SAFETY ACTIVITY
Pelatihan APAR ( 14-12-2019 & 30-01-2019)
Safety adalah hal yang
paling penting, Aisan
Nasmoco Industri selalu
mengutamakan
Keselamatan,
salah
satunya dengan aktifitas
pelatihan
penggunaan
APAR yang dilakukan
secara berkala.

Safety Riding Patrol ( 08 & 10-01-2019 )
Aktifitas
Safety Riding
Patrolpun
selalu
dilakukan
secara
konsisten
setiap bulan,
untuk
mencegah
terjadinya
kecelakaan
lalu lintas.

Safety Patrol ( 13 -02 -2019 )

Safety Patrol yang
dilakukan secara rutin
yang diikuti seluruh
departemen
untuk
mengantisipasi
dan
mengecheck potensi
bahaya yang ada di
genba
agar
terciptanya
tempat
kerja yang aman dan
nyaman.

QUALITY ACTIVITY
Aktifitas QCC ANI 1 ( Januari – Februari )

Seminar PT. Iwata Bolt ( 07-02-2019 )

Selalu
mengutamakan
Kualitas
dari
setiap produk
yang Kami buat,
untuk
mendukung itu
semua
kami
melakukan
aktifitas QCC,
selain
untuk
meningkatkan
kualitas, tetapi
juga
untuk
meningkatkan
skill member.

Aktifitas QCC ANI 2 ( Januari – Februari )
Aktifitas QCC
inipun
dilakukan
disemua plant
untuk selalu
mengkatkan
kualitas dan
mengurangi
terjadinya
defect
di
semua
line
yang ada di
Aisan
Nasmoco
Industri.

Supplier adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan
produk berkualitas, terus mencari supplier yang berkualitas dan
kompeten selalu dilakukan untuk bisa terus selalu meningkatkan
kualitas produk dan juga menurunkan cost, salah satunya
seminar yang diusung oleh Departemen Purchasing dari PT.
Iwata Bolt memperkenalkan produk yang mereka buat yang bisa
memenuhi kebutuhan di ANI.

TRAINING ACTIVITY
Training Karyawan Baru ( Januari – Februari )
Untuk membuat produk berkualitas tentunya harus
dikerjakan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas
juga, ANI selalu mempersiapkan SDM sebelum mereka
mulai berkerja dengan dilakukan training induksi untuk
para karyawan baru agar mereka siap saat bekerja.

Training 5 S Level 5 ( 16,23,30-01-2019 )
Meningkatkan Skill
dan
Knowledge
sumber
daya
manusia agar terus
semakin
berkembang, salah
satunya
dengan
Training 5 S Level 5
untuk para Leader
Up
agar
lebih
memahami tentang
5 S dan senantiasa
selalu menjaga 5 S di
area kerja untuk
menciptakan
lingkungan
kerja
yang nyaman .

Training Internal Auditor IATF (7&8-02-2019)

Training internal auditor ISO IATF,
dilakukan untuk menjaga kualitas dan
kompetensi para auditor yang ada di ANI
dalam melakukan internal audit ISO IATF.

TERUS MENJAGA DAN MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

TRAINING ACTIVITY
Training Internal Auditor ISO 14001 (4&5-03-2019)

TERUS MENJAGA
DAN
MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA

Training internal auditor ISO 14001,
dilakukan untuk menjaga kualitas dan
kompetensi par auditor yang ada di ANI
dalam melakukan internal audit ISO 14001.

TRAINING ACTIVITY
Dojo Training ( Januari – Februari )
Kegiatan Dojo Training setelah induksi training, dilakukan
agar karyawan yang akan bekerja diline lebih mengetahui
point – point penting mulai dari kelelamatan, kualitas
hingga fungsi dan bagian – bagian produk yang di buat.

Presentasi Hasil Training GTC Japan
( 23-01-2019)
Karyawan yang sudah di Training ke GTC
Japan kemudian mepresentasikan hasil
training yang dilakukan disana.

TRAINING ACTIVITY
Training Quality Academy ( 26 – 02-2019 )
Training Quality Academy yang dibawakan oleh Sacho
untuk Supervisor Up agar bisa lebih memahami tentang
pentingnya Kualitas dan agar selalu menjaga dan
meningkatkan kualitas baik produknya ataupun sumber
daya manusianya.

Engaging Collaborative Culture Trough Team Alignment

Training untuk
Asmen Up
( 3&4 – 11 -2018 )
Training
Untuk
Asistant Manager
Up dilakukan untuk
meningkatkan
kerjasama
setiap
departemen untuk
mejadikan
ANI
lebih baik..

