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Tur Pabrik Produksi Ramping dengan Pemandu! 
Lean production factory guided tour! 

 
Ahli Sistem Produksi Toyota (metode produksi ramping) akan memandu Anda ke 
berbagai fasilitas yang terkait dengan Toyota dan juga warisan bersejarah seperti 

Istana Nagoya 
~Kami akan menjelaskan esensi Sistem Produksi Toyota langsung di lokasi~ 

Toyota Production System (TPS, lean production method) experts  
guide you to Toyota related facilities and  

other historical heritage sites such as Nagoya Castle. 
－We will explain the essence of the TPS onsite.－ 

 

 “Wisata Industri”yang memungkinkan Anda menyaksikan, merasakan, serta menikmati 
langsung lokasi-lokasi Monozukuri Jepang telah menarik perhatian wisatawan lokal maupun 
internasional. Sebagai area yang menerima warisan DNA Monozukuri dari industri tekstil hingga 
industri otomotif dan kereta api berkat penemuan alat tenun otomatis yang menggerakkan revolusi 
industri Jepang, area Chubu mempunyai berbagai aset industri yang memiliki nilai sejarah dan 
budaya, serta banyak lokasi produksi industri mutakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang 
industri baru seperti industri pesawat terbang dan luar angkasa juga terus berkembang. Di sini, di 
Prefektur Aichi terdapat fasilitas wisata industri yang memungkinkan Anda menyaksikan proses 
produksi pesawat terbang dan otomotif dari jarak dekat. Anda dapat mengunjungi dan merasakan 
jantung Monozukuri sekaligus mengembangkan usaha untuk mempromosikan pertukaran sumber 
daya manusia dengan perusahaan Jepang. 

 

[Target Peserta] Kami memandu dan menjelaskan tentang fasilitas wisata industri pada 
industri mutakhir luar angkasa dan sistem produksi Toyota dalam bahasa Inggris kepada 
wisatawan asing, mahasiswa, peneliti, dll. Jelang Olimpiade Tokyo tahun 2020 serta Osaka 
World Expo pada tahun 2025, Jepang berkembang semakin menarik. Kesempatan ini layak 
Anda gunakan untuk merasakan “kekuatan Monozukuri”Jepang. 

 

[Rute Kunjungan] Kami mengatur kunjungan mulai dari Pabrik Toyota hingga Museum Penerbangan 
Aichi sesuai permintaan. Selain itu, kami juga menerima permintaan pelatihan Sistem Produksi 
Toyota. Prefektur Aichi sendiri merupakan kampung halaman panglima perang Sengoku seperti Oda 
Nobunaga, karenanya kami juga mengatur rute untuk mengunjungi Istana Nagoya, Istana Gifu, dll. 

[Biaya]  100000 yen untuk setengah hari (1 tempat, 3 orang) 

150000 yen untuk 1 hari (2 tempat, 3 orang) tidak termasuk biaya taksi dan biaya masuk saat kunjungan 

Kami akan memandu dan menjelaskan dalam bahasa Jepang atau Inggris. 

Untuk peserta dari Taiwan, kami menyediakan penerjemah dengan biaya tambahan. 
Kami akan mengonsultasikan tentang harga setiap saat sesuai pengaturan rute perjalanan. 

 
Dari musim semi ke musim panas biasanya merupakan periode sibuk karena adanya tugas 
pendaftaran subsidi di pihak kami. 
Sekitar Oktober hingga Maret tahun berikut merupakan periode yang lebih mudah untuk 
melakukan penjadwalan. 

 



Sistem Produksi Toyota Kereta Api, Luar Angkasa, serta Warisan 

Dunia, dll. 

 

Museum Peringatan Industri & Teknologi Toyota Museum MRJ 

http://www.tcmit.org/english/           https://www.mhi.com/expertise/museum/mrj/      

Museum Toyota Istana Nagoya 

https://www.toyota.co.jp/Museum/english/      https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/en/              
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Apollo Business Consulting 

Registered Management Consultant by 

Minister of Economy, Trade and Industry 

Masahiro Kunishima   

https://www.apollobc11.com/ 

https://www.facebook.com/masahiro.kunishima 

Ｅ-mail apollobc11@gmail.com 
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