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○Kekhawatiran dalam komunikasi terhadap support dari vendor sistem 
manajemen produksi di pabrik yang ada di Indonesia.

○Pemilihan vendor yang bisa mensupport di Indonesia adalah keharu-
san. Karena sistem manajemen produksi dioperasikan oleh penang-
gung jawab lokal.

○Sistem manajemen produksi harus bisa mendukung sistem Kanban, 
yang merupakan bagian dari Toyota Motor sebagai pelanggan 
utama.

●B-EN-G memenuhi persyaratan dalam dukungan di Indonesia, serta 
memenuhi kebutuhan atas sistem manajemen produksi yang ada

●mcframe unggul dalam hal fleksibilitas kustomisasi terhadap sistem 
Kanban, sekaligus didukung oleh kemampuan engineer yang 
berkualitas

●Dukungan penuh dari konsultan B-EN-G Indonesia dengan Bahasa 
Indonesia atas implementasi dan pengembangan sistem

　Membangun sistem yang mempertahankan kegunaan dan fungsi 
yang sama dengan sistem konvensional

　Bertujuan menggabungkan manajemen penjualan, pengadaan, 
pembelian, dan biaya di masa depan

Pembentukan sistem pendukung di Indonesia /Migrasi 
sistem yang lancar/ Dukungan untuk sistem Kanban

Support di Indonesia sebagai 
poin utama realisasi transisi 
sistem management produksi

Di Sugiura Seisakusho Co.,Ltd (Selanjutnya disebut 
Sugiura Seisakusho), produsen khusus mur dan 
baut, memikirkan resiko dan kendala operasional 
yang disebabkan karena Support PIC dari vendor 
yang lama sudah tidak ada. Dengan urgensi terse-
but, Sugiura Seisakusho mengimplementasikan 
mcframe dari Business Engineering (B-EN-G) yang 
mampu beradaptasi dengan sistem Kanban dan 
karakter industri di Indonesia.

Profil Perusahaan User:
Tahun 1939, Sugiura Seisakusho GMK berdiri dan memulai 
hubungan usaha dengan Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki 
Kaisha (sekarang: Toyota Motor Corp.). Pada tahun 1963, nama 
perusahaan diubah menjadi Sugiura Seisakusho Co., Ltd. 
Sugiura mengembangkan usahanya secara global dengan 
memiliki cabang di Amerika Utara, Eropa, Cina, dan Indonesia. 
Sugiura mendapatkan "Toyota Quality Control Award of 
Outstanding Achievement” pada 2019, bertepatan dengan 
peringatan 80 tahun berdirinya perusahaan.

Bidang usaha: 
Manufaktur komponen fungsional dan pengikat untuk 
otomotif, dengan keseluruhan proses yang terintegrasi 
mulai dari desain hingga produksi, dan juga manajemen 
mutu.
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Sugiura berdiri pada tahun 1939 sebagai Sugiura Seisakusho 

GMK, dan memulai usaha dengan Toyota Jidosha Kogyo 

Kabushiki Kaisha (sekarang Toyota Motor Corp.) pada tahun 

yang sama. Sebagai produsen berbagai jenis mur dan baut, 

sebagai komponen fungsional dan pengikat untuk otomotif, 

Sugiura berhasil mengintegrasikan seluruh proses mulai dari 

desain hingga produksi, dan juga manajemen mutu. Sebagai 

pengakuan atas manajemen mutu yang baik, Sugiura menerima 

"Toyota Quality Control Award of Outstanding Achievement" 

pada 2019, bertepatan dengan peringatan 80 tahun berdirinya 

perusahaan.

Sugiura Seisakusho mendirikan PT. SUGIURA INDONESIA pada 

tahun 2012 sebagai basis produksi di Indonesia. Sugiura 

Indonesia mulai mengalami kendala atas sistem manajemen 

produksi 5-6 tahun setelah implementasi. Seperti kendala server 

dan kendala dalam support.

Manufacturing Dept. Improvement Promotion Office Deputy 

Manager, Takashi Sakabe menyatakan "Masalahnya adalah, kami 

tidak lagi mendapatkan support yang baik seperti sebelumnya, 

karena staf yang bisa berbahasa Jepang sudah tidak ada. Karena 

itu kedepannya, kami memprioritaskan untuk implementasi paket 

sistem yang bisa memberikan dukungan penuh di Indonesia."

Bagi Sugiura Seisakusho, pemilihan sistem manajemen produksi 

dan vendor yang baru lebih ditekankan kepada kemampuan 

dalam memenuhi fungsi seperti pada sistem yang berjalan. 

Karena Sugiura tidak merasakan kendala fungsi pada sistem 

yang sekarang.

Selain itu, poin "dukungan lokal yang memadai" juga menjadi 

perhatian khusus dalam menentukan sistem yang baru. 

Awalnya Sugiura juga mempertimbangkan scratch development, 

namun kami lebih memilih B-EN-G dan mcframe karena terbukti 

memiliki dukungan local dibandingkan dengan vendor lainnya.

Selain itu, Sugiura Seisakusho telah menggunakan mcframe 

Cost Management di Jepang sejak tahun 2016. Hal itu juga yang 

dinyatakan sebagai salah satu alasan dipilihnya mcframe 

Production Management. 

Selain itu, untuk perusahaan yang di mana Toyota adalah 

pelanggan utamanya, dukungan untuk sistem Kanban sangat 

diperlukan di dalam persyaratan fungsional.

General Affairs Dept, IT Promotion Div. Manager , Yoshihiro 

Yamada mengatakan, "Hanya sedikit sistem yang dapat 

mendukung kanban, ternyata B-EN-G dengan yakin menjawab 

itu bisa diatasi dengan kustomisasi di mcframe. Pada awalnya 

saya sedikit khawatir, tetapi B-EN-G merespon dengan cepat 

mulai dari proposal hingga implementasi "

Dalam implementasi mcframe Production Management di 

Indonesia, proyek dijalankan oleh 2 orang Indonesia sebagai 

key-man dan di support oleh B-EN-G. Dengan pemahaman detil 

atas sistem yang ada, 2 orang key-man ini melakukan analisa 

kebutuhan dasar, yang kemudian didukung oleh Japanese 

manager di tahap selanjutnya.

Perbedaan konsep rencana produksi menjadi bahasan utama pada 

tahap analisa kebutuhan dasar. Ada 2 konsep rencana produksi, 

rencana produksi yang menekankan pada kestabilan stok inventori, 

atau rencana produksi dengan MRP yang menekankan pada 

permintaan. Menyesuaikan sistem bersamaan dengan memahami 

perbedaan konsep ini menjadi tantangan tersendiri. 

Sakabe mengatakan “Fungsi standar tidak sesuai dengan usaha 

kami. Karena itu dengan memanfaatkan keunggulan mcframe, kami 

membuat prototype yang sesuai dengan operasional kami. Dengan 

mcframe Indonesia template, kami juga bisa menyesuaikan karakter 

industri di Indonesia.” 

Saat ini, Sugiura Indonesia sedang menjalankan mcframe 

Production Management dan juga sistem lama, secara paralel.

Production Advisor PT. SUGIURA INDONESIA, Shotaro Takasu 

mengatakan, "Verifikasi tertunda karena Corona. Meskipun saat 

ini belum mencapai produksi penuh namun kami yakin hasil 

implementasinya sesuai harapan. Kami telah merealisasikan 

sistem manajemen produksi yang ideal dengan peningkatan 

efisiensi kerja. Saat ini di lapang, hanya dengan memindai 

barcode, tanpa input apa pun, kami bisa mengeluarkan slip, dan 

proses berlanjut hingga ke pengiriman.”

Sugiura Seisakusho telah berhasil memperbaharui sistem dengan 

tetap menjaga fungsi dan kenyamanan yang ada. Direktur dan 

DIREKTUR UTAMA PT SUGIURA INDONESIA, Yoshishi Taki, 

menjelaskan support B-EN-G Indonesia sebagai berikut. 

“Saya merasa bahwa system support sangat bagus, karena 

pertanyaan dan permintaan kami dengan cepat ditangani. Pastinya 

akan memakan waktu implementasi lebih banyak jika vendor hanya 

memiliki support di Jepang. Dukungan dalam Bahasa Indonesia dan 

kemampuan kustomisasi untuk kami oleh konsultan dari B-EN-G 

Indonesia menjadi faktor terbesar pemilihan mcframe Production 

Management Kami juga bisa mempercayakan kepada B-EN-G 

karena laporan perkembangan yang diberikan secara berkala.”

Taki mengatakan bahwa tujuan dari implementasi mcframe 

Production Management kali ini adalah untuk mempertahankan 

fungsi sistem lama, dan poin tersebut yang telah tercapai. Dengan 

pemikiran tersebut, ia berkata, "Tujuan berikutnya agar manajemen 

produksi menjadi lebih baik. Kedepannya, dengan menggabungkan 

penjualan, pembelian, dan biaya, kami ingin merealisasikan 

management cost untuk setiap cabang dan barang. Saya 

mengharapkan dukungan serupa dari B-EN-G di kemudian hari.”

Kustomisasi paket yang fleksibel dan sistem dukungan
yang kuat memungkinkan migrasi sistem yang andal.

Tantangan dalam mendukung sistem
manajemen produksi di luar negeri

Untuk perkenalan dipilih 2 Keyman Lokal
Manajer Orang Jepang dan B-EN-G Support

Dukungan dan komunikasi langsung
sebagai kunci keberhasilan proyek

Dukungan lokal di Indonesia dan
realisasi Sistem Kanban sebagai

faktor penentu piilihan.

* Studi kasus ini dilakukan pada Oktober 2020.
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