PT NSSOL SYSTEMS INDONESIA mempersembahkan

【SEMINAR DAN STUDI KASUS】
Jakarta | Cikarang | Surabaya

“Bagaimana pengalaman positif pegawai dapat
menumbuhkan engagement ”
Dalam lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat seperti saat ini, Perusahaan mendapat tantangan
besar untuk tetap survive di dalam berkompetisi. Kunci utama untuk menghadapi semua ini adalah People
(pegawai).
Menemukan dan mempertahankan pegawai, khususnya pegawai ideal atau talent saat ini bukanlah tugas
yang mudah. Perusahaan dituntut dan harus mampu menyusun program ataupun sistem yang membuat
para talent tersebut masuk dan bertahan di perusahaan.
Seminar ini akan memberikan informasi bagi perusahaan, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam
menyusun program maupun menentukan system yang sesuai melalui penyajian contoh-contoh konkret,
serta diskusi pembangunan pengalaman positif pegawai (positive employee experience) yang dianggap
tepat untuk menarik dan mempertahankan pegawai.

Susunan Acara
12:00 - 13:30

Registrasi dan Makan Siang

13:30 - 13:40

Kata Sambutan dan Pembukaan Acara

13:40 - 15:10
(90 mins)

Keynote Session: How positive employee experience can leads to engagement
(Bagaimana Pengalaman Positif Pegawai Dapat Menumbuhkan Engagement)

15:10 - 15:20

Istirahat

15:20 - 16:00
(40 mins)

Arif Budhi Suyanto, President Direktur PT Sakura System Solutions

Dalam sesi ini, peserta akan disajikan contoh dan informasi terbaru mengenai program ataupun
sistem terkait employee experience, untuk dapat dijadikan referensi dalam penyusunan program
atau sistem sejenis di perusahaan masing - masing. Peserta juga akan saling berdiskusi mengenai
program atau sistem employee experience yang dianggap tepat untuk menarik dan
mempertahankan pegawai.
(oleh QUNIE: Pradono Wicaksono atau Pinto Nugraha)

Demo Session: Implementasi Teknologi Informasi yang tepat guna di dalam
mendukung pembangunan 'employee experience' di perusahaan
Penggunaan Teknologi Informasi yang tepat akan mendukung pembangunan employee experience
yang efektif. Dalam sessi akan diperkenalkan aplikasi “SPISy” (Strategic Personnel Information
System) yang akan memaksimalkan pembangunan employee experience maupun proses HR dan
Payroll lainnya di perusahaan (oleh PT Sakura System Solutions: Yan Y. Rotinsulu)

Catatan:
1. Seminar akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Acara ini merupakan lanjutan dari sessi pagi yang ditujukan untuk manajemen Jepang dan dilaksanakan dalam
Bahasa Jepang.

Informasi Umum
＜Waktu dan Tempat＞
① 26 Februari 2019 (Selasa)：Jakarta (Ayana Hotel Midplaza). Kapasitas: 30 peserta
② 1 Maret 2019 (Jumat) : Cikarang（Holiday Inn Hotel). Kapasitas: 30 peserta
③ 25 April 2019 (Kamis) : Surabaya（Verwood Hotel). Kapasitas: 20 peserta
＜Penyelenggara＞
PT NSSOL SYSTEMS INDONESIA
bekerja-sama dengan: QUNIE

dan PT SAKURA SYSTEM SOLUTIONS

＜Peserta＞
Anggota BOD, Direktur HR, Manajer HR atau posisi lain yang berhubungan dengan HR
(mohon maaf, tidak ditujukan untuk perusahaan dengan industri sejenis seperti Konsultan HR atau penyedia HRIS)

<Biaya dan Pendaftaran>
Tidak dipungut biaya, namun dimohon untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu di:
https://ws.formzu.net/fgen/S39607843 (pendaftaran ditutup saat jumlah peserta mencapai kapasitas)
<Informasi>
seminar-id@sakura-system.co.id

