
 

EXPERIENCE 

DIRECTOR PLANT MANAGEMENT  
PT ORGANON PHARMA INDONESIA, TBK. 
NOVEMBER 2022 – SAAT INI  
Mengelola dan bertanggung jawab atas sekitar 290 operator 

yang beroperasi, rencana sub-organisasi Manufaktur-Pasokan 

global dari perusahaan farmasi multinasional, memasok produk 

dengan kepatuhan tinggi ke lebih dari 10 Negara AP, beroperasi 

di bawah fasilitas bea cukai, dan fasilitas manufaktur & 

pengemasan.  

ASSOCIATE DIRECTOR OPERATION  
PT ORGANON PHARMA INDONESIA, TBK. 
JUNE 2021 – OCTOBER 2022  
Kelola sekitar 90 jalur pengemasan yang dioperasikan HC, 

operasi 24x5, pemeliharaan/keandalan jalur semi-otomatis, dan 

operasi gudang di Tim Proses Terpadu. Deployed Quality Risk 

Management menekankan pada penilaian risiko perilaku. 

Menavigasi IPT selama pandemi COVID-19 yang mengarah pada 

pasokan yang tidak terputus, memanfaatkan manajemen risiko, 

dan menerapkan langkah-langkah lokal untuk perlindungan 

kesehatan karyawan. Berhasil mengurangi 50%+ lembur. 

Mempertahankan rencana pengeluaran departemen tahunan 

sekitar 100% anggaran & terus memberikan Ketersediaan 

Keseluruhan (OA) sebesar 69%. Memimpin Perwakilan 

Manajemen untuk perjanjian Pembaruan. 

ASSOCIATE DIRECTOR BUSINESS TECHNOLOGY  
PT ORGANON PHARMA INDONESIA, TBK. 
MAY 2020- JUNE 2021  
periode transisi Spin-off dari MSD ke Organon. 
Menyampaikan Penguraian TI dan Manajemen Perubahan 
yang sempurna selama Organon Spin-Off, selain tanggung 
jawab sehari-hari dalam memberikan kepemimpinan TI, 
menetapkan arahan untuk strategi yang mendukung 
persyaratan bisnis Operasi Manufaktur MMD/OMS, dan 
manajemen aset TI. Mengembangkan rencana transisi 
pengalaman pengguna, menyampaikan tonggak pencapaian 
penyampaian 95% tepat waktu dan mendorong pencapaian 
tonggak pemisahan ti 100% pada juni 2021. 

ASSOCIATE DIRECTOR SITE PORTFOLIO 
PT MERCK SHARP DOHME PHARMA, TBK. 
JANUARY 2016- MAY 2020 
Ada 3 proyek berbeda yang disampaikan selama masa jabatan 
ini. Pertama adalah 2 proyek perusahaan, yaitu COMET dan 
ERMD, dan kedua adalah proyek Kualitas Global GLIMS. 

 

ANDRI SOELASTYO  
DIRECTOR, PLANT MANAGEMENT  

PROFILE  
Director Plant Management dengan 
pengalaman lebih dari 20 tahun di 
berbagai bidang terutama di bidang 
operasi, manajemen rantai pasokan, dan 
manajemen proyek. Bersertifikat apics-
cpim dan sangat bersemangat dalam 
operasi go-see, pelatihan orang, dan 
manajemen perubahan. Menunjukkan 
kelincahan tinggi untuk berbagai proyek 
perusahaan dan mengelola pemangku 
kepentingan multi-tier. Pengalaman 
langsung yang luas dalam manajemen 
operasi umum, pengembangan 
kepemimpinan partisipatif, berbagai 
posisi dalam manajemen rantai pasokan, 
sistem manajemen mutu, dan kesehatan 
lingkungan secara umum - keselamatan. 
Mahir dalam pembinaan dan 
pengembangan orang, perubahan 
perencanaan dan tata kelola, pemecahan 
masalah, pemetaan proses, perencanaan 
rantai pasokan. 
 



CONTACT  
 

 
 
 
KOMPETENSI  
• Operation Management 

• People Coaching 

• Change Management 

• Supply Chain Management 

• Project Management 

• Quality Management System 

• Complex Problem Solving 

• Finance & costing 

AKTIVITAS & MINAT  
• Cycling 

• Travelling 

• Home DIY 

 

PENDIDIKAN  

MECHANICAL ENGINEER  
UNIVERSITAS INDONESIA  

FEBRUARY 1998 

TEMPAT TANGAL LAHIR  
• Jember, 02 July 1974 

Mencapai tanggal Go Live dengan kesiapan Go Live terlebih 
dahulu untuk COMET dan GLIMS. Metrik adopsi terkirim (login 
pertama pengguna) 98% pengguna dalam seminggu, rekor 
tertinggi untuk penerapan MSD COMET lama. Melewati 
tonggak perawatan hiper selama 8 minggu dengan metrik 
hijau COMET dan GLIMS. Mendirikan transisi mulus ke fase 
keberlanjutan. Led Pandaan sebagai situs perintis dengan 
implementasi 3 modul GLIMS.  

ASSOCIATE DIRECTOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
PT MERCK SHARP DOHME PHARMA, TBK. 
NOVEMBER 2013- DECEMBER 2015 
Transformasi situs SCM dan organisasi IPT mengikuti 

transformasi MMD. Mencapai pengoptimalan inventaris hingga 

cakupan sekitar 4 bulan dan pengurangan pembuangan sebesar 

$240K. Proses S&OP situs yang diterapkan. Mengirimkan fasilitas 

KITE ke Pandaan yang akhirnya menguntungkan situs dengan 

penghematan $4,5 juta per tahun 

ASSOCIATE DIRECTOR DISTRIBUTION & LOGISTICS 
PT MERCK SHARP DOHME PHARMA, TBK. 
APRIL 2011 - NOVEMBER 2013 
Memasang Merck Production System (MPS) dalam operasi 
Logistik. Mengimplementasikan fungsi ekstensi SAP ke pabrik 
baru yang diperluas dan meningkatkan implementasi proses 
konsinyasi SAP yang mendukung pengamatan audit. Model 
distribusi konsinyasi yang didukung (yaitu APL Zuellig Pharma 
Indonesia) perbaikan berkelanjutan. 
Memprakarsai pengembangan ahli materi pelajaran situs SAP 
dan SAP Community of Practice. 
Mengembangkan penilaian jalur transportasi bersama dengan 

perluasan pabrik, tata letak gudang, dan alur kerja operasi 

gudang. Mempertahankan HC yang optimal dengan membangun 

kemitraan dengan TPL untuk dukungan di lokasi TPL. 

MANAGER LOGISTICS 
PT COATS INDONESIA  
JULY 2003 – APRIL 2011 
Mengelola organisasi Manajemen Rantai Pasokan untuk 
operasi pabrik 24x7. Mengembangkan Organisasi Rantai 
Pasokan lokal untuk menerapkan target tingkat pengisian 
pesanan pelanggan yang lebih tinggi dan inventaris yang lebih 
rendah. Mengurangi sekitar 30% NWC barang jadi dan stok 
bahan baku pada saat yang sama meningkatkan tingkat 
pemogokan stok dan tingkat pengisian pesanan pelanggan. 
Menyampaikan SAP Deployment pada Go Live yang 
ditargetkan. Menjadi anggota Management Representative 
untuk Pembaharuan PKB untuk lebih dari 200 karyawan. 



Berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2000. Memulai karir sejak 
Maret 1998 sebagai Management Trainee dan menduduki 
berbagai posisi di Supply Chain Management. 
  

 

 


