
PENGISIAN
LAPORAN HASIL KEGIATAN 
IMPLEMENTASI

its.ac.id/sdmo/id/kegiatan/program-5ss/program-5ss-2021/



Foto Cover dapat diisi gambar
Gedung
Lokasi implementasi, kegiatan
implementasi atau foto lain yang 
mempresentasikan tim

Mencantumkan nama Tim 
dan Unit kerja asal tim



PENGISIAN PROFIL TIM
Lengkapi nama Tim dan Objek Implementasi

Cantumkan nama Ketua dan seluruh
anggota yang terdaftar dalam tim

Contoh Pengisian
Nama : Arya Wiguna
NIP/Npp : 194535298712
Peran dalam Tim : Koordinator Sisih
(peran dalam tim dituliskan sesuai
pembagian kerja tim)

KALENDER IMPLEMENTASI
Disusun berdasarkan rencana implementasi
budaya Kerja 5S

Dapat dibuat dengan model/desain table 
lainnya.



PENGISIAN FOTO DOKUMENTASI
Gunakan foto dengan
menggunakan aplikasi
GPS Map Camera
(peta, lokasi dan  waktu)

DESKRIPSI KONDISI
Deskripsikan kondisi saat ini/kondisi riil

Contoh : banyaknya kabel yang belum
tertata dengan baik, berpotensi
timbuknya hubungan arus pendek atau
berbahaya jika kabel terkelupas dan 
tanpa pengaman.



GPS MAP CAMERA
Dapat di unduh pada playstore



PENGISIAN PROGRES IMPLEMENTASI

Pengisian dokumentasi terdiri dari 2 kondisi : 
Sebelum dan Sesudah Implementasi

Foto dicantumkan lengkap dengan geotagging 
(peta, lokasi, waktu) memakai aplikasi GPS 
Map Camera

DESKRIPSI KEGIATAN
Diisi dengan menguraikan deskripsi kegiatan
implementasi, dimulai dengan penjelasan
singkat kondisi, penjelasan proses 
implementasi, anggota yang terlibat dan data 
dukung lain dapat dideskripsikan

Contoh : Dengan banyaknya kabel yang belum
tertata dengan potensi membahayakan karena
banyak yang berlalu Lalang, pada implementasi
SISIH ini seluruh anggota melalui instruksi
koordinator sisih mulai melakukan proses 
pemilahan kabel yang masih berfungsi, kabel
yang sudah rusak untuk dilakukan pembenahan. 
Seluruh anggota terlibat Mr. A,B,C, D melakukan
proses sisih kabel yang tidak berfungsi, 
Dari proses awal tersebut tim kami 
mendapatkan hasil setelah implementasi sesuai
pada gambar yang terlihat kondisi kabel dan 
perangkat llistrik telah tertata dengan cukup
baik dan aman dst….

CARA PENGISIAN INI BERLAKU UNTUK SEMUA 
PROGRES DAN ASPEK 5S



DOKUMENTASI GPS MAP CAMERA

Foto memvisualisasikan anggota tim sedang
memperbaiki/melakukan kegiatan implementasi

GEOTAGGING

Dengan menggunakan aplikasi, gunakan pilihan
foto dengan menyertakan peta dan waktu

Foto hanya contoh



DOKUMENTASI HASIL IMPLEMENTASI

Foto menggambarkan kondisi setelah
implementasi. Lengkapi foto dengan
geotagging, dokumentasi bisa lebih dari satu

DESKRIPSI

Uraikan deskripsi implementasi yang 
menyatakan hasil implementasi, dampak, dan 
perubahan setelah implementasi

KENDALA YANG DIHADAPI

Uraikan kendala/hambatan/kesulitan saat
proses implementasi



TESTIMONI PIMPINAN UNIT KERJA

Testimoni dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja
Dilengkapi dengan foto pimpinan, nama, 
deskripsi, tanggal validasi dan tanda tangan

ACTION PLAN 2022

Tuliskan beberapa poin rencana kerja
pengembangan program 5S+S tahun 2022



QUOTES TIM

Tuliskan quotes tim anda yang memuat
semangat/komitmen dalam mengembangkan
budaya kerja 5S+S



Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi

its.ac.id/sdmo

@sdmo_its

Direktorat SDMO ITS
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