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─ Mari kita belajar inti
Manajemen / Pendidikan / Budaya / Tradisi

Jepang ─



PHP Business Studies Program

Perusahaan harus berkembang terus.  Akan tetapi, jika karyawan / 
masyarakat / negara tidak menjadi kaya sekaligus, dan semua 
orang tidak bisa hidup dengan gembira, tidak bisa mewujudkan 
kemakmuran, perdamaian dan kebahagiaan yang sebenarnya. 

Kesenjangan masyarakat  seperti hanya sebagian pengusaha / 
leader saja makmur dan banyak orang hidup dalam kondisi miskin, 
tidak akan berlanjut terus.  Hal demikian telah dibuktikan dengan 
sejarah dunia.

Negara Jepang adalah negara yang memiliki perusahaan usia 
panjang terbanyak di dunia.  Jumlah perusahaan yang usia lebih 
dari 100 tahun, sebanyak 30 ribu.  Perusahaan usia lebih dari 200 
tahun, sebanyak 56% dari seluruh dunia.  Apa lagi Jepang sekarang, 
selisih orang kaya dan miskin relatif sedikit, dan sebagai negara 
makmur dan stabil.

〇Apa yang diperlukan pada Pengusaha / Leader dunia sekarang
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Di latar belakang ini, ada banyak pengusaha / leader yang dilahirkan dari 
pendidikan, tradisi dan budaya Jepang.  Khususnya Konosuke Matsushita 
pendiri Panasonic, sebagai seorang pelaksana manajemen tipe Jepang yang 
berdasarkan filsafat manajemen, mengkontribusi terhadap perkembangan 
Jepang secara besar-besaran setelah perang dunia kedua.   Filsafat tersebut, 
walaupun beliau setelah meninggal 30 tahun, masih hidup di dalam hati banyak 
pengusaha sebagai pegangan hati, seperti Kazuo Inamori pendiri Kyosera, Tadasi 
Yanai dari Uniqlo dsb.

Dengan "PHP Business Studies Program", dengan memusatkan filsafat 
manajemen dan implementasinya dari Konosuke Matsushita, mempelajari juga 
cara manajemen dan implementasi dari pengusaha dan leader memimpin 
Jepang.  Ditambah lagi, bisa mendapatkan seminar dengan tema yang diminta 
dari peserta, mengenai pendidikan, tradisi dan budaya Jepang.   Program yang 
sangat istimewa yang tidak bisa didapat di tempat yang lain.

〇Apa yang diperlukan pada Pengusaha / Leader dunia sekarang



Seminar di Indonesia

Seminar di Jepang

【Seminar Filsafat Manajemen 
Konosuke Matsushita】

－Mempelajari inti manajemen tipe Jepang－

【Seminar pendidikan / tradisi / budaya 
Jepang】

－Mempelajari tips apa yang mendorong usaha usia 
panjang－

〇Tipe Belajar

Web Seminar

【Seminar oleh Pengusaha / Leader Jepang】
－Bisnis terbaru yang dipelajari dari Pengusaha / 

leader terkenal－
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〇Apa yang dapat dipelajari

① Seminar filsafat Konosuke 
Matsushita pendiri Panasonic・PHP 
Institute 

・Diselenggarakan oleh peneliti filsafat 
Konosuke Matsushita
・Mendapat cara berpikir / tekad 
sebagai pengusaha / leader

② Bisnis Seminar oleh pengusaha / 
leader terkenal di Jepang

・Dapat mempelajari oleh trainer 
unggul berdasarkan jaringan PHP 
Institute
・Belajar cara mengimplementasikan 
yang nyata

③ Seminar tentang pendidikan / 
tradisi / budaya Jepang

・Seminar mulai dari kondisi 
pendidikan anak, upacara minum teh, 
seni merangkai bunga sampai kartun 
animasi, oleh pakar-pakar bidang 
tersebut.

④ Koordinasi program studi tur ke 
Jepang

・Memberi kesempatan untuk 
mengunjungi perusahaan Jepang 
berbagai macam, dan mengadakan 
diskusi yang langka.

※①、②、③Web Seminar dan Live Seminar
※② dan③ Berdasarkan permintaan peserta
※④Menjawab permintaan berbagai macam (tergantung kondisi)
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① Web Seminar Filsafat Manajemen Konosuke Matsushita

※ Non anggota Rp.560.000/seminar : Anggota Rp.133.000)/seminar   Yang pertama kali; gratis
※ Bukan seminar satu arah, akan tetapi melalui diskusi saling mendalami pelajarannya.

1-1 Menetapkan Filsafat Manajemen

1-2 Meningkatkan Kemampuan sebagai Manusia

1-3 Memiliki Pandangan sebagai Manusia

1-4 Memahami Tugas sebagai Manusia dengan Benar

1-5 Mengikuti Hukum Alam

1-6 Keuntungan adalah Hadiah

Tema tahun berikut, akan dikabarkan

Perhatian: Setelah selesai masalah Corona, direncanakan Live Seminar
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② Business Seminar oleh Pengusaha / Leader Jepang Terkenal
※ Satu tahun sekitar 6 kali    Berdasarkan permintaan peserta
※ Non anggota Rp.840.000/seminar : Anggota Rp.133.000)/seminar    
※ Mempelajari business terbaru melalui seminar khusus oleh pengusaha / leader Jepang 
terkenal.

＜Tema (ide)＞

・Syarat meningkatkan hasil.

・Cara mengaktifkan perusahaan.

・Cara meningkatkan rasa puas customer dan karyawan.

・Dasar pejabat perusahaan.

・Tips leader untuk mengembangkan perusahaan.

・Cara meningkatkan kemampuan sendiri

・Cara menjalankan QCC.

・Cara meningkatkan daya GEMBA...dsb.

Perhatian: Setelah selesai masalah Corona, direncanakan Live Seminar
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③ Web Seminar Tentang Pendidikan / Tradisi / Budaya Jepang

※ Satu tahun sekitar 6 kali    Berdasarkan permintaan peserta   
※ Non anggota Rp.840.000/seminar : Anggota Rp.133.000)/seminar    
※ Dengan mempelajari tradisi / budaya Jepang yang menjadi dasar manajemen Jepang, dan 
mendalami pengertian tentang Jepang.

＜Tema (ide)＞
・Bushido dan hati Jepang / Tata krama Jepang / Kekhususan animasi Jepang dan sifat orang 
Jepang / Sifat fleksibel orang Jepang / Dasar pendidikan Jepang / Dongeng Jepang / Cara 
membuat buku bergambar / Mengasuh anak dengan memuji / Upacara teh itu apa? / Seni 
merangkai bunga itu apa? / Kekhususan film Jepang... dsb.

Perhatian: Setelah selesai masalah Corona, direncanakan Live Seminar
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④ Koordinasi Program Studi Tur ke Jepang

※ Berdasarkan permintaan, koordinasi program bersama kantor jasa travel.

※ Diperlukan biaya : Koordinasi program / support kunjungan / trainer.

【Tujuan kunjungan (ide)】

Museum Cup Noodle / Pabrik Kirin Beer Yokohama

Museum Handuk ICHIHIRO / Mentai park Oarai

Pabrik Wisky Nikka Yoichi / Gurikopia East

JAL Sky Museum / Pabrik Kiyoken (siomai) Yokohama

Gato Festa Harada Santry Yamazaki

Museum cetak uang / Koran Yomiuri

Panasonic Center Tokyo / Canon Digital House

Museum teknologi Toyota / Museum kereta api ...dsb.

※ Dapat koordinasi tujuan tur sesuai permintaan.

Dapat koordinasi juga mengenai trainer.

Isi Program Studi Tur (ide)

Hari 1 Tur Museum Panasonic
Museum Matsushita

Seminar PHP Institute
Filsafat Konosuke Matsushita

Hari 2 Tur Pabrik Toyota

Semianr Tentang TPS

Hari 3 Tur Museum Cup Noodle

Seminar Filsafat Momofuku (pencipta 
mie instan)

Wisata Kyoto atau Osaka
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【Cara mengikuti Seminar】

1. Pertama-tama, mohon mengikuti seminar Filsafat Manajemen Konosuke Matsushita (1-1) 

"Mendapatkan Filsafat Manajemen", dengan gratis.  Silahkan hubungi yang di bawah ini.

2. Bagi yang menjawab angket, akan dikirimkan "Sertifikat" dengan gratis.  Dan sekaligus 

didaftarkan sebagai anggota (free member) "PHP Business Studies Program"

3. Mengenai seminar Filsafat Manajemen Konosuke Matsushita (1-2) "Meningkatkan 

kemampuan sebagai manusia" dan selanjutnya, silahkan daftar dengan cara transfer ke 

alamat yang di bawah ini.

4. Jika mendaftarkan pada "PHP FRIENDSHIP CLUBS" sebagai keanggotaan resmi (dengan 

bayar), bisa mengikuti masing-masing seminar serta acara yang lain dengan tarif khusus.  
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PT INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES INDONESIA
Lokasi Ruko Menteng Blok A – 22, Lippo Cikarang

Telp. (62– 21) 8990 – 9861
Website: www.issi-bungkajuku.net



PHP Institute
PHP Friendship Clubs

Mari kita mewujudkan perdamaian dan kebahagiaan melalui 
kesejahteraan

～Berkontribusi pada masyarakat yang belajar / bergaul ～

Info Pendaftaran

Mari kita memiliki hati yang tulus



• ＰＨＰ adalah singkatan dari Peace and Happiness through Prosperity （Perdamaian dan 
Kebahagiaan melalui kesejahteraan）.  Berdasarkan keinginan Konosuke Matsushita yang 
mana "Mewujudkan perdamaian dan kebahagiaan dari kesejahteraan segi material dan segi 
hati" didirikan pada  Nopember tahun 1946. 

▶ Mengenai PHP Institute

• ＰＨＰ Institute melakukan 3 macam bisnis 
yaitu "Penetilian" "Penerbitan / Penjualan" 
"Sosialisasi / Implementasi" Pada tahun 
2016, menyambut HUT ke 70.

Kegiatan Group PHP

【Kegiatan Penelitian】
Penelitian filsafat PHP, Memberi masukan ke pemerintah

【Kegiatan Penerbitan / Penjualan】
Produk Pustaka / Majalah / untuk perusahaan

【Kegiatan Sosialisasi / Implementasi】
Seminar / PHP Friendship club / Kegiatan sosial

Alamat PHP：
Kantor Pusat Kyoto : No.11 Kitanouchi cho, Nishi-9 jyo, Minami-ku, Kyoto-shi, 
（Dari stasiun Kyoto ＪＲ, pintu Hachijyo, jalan kaki 5 menit)
Kantor Pusat Tokyo : NBF Canal Front Toyosu, 5-6-52 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 
135-8137 
（Dari stasiun Toyosu, Tokyo Metro Yurakucho line, pintu 6a, jalan kaki 8 menit）



Sejak didirikan pada tahun 1946, PHP Institute dengan 

tujuan mewujudkan kesejahteraan, perdamaian dan 

kebahagiaan di atas masyarakat dan manusia, terus-

menerus berusaha pada kegiatan penelitian yang 

dipusatkan politik manajemen dan cara hidup manusia, 

kegiatan penerbitan majalah bulanan "PHP" dan 

berbagai pustaka, dan kegiatan sosial dan kegiatan 

pendidikan bertujuan sosialisasi.

Berdasarkan pengalaman tersebut, kita mulai kegiatan 

baru terhadap dunia sekarang yang penuh dengan 

masalah.

PHP FRIENDSHIP CLUBS, secara baru, mulai "PHP 

Business Studies Program"

Dengan menyatukan kekuatan dari anggota seluruh 

dunia, kita belajar, bergaul dan berkegiatan sosial 

bersama.

▶ PHP FRIENDSHIP CLUBS itu apa?



□ Mengadakan acara ramah tamah

• Mengadakan acara ramah tamah di masing-masing negara.

• Menerbitkan buletin.

• Mengadakan acara ramah tamah antar negara.

□ Kegiatan sosial

• Kegiatan sosial di masing-masing negara (Kebersihan, kunjungan voluntir ke sejumlah panti)

□ Kegiatan penelitian

• Sosialisasi

• Kegiatan pendidikan

▶ Kegiatan PHP FRIENDSHIP CLUBS selanjutnya



＜Syarat＞

Yang sehati dengan tujuan club ini, dan ingin menggunakan jasa yang diberikan, 
siapa pun bisa menjadi anggota.

＜Keanggotaan Individu＞

Perorangan yang berdaftar dengan sehati di atas tujuan club ini.

Iuran tahunan : Rp.1.330.000,-

＜Keanggotaan Corporate＞

Corporate / perusahaan yang sehati di atas tujuan club ini.

Iuran tahunan : Rp.13.300.000,-

※ Sebagai fasilitas keanggotaan corporate, dapat jasa training, koordinasi seminar 
untuk customer, dengan harga khusus.

▶ Pendaftaran PHP FRIENDSHIP CLUBS


