neraca
percobaan, melakukan
penyesuaian, dan membuat
neraca percoobaan setelah
penyesuaian.
Latihan melakukan penutupan dan
menyusun laporan neraca dan
laporan laba rugi.
Diskusi kelas
Pengertian modal kerja dan prinsip
dasar pengelolaan modal kerja
Konsep Cash Conversion Cycle
Latihan mendiagnosis
Manajemen Kas
Latihan menyusun cash plan
Manajemen Piutang
Latihan keputusan kebijakan
penjualan kredit
Manajemen Persediaan
Sumber dana jangka pendek

Jumlah Jam
Pelajaran
2

3

2

8

1
2
1
2
1
2
1
2
1
3

12

No
5.

Pokok Bahasan

Sub-Pokok Bahasan

Manajemen Aktiva Tetap
– capital budgeting (14)

Konsep dasar kriteria investasi
barang modal.
Contoh-contoh kasus keputusan
penganggaran barang modal.
Bagaimana nilai uang dipengaruhi
waktu kapan terjadi transaksi
(time value of money) dan rumusrumus discounting, disertai latihan
Jenis aliran kas yang relevan
dengan evaluasi proyek dan
latihan menyusun estimasi aliran
kas.
Indikator NPV, payback period,
annual equivalent dan IRR.
Latihan menghitung indikator di
atas
Kasus capital budgeting

Jumlah Jam
Pelajaran
2

3

2

3

4
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2. Manajemen Harga Pokok (24 Jpl)
A. Deskripsi
Di dalam situasi persaingan sekarang, setiap perusahaan untuk meningkatkan
marjin laba harus dapat menghitung biaya produknya, serta dapat
mengendalikan biaya tersebut dengan baik. Konsultan shidan shi perlu
menguasai pengetahuan dan ketrampilan membuat estimasi biaya dan
menganalisis perbedaan antara aktual dengan rencana untuk menghasilkan
dugaan adanya inefisiensi.
B. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti paket ini peserta mempunyai wawasan tentang biaya
pokok produksi, dapat menghitung biaya pokok produksi sebuah perusahaan
manufaktur, dapat membuat estimasi biaya suatu order dan suatu proses
tertentu, dan dapat melakukan analisis variansi serta menginterpretasikan
hasilnya untuk menemukan penyebab penyimpangan biaya.
C. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti paket ini peserta:
• Mengerti pentingnya menghitung dan mengendalikan biaya
• Mengerti konsep biaya langsung dan tidak langsung, dan biaya variabel
dan biaya tetap
• Mengetahui bagaimana biaya pokok produksi dan biaya pokok penjualan
dihitung, khususnya untuk perusahan manufaktur.
• Mengetahui dan dapat menghitung biaya suatu pesanan (job order cost)
dan biaya suatu proses (process costing).
• Mengetahui dan dapat melakukan analisa variansi serta mengidentifikasi
perbaikan yang perlu dilakukan.
D. Metode Pembelajaran
Pembelajaran menggunakan media kuliah, latihan individu, latihan kelompok,
serta diskusi. Fasilitator menyampaikan materi, mengajukan isu dan soal
untuk dikerjakan, dan didiskusikan oleh para peserta. Para peserta
diharapkan aktif mengerjakan soal latihan dan melakukan diskusi.
E. Media Pembelajaran
Pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas dengan menggunakan alat bantu
audio visual. Karena peserta harus berpartisipasi dengan mengerjakan soal
dan kasus, maka mereka harus menggunakan kalkulator.
Kegiatan OJT merupakan kagiatan yang melengkapi, di mana diharapkan
memberi kesempatan kepada peserta untuk menerapkan metode yang
dipelajari di kelas untuk mendiagnosis dan merumuskan usulan rencana
perbaikan.
14

No

Pokok Bahasan

1

Pengantar

2

Konsep dasar tentang
biaya

3

Sistem Akumulasi Biaya
dan Perhitungan Harga
Pokok

4

Estimasi biaya suatu
obyek

5.

Analisis Variansi dan
Pengendalian Manajerial

Sub-Pokok Bahasan
Mengapa Manajemen Biaya
penting bagi perusahaan.
Pengertian biaya
Cara penggolongan biaya menurut
obyek pengeluaran, menurut
fungsi utama perusahaan.
Klasifikasi biaya langsung dan tidak
langsung
Klasifikasi biaya tetap dan variabel
Biaya inventoriable dan biaya
periodic
Sistem perhitungan harga pokok
pada perusahaan manufaktur.
Latihan
Sistem biaya pesanan (job order
cost)
Sistem biaya proses (process
costing)
Latihan
Metode Activity Based Costing &
Latihan
Anggaran statik dan anggaran
fleksibel
Variansi harga dan variansi efisiensi
untuk biaya input langsung
Interpretasi dan analisis penyebab
variansi
Latihan-latihan

Jumlah Jam
Pelajaran
1
3

5

6

3
6

3. Manajemen Operasional (54 Jpl)
Silabus ringkas

Topik ini membahas pengertian konsep “monozukuri” dan
evaluasi (diagnostik) perusahaan manufaktur, dan
memberikan kemampuan untuk menggunakan teknikteknik dalam perancangan tataletak pabrik (plant layout),
perancangan produk dan proses, perancangan metoda
kerja, perencanaan dan pengendalian produksi serta
sistem pemeliharaan fasilitas pabrik dan K3 (keselamatan
dan kesehatan kerja)

15

Tujuan Instruksional
Umum (TIU)

•

•

•

•

•

•
•

Memberikan pemahaman tentang konsep
manozukuri, diagnostik perusahaan (shindan),
motivasi dan konsep kerja produktif, serta sistem
manufaktur dan tahapan dalam siklus manufaktur
Memberikan pemahaman tentang konsep 5 S, lean
manufacturing, cost plus vs. price minus vs. target
cost, lingkungan dinamik perusahaan, serta konsep
PDCA dan kaizen dalam rangka penetapan standar
kerja dan peningkatan kinerja perusahaan
Memberikan pemahaman tentang perancangan
produk dan perancangan proses/metoda kerja, peta
kerja (operation process chart, flow process chart,
man-machine chart, left-right hand chart) serta
penguasaan teknik pengukuran waktu baku (standard
time)
Memberikan pemahaman tentang efisiensi, efektivitas
dan produktivitas serta konsep sistem produksi JIT
(just in time) dan sistem fokus pada kendala (theory of
constraints)
Memberikan pemahaman dan penguasaan teknikteknik perancangan tataletak fasilitas, keseimbangan
lini (line balancing) dan penjadwalan produksi, serta
pemahaman konsep dan teknik pengendalian lantai
fabrik (shop floor control)
Memberikan pemahaman tentang sistem produksi
berbasis pesanan (make to order system)
Memberikan pemahaman sistem pemeliharaan
fasilitas pabrik dan K3

Daftar Pustaka
1. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, McGraw Hill, 2001
2. Sipper & Bulfin Jr., Production Planning, Control, and Integrations, McGraw
Hill, 1997
3. Fogarthy D.W., Blackstone J.H., Hoffmann T.R., Production and Inventory
Management, South Western Pub. Co, 1991
4. Heragu, S. S., Facility Design, Universe, Inc., 2006
5. Oden H.W., Langewater G.A., Lucier RA., Handbook of Material and Capacity
Requirement Planning, McGraw Hill, 1991
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4. Manajemen Proses (24 Jpl)
A. Deskripsi
Manajemen proses mencakup lingkup pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana dan membuat instruksi
produksi dalam lingkup industri kecil dan menengah

B. Tujuan Instruksional Umum
Calon konsultan diagnosis diharapkan dapat memahami ruang linkup
manajemen proses serta dapat mendiagnosis permasalahan dan memberikan
solusi dalam menjalankan kegiatan produksi.

C. Tujuan Instruksional Khusus
Menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam:
1. Menyusun rencana dan mambuat instruksi produksi dalam lingkup
industri kecil dan menengah.
2. Membuat aturan operasional kerja
3. Membuat analisis alur prosesi produksi.
4. Melakukan perbaikan proses di tempat kerja
5. Membuat perencanaan dalam melaksanakan layanan konsultansi
manajemen proses produksi sesuai dengan kebijakan perusahaan

D. Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan
No

Pokok Bahasan

1

Menyusun Rencana
Dan Membuat Instruksi
Produksi

2

Mengatur Operasional
Kerja

Sub Pokok Bahasan
Melakukan pengamatan lapangan.
Menganalisis informasi berapa buah
produksi dengan waktu dimulainya
produksi, selesainya sampai pada
deliverinya
Membuat laporan usulan perbaikan
Membuat Instruksi Produksi
Mempersiapkan data dan informasi
(termasuk urutan proses, jarak dan satuan
operasional kerja)
Mengolah data dan informasi terkait
dengan data lapangan, lini produksi dan
ruang lingkup proses produksi
Menganalisis data dan informasi sebagai

Jam
Pelajaran
2
2

2
2
2

2

2
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3

4

5

6

Menganalisis Alur
Proses Produksi Di
Tempat Kerja

Melakukan Perbaikan
Proses Di Tempat Kerja

Melakukan Layanan
Konsultansi Manajemen
Proses Produksi
Studi kasus

bahan penyempurnaan instruksi kerja
Membuat perbaikan sesuai dengan metode
Mempersiapkan data dan informasi sesuai
dengan L/O (Lay-out) di tempat kerja
Mengolah data dan informasi terkait
dengan data lapangan, lini produksi dan
ruang lingkup proses produksi.
Menganalisis data aktifitas
Membuat laporan alur produksi di tempat
kerja
Mempersiapkan pekerjaan perbaikan
proses.
Menyusun draft rencana perbaikan proses
tahunan
Memfinalisasi pencana perbaikan proses
tahunan
Membuat laporan hasil pekerjaan
perbaikan proses
Mempersiapkan draft rencana layanan
konsultansi manajemen proses.
Melaksanakan layanan konsultasi.
Membuat laporan hasil layanan
Studi kasus terintegrasi yang mencakup
materi 1,2 dan 3

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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E. Metode Pembelajaran
Pemberian studi kasus dan contoh nyata / ilustrasi penerapan dari beberapa
konsep secara intensif akan mempercepat pemahaman calon konsultan
diagnosa.

F. Media Pembelajaran
•
•

Media pembelajaran yang digunakan oleh instruktur berupa media
presentasi (notebook + LCD proyektor) beserta beberapa set studi kasus
baik studi kasus hipotetik maupun studi kasus nyata.
Media pembelajaran yang digunakan oleh calon konsultan diagnosis
berupa diktat, kalkulator dan alat tulis.
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6. Manajemen Persediaan (30 Jpl)
Silabus ringkas
Topik ini membahas pengertian manajemen persediaan
dan pembelian (inventory and procurement management)
dalam perusahaan manufaktur, baik dengan pendekatan
independen/dependen terhadap permintaan (demand
independent/dependent demand) maupun sistem kanban,
serta dasar pengertian pergudangan (warehousing),
kemitraan dengan pemasok dan distributor dalam suatu
rantai pasok (supply chain)
Tujuan Instruksional • Memberikan pemahaman tentang pengertian dan
Umum (TIU)
fungsi persediaan dan pembelian dalam perusahaan
manufaktur, serta sistem pengendalian persediaan
(inventory control)
• Memberikan pemahaman tentang klasifikasi
persediaan dan metoda perhitungan nilai persediaan
dan dampak masing-masing metoda perhitungan
persediaan terhadap perhitungan laba-rugi
• Memberikan pemahaman dan penguasaan teknikteknik penentuan kuantitas pemesanan ekonomis
atau economic order quantity (EOQ) baik tanpa
maupun dengan quantity discount, dan baik untuk
kondisi deterministik maupun untuk kondisi
probabilistik.
• Memberikan pemahaman dan penguasaan teknikteknik penentuan kuantitas produksi/manufaktur
ekonomis atau economic production/manufacturing
quantity (EPQ/EMQ)
• Memberikan pemahaman dan penguasaan teknikteknik penentuan ukuran lot pemesanan ekonomis
untuk produk yang bersifat diskrit yang mencakup
metoda lot for lot, EOQ, minimum ongkos per perioda,
minimum ongkos per unit, perioda pemesanan dan
keseimbangan part-period
• Memberikan pemahaman dan penguasaan teknikteknik material requirements planning (MRP) dan
fungsinya dalam sistem MRPII (Manufacturing
resource planning)
• Memberikan pemahaman dan penguasaan teknik
penentuan tingkat persediaan dengan sistem kanban
• Memahami strategi make or buy, sistem dan prosedur
pengadaan/pembelian (procurement/purchasing) dan
pergudangan, evaluasi pemasok serta dasar-dasar
manajemen rantai pasok (supply chain management)
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Daftar Pustaka:
1. Benton, Jr., W. C., Purchasing and Supply Management, McGraw Hill
International Edition, 2007
2. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, McGraw Hill, 2001
Sipper & Bulfin Jr., Production Planning, Control, and Integrations, McGraw
Hill, 1997
7. Manajemen Kualitas (54 Jpl)
A. Deskripsi
Manajemen kualitas untuk konsultan diagnostik (shindanshi) berisi konsep,
teknik dan metoda untuk peningkatan kualitas produk dan jasa. Peningkatan
kualitas ini diimplementasikan di seluruh organisasi perusahaan dalam siklus
input-proses-output yang mencakup mulai dari pengembangan produk dan
proses, serta seluruh rangkaian proses manufaktur dan rantai supply
(pemasok-input-proses-output-pelanggan). Untuk itu materi manajemen
kualitas untuk konsultan diagnostik (shindanshi) mencakup konsep kualitas,
peningkatan kualitas dengan perangkat kualitas (7 tools), penjaminan
kualitas, pengendalian proses, dan pengendalian produk (inspeksi).
Peningkatan kualitas tersebut dilaksanakan dalam kerangka sistem
manajemen kualitas secara komprehensif.
B. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti materi manajemen kualitas untuk konsultan diagnostik
(shindanshi) ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar
pentingnya peningkatan berkelanjutan dalam kerangka sistem manajemen
kualitas, mampu mengidentifikasi permasalahan (gap) kualitas dalam
organisasi, serta mampu melakukan pengendalian kualitas proses dan
produk.
C. Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Khusus
1. Konsep Kualitas (8 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
• Standar, persyaratan & fungsi (Comprehension)
• Pelanggan dan pemasok (Comprehension)
• Pengendalian kualitas produk dan proses (Comprehension)
• Biaya kualitas (Comprehension)
• Peningkatan berkelanjutan (Comprehension)
• Konsep baru CI: Six sigma (Knowledge)
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
• Memahami pengertian kualitas secara komprehensif
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•
•
•
•
•
•

Mengenal sistem penjaminan dan manajemen mutu
Memahami bahwa definisi kualitas berasal dari pelanggan
Memahami rangkaian pemenuhan kualitas dari mulai pemasok sampai
ke pelanggan
Memahami lingkup pengendalian kualitas produk dan proses (inputproses-output)
Memahami biaya dan manfaat peningkatan kualitas
Memahami konsep dasar (PDCA) dan maju (Six Sigma) untuk
peningkatan kualitas

2. Sistem penjaminan kualitas (8 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Framework awal sistem kualitas (Knowledge)
 Sistem penjaminan dan manajemen kualitas ISO9000 (Application)
 Model of excellence (Comprehension)
 Implementasi manajemen kualitas total (Application)
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
• Memahami perkembangan pengendalian, penjaminan dan
manajemen kualitas total
• Memahami karakteristik sistem penjaminan dan majemen kualitas
• Memahami metodologi perancangan sistem manajemen kualitas
• Mengenali proses dan menyusun prosedur operasi proses
• Melakukan implementasi sistem manajemen kualitas sebagai proses
belajar
• Memahami peningkatan sistem selanjutnya menuju model of
excellence
3. Perangkat kualitas (8 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
• Pengertian perangkat kualitas dalam peningkatan
(Comprehension)
• Perangkat kualitas (Synthesis)

kualitas

Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta diharapkan mampu:
• Memahami proses peningkatan kualitas dengan pendekatan GKM
(PDCA) dan Six Sigma (DMAIC)
• Memahami perlunya sejumlah perangkat kualitas dalam siklus inputproses-ouput
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•

•
•

Memahami dan menggunakan tujuh perangkat kualitas dasar
(histogram, peta kendali standar, diagram pareto, diagram sebab
akibat, lembar periksa, diagram pencar, dan peta stratifikasi)
Memahami pentingnya dan penggunaan aplikasi komputer yang
sesuai untuk peningkatan kualitas
Memahami dan menggunakan perangkat lain yang melengkapi dan
memperbaiki tujuh perangkat kualitas dasar seiring dengan
perkembangan ilmu dan teknologi

4. Pengendalian kualitas secara statistika (24 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Statistika dasar (Analysis)
 Sampling (Analysis)
 Pengendalian proses (Application)
 Pengendalian produk dengan inspeksi (Application)
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
• Memahami konsep dan mengimplementasikan metoda statistika
dasar untuk peningkatan kualitas
• Memahami dan mengimplementasikan teknik sampling
• Memahami dan mengimplementasikan perancangan dan perbaikan
proses
• Memahami, mengenali permasalahan dan mengimplementasikan
pengendalian proses dengan peta kendali
• Memahami, mengenali permasalahan dan mengimplementasikan
pengendalian produk dengan teknik-teknik inspeksi
D. Metoda Pembelajaran
Setiap pokok bahasan disampaikan dengan metoda pembelajaran kelas
(presentasi oleh instruktur) yang menjelaskan teori dan contoh aplikasi.
Diksusi dua arah dimungkinkan dalam proses pembelajaran tersebut. Untuk
memberikan pemahaman praktis, setiap pokok bahasan diberikan
pembahasan kasus selama sekurangnya 2 jam untuk pokok bahasan 1, 2, dan
3, dan sekurangnya 6 jam untuk pokok bahasan 4. Penggunaan aplikasi
komputer akan banyak membantu proses perhitungan dan presentasi.
E. Media Pembelajaran
Setiap pokok bahasan disampaikan dengan metoda pembelajaran kelas,
sehingga diperlukan media kelas (ruangan) yang dilengkapi dengan LCD
projector dan pengeras suara.
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8. Manajemen Pemasaran (60 Jpl)
A. Deskripsi
 Untuk dapat melakukan diagnosa yang baik terhadap masalah- masalah
yang dihadapi perusahaan di bidang pemasaran / penjualan dan
menyusun rekomendasi yang tepat , diperlukan pemahaman terlebih dulu
terhadap konsep – konsep dasar di bidang manajemen pemasaran –
manajemen penjualan dan strategi pemasaran.
 Memahami rencana pemasaran perusahaan dilengkapi dengan
kemampuan untuk mengevaluasinya dengan baik merupakan langkah awal
yang penting untuk dapat sampai pada diagnosa yang tepat terhadap
masalah – masalah yang dihadapi perusahaan dibidang pemasaran
 Dalam hal ketiadaan /ketidaklengkapan data atau keperluan pengecekan
validitas data yang diperoleh ( cross check), diperlukan kemampuan untuk
melakukan survey dan analisa pasar agar diagnosa dan rekomendasi yang
diberikan dapat tepat sasaran
 Salah satu bentuk penjabaran dari rencana pemasaran diberikan dalam
bentuk target dan rencana penjualan perusahaan. Kemampuan untuk
dapat memahami – mengevaluasi dan menyusun target dan rencana
penjualan merupakan langkah kedua yang penting dalam menemukan
diagnosa yang tepat terhadap masalah – masalah yang dihadapi
perusahaan dibidang penjualan
 Selanjutnya rencana penjualan perlu dilengkapi dengan penjabarannya
dalam berbagai program bauran pemasaran ( marketing mix). Kemampuan
untuk memahami – mengevaluasi dan menyusun penerapan rencana
penjualan dalam berbagai program bauran pemasaran yang baik
merupakan langkah ketiga yang penting agar diagnosa dan rekomendasi
yang diberikan dapat dibuat semakin operasional / detail
 Evaluasi terhadap realisasi berbagai rencana perusahaan khususnya
rencana pemasaran, rencana penjualan dan penerapan rencana penjualan
merupakan salah satu bentuk layanan konsultasi manajemen penjualan /
pemasaran. Melalui berbagai peralatan ( tools ) yang diberikan dalam
pelatihan ini , terbuka kemungkinan untuk melakukan diagnosa secara
lebih dini dan penyusunan rekomendasi dapat dilakukan dengan lebih
tajam. Disisi lain ,kepekaan untuk menemukan adanya masalah akan
meningkat melalui penggunaan peralatan ( tools ) tersebut
B. Tujuan Instruksional Umum:
1. Peserta Diklat mampu mendiagnosa masalah penjualan perusahaan dgn
baik
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2. Peserta Diklat Mampu memberikan rekomendasi / solusi terhadap
diagnosa masalah tsb
C. Pokok Bahasan
1. Pengantar
1.1. Manajemen Pemasaran
Tujuan Instruksional Khusus
Memahami Dasar – Dasar Pengetahuan dalam Manajemen Pemasaran
yang relevan untuk memudahkan pemahaman materi Pelatihan Diagnosa
Masalah Pemasaran & Penjualan IKM ( Topik : Manajemen Penjualan Shindan 2010 )
Sub Pokok Bahasan
• Pengertian – Pengertian Dasar dan Definisi – Definisi
• Beberapa cara berpikir / orentasi pemikiran dalam melakukan kegiatan
pemasaran
• Langkah- Langkah dalam melaksanakan Kegiatan Pemasaran
• Pasar dan Karakteristiknya
• Lingkungan Usaha / Pemasaran
• Persaingan Usaha dan karakteristiknya
• Segmentasi – Targeting & Positioning
• Strategi Pemasaran
• Marketing Mix dan Perkembangannya
• Biaya Pemasaran
1.2. Manajemen Penjualan
Tujuan Instruksional Khusus
Memahami Dasar – Dasar Pengetahuan dalam Manajemen Penjualan yang
relevan untuk memudahkan pemahaman materi Pelatihan Diagnosa
Masalah Pemasaran & Penjualan IKM (Topik: Manajemen Penjualan Shindan 2010)
Sub Pokok Bahasan
• Penjualan sebagai titik awal penggerak kegiatan usaha
• Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan
• Siklus Kehidupan produk
• Paket 4 P ( product – place – promotion – price ) dan peningkatan
penjualan
• Lingkup Tugas Manajemen Penjualan
• Wholesaling ( Penjualan Grosir) dan Retailing ( Penjualan Retail )
• Direct Selling
• Biaya Penjualan
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1.3. Strategi Pemasaran / Penjualan
Tujuan Instruksional Khusus
Memahami Dasar – Dasar Pengetahuan dalam Strategi Pemasaran yang
relevan untuk memudahkan pemahaman materi Pelatihan Diagnosa
Masalah Pemasaran & Penjualan IKM (Topik: Manajemen Penjualan Shindan 2010 )
Sub Pokok Bahasan
• Pengertian Dasar tentang Strategi
• Strategi Usaha, Strategi Pemasaran dan Strategi Penjualan
• Lingkungan Usaha dan karakteristiknya
• Beberapa pendekatan dalam perumusan strategi
• Model – Model Persaingan
• Peluang usaha dan konsep produk
• Penguasaan pasar ( market shares) sebagai fungsi dari posisi produk (
product positioning ) & usaha pemasaran ( marketing effort )
• Siklus kehidupan produk dan jenis strategi2 nya
• Karakteristik pelanggan dan Rancangan Marketing Mix

2. Merumuskan Rencana Pemasaran
Tujuan Instruksional Khusus
1. Memahami Pokok – Pokok Isi suatu Rencana Pemasaran
2. Memahami cara menyusun suatu Rencana Pemasaran
3. Mampu menyusun suatu Rencana Pemasaran sederhana
4. Mampu mengevaluasi keunggulan dan kelemahan suatu Rencana
Pemasaran
Sub Pokok Bahasan
• Pokok – pokok Isi Rencana Pemasaran (Marketing Plan )
• Membahas suatu Marketing Plan
• Membuat Marketing Plan sederhana
• Menganalisis suatu Marketing Plan

3. Melakukan Survey dan Analisis Pasar
Tujuan Instruksional Khusus
1. Memahami data & informasi yang diperlukan untuk melakukan Analisa
Pasar
2. Mengenal metoda – metoda pengumpulan data & informasi yang
diperlukan
3. Mengenal cara mengolah data hasil survey pasar
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Sub Pokok Bahasan
• Survey Pasar dan Kegunaannya
• Jenis – Jenis survey pasar
• Merencanakan dan melaksanakan survey pasar
• Jenis – jenis data dan metoda pengumpulan data
• Menganalisa dan mengintepretasi data hasil survey pasar

4. Merencanakan Penjualan
Tujuan Instruksional Khusus
1. Memahami cara melakukan perencanaan penjualan
2. Mampu menyusun rencana penjualan sederhana
Sub Pokok Bahasan
• Mekanisme penyampaian usulan target penjualan
• Contoh Usulan Rencana Penjualan
• Langkah – langkah penyusunan target penjualan dan rencana penjualan
• Data dan Informasi yang diperlukan untuk penyusunan rencana
penjualan

5. Menerapkan Rencana Penjualan
Tujuan Instruksional Khusus
1.
2.
3.

Mampu menjabarkan rencana penjualan dalam kebijakan promosi
penjualan yang sesuai
Mampu menjabarkan rencana penjualan dalam kebijakan distribusi
yang sesuai
Mampu menjabarkan rencana penjualan dalam Kebijakan harga yang
sesuai

Sub Pokok Bahasan
• Kebijakan promosi penjualan dan tujuannya
• Jenis – Jenis Promosi Penjualan
• Perangkat – perangkat promosi penjualan untuk pelanggan , retailer
dan wholesaler serta kegunaannya
• Beberapa pedoman melakukan promosi penjualan
• Kebijakan Distribusi Produk ( merchandising ) & strategi – strateginya
( 5 R ; diferensiasi ; dst )
• Kebijakan harga penjualan dan tujuannya
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6. Melaksanakan Layanan Konsultasi Manajemen Penjualan
Tujuan Instruksional Khusus
Mampu menganalisa
dikonsultasikan

permasalahan

penjualan

atas

produk

yang

Sub Pokok Bahasan
• Analisa Penjualan
• Rasio realisasi penjualan terhadap rencana
• Analisa fluktuasi musiman
• Analisa ABC dan diagram pareto
• Kontribusi nilai penjualan terhadap keuntungan
• Analisa PPM
• Diagram Z
Setelah mengikuti pokok – pokok bahasan diatas diharapkan
• Peserta Diklat memahami berbagai konsep dasar dibidang manajemen
pemasaran – manajemen penjualan dan strategi pemasaran yang relevan
dengan kemampuan untuk melakukan diagnosa permasalahan perusahaan
di bidang pemasaran dan penjualan serta menyusun rekomendasinya
• Peserta Diklat mampu membaca dan memahami rencana pemasaran
perusahaan – mengevaluasi dan memperbaikinya atau membuat rencana
pemasaran perusahaan
• Peserta Diklat mampu melakukan survey dan analisa pasar untuk melakukan
pengecekan terhadap data yang diperoleh ( cross check) ataupun untuk
melengkapi kebutuhan data pemasaran / penjualan perusahaan baik secara
langsung – maupun tidak langsung ( studi dokumen, internet, dst )
• Peserta Diklat mampu membaca dan memahami rencana penjualan
perusahaan ,mengevaluasi dan memperbaikinya atau membuat rencana
penjualan baru untuk perusahaan
• Peserta Diklat mampu membaca dan memahami penjabaran rencana
penjualan perusahaan dalam komponen – komponen bauran
pemasarannya, mengevaluasi dan memperbaikinya atau membuat
penjabaran yang baru dari rencana penjualan kedalam komponenkomponen bauran pemasarannya untuk perusahaan
• Peserta Diklat mampu menganalisa dan mendiagnosa masalah penjualan
perusahaan
D. Metoda Pembelajaran
Presentasi, Tanya-Jawab, Diskusi, dan Latihan .
E. Media Pembelajaran
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Setiap pokok bahasan disampaikan dengan metoda pembelajaran kelas,
sehingga diperlukan media kelas (ruangan) yang dilengkapi dengan LCD
projector dan pengeras suara.

9. Manajemen SDM/Personalia (48 Jpl)
A. Deskripsi Singkat.
Manajemen Ketenagakerjaan merupakan serangkaian tindakan dalam hal
penarikan tenaga kerja,seleksi,pengembangan, pemeliharaan dan
penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan
individu maupun tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai
tujuan tersebut,study manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana
seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan,
mengevaluasi dan memelihara tenaga kerja dalam jumlah ( kuantitas) dan
susunan keterampilan ( kualitas ) yang tepat.
B. Tujuan Pembelajaran Umum ( TPU ).
Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami
tentang konsep Manajemen
Personalia dan Ketenagakerjaan serta
Hubungan Industrial
C. Tujuan Pembelajaran Khusus ( TPK )
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami
dan menjelaskan :
1. Arti penting dan peranan serta cakupan manajemen personalia dan
ketenaga kerjaan dalam dunia usaha.
2. Sikap dan perilaku yang tepat terhadap praktek pelaksanaan manajemen
personalia dan ketenagakerjaan untuk tercapainya efisiensi dan
efektifitas tenaga keraja dalam menjalankan organisasi perusahaan..
3. Penyelesaian secara menyeluruh setiap persoalan dan permasalahan
yang berhubungan dengan peran tenaga kerja.
D. Pokok Bahasan.
1. Pengantar Manajemen Personalia dan Ketenaga kerjaan.( 6 jpl)
2. Analisa Pekerjaan & Evaluasi Personalia.( 5 jpl)
3. Penerimaan,Pempatan,Kontrol Pekerjaan ( 5 jpl)
4. Investigasi Kesadaran (4 jpl)
5. .Kontrol Upah ( 4 jpl)
6. Pendidikan Karyawan ( 4 jpl)
7. Manajemen Hubungan Manusia. ( 4 jpl )
8. Cara Pelaksanaan Diagnosa Ketenaga Kerjaan. (4 jpl)
9. Latihan Desain Sistem Personil (4 jpl)
28

10. Hubungan Industrial ( 8 jpl).
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F. SUB POKOK BAHASAN .
1. Pengantar Manajemen Personalia dan Ketenaga kerjaan.
1.1.Tujuan dan Sasaran
1.2. Kebijakan dan Strategi
1.3.Sistim dan Sasaran
1.4.Sistim Pengelolaan
2. Analisa Pekerjaan & Evaluasi Personalia.
2.1. Metode Survey Moral Kerja
2.2 .Metode Analisa Pekerjaan.
2.3. Bagan Sistim Personalia
2.4. Ringkasan Sistim Personalia
2.5. Sistim Evaluasi Personalia.
3. Penerimaan,Pempatan,Kontrol Pekerjaan
3.1. Cara Membuat Rencana Penerimaan .
3.2. Sistem anggaran penerimaan
3.3.Cara Membuat rencana penerimaan
3.4. Sistem anggran penerimaan.
3.5.Pola pikir penempatan Personal
3.6.Sistem Penempatan dan Mutasi.
3.7. Metode Kontrol Pekerjaan.
3.8. Jam kerja
3.9. Cara membuat peraturan klerja.
4. Investigasi Kesadaran
4.1. Arti Investigasi Kesadara.
4.2 .Metode Investigasi Kesadaran
5. Kontrol Upah
5.1. Arti Upah Menurut Majikan dab Buruh
5.2. Upah Individu
5.3. Penetapan Besarnya Upah
5.4 pola pikir struktur upah
5.5. Penerapan struktur upah dan un sur penetapan Upah.
6. Pendidikan Karyawan
6.1 Arti Pendidik,an & Pelatihan.
6.2. Struktur Diklat di dalam perusaan
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6.3. OJT ( On the Job Training)
6.4. Kepuasan Pelanggan dan Kontro Target.
7. Manajemen Hubungan Manusia.
7.1. Teori hubungan Manmusia.
7.2. Kebijakan peningkatan mortal tempat kerja.
7.3. Cara melaksanakan kelom[pok kecil.
8. Cara Pelaksanaan Diagnosa Ketenaga Kerjaan.
8.1. Prosedur Perusahaan Manufactur.
8.2. Cara membuat usulan
improvement.
9. Latihan Desain Sistem Personalia
10. Hubungan Industrial
10.1. Pengertian HI
10.2. Hubungan Kerja
10.3. Perselisihan HI
10.4. Mogok Kerja
10.5. Pemutusan Hubungan Kerja.
G. METODOLOGI
Metode pelatihan menggunakan metode belajar orang dewasa ( Andragogi ).
Penyajian dilakukan dalam bentuk :
1. Kuliah / ceramah
2. Diskusi pleno / kelompok.
3. Pengisian daftar kuesioner.
H. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Handout
2. Laptop / LCD
3. Whiteboard / Flip chart.
4. Lembar kerja study kasus
2.2.2. Silabus Mata Pelajaran Pendukung
Adapun silabus dari mata pelajaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Industri Kecil Menengah
A. Deskripsi
Manajemen Industri Kecil dan Menengah untuk konsultan diagnostik
(shindanshi) berisi konsep manajemen industri kecil dan menengah yang
meliputi: konsep dasar manajemen industri kecil, kelompok industri kecil, dan
implementasi pembinaan industri kecil di Indonesia.
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B. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti materi manajemen industri kecil dan menengah untuk
konsultan diagnostik (shindanshi) ini, peserta diharapkan mampu memahami
konsep dasar manajemen industri kecil dan menengah, mampu
mengidentifikasi kelompok industri kecil, serta mampu mengimplementasikan
pembinaan industri kecil
C. Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Khusus
1. Konsep Kualitas (2 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Konsep Dasar Manajemen
 Pengantar Manajemen Usaha Kecil
 Definisi Industri Kecil
 Permasalahan Industri Kecil (Non-factory Industry)
 Kemampuan Industri Kecil untuk bersaing dalam perekonomian
modern
 Kekuatan yang berpengaruh pada Industri Kecil
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta diharapkan mampu:
 Memahami konsep dasar manajemen sebagai dasar untuk melakukan
diagnosis pengelolaan IKM.
 Memahami konsep dasar manajemen industri kecil dan menengah
dalam pengelolaan secara efisien dan efektif.
 Memahami kemampuan industri kecil pada persaingan perekonomian
modern.
2. Perangkat kualitas (2 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Kelompok Industri Kecil
 Perkembangan Industri Kecil
 Investasi, Kriteria untuk memilih Produk atau Teknik pada Industri
Kecil
 Kebijakan Pengembangan Industri Kecil
 Potensi dan Limitasi Pengembangan Industri Kecil
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
 Memahami konsep pengelompokkan industri kecil sebagai dasar
pengelolaan IKM.
 Memahami konsep kebijakan pengembangan Industri Kecil.
 Memahami potensi dan limitasi industri kecil pada pengembangan
Industri Kecil
3. Sistem penjaminan kualitas (2 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
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Konsep Pembinaan Industri Kecil
Program Pengembangan Industri Kecil
Perkembangan Pembinaan Industri Kecil di Indonesia
Penciptaan Iklim Usaha (Dimensi Konstektual):
Interaksi Perusahaan dan Lingkungan
Identifikasi karakteristik Lingkungan Usaha

Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
 Memahami konsep pembinaan industri kecil sebagai
perkembangan IKM.
 Memahami kebijakan pembinaan Industri Kecil di Indonesia.

dasar

D. Metoda Pembelajaran
Setiap pokok bahasan disampaikan dengan metoda pembelajaran kelas
(presentasi oleh instruktur) yang menjelaskan teori dan contoh aplikasi.
Diksusi dua arah dimungkinkan dalam proses pembelajaran tersebut dan
untuk memberikan pemahaman praktis, diberikan pembahasan kasus.
E. Media Pembelajaran
Setiap pokok bahasan disampaikan dengan metoda pembelajaran kelas,
sehingga diperlukan media kelas (ruangan) yang dilengkapi dengan LCD
projector dan pengeras suara.
2. Pengetahuan Industri
A. Deskripsi
Pengetahuan industri mencakup lingkup perancangan, pengukuran dan
perencanaan proses suatu produk manufaktur. Calon konsultan diagnosis
diharapkan dapat mengkomunikasikan suatu rancanangan produk
menggunakan gambar teknik, melakukan inspeksi menggunakan alat ukur serta
memahami proses manufaktur yang diperlukan untuk membuat produk
tersebut.
B. Tujuan Instruksional Umum
Memberikan calon konsultan diagnosis pengetahuan yang komprehensif
tentang dasar-dasar proses pemesinan dan mesin perkakas, proses forming
dan molding, metrology dan aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis
sistem manufaktur.
C. Tujuan Instruksional Khusus
1. Mampu menyajikan dan mengintepretasikan gambar teknik standar.
2. Memahami jenis-jenis alat ukur serta mampu memilih dan menggunakan
alat ukur yang sesuai.
3. Memahami konsep toleransi serta kaitannya dalam perancangan teknik.
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4. Memberikan pemahaman terhadap perkembangan proses manufaktur
meliputi: pengecoran, pembentukan plastik, pembentukan logam, lembar
logam, operasi pemesinan, pemesinan non-tradisional dan proses
perakitan.

D. Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan
No

Pokok Bahasan

1

Gambar teknik

2

Alat ukur dan toleransi

3

Proses manufaktur

Sub Pokok Bahasan

Pentingnya gambar teknik
Standar gambar teknik
Pengertian pengukuran
Proses pengukuran
Toleransi umum & ISO
Pengantar Proses manufaktur
Pengecoran logam
Proses pembentukan plastik
Pembentukan logam
Proses lembar logam
Operasi pemesinan
Proses pemesinan non-tradisional
Proses pengelasan & perakitan

Jam
Pelajaran
(24 jam)
1
4
1
1
1
3
2
2
1
3
2
2
1

E. Metode Pembelajaran
Pemberian ilustrasi proses operasi dari setiap teknologi proses secara visual
akan mempercepat pemahaman calon konsultan diagnosis. Untuk
menjadikannya menarik, ilustrasi dapat diperoleh mahasiwa melalui OJT
dengan mengunjungi industri-industri kecil

F. Media Pembelajaran
• Media pembelajaran yang digunakan oleh instruktur berupa media
presentasi (notebook + LCD proyektor) beserta beberapa set audio visual
tentang aneka proses manufaktur.
• Media pembelajaran yang digunakan oleh calon konsultan diagnosis berupa
diktat, alat ukur dan alat tulis.
3. Inovasi Bisnis
a. Inovasi Bisnis
1. Deskripsi
Perkembangan industri kecil menengah dalam masyrakat Indonesia perlu
ditingkatkan, agar dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.
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Bentuk pengembangan antara lain dari sisi bentuk “ Perencanaan
Pembaharuan Manajemen dan Perencanaan Pengembangan Bisnis (
Inovasi BIsnis / Inovasi Kewirausahaan ).
Seperti diketahui tanpa kreasi dan inovasi, suatu perusahaan bisnis, tidak
akan mampu bertahan, apalagi berkembang dalam situasi persaingan
bisnis yang sangat dinamis dewasa ini.
Dengan kondisi persaingan tersebut, kepada para Calon Konsultan IKM [
Shindan SHi ] perlu diberi bahan ajar yang berkaitan dengan perencanaan
pembaharuan manajemen dan pengembangan bisnis, dengan harapan
mereka dapat mentransfer ilmu ini kepada para wirausahawan /
pengusaha/ pembisnis, dan para calon wirausaha , yang baru mulai terjun
ke dunia usaha / bisnis.
2. Tujuan Insruksional Umum ( Tujuan Pembelajaran Umum )
Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta secara umum dapat
menjelaskan bahwa dalam inovasi bisnis perlu dilakukan perencanaan
pembaharuan manajemen dan perencanaan pengembangan bisnis yang
berlandaskan kreativitas dan inovasi dalam upaya pengembangan daya
saing perusahaan industri kecil dan memengah.
3. Tujuan Instuksional ( Tujuan Pembelajaran Khusus )
Setelah para peseta mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu:
a. Menjelaskan arti dan manfaat kreativitas dan inovasi dalam bisnis
b. Memahami perlunya dan manfaat perencanaan dalam pengembangan
bisnis
c. Kepemimpinan dalam Inovasi Bisnis
d. Kreasi dan inovasi dalam pemecahan masalah
e. Jalan menuju wirausaha / pembisnis sukses
4. Pokok Bahasan
a. Perencanan Pembaharuan Manajemen Bisnis
b. Pengembangan Kepemimpinan dalam Inovasi Bisnis
5. Sub Pokok Bahasan
a. Kreativitas dan Inovasi dalam bisnis
b. Perencanaan dalam pengembangan bisnis
c. Kepemimipinan dalam inovasi bisnis
d. Kreasi dan inovasi dalam pemecahan masalah
e. Menuju Pembisnis Sukses

6. Jumlah Jam Pelajara : 16 Jpl
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7. Metode Pembelajaran
a. Tatap muka / kuliah
b. Bermain peran /energizer
c. Diskusi
d. Studi Kasus
8. Media Pembelajaran
a. White Board /Spidol
b. Microfon
c. Laptop / Komputer
d. Hand Out / Power point
e. Flipchart / Kertas Kerja FC
b. Perencanaan Bisnis
1. Deskripsi
Business Plan (Perencanaan Usaha) merupakan bagian dari materi
pembelajaran Kewira Usahaan dan Inovasi Bisnis.
Perencanaan Usaha ( Business Plan) adalah suatu dokumen tertulis yang
rinci mengenai suatu usaha baru yang akan didirikan, maupun untuk
rencana pengembangan / perluasan usaha.
Sedangkan kegiatan bisnis sendiri, dapat didefiniskan sebagai suatu
kegiatan yang dapat dilakukan secara individu, maupun kelompok yang
terorganisir dalam suatu institusi, dengan tujuan menghasilkan atau
memasarkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena
itu sebenarnya dalam kegiatan bisnis mengandung dua hal yang utama ,
yaitu proses produksi dan pemasaran barang / jasa.
Pembuatan perencanaan usaha (business plan) dimaksudkan agar, para
peserta diklat mampu membimbing para pengusaha kecil dan menengah
(IKM) yang akan memulai usahanya maupun yang akan mengembangkan
usahanya membuat suatu perencaanaan usaha yang baik, berdasarkan
asumsi – asumsi dasar yang ditetapkan pada saat pembuatan rencana
usaha tersebut.
Agar dapat menghasilkan wira usaha yang memiliki rencana jauh kedepan,
maka para peserta diklat digali kemampuannya untuk merencanakan
suatu jenis usaha dengan terlebih dahulu menyaring, jenis usaha yang
potensial dapat dikembangkan untuk jangka panjang. Dalam penyaringan
jenis usaha ini, digunakan metoda penyaringan dari aspek – aspek :
pemasaran, ketersediaan bahan baku untuk jangka panjang, ketersediaan
teknologi , tersedianya tenaga kerja terampil serta aspek dukungan
peraturan pemerintah.
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Dari aspek tersedianya modal usaha, baik untuk investasi maupun untuk
modal kerja, para peserta menggali harta mereka, dengan menuangkan
dalam bentuk Neraca Sederhana yang akan dijadikan modal usahanya.
Agar berwawasan jauh kedepan, dapat menciptakan wirausaha yang siap
untuk bersaing jauh kedepan, maka para peserta digali kemampuannya
untuk mengekspresikan Visi usahanya, serta dijabarkan dalam misi – misi
sebagai rencana kerja untuk menjawab tantangan Visi tersebut.
Membuat suatu perencanaan usaha yang rasional, merupakan suatu
jembatan untuk memulai suatu usaha, sehingga harus membuat suatu
jembatan yang kokoh. Karena gagalnya para calon wira usaha atau
pengusaha, diawal usaha mereka, adalah akibat tidak mampu merancang
Perencanaan Usaha (Business Plan) yang baik. Sehingga begitu memasuki
dunia bisnis, banyak hal yang tidak terduga mincul, dan tidak tahu apa
yang harus dilakukan.
Dengan menetapkan asumsi – asumsi dasar dan mengenali aaspek – aspek
pemasaran, produksi, organisasi dan manajemn serta aspek keuangan,
maka akan lebih cepat diantisipasi apabila terjadi penyimpangan /
perubahan dari yang direncanakan
2. TIU
Tujuan pembelajaran umum, para peserta diklat akan mampu membuat
suatu perencanaan usaha (business plan) yang baik.
3. TIK
Tujuan pembelajaran khusus, setelah selesai mengikuti diklat para peserta
diklat akan mampu :
1) Membuat neraca pribadi sederhana
2) Memilih jenis usaha sesuai dengan potensi daerahnya
3) Mengekspresikan suatu ” Visi Usahanya”
4) Menjabarkan misi – misi nya untuk mencapai tujuan yang dinyatakan
dalam visinya
5) Merencanakan aspek pemasaran produknya
6) Merencanakan aspek produksi
7) Merencanakan aspek organisasi dan manajemen
8) Membuat analisa keuangan
4. Pokok Bahasan
Membuat suatu Perencanaan Usaha (Business Plan)
5. Sub Pokok Bahasan
1) Pengertian perencaanaan usaha
2) Membuat neraca pribadi sederhana
3) Memilih jenis usaha sesuai dengan potensi daerahnya
4) Mengekspresikan suatu ” Visi Usahanya”
5) Menjabarkan misi uasaha
6) Merencanakan aspek pemasaran produknya
7) Merencanakan aspek produksi
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8) Merencanakan aspek organisasi dan manajemen
9) Membuat analisa keuangan
6. Jumlah Jam Pelajaran
Delapan Jam Pelajaran (8 JPL)
7. Metoda Pembelajaran
Metoda pembelajaran dilakukan dengan metoda pembelajaran orang
dewasa (andragogi) dengan cara :
 Penjelasan materi / kuliah
 Diskusi
 Latihan
8. Media Pembelajaran
 LCD (Infocus)
 Laptop (Note book)
 Flashdisc, remote mouse dan pointer
 Handout (Modul dan power point
 Plif Chart dan lembar study kasus

4. Manajemen Informasi
A. Deskripsi
Pendidikan dan pelatihan ini memberikan pengetahuan dan kemampuan
dalam melakukan diagnosis masalah di industri kecil yang terkait dengan
pengelolaan administrasi dan sistem informasi manajemen operasi industri
kecil serta memberikan saran-saran perbaikan agar tercapai efektivitas dan
efisiensi pengelolaan operasi perusahaan.
B. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan menguasai
konsep dan keterampilan dasar dalam pengelolaan administrasi dan sistem
informasi manajemen untuk mengelola operasi industri kecil serta
memanfaatkannya untuk mendiagnosa permasalahan ketidak efektifan dan
ketidakefisienan manajemen administrasi dan sistem informasi manajemen
sehingga dapat memberikan saran-saran perbaikannya.
C. Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Khusus
No
1

Pokok Bahasan
Penanganan dan
Perbaikan Administrasi

Sub Pokok Bahasan
1.1 Masalah administrasi
bisnis
1.2 Teknik analisis
administrasi
1.3 Pembuatan diagram alir
(flow chart) proses

TIK
Peserta memahami
dan dapat melakukan
analisis pada
administrasi bisnis
untuk melakukan
perbaikan serta
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administrasi

2

Pengantar Teknologi
Informasi untuk
Industri

3

Sistem Informasi untuk
Industri Manufaktur

4

Siklus pengembangan
sistem informasi

5

Analisis Kebutuhan dan
Penyusunan Spesifikasi

2.1 Pengertian teknologi
informasi
2.2 Sistem komputer
2.3 Komputerisasi
administrasi bisnis
2.4 Pemanfaatan teknologi
dan sistem informasi
untuk manajemen industri
3.1 Aspek fungsional dan
aspek proses dalam
industri manufaktur
3.2 Sistem informasi
pemasaran
3.3 Sistem informasi produksi
3.4 Sistem informasi
keuangan
3.5 Sistem informasi sumber
daya manusia
3.6 Konsep enterprise
resource planning
4.1 Stakeholders
pengembangan sistem
informasi
4.2 Perspektif pengembangan
sistem informasi
4.3 Konsep dasar
pengembangan sistem
informasi
4.4 Metode pengembangan
sistem informasi
4.5 Prinsip-prinsip
pengembangan
5.1 Pengertian kebutuhan
(requirements)
5.2 Proses penemuan
kebutuhan
5.3 Analisis masalah dan
kesempatan
5.4 Perumusan kebutuhan
dan dokumentasi
spesifikasi

menggunakan teknik
diagram alir (flow
chart)
Peserta memahami
pengertian teknologi
dan sistem informasi
serta pemanfaatannya
untuk pengelolaan
perusahaan

Peserta memahami
pemanfaatan sistem
informasi untuk
peningkatan
performansi
fungsional perusahaan
serta memahami
konsep proses bisnis
untuk
mengintegrasikan
fungsi dalam
perusahaan
Peserta memahami
proses pengembangan
sistem informasi dan
metodologi dalam
pengembangan sistem
informasi.

Peserta mampu
menemukan dan
mendefinisikan
kebutuhan kemudian
membuat dokumen
spesifikasi untuk
menyelesaikan
masalah atau
memanfaatkan
kesempatan perbaikan
pada pengelolaan
perusahaan
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6

Pemodelan proses

6.1 Konsep proses dan teknik
pengenalan proses
6.2 Metode data flow
diagram (DFD)

7

Pemodelan data

7.1 Konsep data dan basis
data
7.2 Pemodelan data dengan
metode entity
relationship diagram
(ERD)

8

Perancangan dan
Implementasi Sistem
Informasi

8.1 Perancangan input dan
output
8.2 Pembuatan aplikasi dan
basis data
8.3 Langkah-langkah
implementasi sistem
informasi

9

Diagnosis administrasi
dan sistem informasi
manajemen

9.1 Pendefinisian masalah
9.2 Teknik diagnosis
9.3 Pelaporan

Peserta mampu
melakukan analisis
proses dan
memodelkannya
dengan teknik DFD,
sesuai spesifikasi
Peserta mampu
mendefinisikan data
pada proses dan
memodelkannya
dengan teknik ERD
untuk membentuk
basis data
Peserta mampu
merancang interface
untuk input-output,
mendefinisikan
aplikasi dan basis data
sederhana serta
memahami langkahlangkah implementasi
sistem informasi
Peserta mampu
melakukan diagnosis
masalah terkait
administrasi dan
sistem informasi
manajemen

D. Jumlah Jam Pelajaran
- 48 jam pelajaran
E. Metode Pembelajaran
- Kuliah
- Diskusi
- Latihan
- Studi Kasus
F. Media Pembelajaran
- In-Focus
- White Board
- Komputer dengan paket perangkat lunak MS Acess
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5. Nesoisasi Bisnis
A. Tujuan
1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu
menjelaskan dan menerapkan negosiasi, persiapan negosiasi, dan
penerapan negosiasi.
2. Tujuan Iinstruksional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu:
 menjelaskan pengertian negosiasi, mencakup: alasan, tujuan, waktu,
bentuk, krietria, komunikasi, hambatan dan kerangka kerja negosiasi;
 menjelaskan persiapan negosiasi, mulai dari negosiator, persiapan
sebelum, sedang dan sesudah negosiasi
 menjelaskan strategi dan taktik negosiasi, mengatasi kesulitan dan
kemacetan negosiasi; serta pengembangan budaya negosiasi
B. Pokok Bahasan

1. Negosiasi
2. Persiapan Negosiasi
3. Pelaksanaan Negosiasi
C. Sub Pokok Bahasan
1. Negosiasi
 Mengapa melakukan negosiasi
 Tujuan negosiasi
 Kapan saat bernegosiasi
 Bentuk diskusi dalam negosiasi
 Pemecahan masalah
 Kriteria negosiasi efektif
 Hambatan negosiasi
 Kerangka kerja negosiasi.
2. Persiapan Negosiasi
 Persiapan negosiator
 Persiapan sebelum negosiasi
 Persiapan selama negosiasi
 Persiapan sesudah negosiasi
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3. Pelaksanaan Negosiasi
 Penentuan strategi
 Tawar menawar ke arah persetujuan
 Proses pengendalian
 Unsur manusia dan lingkungan
 Pedoman negosiasi
 Strategi memenangkan negosiasi
 Mengatasi kesulitan dan kemacetan negosiasi
 Budaya negosiasi
D. Kegiatan Belajar-mengajar

Tahap

1

2.

Media
dan alat
pembelajaran

Kegiatan
Pengajar

Kegiatan
Peserta

Pendahuluan
 Salam pembukaan
 Ice breaking
 Menjelaskan deskripsi mata
diklat
 Menjelaskan TIU dan TIK

memperhatikan
memperkenalkan
diri
memperhatikan
memperhatikan

papan tulis,
notebook
computer,
LCD, bahan
ajar

10
menit

memperhatikan/
bertanya/menya
mpaikan
pendapat dan
mengerjakan
latihan

papan tulis,
notebook
computer,
LCD, bahan
ajar

80

Waktu

Membahas Pokok Bahasan
Negosiasi, tentang:
 Pengertian negosiasi
 Mengapa melakukan
negosiasi
 Tujuan negosiasi
 Kapan saat bernegosiasi
 Bentuk diskusi dalam
negosiasi
 Pemecahan masalah
 Kriteria negosiasi efektif
 Hambatan negosiasi
 Kerangka kerja negosiasi
 Menyampaikan rangkuman
pokok
Bahasan
 Memberikan latihan

menit
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3.

Membahas Pokok Bahasan
Persiapan Negosiasi, tentang:
 Persiapan negosiator
 Persiapan sebelum
negosiasi
 Persiapan selama negosiasi
 Persiapan sesudah
negosiasi
 Menyampaikan rangkuman
pokok bahasan
 Memberikan latihan

4.

Membahas Pokok Bahasan
Pelaksanan Negosiasi,
tentang:
 Penentuan strategi
 Tawar menawar ke arah
persetujuan
 Proses pengendalian
 Unsur manusia dan
lingkungan
 Pedoman negosiasi
 Strategi memenangkan
negosiasi
 Mengatasi kesulitan dan
kemacetan negosiasi
 Budaya negosiasi
 Menyampaikan rangkuman
pokok bahasan
 Memberikan latihan

5.

memperhatikan/
bertanya/menya
mpaikan
pendapat dan
mengerjakan
latihan

papan tulis,
notebook
computer,
LCD, bahan
ajar

memperhatikan/
bertanya/menya
mpaikan
pendapat dan
mengerjakan
latihan

papan tulis,
notebook
computer,
LCD, bahan
ajar

130
menit

memperhatikan/
bertanya/menya
mpaikan
pendapat dan
mengerjakan
latihan

papan tulis,
notebook
computer,
LCD, bahan
ajar

10
menit

130
menit

Penutup
 Mereview pokok-pokok
bahasan
 Memberikan kesempatan
kepada peserta yang masih
ingin
bertanya/menyampaikan
pendapat
 Mengakhiri proeses
pembelajaran
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6. Ekspor & Impor
A. Deskripsi
Pengetahuan Ekspor dan Impor untuk konsultan diagnostik (shindanshi) berisi
pengetahuan terhadap kebijakan ekspor dan impor di Indonesia, kebijakan IJEPA,
dan tata niaga barang.
B. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti materi ekspor dan impor untuk konsultan diagnostik
(shindanshi) ini, peserta diharapkan mampu memahami prosedur ekspor dan
impor di Indonesia, tata niaga barang di Indonesia, serta produk-produk yang
masuk dalam kerjasama IJEPA.
C. Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Khusus
1. Pengertian dan Prosedur Ekspor (1 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Pengertian Ekspor
 Prosedur Ekspor
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta diharapkan mampu:
 Memahami konsep dasar ekspor.
 Memahami konsep dasar prosedur ekspor di Indonesia
2. Tata Niaga Barang (4 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Pengertian Umum Surat Keterangan Asal (SKA)
 Pengurusan SKA
 Pengertian Generalized System of Preferences (GSP)
 Manfaat SKA
 Jenis Dokumen SKA
 Persyaratan Penerbitan SKA
 Instansi Penerbit SKA
 Sistem Penerbitan SKA
 Tata Cara Pengisian SKA
 Stempel atau Cap Khusus SKA
 Masa Berlaku SKA
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 Verifikasi SKA
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
 Memahami tata niaga barang khususnya yang berkaitan dengan Surat
Keterangan Asal (SKA) barang, meliputi; jenis dokumen, persyaratan
penerbitan, sistem penerbitan, tata cara pengisian, masa berlaku,
dan verifikasi.
3. Ketentuan Asal Barang IJEPA dan Tata Cara Pengisian Form IJEPA (1 jam
pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Perkembangan IJEPA
 Kriteria Asal Barang IJEPA
 Bukti Dokumen IJEPA
 Persyaratan Untuk Memperoleh Preferensi IJEPA
 Tata Cara Pengisian Certificate of Origin Form IJEPA
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
 Memahami latar belakang terjalinnya kerjasama IJEPA
 Memahami barang-barang yang masuk dalam kategori IJEPA
4. Kebijakan Impor (2 jam pelatihan)
Pokok bahasan ini mencakup sub pokok bahasan berikut:
 Kebijakan Impor
 Ketentuan Umum di bidang Impor Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 299/MPP/KEP/7/1997
 Kebijakan Tata Niaga Impor
 Pelaksana Impor
 Barang-barang yang diatur Tata Niaga Impor
Setelah mengikuti pokok bahasan ini peserta di harapkan mampu:
 Memahami kebijakan impor di Indonesia
D. Metoda Pembelajaran
Setiap pokok bahasan disampaikan dengan metoda pembelajaran kelas
(presentasi oleh instruktur) yang menjelaskan teori dan contoh aplikasi.
Diksusi dua arah dimungkinkan dalam proses pembelajaran tersebut dan
untuk memberikan pemahaman praktis, diberikan pembahasan kasus.
E. Media Pembelajaran
Setiap pokok bahasan disampaikan dengan metoda pembelajaran kelas,
sehingga diperlukan media kelas (ruangan) yang dilengkapi dengan LCD
projector dan pengeras suara.
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BAB III
PENUTUP

Pengembangan Diklat Shindanshi yang dilakukan lebih difokuskan pada
pengembangan kurikulum diklat. Kurikulum disusun dengan mengacu pada Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 117/MEN/III/2007
tanggal 12 Maret 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) Sektor Perindustrian Sub Sektor Industri Kecil Menengah Bidang Konsultan Diagnosis
Industri Kecil Menengah.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Pusdiklat Industri arah kebijakan dalam
menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi
kompetensi. Kurikulum yang telah disusun selanjutnya akan diimplementasikan pada
pelaksanaan Diklat Shindanshi Tahun 2010 dengan fokus pada:
1. Manajemen Keuangan
2. Manajemen Operasional
3. manajemen Proses
4. Manajemen Kualitas
5. Manajemen Pembelian bahan Baku (Manajemen Persediaan)
6. Manajemen Pemasaran
7. Manajemen SDM/Personalia
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