Berita mutu :
INDONESIA QUALITY CONVENTION 2018
BATAM, 27 - 30 November 2018
Diselenggarakan oleh :

Tema : Bermutu untuk Bersatu
Rekan-rekan mutu,
PMMI – IQMA sengaja mengangkat tema di atas, mengingat tahun 2018 adalah tahun yang padat dengan
agenda pemilihan pemimpin baik di tingkat kota maupun provinsi dan puncaknya adalah pemilihan presiden
pada tahun 2019 mendatang.
PMMI – IQMA sebagai lembaga yang sangat mendukung program-program pemerintah merasa terpanggil
untuk turut ambil bagian dalam menyebarluaskan semangat MUTU PERSATUAN BANGSA. Karena hanya
dengan pemahaman terhadap konsep MUTU yang benar sajalah yang akan membuat setiap manusia mampu
memilih PRIORITAS dalam setiap kegiatan, tidak mencari “kambing hitam”, tetapi fokus pada upaya untuk
menyelesaikan masalah dan bertindak dengan berlandaskan pada FAKTA dan DATA yang terpercaya.

Mengapa perlu mengikuti IQC yang diselenggarakan oleh PMMI – IQMA ?
Jawaban atas pertanyaan ini adalah :
1. Hanya kami yang menyediakan penghargaan bergengsi bernama : SUDOMO QUALITY MEDAL yang
bermutu tinggi dan setara dengan penghargaan Internasional. Penerima medali ini secara langsung mendapat rekomendasi untuk mengikuti ajang kompetisi internasional. (lihat gambar di halaman 3)

2. PMMI – IQMA mempunya SISTEM PENILAIAN yang terbuka dan terpercaya, setiap peserta kompetisi
berhak untuk mengetahui secara pasti, hal-hal yang dinilai dari perbaikan mutu yang dikerjakannya..
3. Para PENILAI (AUDITOR) yang terlatih dan bersertifikat melalui ujian penilai nasional (masa berlaku
sertifikat 3 tahun dan harus diperbarui).
4. Hanya kami yang menyediakan penghargaan khusus bagi FASILITATOR TELADAN yang dipilih berdasarkan
“Fit and Proper Test”. Tersedia 10 jenis penghargaan. (lihat gambar di halaman 3)
5. Kami selalu menampilkan para PAKAR MUTU, baik nasional maupun internasiona. dan berbagai disiplin
ilmu, untuk berbagi informasi penting tentang perkembangan penerapan Manajemen Mutu.
6. Kami adalah satu-satunya organisasi yang secara resmi diakui sebagai Wakil Indonesia pada Country
Coordinating Member of International Convention of QC Circles (CCM – ICQCC). Hal ini terbukti dalam
CCM meeting setiap tahun, hanya PMMI – IQMA lah yang mewakili Indonesia.(lihat hasil meeting di
halaman 3).
7. Kami adalah penyelenggara konvensi yang pertama di Indonesia dan telah diresmikan oleh Presiden
Republik Indonesia sejak tahun 1991 sebagai ajang Nasional sehubungan dengan Bulan Standarisasi,
Mutu dan Produktivitas Nasional yang dicanangkan pada bulan November. Sedangkan penyelenggaraan
IQC sendiri sudah berlangsung sejak tahun 1985, maka pada tahun ini adalah penyelenggaraan ke 34.
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FORUM-FORUM pada IQC 2018
1. FORUM KOMPETISI :
1.A. FORUM INOVASI
Forum kompetisi ini disediakan bagi kelompok-kelompok mutu yang ingin menampilkan hasil karyanya dan
berkompetisi secara sehat (jujur dan adil). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :
a) Telah menyelesaikan satu siklus perbaikan mutu pada kurun waktu : tahun 2016 – 2018, dengan
menggunakan metodologli perbaikan mutu yang diterapkan di perusahaan masing-masing. Pada
umumnya metodologi yang digunakan antara lain : PDCA TULTA®, New Kaizen Team, Six Sigma, SGA,
PDCA – 8 Langkah, PKM dan lain sebagainya.
b) Menyusun dan menuliskan dokumen mutu (risalah) sesuai dengan kaidah pada metodologi yang
digunakan.
c) Mengirimkan dokumen mutu (risalah) kepada Panitia IQC 2018 – Batam, dengan 3 salinan dan
lengkap dengan lampiran-lampiran penting, antara lain : data asli, absensi dan lain-lain.

1.B. FORUM PSS (Perbaikan melalui SISTEM SARAN)
Forum khusus untuk para pelaksana perbaikan mutu yang berbasis pada SARAN atau IDE INDIVIDUAL. Tipe
perbaikan ini sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga di masa kini dapat dilakukan secara individual
maupun kelompok (maksimum 3 orang). Adapun persyaratannya sebagai berikut :
a) Telah menyelesaikan satu siklus perbaikan mutu pada kurun waktu : tahun 2016 – 2018
b) Menyusun dan menuliskan dokumen mutu (risalah) sesuai dengan kaidah pada metodologi yang
digunakan. Catatan : Bagi peserta yang membutuhkan petunjuk penulisan makalah PSS dapat
meminta kepada Panitia IQC 2018 – Batam, dengan syarat sudah mendaftarkan diri terlebih dulu.
c) Mengirimkan dokumen mutu (risalah) kepada Panitia IQC 2018 – Batam, dengan 3 salinan dan
lengkap dengan lampiran-lampiran penting, antara lain : data asli, absensi dan lain-lain.

2. FORUM EKSEKUTIF
Forum ini menampilkan GURU MUTU dan PRAKTISI MUTU tingkat Eksekutif yang akan membagi ilmu dan
penerapan Manajemen Mutu paling mutakhir, agar dapat menjadi pedoman bagi kita dalam mengikuti
perkembangan jaman dan tuntutan pelanggan.
Setelah mengundang Prof. Dennis S. Tachiki pada tahun lalu, maka direncanakan pada tahun ini kami akan
mengundang pembicara utama dari organisasi bergengsi ANQ (Asian Network for Quality).
Disamping itu, kami juga akan mengundang 3 – 4 orang Eksekutif pada lingkup nasional yang kami nilai
layak untuk mendapatkan penghargaan SUDOMO QUALITY LEADERSHIP AWARD. Catatan : Bagi yang
berminat silakan untuk mengirimkan Data Pribadi dan Abstraksi yang berisi pengalaman menerapkan
kegiatan mutu dalam perjalanan karir hingga mencapai posisi cukup tinggi saat ini.

3. FORUM FASILITATOR TELADAN
Forum yang disediakan khusus bagi para FASILITATOR untuk mengikuti ujian tertulis dan wawancara, agar
mendapatkan penghargaan sebagai FASILITATOR TELADAN. Tersedia 10 macam penghargaan.

4. KLINIK MUTU
Forum yang tersedia bagi siapa pun yang membutuhkan solusi atas persoalan atau hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam menerapkan kegiatan mutu di perusahaan. Atau bertanya tentang penggunaan QC
Tools yang tepat, metodologi yang tepat dan lain sebagainya.
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SISTEM PENILAIAN KOMPETISI KELOMPOK MUTU/PSS
Calon Peserta Kompetisi dapat meminta formulir penilaian yang berisi guidelines penilaian kepada Panitia IQC
2018 – Batam, agar dapat mengetahui faktor-faktor yang dinilai dari perbaikan mutu yang dikerjakan,
tentunya dengan syarat sudah mendaftarkan diri terlebih dulu.
Bila memerlukan bimbingan, silakan menghubungi Panitia IQC 2018 – Batam ! Kami dengan senang akan
melayani Anda.
Diamond Award

Sudomo Quality Medal

Ruby Award

Setiap kelompok/individu yang mengikuti kompetisi akan mendapatkan 1 buah medali per-orang, sesuai
hasil penilaian dan khusus untuk kelompok yang memenangkan peringkat Ruby dan Diamond, akan mendapatkan “plakat penghargaan” yang diperuntukkan bagi perusahaan.

1

Prof. Dennis S. Tachiki
Penerima International Sudomo Quality
Leadership Award 2017

2

3

4

Penerima National Sudomo Quality Leadership Award 2017
1. Ir. Khairil Moeis – PT Mitsubishi Chemical Indonesia
2. Drs. Edy Mulyadi MM. – Perum Peruri
3. Winarta, ST, MT – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
4. Wahyu Dwi Putranto, ST – PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia

Appreciated people
and Appreciation of
Quality Achievement

Penerima penghargaan :
FASILITATOR TELADAN 2017
Peringkat 1 – 4
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POST CONVENTION PROGRAM
Sudah sampai ke BATAM, tinggal selangkah lagi menuju Singapore. Ya, memang Singapore adalah tetangga
terdekat kota Batam, rasanya rugi kalau tidak sekalian dikunjungi, karena Singapore adalah kota yang tidak
pernah habis untuk di-eksplorasi. Negara kecil ini berkembang sangat pesat, bahkan wilayahnya pun tahun
demi tahun semakin luas, karena rakyatnya menyambut baik upaya pemerintah dalam melakukan reklamasi
pantai. Landmark-landmark baru bermunculan. Bila Anda pernah ke Singapore pada satu atau dua tahun
yang lalu, sudah dapat dipastikan Anda akan melihat banyak hal berubah di saat ini.

Singapore adalah gambaran negara maju di kawasan Asia Tenggara ini, jadi sangat penting bagi kita untuk
melihat dan mempelajari budaya mutu yang tumbuh di dalam masyarakatnya. Mulai dari kedisiplinan dalam
menjaga kebersihan lingkungan, kejujuran dalam berjualan (Anda tidak akan menemukan barang tiruan bermerk di Singapore), kualitas makanan yang dijual dan lain sebagainya.
Dengan menjelajah kota Singapore, kita dapat melihat bagaimana pemerintahannya sangat memperhatikan
MUTU di segala segi kehidupan. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan seluruh Peserta
IQC 2018 - Batam untuk melihat dan belajar penerapan mutu dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan
oleh pemerintah dan rakyat Singapore.
Mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk menerapkannya di kota masing-masing !!! Amin !!!

Pendaftaran :
Panitia IQC 2018 – Batam
Sekretariat : Kondominium Taman Anggrek, tower 1 – unit 46 K
Jln. LetJen. S. Parman, Kav. 21. Jakarta Barat 11470.
Email : pmmi.iqma.info@gmail.com; info@pmmi-iqma.org
Website : pmmi-iqma.org
Tel. : (021) 56999601 ; 5609701
Pic : Dini, Alvin dan Gunawan
Keterangan : BERITA KONVENSI MUTU ini adalah 1st announcement, sehingga kami belum mencantumkan
Tempat dan Biaya kepesertaan. Hal tersebut akan diberitahukan pada berita selanjutnya !

Informasi penting !
Bagi yang membutuhkan bimbingan untuk penulisan risalah sesuai metodologi
yang digunakan, silakan hubungi Ibu Rini pada no. 0812 8322 7267
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