
 

Company Profile - POTENTIA EXCELLENTIA    I    1 

POTENTIA EXCELLENTIA 

Company Profile 

Senayan Trade Center 
1st Floor, #26 
Jl. Asia Afrika, Jakarta  10270 
Indonesia 
 

Training & Consulting 

Specialist in tangible benefit 
Productivity                   
knowledge and practices  

@PExcellentia 

Potentia Excellentia 

Potentia Excellentia 

www.potentiaexcellentia.com 

Productivity 

+62 812 8930 6609 

info@potentiaexcellentia.com 

program.director@potentiaexcellentia.com 



 

Company Profile - POTENTIA EXCELLENTIA    I    2 

We are Productivity specialist. 

We help you improve your team capability and deal with 
process improvement initiatives. 

Both to support your business performance and customer 
satisfaction.  

 

 Apa yang kami berikan 

 Visi, Misi dan Customer Value Proposition 

 Mengelola strategi produktifitas 

 Silabus program Pelatihan dan Konsultasi 
 Silabus A:  Pelatihan Produktifitas  
 Silabus B:  Pelatihan Strategi & Kapabilitas Teknis 
 Contoh agenda “Customized Workshop” 

 

 Kompetensi dan keahlian kami 
 Subject Matter Experts & Consultant kami 

 Komitmen layanan kami 

 Business Card:  hubungi kami untuk   

                                         perencanaan dan perancangan  
                                         program pelatihan  
                                         dan konsultasi 
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Potentia – dibaca sebagai *po’ ten.ti.a+, yang berarti kekuatan, kemampuan dan kapabilitas. 

Excellentia – dibaca sebagai *ek.skel’len.tia+, yang berarti unggul, superior. 

Spirit dan inspirasi kami “Membangun kemampuan untuk menjadi yang terunggul..” 

       

Spesialisasi kami memberikan nilai tambah Produktifitas 

dengan pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan etos 

kerja dan kapabilitas sumberdaya karyawan yang produktif 
dalam menunjang pertumbuhan bisnis anda. 

Disamping kapabilitas Produktifitas, kami juga mengembangkan  kapabilitas lain   

dalam bidang strategic & performance management, project management, 

change management & organization development, human capital & talent         

management dan pelatihan keahlian khusus lainnya. 

Konsep dan desain pelatihan interaktif serta pendampingan konsultatif        

menjadi kekuatan dan pembeda yang kami 

tawarkan dalam jasa layanan kami. 

Pola 3E Capability Development Framework 

(Education/ Exposure/ Experience) menjadi acuan 

kami dalam membangun kapabilitas sumberdaya 

client kami. 

 
 

POTENTIA EXCELLENTIA 

Apa yang kami berikan 

Visi, Misi dan Customer Value Proposition 

VISI kami:    “..menjadi client partner yang terpercaya dalam       

                          peningkatan produktifitas”. 
 

MISI kami:   “..memberikan solusi pelatihan dan konsultasi 
yang praktikal dan berdampak nyata bagi pertum-
buhan bisnis”. 

 

Customer Value Proposition  kami:   “..membantu anda   

mengembangkan potensi produktif seluruh 

sumber daya perusahaan untuk meningkatkan output 
dan kinerja bisnis”. 

     Mengembangkan             
potensi                 

produktif seluruh              
sumberdaya                    

perusahaan untuk 
meningkatkan         

output dan                      
kinerja bisnis 

“ 

“  
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Mengelola strategi produktifitas 

Mengantisipasi persaingan bisnis, kompleksitas pengelolaan biaya 
operasional serta kebutuhan mempertahankan kualitas layanan 
membuat setiap organisasi perusahaan mencari cara terbaik untuk 
tetap efektif & efisien dalam bekerja dan terus bertumbuh. 

 
Dari sekian banyak pendekatan strategis, Produktifitas menjadi 
sebuah pilihan yang harus diambil dan dikelola.    
 

Mengelola strategi produktifitas untuk  

meningkatkan potensi sumberdaya karyawan         

agar menjadi lebih produktif memerlukan          

program yang bekesinambungan dan 

 konsisten. 

Silabus program pelatihan Produktifitas kami dibangun  untuk 

meningkatkan hal-hal dasar yang terkait dengan budaya dan 

etos kerja dengan pemahaman Continuous Improvement 

menggunakan metoda Lean Six Sigma.  

Konsultasi berupa pendampingan kami berikan untuk 

memastikan program pengembangan Produktifitas dan implementasi process 

improvement dapat berjalan dengan baik. 

Silabus program pelatihan dan konsultasi 

54 % 
program pelatihan yang kami               
berikan adalah kegiatan  

“customized event” 

dimana client juga terlibat dalam 

perencanaan agenda pelatihan untuk   
mencapai hasil pembelajaran yang optimal 

  Dari sekian             
banyak pendekatan   

strategis,             
Produktifitas menjadi 

sebuah pilihan  
strategi yang harus 

diambil dan  
dikelola 

“ 

“ 

        Isi dan esensi materi workshop singkat dan 
jelas, fasilitator membawakannya dengan            

interaktif sehingga para peserta dari semua       
tingkatan dapat memahami dan                               
mengaplikasikan pengetahuan                                     

tentang produktifitas secara langsung 
 

(Division Head — 2013, sebuah Bank Internasional) 

“ 

“ 
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Kami telah menyiapkan beberapa pilihan agenda pelatihan yang sudah “ready-to-go” untuk dilaksanakan 
secara satuan atau dikombinasikan untuk menyesuaikam program pelatihan  perusahaan anda: 

 
Silabus-A:    Program pelatihan Produktifitas 

ID#: BEK-01 Sukses faktor menanamkam dasar pembentukan Budaya Produktif 

ID#: BEK-02 Tingkatkan fokus-sinergi team dengan “Visual Dashboard” 

ID#: BEK-03 Tingkatkan etos kerja team dengan kebiasaan “Brief & Debrief ” 

ID#: BEK-04 “Coaching For Performance” untuk meningkatkan kinerja team 

ID#: BEK-05 “Coaching For Leaders”, menjadi high impacted & effective Leader 

ID#: BEK-06 
“Sinergikan program produktifitas dengan strategi perusahaan” - 
bagaimana membuat sinergi dan perencanaan besar yang matang 

Pembentukan Budaya dan Etos Kerja 

ID#: MEP-01 Pendekatan total quality dengan “Four Productivity Lenses” 

ID#: MEP-02 Analisa E2E proses dengan “Value Stream Map” 

ID#: MEP-03 Teknik problem solving dengan metoda “KAIZEN Event” 

ID#: MEP-04 Simulasi problem solving & Fundamental Productivity 

ID#: MEP-05 Fundamental Lean Six Sigma “Yellow Belt” 

ID#: MEP-06 Advance Lean Six Sigma “Green Belt” 

Metoda Efektifitas dan Produktifitas 

ID#: MIP-01 
“The Art of Less Stress Productive”  — kompilasi materi & workshop dalam Bahasa Inggris,  kiat mengelola 
pola kerja untuk menghindari stress kerja yang berlebihan  

ID#: MIP-02 
“The Art of Persuasion“ — kompilasi materi & workshop dalam Bahasa Inggris,  tips untuk menjadi Change 
Agent yang sukses, menjual ide dan mendapatkan dukungan 

Motivasi dan Inspirasi Kerja Produktif 

Pelatihan kami selalu mengacu pada pola 

3E People Development Framework 
(Education / Exposure / Experience) 

    Dengan teknik dan           
pendekatan “Brief & Debrief” 

sekarang kita dapat                    
bersinergi diantara anggota 

team untuk memberikan 
layanan terbaik bagi                            

Customer 
 

(Peserta Workshop—2014, Customer Relation) 

“ 

“ 

      Exercise end-to-end     
process analysis dengan            

Value Stream Map           
membuka mata kami         

untuk segera memperbaiki 
proses yang ada saat ini           

menjadi lebih baik 
 

(Peserta Workshop — 2015, Dept.Payment) 

“ 

“ 

   Inspirasi kerja efektif 
dengan “The Art of Less Stress 

Productive” membuat saya                         
bersemangat kembali             
untuk bekerja dengan               

pola yang efektif.. 
 

(Peserta Workshop — 2015, Divisi Operasional) 

“ 

“ 
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“Customized Workshop” adalah penerapan mixed-module-contents dari beberapa agenda 
pelatihan yang disesuaikan dengan obyektif dan kebutuhan event. 
 
 
CONTOH #1:  Kombinasi konten disesuaikan dengan event saat itu (misal: Outbound Team Building) 
 

 
 

Customized Workshop                            

(Half-Day Event) 

Tema:      Membangun Dasar Budaya Produktif                                                              
                 Yang Berorientasi Hasil Nyata 

Scenario dan Objective Workshop Agenda dan Topik workshop 

Perusahaan ingin mengisi acara “Outbound Team 

Building” bagi salah satu Divisi di organisasi 

mereka. 

 

Panitia acara hanya menyediakan slot waktu              

½ hari agar tujuan pelatihan dapat dilaksanakan 

dan tetap mendapatkan unsur Fun & Team  

Building dari kegiatan Outbound yang sudah             

direncanakan. 

 

Tujuan dari workshop ½ Hari yang mereka        

harapkan adalah team di Divisi tersebut  mulai 

dapat memahami dan menjalani kebiasaan-

kebiasaan Produktif yang nantinya akan               

membantu koordinasi kerja dan sinergi antar 

team member. 

8.00am Registrasi 
 
8.30am Ice Breaking 

 Pengenalan Umum Budaya Produktif dan Exercise Budaya 
8.45am  

Tentang Pengukuran Kinerja 
Exercise: Membuat Ukuran Kinerja Team/Unit 
Kebiasaan #1:  Visual Dashboard 

9.45am  
Kebiasaan #2:  Brief & Debrief 
Exercise:   Briefing & Debriefing  

10.30am Coffee/Tea Break 
10.45am 

Kebiasaan #3:  Continuous Improvement 
Pengenalan Dasar Tenik KAIZEN 

11.45am 
Kebiasaan #4:  Standard Operation Procedure (SOP) 

 
12.00 Workshop Selesai. 

Target partisipan, logistik dan persiapan 

Target Partisipan: 
Seluruh partisipan yang ikut 
dalam kegiatan Outbound  
tersebut 
  

Logistik dan Persiapan 
4 Flip Chart 
Projector 
Spidol 3-warna 
Post-It beberapa warna 

CONTOH:  Agenda Customized HALF-DAY Workshop 

Sun Tzu said, “Without constant practice,               

the officers will be nervous and undecided when 

mustering for battle;  without constant practice,               

the general will be wavering and irresolute when 

crisis is at hand.” 

Learn It..    
Do It..    

Live It..    
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“Customized Workshop” adalah penerapan mixed-module-contents dari beberapa agenda pelatihan yang 

disesuaikan dengan obyektif dan kebutuhan event. 

 

CONTOH #2:   Kombinasi module dan konten workshop disesuaikan obyektif pelatihan. 

 

 
 

Customized Workshop                            

(Full-Day Event) 
Tema:     Productivity For Real ! 

Scenario dan Objective Workshop Agenda dan Topik workshop 

 

Perusahaan mengadakan agenda 1-Hari khusus 

untuk pelatihan Produktifitas bagi seluruh         

target partisipan yang terdiri dari Manager, 

Team Leader dan beberapa anggota team            

pilihan. 

  

Tujuan dari workshop 1-Hari yang mereka 

harapkan adalah team dari berbagai Divisi /  

Departemen tersebut dapat menjalani                

kebiasaan-kebiasaan Produktif dan melakukan 

implementasi Process Improvement dari ide-ide           

perbaikan yang ada di unit masing-masing atau 

perbaikan proses antar department/unit. 

 

CATATAN TAMBAHAN: 

 Untuk lebih mengoptimalkan dampak                
pembelajaran Metoda KAIZEN, diharapkan ada 
kasus real yang bisa diolah sebagai  materi  
workshop pada sesi 1/2 hari terakhir. 

  
8.00am Registrasi 
8.30am Ice breaking dan Pengenalan Umum Budaya Produktif 
 
8.45am Membangun Budaya Produktif 

Kebiasaan #1:  Visual Dashboard 
Kebiasaan #2:  Briefing & Debriefing 

(Coffee/Tea Break langsung diantara event tsb) 
Kebiasaan #3:  Continuous Improvement 
Kebiasaan #4:  Standard Operating Procedure/SOP 

  
12.00 – 1.30pm  ISHOMA - (Istirahat/Sholat/Makan Siang) 
  
1.30pm Metoda KAIZEN 

Prinsip #1:  Mengenali Permasalahan 
Prinsip #2:  Akar Permasalahan 
Prinsip #3:  Membuat Solusi 

(Coffee/Tea Break langsung diantara event tsb) 
Prinsip #4:  Memilih Solusi dan Memprioritaskan 
Prinsip #5:  Perencanaan Implementasi dan Fungsi Kontrol 

  
4.00—5.00pm   Team Presentation 
 

(Fasilitator Workshop akan memberikan masukan perbaikan atas  
pemahaman Praktek KAIZEN Kelompok tersebut) 

  
5.00pm Workshop Selesai. 
  

Target partisipan, logistik dan persiapan 

Target Partisipan: 
Manager 
Team Leader 
Anggota team yang dipilih 
  

Logistik dan Persiapan 
4 Flip Chart 
Projector 
Spidol 3-warna 
Post-It beberapa warna 

Efficiency is doing   
things right.. 

 
Effectiveness is doing 
right things.. 

Peter F. Drucker 

CONTOH:  Agenda Customized FULL-DAY Workshop 
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Disamping core competence kami di bidang produktifitas, team kami juga memberikan added-value          

program pelatihan yang bersifat strategis dan yang secara khusus bersifat kapabilitas teknis. 

 

 
Silabus-B:  Pelatihan Strategis & Kapabilitas Teknis 

ID#: SBP-01 
“GAME Plan” – metoda Hoshin Kanri sebagai management tool untuk 
membuat perencanaan kerja strategis dan terstruktur agar dapat di 
eksekusi dan dimonitor dengan mudah  

ID#: SBP-02 
“Setting Up Business Planning Cycle & Performance Evaluation” - 
bagaimana menyusun siklus tahunan perencanan bisnis dan metoda 
pengukurannya 

ID#: SBP-03 
“Talent Development & Performance Management” - bagaimana 
membuat perencanaan strategis yang menyangkut sumberdaya dan 
pengukurannya 

ID#: SBP-04 
“Capability Matrix & 3E” - bagaimana merencanakan dan mendisain 
kapabilitas sumberdaya dengan benchmark best practices untuk dapat 
bersaing dan tetap dalam posisi unggul. 

Strategy, Business & People Planning 

ID#: BPM-01 
“Function Operational Handbook” – bagaimana membangun sebuah dokumen proses manajemen yang 
terintegrasi untuk menekan Waste dan Variation dari proses dengan tujuan pembentukan standard best 
practice industry.  

ID#: BPM-02 “SOP & Guideline Best Practice” – bagaimana membangun sebuah dokumen proses dan procedure yang       
terintegrasi dengan Visual Dashboard yang bertujuan menjaga standar kualitas proses.  

ID#: BPM-03 
“Operating Model – Design & Development” – bagaimana membangun struktur business yang terintegrasi.   
Fokus pada Customer Centric Value dan mengakomodasi tantangan perubahan bisnis kedepan  

Without strategy 
execution is aimless 

Without execution 
strategy is useless 

Business Process Management 

    Metoda HOSHIN KANRI 
dibawakan dengan            

sederhana dan jelas dalam 
menyusun rencana kerja 

strategis. 
Saya rasa semua Leader         
di organisasi kita harus           

mengadopsi pendekatan 
Game Plan ini, agar             

strategic plan yang telah       
kita buat dapat                              

di implementasikan di setiap 
fungsional dengan benar dan 

sejalan dengan rencana            
besar strategis                             

perusahaan. 
 

(Head of Strategic Office, 2015) 

“ 

“ 

       Pembuatan Function Operational Handbook (FOH) memang membutuhkan waktu, tapi 
kini kami punya sebuah dokumen panduan kerja, dimana semua staff di departemen kami 
mempunyai cara pandang fungsi dan proses kerja serta pengukuran kinerja yang sama    
terhadap sukses dari apa yang kami kerjakan. 
Serial workshop mengenai FOH sangat membantu kami mengeliminasi perbedaan proses 
dan mengurangi waste yang tidak added-value terhadap customer kami.. 
 

(Department Head – 2015, testimony saat pencapaian team dalam pembuatan dan sosialisasi Dokumen FOH mereka) 

“ 

“ 
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ID#: PMCM-01 
“Agile & Scrum Best Practices” – bagaimana sukses merencanakan, 
mengeksekusi dan mengelola tipe pekerjaan project dengan teknik 
Agile & Scrum 

ID#: PMCM-02 
“IT PMLC & SDLC Best Practices” – bagaimana merencanakan, 
mengeksekusi dan mengelola tipe pekerjaan project IT dengan 
metoda PMBOK (Project Management Book of Knowledge) 

ID#: PMCM-03 
“IT Governance & Audit Management” – sukses  mengelola tata kelola 
organisasi dan service Divisi Information Technology (IT) dalam 
menunjang strategi bisnis dan organisasi perusahaan. 

ID#: PMCM-04 
“IT Architecture & System Design Management” – sukses  mengelola 
pranata dan perencanaan System Information & Management dalam 
menunjang strategi bisnis dan organisasi perusahaan. 

ID#: PMCM-05 

“Organization Change Management Yang Aplikatif dan Berdampak 
Positif”  –  sukses mengelola transformasi dan perubahan dengan 
metoda OCM (Organization Change Management) yang terintegrasi 
dalam perencanaan dan pelaksanaan tipe pekerjaan proyek dan non-
proyek. 

Project Management & Organization Change Management 
    Konsep perencanaan dan 

implementasi proyek dengan 
teknik Agile dan Scrum          

membantu kami melakukan 
“Speed To Market” dengan 

lebih terstruktur 
 

(Peserta workshop—2015, Production) 

ID#: SQ-01 
“Membangun budaya Service Excellence” – sukses merencanakan, 
membangun, mengeksekusi dan mengelola budaya kualitas layanan 
bagi team dan organisasi 

ID#: SQ-02 

“Sales & Service untuk mencapai kepuasan pelanggan yang optimum” 
– apa dan bagaimana merencanakan, mengeksekusi dan mengelola 
performa team untuk mencapai target dan mengoptimalkan        
kepuasan pelanggan. 

Program Peningkatan Service Quality  

    Pemahaman praktis yang 
kami dapatkan dari                 

workshop OCM membantu 
team kami dalam mengelola 

perencanaan dan                      
implementasi transformasi 
dengan lebih baik kepada 

seluruh  stakeholder 
 

(Peserta workshop— 2015, Staff HRD) 

ID#: KHUS-01 
“Application of Treasury Management Best Practices” – bagaimana merencanakan, dan mengelola              
performa treasury bisnis anda.   Modul dapat berupa standard ataupun kekhususan yang diminta oleh  
client. 

ID#: KHUS-02 

“Kiat mengembangkan Trade Finance dalam menunjang pertumbuhan perusahaaan” – apa dan bagaimana 
mengelola dan mengembangkan proses, sistem dan pemasaran produk pembiayaan perdagangan (Trade 
Financing dan Documentary Credit) termasuk structured trade finance dan commodity financing.  

Keahlian Khusus Business Finance:  Treasury Management dan Trade Finance 

    Team kami akhirnya 
mempunyai standar pola 

kerja yang menunjang       
implementasi budaya 
“Service Excellence”                       
di organisasi kami 

 

(Peserta workshop— 2015, Team Leader) 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 
“ 

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikxduy0PXLAhVQBo4KHd9JAAEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feurope.imanet.org%2F&bvm=bv.118443451,d.c2E&psig=AFQjCNHj4z_F0OFZ15KDYMv8irGI4uBILA&ust=1459881458588653
https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://harbert.auburn.edu/binaries/images/undergraduate-programs/finance.png&imgrefurl=http://harbert.auburn.edu/academics/undergraduate/finance/&h=205&w=205&tbnid=Bdd5lo-LbpCcWM:&docid=7tepNVsrAxwe1M&ei=FrICV-WlC47
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Kompetensi dan keahlian kami 

Team kami terdiri dari beberapa                       

Subject Matter Expert dengan kualifikasi          

senior level professional dan                                   

Certified Practitioner Consultant. 

Dengan latar belakang industri yang beragam, pengalaman profesional dibidangnya masing-masing 

dan praktek konsultasi  process improvement, project management, human resources & talent         

development dan change management & organization development menjadi kekuatan yang kami  

tawarkan sebagai added-value kepada client kami. 

Jangkauan wawasan kompetensi dan keahlian team kami menjadi asset utama bagi kami dalam  

mengoptimalkan kegiatan pelatihan dan konsultasi untuk mencapai sasaran pembangunan dan 

pengembangan potensi karyawan di client kami. 

Senior profesional dengan spesialisasi di area Productivity Capability, menjadi Success Coach dan       
Master Facilitator dengan tugas utama membangun budaya dan kapabilitas Productivity di organisasi.   

Mempunyai sertifikasi Green Belt Six Sigma dari afiliasi Cardiff University, Wales-UK dan Project Management 
Strategic Alignment course dari George Washington University juga kompetensi dalam Risk Manage-

ment dengan  sertifikat Level-4 yang diterbitkan dari LSPP dan GARP.  Berpengalaman 25+ tahun sebagai profe-
sional di berbagai industri dengan variasi pengalaman jabatan sebagai Chief of Information Technology, General 
Manager dan ASEAN Project Manager.   Aktif di komunitas pemberdaya business process improvement dan     
operational excellence. 

  
 

Praktisi Senior Consultant dan Partner dari konsultan manajemen yang banyak bergerak di   
bidang perencanaan  dan  implementasi  proyek-proyek  Continuous Improvement.         

Mempunyai kualifikasi Master Black Belt Six Sigma, fokus utama saat ini adalah 

pemberdayaan bisnis dan masyarakat dalam bidang efiensi dan efektifitas kerja.  

Mempunyai pengalaman 19+ tahun, dikenal sebagai penulis buku panduan dan 
pengetahuan praktis tentang process improvement, telah banyak       

memberikan seminar baik dikalangan profesional maupun di lingkungan akademik. 
 

 

Profesional Head of Process Excellence & PMO (Project Management Office)              

dengan kualifikasi sertifikasi Black Belt Six Sigma, fokus saat ini mengembangkan pola       

organizational & operational process excellence untuk mengimplementasikan model  

operasional yang efektif dan produktif.   Sebagai pejabat PMO melakukan perencanaan serta pengawasan proyek-
proyek process improvement di unit bisnis.   Dengan pengalaman 18+ tahun, saat ini masih aktif dalam kegiatan 
komunitas pemberdaya dan sebagai nara  sumber beberapa event produktifitas. 

 
 

Team:  Productivity Capability & Delivery 

     Kapabilitas yang 
terbangun dengan 

baik akan                    
memberikan         

dampak penguatan 
dalam proses           
peningkatan          

kinerja.. 

“ 

“ 
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Profesional dengan keahlian khusus dalam mengelola dan mengeksekusi proses 
perubahan dalam skala besar.  Berpengalaman 20+ tahun di berbagai     

industri sebagai professional dan praktisi konsultan Organization 
Change Management (OCM).  Sebagai Subject Matter Expert  

dalam strategi transformasi people—process—technology dan            
organizational alignment.         Aktif di beberapa komunitas 

professional OCM&HRD. 

Profesional dan praktisi Strategic Management Office , mem-

punyai kompetensi dalam penyelarasan dan pengembangan strategi 
bisnis.   Dengan latar belakang professional Black Belt Six Sigma mem-
punyai pengalaman 17+ tahun dalam pengelolaan dan evaluasi siklus Business 

Plan dan penerapan Business Performance untuk mengukur pertumbuhan bisnis 

dengan metoda pengukuran  Balanced Scorecard. 

Team:  Organization Change Management & Strategic Office 

Team:  Service Excellence & Success Coach 

Profesional dengan kompetensi pada pengembangan dan peningkatan standar kualitas layanan 

untuk mencapai obyektif Service Excellence.  Mengembangkan dan melaksanakan silabus 

pemberdayaan karyawan front-liners, sales team dan supporting team untuk mencapai 
hasil dan kinerja yang optimal.  Berpengalaman 18+ tahun dengan passion membangun 
budaya service excellence. 

Profesional dengan pengalaman 20+ tahun dalam pengembangan potensi individu 
karyawan, pengembangan kapabilitas unit bisnis dan sumberdaya secara keseluruhan 

dalam mencapai tujuan organisasi.   Sebagai  Success Coach membantu individu dan 

team  dalam mengelola kapabilitas sumberdaya dengan beberapa panduan best practice  

Coaching For Performance dan Coaching For Leaders. 

     Penanaman  
budaya  

Service Excellence         
tidak akan berjalan 

baik tanpa dibarengi 
pengetahuan           

tentang  
Coaching 

“ 
“  

     Mengelola                   
perubahan strategi 

bisnis perlu didasari 
metoda yang tepat dan 

pengetahuan dalam           
mengelola stakeholder                        

dari semua                   
tingkatan 

“ 

“ 

Profesional dengan pengalaman kerja 19+ tahun, mempunyai kompetensi dalam perencanaan pengelolaan      

Human Capital Assets untuk menunjang strategi organisasi bisnis dan model kerja dengan spesialisasi 

dibidang organization & learning development membuat  road-map organization on people di-

perusahaan. 

Profesional dengan tugas utama pada perencanaan silabus pengem-

bangan dan pendidikan karyawan.  Merancang dan mengelola agenda 

pelatihan dan juga aktif sebagai Master Facilitator serta Subject 

Matter Expert  untuk pelatihan dan seminar berkaitan 

dengan materi pendidikan yang dirancang untuk kebutuhan perus-

ahaan.  Berpengalaman 18+ tahun dan aktif di komunitas trainer. 

Team:  Human Capital Organization & Talent Development 

     Pengembangan  
sumberdaya                 

karyawan dengan 
metoda dan cara yang 
tepat akan berdampak 

pada Return on             
Investment        

“ 

“ 
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Profesional di industri keuangan, mempunyai keahlian khusus dalam strategi perencanaan dan fungsional        

Treasury Management, memberikan wawasan perencanaan bersifat end-to-end dan membangun panduan 

operasional bisnis dengan pengukuran kinerja operasional dan fungsional yang sejalan dengan obyektif           
peningkatan pendapatan perusahaan.   Dengan pengalaman 20+ tahun dalam industri keuangan khususnya bank 
komersial. 

Profesional di industri keuangan sebagai Trade Finance Specialist 

selama 20+ tahun dalam pengembangan, proses, sistem dan       

pemasaran produk pembiayaan perdagangan structured trade 
finance dan commodity financing.       Sertifikasi dalam BSMR 

(Badan Sertifikasi Manajemen Resiko) Level-3 yang diselenggarakan 
oleh GARP dan LSPP.  Banyak pengalaman  dalam memberikan 
pelatihan yang terkait dengan  pembiayaan perdagangan yang diikuti 
oleh para pelaku bisnis (eksportir dan importir), komunitas perbankan 
dan berbagai profesi lainnya yang terkait dan memerlukan              
pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan perdagangan.      Aktif 
di beberapa komunitas dan praktisi pembiayaan perdagangan. 

Team Khusus Finance & Business:  

     Pengembangan         
sumberdaya dan          

kemampuan team        
dalam bidang khusus             
keuangan dan bisnis 

akan memberikan              
dampak signifikan          
pada pertumbuhan 

bisnis 

“ 

“ 

Treasury Management dan Trade Finance  

Profesional Scrum Master, dengan keahlian khusus dalam bidang Agile & Scrum methodology dalam 

penerapan produk development, product launch dan software development.   Dengan pengalaman kerja 15+ 

tahun di industri Mobile Telekomunikasi dan IT project management.   Menjadi Lead Scrum Master di         

Samsung R&D yang juga bertugas mencetak Scrum Lead baru untuk pengembangan kapabilitas karyawan. 

Profesional dengan sertifikasi Project Management Professional (PMP), Agile Scrum Master, 
Certified Information Systems Auditor (CISA), Lean Six Sigma Green Belt dan IT 

Infrastructure Library v.3.   Memimpin perencanaan strategis, product development dan 

eksekusi organization-wide project management.   Project Director dan Steering 
Committee members berbagai complex projects.  Mempunyai 16+ tahun 

pengalaman di industri banking, financial services, otomotif, distribution. Peraih 

penghargaan Best Indonesia Future IT Leader tahun 2015 oleh  

Pricewaterhouse Cooper (PWC) dan SWA Magazine. 

Profesional arsitek teknologi dengan fokus kompetensi sebagai Data & Information 
Architect, mempunyai pengalaman 19+ tahun di industri keuangan dengan penugasan 

khusus di Divisi IT dalam menangani Data Modeling & Design, Data Interfacing &    
Access, Data Quality & Management dan Data Warehouse. 

Profesional dengan spesialisasi sebagai IT Risk Management, Governance & Quality Control.   Dengan 

15+ tahun pengalaman di financial industry mempunyai kualifikasi COBIT5 bertugas mengevaluasi dan merek-

omendasikan quality control & governance di Divisi IT. 

Team:  Project Management dan Information Technology 

     Kompleksitas 
mengelola divisi 

teknologi ataupun        
divisi project                 

memerlukan kiat-kiat 
khusus untuk                      

menyelaraskan  
dengan tujuan            

bisnis 

“ 

“ 
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I’M YOUR PARTNER 

Saya akan membantu anda.. 

 

Edi Indriyotomo 
Chief Knowledge Officer 

Coach & Facilitator 
 

 

       +62 812 8930 6609 

        program.director@potentiaexcellentia.com 

        www.potentiaexcellentia.com 
 

POTENTIA EXCELLENTIA 
Productivity Training & Consulting 
Specialist in tangible benefit 
Productivity knowledge and practices 
 

Senayan Trade Center, 1st Floor, #26 J 

Jl. Asia Afrika,  Jakarta Pusat  10270, Indonesia 

 

 
Komitmen layanan kami 

Edi Indriyotomo                  
Sebagai Chief Knowledge Officer, Coach & Facilitator 
bertanggung jawab dalam membuat perencanaan dan 
monitoring kegiatan pelatihan dan konsultasi yang  
dilakukan Potentia Excellentia.   
Mempunyai 25+ tahun pengalaman profesional yang 
bervariasi dalam bidang  process improvement,  project 
management, business process management dan     
operating model designer. 
 

Dengan penugasan beragam mulai dari Consultant 
Manager untuk proyek senilai USD.10 juta dalam     
implementasi proyek business process & system, 
sebagai ASEAN Project Manager untuk transformasi 
bisnis di regional Asia Pacific yang melibatkan enam 

negara ASEAN, juga sebagai Chief Corporate IT Division untuk melakukan  konsolidasi IT korporasi dan terakhir sebagai 
Senior Vice President Productivity dengan  tugas utama untuk membentuk dan membangun kapabilitas dan kinerja 
Productivity menggunakan metoda Lean Six Sigma untuk mencapai sasaran strategis Operational Excellence dan       
Customer Satisfaction. 
 

Dalam perjalanan karir profesionalnya, Edi mendapatkan beberapa penghargaan dan apresiasi perusahaan seperti 
CEO Award untuk proyek business process re-enginering pada proses bisnis Kredit UKM, The Best IT Manager dan          
The Best SAP ASEAN Implementor dan Effective Contributor Corporate IT. 
 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, minat dan gagasannya mengenai Produktifitas, Efektifitas dan Efesiensi 
kerja, Process Modelling dan Business Strategy menjadi passion yang terus dia dalami.    

Prinsip bahwa client kami mendapatkan keuntungan yang nyata (tangible benefits) dari pembelajaran 
dan implementasi process improvement yang kami damping menjadi dasar dari ikatan kerjasama 
dengan semua client kami. 



 

Company Profile - POTENTIA EXCELLENTIA    I    14 

Filosofi dan makna dibalik Logo kami 

TRES  CIRCULUS  SCIENTIA 

[ tre:s / ‘kir.ku.lus / ski’en.ti.a ]   

 

 

 

 

Filosofi tiga lingkaran sederhana yang mencerminkan proses                    

kompilasi evolusi pengetahuan dan kearifan 

 

Dimulai dari bawah dengan Lingkaran Biru Muda                                                  

yang melambangkan pengetahuan dasar, awal pencerahan pengetahuan 

dari setiap individu yang kemudian berkembang menjadi                                  

Lingkaran Oranye  dimana individu saling bersinergi dan saling berkontri-

busi dengan lingkaran internalnya hingga saatnya para individu tersebut           

memberikan kontribusi wawasan pengetahuan dan kearifan                         

yang berdampak lebih luas kepada lingkungan                                                           

yang digambarkan dalam lambang Lingkaran Hijau. 

QR Code untuk Contact & Address 


