No. : 01/IMDIA/IX/2020

Hal: Pelaksanaan Press Die Design Advance Workshop IMDIA 2020
Yth. Anggota IMDIA
Dengan hormat,
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 'Press Die Design Advance Workshop'. Untuk
itu dimohon partisipasi dari seluruh anggota IMDIA, yang akan dilaksanakan seperti tercantum di bawah ini:

1. Tujuan

： Program pembinaan design Press akan menyongsong tahun ke-12 dan tahun ini dilaksanakan workshop level atas.
Pada pelatihan level atas menargetkan level design yang bisa menunjang kualitas, cost dan waktu delivery yang
dituntut saat melakukan design die, dan level teknisi produksi yang bisa mengkaji serta melakukan proses trouble
shooting dan pengajuan ide perbaikan (improvement) saat ada masalah kualitas die product. Untuk level basic dan
middle dilaksanakan selama 4 hari secara berturut-turut, tetapi untuk level advance, dilaksanakan 3 hari di sesi
pertama, kemudian setelah itu melakukan PDCA di perusahaan dan sesi kedua selama 3 hari untuk presentasi
pelaksanaan dan ujian sertifikasi. Akan dilaksanakan evaluasi penilaian laporan pelakasanaan trouble shooting dan
bagi peserta yang memenuhi kualifikasi akan diberikan sertifikat IMDIA.

2. Peserta

： Press die designer.
Peserta yang telah memiliki Sertifikat IMDIA Press Die Design Middle

3. Pendaftaran

： 4 - 18 September 2020, s.d pukul 12:00
(Pendaftaran ditutup jika jumlah partisipan telah memenuhi kuota yaitu 12 orang).

4. Syarat Pendaftaran ： Penerima Sertifikat Press Die Design Middle
(List pemegang sertifikat Middle ada pada sheet 'Certification List'.
5. Pelaksanaan
Workshop

：

Waktu

28 - 30 September 2020 (3 hari)

Isi

Aktivitas Kaizen

Tempat & Alamat (pilih salah satu)
YMG - Techno School Kompleks PT. Panasonic
Manufacturing Indonesia Jl. Raya Bogor Km. 29,
Jakarta Timur. (layout ruangan terlampir dalam
file)
Masing - masing perusahaan peserta (melaui
oline)

YMG menerapkan protokol COVID-19.
6. Instruktur

： Spesialis press die design dari JETRO, Mr. Masaya Tanshin

7. Biaya

： Anggota: Gratis
Non anggota: Rp. 3.000.000,-

8. Partisipan

： Untuk jumlah peserta, mulai tahun ini disesuaikan dengan iuran tahunan anggota sebagai berikut.
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, 4 September 2020
Hormat kami,
Ketua IMDIA, Makoto Takahashi
（Komite HRD）

Press Die Design Advance

Berpartisipasi

Tidak berpartisipasi

Re-email: cipty@imdia.or.id

Baik ikut berpartisipasi maupun tidak ikut berpartisipasi, dimohon dengan sangat untuk memberikan balasan melalui fax atau
email selambat-lambatnya Jumat, 18 September 2020 pukul 12:00.(apabila berpartisipasi, mohon mengisi aplikasi di bawah
Nama Perusahaan

：

Nama peserta

： No.

(Individual member hanya untuk anggota ybs)

：
：

1
2
3
4
5

Nama Peserta

No. Telepon (HP)
日本語はここをクリッ
クして下さい。

