
Empowered Employees: 

Managing & Retaining Them in the New and Challenging Workplace 

Tempat kerja telah berubah secara drarnat1s selarna beberapa tahun 

terakh1r. Bukan hanya soal bekerja Jarak Jauh dan h1br1d, ekspektas1 

karyawan terhadap atasan dan manajer mereka juga telah berubah. 

Dengan banyak p111han pekerjaan. karyawan yang d!berdayakan 

membutuhkan leb1h dart sebelumnya. Pelajar1 cara membangun budaya 

keterlibatan karyawan - budaya yang mempertahankan talenta 

terba1k, dan mendorong produkt1v1tas. 

Haryawan yang d1berdayakan (empowered employee) t1dak menunggu 

keadaan menjad1 leb1h ba!k, mereka keluar. Haryawan yang terl!bat 

leb1h cenderung bertahan. leb1h bersed!a bekerja ekstra. dan leblh 

slap untuk mengelola perubahan dan ber1novas1. 

Pelajar1 komponen organtsas1 dan emostonal dart keterl1batan 

karyawan. Memaham1 peran eksekut1f. pem1mp1n SDM. dan rnanajer 

11n1 depan dalam rnengembangkan budaya keterl!batan karyawan yang 

berkelanjutan. D1skuslkan cara mencapa1 keselrnbangan yang tepat 

dalam hal bekerja dart rumah dan kembal1 ke pertemuan langsung. 

Bergabunglah dengan kam1 dan kembangkan strategl proakt1f untuk 

mel!batkan karyawan Anda, dengan fokus pada akt1v1tas yang akan 

member1kan dampak terbesar bag! organ1sas1 dan tlrn Anda. Hadapl 

tantangan kerja h1br1d, dengan membangun s1stem dan struktur 

untuk rnel1batkan dan mempertahankan talenta terba1k. Dapatkan 

dan pertahankan karyawan berbakat dengan budaya organlsas1 

yang mendukung dan rnel1batkan karyawan dan pernlmp1n Anda. 

Siapa yang Harus Hadir: 

Perternuan Leadership Series 1n1 d1rancang untuk para pern1mp1n senior 

dan pem1mp1n sumber daya rnanus1a yang 1ng1n leb1h memaham1 

secara khusus baga1mana rnereka dapat secara pos1t1f memengaruh1 

budaya organ1sas1 rnereka dan mendorong keterl1batan karyawan 

dengan karyawan terbalknya. 
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Dale Carnegie Insights: 

Strategi praktis untuk melibatkan 

dan mempertahankan talenta terbaik 

Tanggal dan Waktu: 

Rabu, 8 Februari 2023 
08.30-12.30 WIB 

Lokasi: 

Hotel Santika Premiere Dyandra 

JI. Kapten Maulana Lubis No.7. � 
Medan - Sumatera Utara 

lnvestasi: GRATIS 

Hanya untuk level manager ke atas, 
maksimal 2 orang per perusahaan. 

Link Registrasi: 

https://bit.ly/0Clnsights-MDN-Feb2023 
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Dapatkan wawasan dari studi tern pat 

kerja global yang dirancang untuk lebih 

memahami apa yang mendorong 

keterlibatan karyawan di tempat kerja 

yang berdaya saat ini. 
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