ISPE Indonesia Affiliate Seminar

Good Engineering Practices (GEP)

Titan Centre- Jakarta
5 Februari 2015

PEMBICARA
Good Engineering Practices (GEP) adalah
cara-cara teknik praktis yang baik dan aman
diterapkan oleh para praktisi teknik dalam
menangani suatu proyek, pencegahan
kerusakan, pemeliharaan maupun perbaikan
atas kerusakan serta menjaga keandalan
peralatan. GEP dibuat sebagai jawaban dan
klarifikasi atas hal yang selama ini ditunggutunggu dalam praktek industri farmasi.
Dalam pedoman CPOB telah jelas tertulis
mengenai pentingnya pelaksanaan pekerjaan
teknik dan jelas sekali bahwa Engineering /
Maintenance bukan lagi menjadi tugas
sampingan. ISPE pun telah menerbitkan
panduan GEP untuk membantu para praktisi
dan profesional dalam mencari solusi dan
alternatif langkah perbaikan.
Seminar kali ini akan membahas ringkasan
GEP dan juga menampilkan para praktisi dan
profesional yang menekuni bidang teknik dan
pemeliharaan peralatan dan fasilitas. Bukan
hanya membahas teori, tetapi lebih
menekankan pada bagi pengetahuan dan
pengalaman. Para peserta berkesempatan
untuk dapat melakukan tanya-jawab seputar
permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Seminar ini akan menjadi momentum penting,
dengan semakin berkembang industri farmasi
di Indonesia, terlebih untuk industry yang
sedang melaksanakan dan membangun
fasilitas manufaktur, laboratorium, gudang
maupun sarana

SIAPA YANG PERLU MENGIKUTI
Pemilik/Pemimpin Perusahaan, Manajer /
Supervisor / Petugas bidang Maintenance,
Engineering / K3, Produksi, Pemastian Mutu ,
dan Profesional pendukung lainnya. .

Secretariat ISPE Indonesia Affiliate
Jl Martimbang 22B, kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120.
T : +62 21 7224590 F: +62 21 7222043
E : secretariatadmin@ispeindonesia.org
HP: 0813-8734-5158




Profesional ISPE Indonesia
Pembicara dari perusahaan bidang
Engineering & Maintenance.

TEMPAT
Titan Centre
Jln. Boulevard Bintaro, Block B7/B1 No.5
Bintaro Jaya, Sektor 7
Tangerang 15244, Indonesia

BIAYA SEMINAR
Member
: Bebas biaya, maksimum 2
member per perusahaan
Non Member : Rp. 500.000,-

REGISTRASI
ISPE Indonesia Affiliate Secretariat
T : +62 21 7224590 F: +62 21 7222043
E : secretariatadmin@ispeindonesia.org
HP: 0813-8734-5158
Pendaftaran paling lambat tanggal 30 Januari
2015
dengan
mengirimkan
formulir
kepesertaan dan bukti transfer.
Catatan:
 Kepesertaan anggota tidak dapat dialihkan
pada non-anggota tanpa tambahan biaya.
 Pembatalan paling lambat tanggal 30
Januari 2015, termasuk peserta anggota
ISPE agar tempat dapat dialihkan pada
peserta lain, karena tempat terbatas.
Pembatalan tanpa pemberitahuan akan
diberlakukan sesuai kebijakan ISPE
Indonesia Affiliate.
 Pembatalan yang dilakukan setelah 30
Januari 2015 akan dikenakan biaya
sebesar 50% dari biaya pendaftaran
 Pembatalan setelah tanggal 2 February
2015, tidak ada pengembalian biaya
pendaftaran

