No. : 03/IMDIA/IX/2020

Hal: Pelaksanaan Mold & Die Management Advance Workshop IMDIA 2020
Yth. Anggota IMDIA
Dengan hormat,
Dari hati yang paling dalam kami berharap, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera.
Kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada IMDIA selama ini. Untuk meningkatkan
tingkat cetakan di Indonesia sangat diperlukan untuk mempromosikan investasi dari Jepang ke Indonesia, sebagai bagian dari
ini, dengan bantuan dari JETRO dan disponsori oleh Komite Manajemen & Tenaga Kerja IMDIA, maka akan dilaksanakan
pelatihan dengan title 'Mold & Die Management Advance Workshop'. Untuk itu dimohon partisipasi dari seluruh anggota IMDIA,
yang akan dilaksanakan seperti tercantum di bawah ini:
1. Tujuan

2. Peserta

： Dari program pendidikan "Mold & Die Management Advance", mempelajari skill yang diperlukan sebagai
Factory Manager yang merupakan posisi jabatan atas untuk manager produksi yang sedang membuat atau
menggunakan mold/die untuk membuat komponen. Workshop level advance ini mempelajari : 1. "peran
dan sikap mental"/ "pembinaan SDM yang membangun masa depan", 2. "Manajemen pabrik", dan 3.
"meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah", kemudian mencari permasalahan manajerial yang
sedang terjadi di pabrik, melakukan workshop implementasi dengan 2 tahapan yaitu : Step 1 melakukan
presentasi tema permasalahan dan step 2 pelaporan akhir untuk hasil dan kesimpulan implementasi. Dari
hasil "ujian tertulis" dan "training implementasi permasalahan", akan diberikan sertifikat IMDIA yang
： Lulusan uji sertifikasi "Mold & Die Management Middle"
(Pendaftaran ditutup jika jumlah partisipan telah memenuhi kuota yaitu 10 orang).

3. Pendaftaran

： 10 - 24 September 2020 sampai pukul 12:00

4. Undangan
Pelaksanaan

： Pemberitahuan mengenai anggota yang bisa mengikuti workshop dilakukan selambat-lambatnya hari
Jumat, 25 September 2020 .

5. Waktu dan
Tempat

：

Waktu
1 - 5 Oktober 2020 (3 hari)

Isi

Tempat

Aktivitas Kaizen

Masing - masing perusahaan
(melalui oline)

6. Instruktur

： Expert Mold & Die Management dari JETRO, Mr. Tanigawa Itsuo

7. Biaya

： Anggota: Gratis
Non anggota: Rp. 2.500.000,-

8. Partisipan

： Untuk jumlah peserta, mulai tahun ini disesuaikan dengan iuran tahunan anggota sebagai
Iuran tahunan anggota

Individual member

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Jumlah partisipant

Orang tersebut saja

3 orang

4 orang

5 orang

6 orang

Jakarta, 10 September 2020
Hormat kami,
Ketua IMDIA, Makoto Takahashi
（Komite Tenaga Kerja）

Balasan melalui email: Ms. Cipty (cipty@imdia.or.id) Berpartisipasi

Tidak berpartisipasi
Ikut berpartisipasi maupun tidak ikut berpartisipasi, dimohon dengan sangat untuk memberikan balasan melalui
email selambat-lambatnya hari Kamis, 24 September 2020 pukul 12:00.
(apabila berpartisipasi, mohon mengisi aplikasi di bawah ini)
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