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Untuk menjawab tantangan di masa depan, supervisor yang ideal tidak cukup hanya memiliki skill
leadership yang baik. Saat ini, supervisor wajib memahami kemampuan managerial, dimana mereka
harus mampu membuat perencanaan (Planning), mengelola SDM (Organizing), menjalankan
perencanaan (Actuating) hingga melakukan evaluasi dan kontrol (Controling) atas apa yang sudah
direncanakan dan dikerjakan di area kepemimpinanya. Supervisor yang memiliki kemampuan
managerial tersebut tentunya akan mampu mendongkrak productivity level dan juga kualitas di
organisasinya masing-masing.
Workshop ini akan memberikan insight bagaimana menciptakan para supervisor yang kompeten,
terampil dan mudah beradaptasi dalam dunia bisnis melalui Management Function Cycle Simulation
through P.O.A.C.
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P. 021 425 1887 | 0859 5916 7864 (Firda)
W. events.pqm.co.id

E. events@pqm.co.id

Apa Yang Akan Anda Dapatkan Dari Program Ini?

Memahami fungsi, peran,
dan tantangan supervisor
saat ini.

Mengelola dan melakukan
fungsi manajerial supervisor
dengan tepat.

Mengelola dan mengenali
sumber daya manusia /
tim yang dipimpinnya.

Memahami penerapan prinsip
Continuous Improvement
sebagai seorang supervisorat.

Mampu membuat perencanaan,
mengelola sumberdaya,
mengaktualisasi dan
mengendalikan proses untuk
mencapai target.

Agenda
Hari 1

Hari 2

Hari 3

• Tantangan dan
peransupervisor
• Management Concept
• Perencanaan dan
Pengorganisasian
• Pelaksanaan dan
Pengendalian

• Leadership Concept
• Know Your Self & Team
• Umpan balik efektif
(feedback)

• Prinsip Continuous
Improvement
• Continuous Improvement tools
• Penerapan Continuous
Improvement di organisasi

Target Peserta.

Supervisor (Production & Supporting), First Line Manager
(Production & Supporting)

Fasilitator. Ronald Ardyles
Ronald adalah konsultan di PQM Consultant spesialis dalam bidang
pengembangan produktivitas dan kualitas, dengan latar belakang
pengalaman lebih dari 10 tahun dibidang Quality Management di dunia
service, otomotif dan manufakturing. Berbekal pengalaman tersebut Ronald
berhasil menerapkan konsep Quality Management mulai dari shopfloor hingga
managerial level dan telah banyak membantu para profesional di berbagai
bidang seperti, otomotif, manufacturing, pertambangan, trading dan retail
dalam menciptakan Shopfloor Leader yang Profesional.
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