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 Adalah Organisasi yang dibentuk di
dalam perusahaan untuk melakukan
perbaikan proses bisnis perusahaan.

 Anggota organisasi terdiri dari
beberapa karyawan perusahaan yang
mewakili unit-unit yang ada di
perusahaan.

 Usia organisasi paling lama 2 tahun
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 Membentuk EIT

 Kebanyakan perusahaan memulai
aktivitas BPI dengan membentuk EIT

 EIT terdiri dari pimpinan bisnis unit
dan anggotanya seluruh orang yang
memberikan report
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◦ Mengkomunikasikan keperluan atau
kebutuhan BPI ke seluruh organisasi

◦ Mengeluarkan dokumentasi pendukung yang
dibutuhkan

◦ Identifikasi masalah proses yang perlu
diperbaiki

◦ Penugasan process owner
◦ Registrasi PIT
◦ Memecahkan kembali konflik yang tidak bisa

dihandle pada level bawah
◦ Memberikan reward dan memperkenalkan

anggota PIT yang sukses
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 The Champion, sering diwakilkan oleh konsultan 
berpengalaman, mendesain workshop :
◦ Agar EIT lebih familiar dengan tujuan dan aktivitas BPI
◦ Membangun komitmen EIT terhadap BPI
◦ Melibatkan EIT dalam menganalisis dan memperbaiki 

proses bisnis kritis
◦ Memotivasi EIT untuk launching BPI
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 Seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan aktivitas BPI dan 
berfungsi sebagai fasilitator.

 Berlangsung selama 2 tahun dan harus melapor kepada 
pimpinan unit bisnis. Organisasi besar : full time assignment, 
Organisasi kecil : part time assignment.

 Mempersiapkan petunjuk proses bisnis dan job description 
process owner dan PIT

 Memahami secara detail tentang konsep BPI dan seluruh tools 
yang digunakan.

 Disukai  oleh management dan pekerja

 Percaya bahwa perubahan akan menjadi lebih baik

 Tahu bagaimana cara memimpin
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 Process Owner : Orang yang ditunjuk
oleh manajemen untuk bertanggung
jawab terhadap seluruh proses agar
efektif dan efisien.
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 Ownership
◦ Who is the most concerned, and the most

involved with the process ?
◦ End customer of the process may be the best

owner because he has the most to gain from
its improvement

 Power to Act on the Process
◦ EIT harus memberikan otoritas dan tanggung

jawab kepada process owner untuk seluruh
proses.
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 Process owner seharusnya orang yang levelnya 
cukup tinggi untuk mengorganisasikan :
◦ Identifikasi pengaruh bisnis baru terhadap proses
◦ Pengaruh perubahan kebijakan dan prosedur
◦ Komit terhadap rencana dan perubahan implementasi
◦ Monitoring efektifitas dan efisiensi proses
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 Leadership ability
◦ Able to lead and direct a group
◦ Able to support and encourage PIT members in their 

improvement
◦ Unafraid to take risk
◦ Able to handle poor performers
◦ Able to deal with higher-level management

 Process Knowledge
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 PIT seharusnya wakil dari setiap departemen yang 
terlibat dalam proses.

 Manajer departemen menugaskan anggota team 
yang akan bertanggung jawab untuk membuat 
komitmen untuk seluruh organisasi

 PIT idealnya terdiri dari 4 sampai 12 anggota. 
Lebih dari 16 tidak efektif.

 Aktivitas PIT cukup berat pada 1 sampai 3 bulan 
pertama (define, verify, and update the process 
and procedures).
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 Flowcharting the process
 Gathering process cost and quality 

information
 Establishing measurement points and 

feedback loops
 Qualifying the process
 Developing and implementing improvement 

plans
 Reporting efficiency, effectiveness, and 

change status
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 Berpartisipasi dalam seluruh aktivitas PIT ( 
pelatihan teknik-teknik BPI,  meeting, dan walk 
through)

 Melaksanakan aktivitas BPI di departemen 
masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan 
oleh PIT (dokumentasi lokal, mengembangkan 
flowchart departemen yang diikutkan dalam 
proses, Ensuring process adaptability verifikasi 
aplikasi dari proses, mengukur efisiensi, dan 
membantu implementasi perubahan departemen)

 Menentukan waktu untuk aktivitas yang dibentuk 
dalam departemennya
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 Implementasi perubahan dalam proses  
sebagai aplikasi untuk departemennya

 Mendukung perubahan 

 Memecahkan masalah yang berhubungan 
dengan proses

 Memberikan departemennya dengan 
pemahaman yang lebih baik bagaimana 
kesesuaian dalam seluruh proses 
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 Terdiri dari seluruh anggota departemen  atau 
kelompok kerja kecil (supervisor atau first-line 
manager dan seluruh pekerja)

 Fokus pada peningkatan efektifitas dan efisiensi 
departemen

 Team mendefinisikan masalah, menetapkan 
prioritas, menetapkan target perbaikan, dan 
implementasi aktivitas yang memungkinkan 
departemen mencapai tujuannya.

 Anggota PIT juga anggota DIT untuk setiap 
departemen yang terlibat dengan proses yang 
diperbaiki.
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 Jika PIT mempunyai masalah 
interfunctional yang harus dilakukan 
perbaikan, TT ditugaskan untuk 
menyelesaikan masalah. 

 Process Owner menugaskan job kepada TT.

 Anggota TT bertanggung jawab secara 
kontinyu hingga masalah bisa diselesaikan 
dan perubahan proses dapat 
diimplementasikan.
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