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LEAN-SIGMA GREEN COMPANY 
Sebuah Landasan Kokoh Menuju Perusahaan  yang Lebih  

“Environmentally Friendly and Social Responsible” 
 

Oleh: Prof. Dr. Vincent Gasperz (anggota APICS-ID@) 

 

Visi  umum dari perusahaan-perusahaan kelas dunia pada umumnya adalah: 
“Menjadi perusahaan terbaik secara global dengan penekanan pada pembangunan 
kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, 
kepuasan pelanggan dan efisiensi, mempunyai tanggung jawab sosial dan ramah 
lingkungan”. 
 

Bagi teman-teman yang bekerja di kelompok perusahaan Astra di Indonesia, maka 
istilah Green Company telah dikenal dengan baik, karena Astra Green Company yang 
diluncurkan pada tanggal 26 November 1999 telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti 
bahwa banyak perusahaan Astra yang telah mencapai tingkat Emas atau Hijau, yang 
berarti secara sistem manajemen dari perusahaan-perusahaan itu telah memiliki 
mekanisme yang baik untuk melakukan perbaikan mandiri (self improvement).  Sebagai 
contoh, penerima Award untuk Pengelolaan Limbah Cair terbaik di DKI Jakarta sekitar 
20% merupakan perusahaan-perusahaan dalam kelompok Astra. Hal ini berarti setiap 1 
dari 5 perusahaan yang ada di DKI Jakarta yang mengelola lingkungan dengan baik 
adalah Affiliate Company dari Astra (Buku Astra Green Company, 2002).    

 
Namun istilah Lean-Sigma Green Company merupakan istilah baru yang saat ini 

sedang populer di negara-negara industri maju, terutama dalam beberapa tahun terakhir 
ini. Istilah Lean-Sigma Green Company belum dikenal secara meluas di kawasan Asia 
terutama di Indonesia, dan apabila ada orang di Indonesia yang pernah mendengar istilah 
Lean-Sigma Green Company maka hampir dapat dipastikan bahwa orang yang 
mendengar istilah itu belum tentu memahaminya secara tepat dan baik.    

 
Sistem manajemen apapun yang akan diterapkan pada suatu perusahaan harus 

mampu menunjang Visi dari perusahaan itu, agar menghindari terjadinya perbaikan 
secara acak (random improvement). Lean-Sigma Green Company merupakan pendekatan 
sistem manajemen untuk peningkatan atau perbaikan secara sistematik (systematic 

improvement) untuk mencapai Visi dari perusahaan-perusahaan kelas dunia (world-class 

companies). 
 
Jika kita mencari istilah-istilah berikut melalui mesin pencari Yahoo di internet  

maka ditemukan hasil berikut: 
 

• Green Company: 16.800.000 (16,8 juta) topik. 

• Lean Company: 2.250.000 (2,25 juta) topik. 

• Lean Green Company: 644.000 (0,644 juta) topik. 

• Lean-Sigma Green Company: 32.100 (0,0321 juta) topik. 
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Hasil di atas menunjukkan bahwa istilah Green Company telah sangat populer di 
dunia, namun istilah Lean-Sigma Green Company belum banyak dikenal secara meluas di 
dunia. 

 
Apa itu Lean-Sigma Green Company? 

 
Konsep Lean-Sigma merupakan suatu konsep menyeluruh tentang sistem bisnis 

yang dikembangkan belum lama ini di Amerika Serikat. Konsep sistem bisnis Lean-
Sigma telah menjadi sangat populer sekarang ini di negara-negara industri maju terutama 
di Amerika dan Canada. Konsep Lean berakar dari konsep sistem manajemen Toyota 
yang dikembangkan dan diperluas, sedangkan konsep Six Sigma berakar dari konsep 
sistem manajemen Motorola. Kekuatan dari kedua konsep ini disatukan atau disinergikan 
menjadi konsep Lean-Sigma. Sasaran dari Lean adalah untuk menciptakan aliran lancar 
dari produk sepanjang proses value stream (value stream process) dan menghilangkan 
semua jenis pemborosan yang ada, sedangkan sasaran dari Six Sigma adalah 
meningkatkan kapabilitas proses sepanjang value stream untuk mencapai zero defects dan 
menghilangkan variasi yang ada. Pendekatan sistem Lean-Sigma yang dikombinasikan 
dengan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14000, dll akan menghasilkan Lean-

Sigma Green Company. 
 
APICS Dictionary (2005) mendefinisikan value stream sebagai proses-proses 

untuk membuat, memproduksi, dan menyerahkan produk (barang dan/atau jasa) ke pasar. 
Untuk proses pembuatan barang (good), value stream mencakup pemasok bahan baku, 
manufaktur dan perakitan barang, dan jaringan pendistribusian  kepada pengguna dari 
barang itu. Untuk proses jasa (service), value stream terdiri dari pemasok, personel 
pendukung dan teknologi, “produser” jasa, dan saluran-saluran distribusi dari jasa itu. 
Suatu value stream dapat dikendalikan oleh satu bisnis tunggal atau jaringan dari 
beberapa bisnis.  
 
 Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan sistematik untuk 
mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas yang 
tidak bernilai tambah (non-value-added activities) melalui peningkatan terus-menerus 
radikal (radical continuous improvement) dengan cara mengalirkan produk (material, 

work-in-process, produk akhir) dan informasi menggunakan sistem tarik (pull system) 
dari pelanggan internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan 
berupa produk-produk berkualitas superior yang diproduksi dengan cara-cara paling 
efisien untuk memperoleh biaya minimum dan diserahkan tepat waktu kepada pengguna 
atau pelanggan dari produk itu. 
 
 Lean adalah suatu filosofi bisnis, bukan hanya teknik-teknik atau alat-alat. Lean 
berarti mengerjakan sesuatu dengan cara sederhana dan seefisien mungkin, namun tetap 
memberikan kualitas superior dan pelayanan yang sangat cepat kepada pelanggan. 
Manajemen organisasi perlu menyerap pemikiran Lean agar menjadi Lean. Hal itu perlu 
menanamkan dalam bentuk kultur (culture), ukuran-ukuran (metrics), kebijakan-
kebijakan (policies), prosedur-prosedur (procedures), dan pada akhirnya adalah alat-alat 
atau teknik-teknik Lean (Lean tools or techniques). 
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 Sebelum membahas tentang Lean-Sigma Management System, maka akan 
ditunjukkan sistem manajemen Toyota yang merupakan landasan dari Lean, dan sistem 
manajemen Motorola yang merupakan landasan dari Six Sigma. Sistem Manajemen 
Toyota ditunjukkan dalam Bagan 1. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Dari Bagan 1 tampak bahwa sistem manajemen Toyota bertujuan untuk mencapai 
QCD (Quality, Cost, Delivery) melalui memperpendek aliran produksi dan eliminasi 
pemborosan. Sistem produksi Toyota ini dibangun oleh tiga pilar utama, yaitu: (1) Just-
in-Time (JIT), (2) Sumber Daya Manusia (SDM), dan (3) Pengendalian Kualitas (Built-
in-Quality—JIDOKA). Landasan yang harus dibangun adalah stabilitas operasional 
melalui: standardisasi kerja, menghasilkan produk berkualitas tinggi dan proses tanpa 
pemborosan, mendelegasikan tanggung jawab pemeliharaan peralatan dan mesin kepada 
operator, dan melibatkan pemasok dalam supply chain.  
 
 Terdapat lima prinsip dasar dari Lean, yaitu: 
 

 

Orang-orang bermotivasi 
tinggi, berkemampuan 
tinggi, dan fleksibel 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Quality, Cost, Delivery                

melalui memperpendek aliran produksi 
dan eliminasi pemborosan 

JIDOKA  

(Built-in Quality) 
� Manual/Automatic 

Line Stop 
� Labor-Machine 

Separation 
� Poka-Yoke (Error 

Proofing) 
� Visual Control 

JUST-IN-TIME (JIT) 

“The right part at the 

right time in the right 

amount” 

 

� Continuous flow 
� Pull Systems 
� Level Production 

 

STABILITAS OPERASIONAL 

Standardisasi Kerja, Produk Berkualitas Tinggi dan Proses Tanpa Pemborosan, Total         

Productive Maintenance (TPM), dan Keterlibatan Pemasok (Supplier Involvement) 
 

BAGAN 1. TOYOTA HOUSE 
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1. Mengidentifikasi nilai produk (barang dan/atau jasa) berdasarkan perspektif 
pelanggan, di mana pelanggan menginginkan produk (barang dan/atau jasa) 
berkualitas superior, dengan harga yang kompetitif pada penyerahan yang tepat 
waktu. 

2. Mengidentifikasi value stream process mapping (pemetaan proses pada value 

stream) untuk setiap produk (barang dan/atau jasa). Catatan: kebanyakan 
manajemen perusahaan industri hanya melakukan pemetaan proses bisnis atau 
proses kerja, bukan melakukan pemetaan proses produk. Hal ini berbeda dengan 
pendekatan Lean. 

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas 
sepanjang proses value stream itu. 

4. Mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk  itu mengalir secara 
lancar dan efisien sepanjang proses value stream menggunakan sistem tarik (pull 

system). 
5. Mencari terus-menerus berbagai teknik dan alat-alat peningkatan (improvement 

tools and techniques) untuk mencapai keunggulan (excellence) dan peningkatan 
terus-menerus (continuous improvement) 

  
Berdasarkan pengalaman penulis, diketahui bahwa kelemahan terbesar dari 

manajemen perusahaan-perusahaan industri di Indonesia maupun di negara-negara lain 
adalah kurangnya pemahaman terhadap pemetaan proses produk sepanjang value stream 

untuk menghilangkan pemborosan berbentuk: E-DOWNTIME


.  E-DOWNTIME


 

merupakan akronim yang dikembangkan oleh penulis untuk memudahkan 
mengidentifikasi 9 jenis pemborosan , yaitu: 

 

1. E  = Environmental, Health and Safety (EHS), jenis pemborosan yang terjadi 

karena kelalaian dalam memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-
prinsip EHS. 

2. D  =  Defects, jenis pemborosan yang terjadi karena kecacatan atau kegagalan 

produk (barang dan/atau jasa). 

3. O  = Overproduction, jenis pemborosan yang terjadi karena produksi berlebih 

dari kuantitas yang dipesan oleh pelanggan. 

4. W = Waiting, jenis pemborosan yang terjadi karena menunggu. 

5. N  =  Not utilizing employees knowledge, skills and abilities, jenis pemborosan 

sumber daya manusia (SDM) yang terjadi karena tidak menggunakan 
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dari karyawan secara optimum. 

6. T  = Transportation, jenis pemborosan yang terjadi karena transportasi yang 

berlebihan sepanjang proses value stream. 

7. I = Inventories, jenis pemborosan yang terjadi karena inventories yang 

berlebihan. 
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8. M = Motion, jenis pemborosan yang terjadi karena pergerakan yang banyak dari 

yang seharusnya sepanjang proses value stream.  

9. E = Excess processing, jenis pemborosan yang terjadi karena langkah-langkah 

proses yang panjang dari yang seharusnya sepanjang proses value stream. 
 

Jika sasaran utama dari Lean adalah untuk menciptakan aliran lancar dari produk 
(barang dan/atau jasa) sepanjang proses value stream dan menghilangkan E-

DOWNTIME


 waste, maka sasaran utama dari Six Sigma adalah untuk meningkatkan 

kapabilitas proses value stream untuk mencapai kualitas superior (zero defects) dan 
menghilangkan variasi-variasi atau inkonsistensi yang ada sepanjang proses value stream 
itu.  

 
Six Sigma Motorola merupakan suatu metode atau teknik pengendalian dan 

peningkatan kualitas dramatik yang diterapkan oleh perusahaan Motorola sejak tahun 
1986, yang merupakan terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. Banyak ahli 
manajemen kualitas menyatakan bahwa metode Six Sigma Motorola dikembangkan dan 
diterima secara luas oleh dunia industri, karena manajemen industri frustrasi terhadap 
sistem-sistem manajemen kualitas yang ada, yang tidak mampu melakukan peningkatan 
kualitas secara dramatik menuju tingkat kegagalan nol (zero defects). Banyak sistem 
manajemen kualitas, seperti: Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), ISO 
9000, dan lain-lain, hanya menekankan pada upaya peningkatan terus-menerus 
berdasarkan kesadaran mandiri dari manajemen, tanpa memberikan solusi yang ampuh 
bagaimana terobosan-terobosan yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas secara 
dramatik menuju tingkat kegagalan nol.  Prinsip-prinsip pengendalian dan peningkatan 
kualitas Six Sigma Motorola  mampu menjawab tantangan ini, dan terbukti perusahaan 
Motorola selama kurang lebih 10 tahun setelah implementasi konsep Six Sigma telah 
mampu mencapai tingkat kualitas 3,4 DPMO (defects per million opportunities—
kegagalan per sejuta kesempatan).   

 
Beberapa keberhasilan Motorola yang patut dicatat dari aplikasi program Six 

Sigma, adalah sebagai berikut: 
 

� Peningkatan produktivitas rata-rata:  12,3% per tahun. 
� Penurunan COPQ (cost of poor quality) lebih daripada 84%. 
� Eliminasi kegagalan dalam proses sekitar 99,7%. 
� Penghematan biaya manufakturing lebih daripada $11 Milyar. 
� Peningkatan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata: 17% dalam penerimaan, 

keuntungan, dan harga saham Motorola.  
 

Hasil-hasil dari peningkatan kualitas dramatik di atas, yang diukur berdasarkan 
persentase antara COPQ (cost of poor quality) terhadap nilai penjualan (sales value) 
ditunjukkan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1.  Manfaat dari Pencapaian Beberapa Tingkat Sigma 
 

COPQ (Cost of Poor Quality) 
Tingkat Pencapaian Sigma DPMO COPQ 

1-sigma 691.462 (sangat tidak kompetitif) Tidak dapat dihitung 

2-sigma 308.538 (rata-rata industri Indonesia) Tidak dapat dihitung 

3-sigma   66.807  25-40% dari penjualan 

4-sigma     6.210 (rata-rata industri USA) 15-25% dari penjualan 

5-sigma        233 5-15% dari penjualan 

6-sigma            3,4 (industri kelas dunia)  < 1% dari penjualan 

Setiap peningkatan atau pergeseran 1-sigma akan memberikan peningkatan keuntungan sekitar 10% dari 
penjualan 

Keterangan: DPMO = defects per million opportunities (kegagalan per sejuta kesempatan).  

 
Melalui  mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dari Lean dan Six Sigma, maka kita 

dapat membangun kerangka kerja Lean-Sigma, yang selanjutnya apabila dikombinasikan 
dengan sistem manajemen lingkungan (EMS—Environmental Management System), 
maka suatu perusahaan akan mampu mencapai Lean-Sigma Green Company seperti 
ditunjukkan dalam Bagan 2.  
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D                        M                          A                         I                       C 

Mengembangkan 
Visi, Misi, Prinsip 

dan Tujuan 
Perusahaan 

Melakukan Analisis 
SWOT dan Force-

Field 

Membangun Team 
Fungsional Silang 
Sepanjang Proses 

Value Stream 

Pelatihan Team dan 
Desain Program 

Reward & 
Recognition 

Pemetaan Proses 
Value Stream untuk 

Setiap Produk  

Identifikasi 
Pemborosan E-
DOWNTIME dan 

Hambatan 
Sepanjang Proses 

Value Stream  

Penetapan 
Pengukuran 

Indikator Kinerja 
Kunci (KPIs) yang 

Berfokus pada 
Q,C,S,D,M 

Sepanjang Proses 
Value Stream 

Plot KPIs 
Sepanjang Proses 
Value Stream dan 

Analisis Variasi 
Penyebab Khusus 
(Special Causes 

Variation) 

Hitung Kapabilitas 
Proses (Nilai 

Sigma) Sepanjang 
Proses Value 

Stream 

Pemetaan Proses 
Value Stream yang 

Diinginkan untuk 
Menghilangkan 
Pemborosan E-
DOWNTIME & 

Meningkatkan Nilai 
Sigma 

Penetapan Tema 
untuk Lean-Sigma 

Continuous 
Improvement 

Projects 

Penggunaan 
Metode Lean-Sigma 
(SPC, Kaizen Blitz, 

USE PDSA, 8-D 
TOPS, dll) untuk 
Solusi Masalah  

Penetapan 
Rencana Tindakan 

Menggunakan 
Formulir 5W-2H 

Implementasi 
Rencana 

Tindakan dan 
Program 
Reward & 

Recognition 

Mengukur 
Hasil-hasil 

Peningkatan/ 
Perbaikan 

Evaluasi Biaya 
dan Manfaat 

dalam Bentuk 
Nilai Moneter 

(Finansial) dari 
Setiap Lean-

Sigma 
Continuous 

Improvement 
Projects 

Pendokumenta
sian Praktek-

praktek 
Standar 

Pelatihan Ulang 
Team & 

Penguatan 
Motivasi Melalui 
Program Reward 

& Recognition  

Pemantauan 
Terus-Menerus 

KPIs 

Komunikasi 
Hasil-hasil 

Pembelajaran & 
Peningkatan 

Melalui Visual 
Board  

Rekomen- 
dasi untuk 

LS-CI Projects 
YAD 

Catatan: 
• Q,C,S, D, M = Quality, Cost, Safety, 

Delivery and Moral 

• 5W-2H = What, Where, When, Who, 
Why, How, and How-much (cost and 
benefits) 

• LS-CI = Lean-Sigma Continuous 
Improvement  

Bagan 2.  Peta Jalan (Road Map) untuk Membangun Lean-Sigma Green Company (
©

Vincent Gaspersz) 
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Dari Bagan 2 tampak bahwa Lean-Sigma Green Company dibangun berdasarkan 
Visi, Misi, Prinsip-prinsip dan tujuan perusahaan yang ditetapkan secara SMART 
(Spesific, Measurable, Achievable/Actionable, Result oriented, Time bound) untuk 
mencapai visi perusahaan. Pendekatan lean-sigma berlandaskan pada prinsip 5P (Profits, 

Products, Processes, Project-by-project, and People) yang saling berkaitan satu sama 
lain, sebagai berikut: 

 
1. Profits (keuntungan perusahaan) akan meningkat apabila kinerja Produk (products 

performance) meningkat sesuai atau melebihi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.  
2. Products (produk—barang dan/atau jasa) akan meningkat kinerjanya apabila 

Processes (proses-proses) yang menghasilkan produk itu meningkat. 
3. Processes (proses-proses) akan meningkat hanya apabila dilakukan peningkatan 

proses value stream melalui Lean-Sigma Continuous Improvement projects 

(Project-by-project). 
4. Projects (Proyek-proyek peningkatan terus-menerus) akan berhasil apabila People 

(orang-orang) meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth).  
 

Berdasarkan pengalaman dari penulis selama bertahun-tahun menerapkan sistem 
Lean-Sigma Green Company, maka ia mampu memonitor return-on-investment  atau 
return-on-assets setiap minggu (weekly ROI/ROA) berdasarkan pendekatan Balanced 

Scorecard seperti ditunjukkan dalam Bagan 3 dan Bagan 4. 
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Perspektif Pembelajaran dan 
Pertumbuhan 

(Training-Led Consultancy) 

Kompetensi  Karyawan 
(Value Stream-Continuous  

Improvement Teams) 

Perspektif Proses Bisnis 
Internal 

(Lean-Sigma Approach) 

Kualitas Proses & 
Produk 

(Built-in-Quality— 
Six Sigma Approach) 

Value Stream 
Processes Lead Time 

(Continuous Flow/Work 
Cell— Lean Approach) 

Penyerahan Produk Berkualitas Superior 
Tepat Waktu 

(Zero Defects & On-Time Delivery) 

Loyalitas Pelanggan 
(100% Customer Satisfaction) Perspektif Pelanggan 

(Customer 
Feedback/Survey) 

Tingkat Pengembalian 
Investasi (Return-on-

Investment—ROI) 

Perspektif Finansial 
(Weekly ROI Report) 

Motivasi Karyawan 
(Desain Reward & 

Recognition Programs) 

Bagan 3. Strategi Implementasi Lean-Sigma Green dalam Kerangka Balanced Scorecard Approach 
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Bagan 4.  Contoh  Laporan ROI/ROA Mingguan (Weekly ROI/ROA Report) 
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Kesimpulan 
 

1. Lean-Sigma Green Company dibangun berdasarkan prinsip 5P (Profits, Products, 

Processes, Project-by-project, and People). Prinsip 5P ini dapat diakomodasikan 
melalui pendekatan Balanced Scorecard seperti ditunjukkan dalam Bagan 3. 
Keuntungan perusahaan dapat dimonitor setiap minggu melalui laporan return-on-

investment atau return-on-assets (weekly ROI/ROA) seperti ditunjukkan dalam 
Bagan 4, di mana keuntungan perusahaan yang meningkat terus-menerus setiap 
minggu itu dapat digunakan untuk:  (a) pertumbuhan perusahaan melalui investasi 
kembali, (b) kontribusi sosial kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab 
sosial (social responsibility) dari perusahaan, (c) meningkatkan kepuasan kepada 
semua stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan: pelanggan, karyawan, 
manajemen, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dll) dari perusahaan. 

2. Lean-Sigma Green Company merupakan manajemen sistem bisnis yang akan segera 
dipopulerkan di Indonesia, sebagai bentuk kepedulian dari penulis untuk 
memberikan kontribusi sosial dari sedikit pengetahuan dan pengalaman yang 
dimiliki kepada bangsa Indonesia terutama mereka yang menyukai perubahan-
perubahan ke arah yang lebih baik. 

 
*) Penulis adalah Professor (Lean-Sigma Green Company Sensei) dan konsultan 

profesional—pernah menjadi Direktur Lean Enterprise dari Garibaldi Industries, 
Canada.  

 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 


