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• Judul Program  
Menyelesaikan masalah kompleks bagi manajer pabrik 

 
• Deskripsi Program  

Menurut World Economic Forum, kemampuan menyelesaikan masalah kompleks termasuk dalam 
15 kemampuan yang dibutuhkan dimasa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin peliknya 
masalah yang ada didalam organisasi. Hal ini tentu menunjukkan seberapa dibutuhkan 
kemampuan ini dalam angkatan kerja. 
 
Dengan mengikuti pelatihan ini, anda akan mendapatkan langkah langkah spesifik bagaimana 
memprioritaskan masalah, mencari sebab utama masalah, mencari alternative tindakan dan juga 
menentukan rencana implementasi solusinya. 
 
Dibawakan oleh tenaga instruktur yang sudah tersertifikasi dibidangnya dan dibawahkan 
menggunakan kasus-kasus real yang tentunya akan sangat membantu anda untuk bersaing 
menjadi manajer pabrik yang kompeten. 
 
Setelah mengikuti program ini, anda akan meningkatkan kompetensi anda sebagai manajer pabrik 
untuk bisa membantu organisasi anda menghadapi tantangan bisnis kedepannya. 
 
 

• Tujuan Pelatihan (Umum)  
Di akhir pelatihan para peserta mampu menyelesaikan masalah yang ada didalam kasus umum 
yang terjadi diorganisasi. 
 

• Tujuan Pelatihan (Khusus)  
> Peserta mampu melihat masalah diorganisasi sebagai peluang 
> Peserta mampu menjelaskan bagaimana memprioritaskan masalah yang ada 
> Peserta mampu mendefinisikan masalah yang ada 
> Peserta mampu menemukan akar masalah yang utama 
> Peserta mampu berpikir kreatif untuk menemukan solusi 
> Peserta mampu mengelola pihak terkait dalam menyelesaikan masalah 
 

 
• Karakteristik Peserta  

> peserta yang berperan mengambil keputusan atau memberi saran dipabrik khusunya manajer 
pabrik atau supervisor pabrik 
> Mampu memahami bahasa Indonesia dengan baik 
> Minimal setara SMP sederajat dapat mengikuti pelatihan ini 
> Mampu memahami bahasa Indonesia dengan baik 
> Mampu mengoperasikan laptop/komputer/handphone untuk mengikuti pelatihan 
> Tingkat kesulitan untuk pemula 

 
  



 

 
 

• Durasi Pelatihan [Tentukanwaktu yang peserta butuhkan untuk menyelesaikan suatu 
program. Jabarkan durasi yang dibutuhkan dalam setiap topiknya, lalu akumulasi 
keseluruhan menjadi Total Durasi] 

 
Topik Durasi 

1a. Sesi webminar 1 Analisa situasi: Mindset 
Penyelesai masalah 

60 menit 

1b. Sesi webminar 1 Analisa situasi: 
Mendefinisikan masalah 

60 menit 

2. Sesi webminar 2 Menganalisis masalah 120 menit 

3. Sesi webminar 3 Analisa keputusan 30 menit 

Total Durasi 480 menit / 8 jam 

 

 

• Tenaga Pelatih  
Lihat pada Lampiran D 

  



 

 
 

LAMPIRAN D 
LATAR BELAKANG TENAGA PELATIH   

 

Nama : Billy Johanes Sibby  

Rangkuman Tenaga Pelatih :  
Berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai profesional instruktur dalam 
bidang pemecahan masalah dan inovasi. Telah membantu banyak 
perusahaan manufaktur seperti Frisian Flag Indonesia, Nestle Indonesia, 
Toyota Indonesia dan masih banyak lagi untuk mengembangkan 
kompetensi karyawannnya khusunya dibidang penyelesaiaan masalah 
kompleks. 

 

Pendidikan : 

• Sertifikasi Complex Problem Solving oleh Tack International, Dubai 
• Idea navigator and creative thinking skills master class & workshop 

from TMI International 
• Sarjana ekonomi dengan spesilisasi marketing management 
• Magister Management dengan fokus strategic management 

Pengalaman Kerja : 
• Facilitator of MDI Tack Training International 
• Develop and deliver learning programs for various industries and various levels of participants. 
• Customized programs to customers’ specific needs and target participants’ challenges. 
• Continuous improvement project manager for Sinar mas land 
• Continuous improvement project manager for Otoritas Jasa Keuangan 
• Business planner and executor for Airsoft Indoor Arena 
• Business planner and executor for air guns and airsoftguns retail store 
• Owner of hydroponic farm, Lembang 
• Credit marketing officer on PT Clipan Finance Indonesia 
• Telemarketing staff on Bapel PJPK St.Carolus 
• Accounting teacher for Bright Learning Center 

 

 


