The 5th Indonesia Industrial Relations Conference, 7 - 8 November 2018.

The Alignment of New Industrial Relations Policy Toward Industry 4.0 Era;
New Challenges – New Solution

Selamat datang di IIRC ke-5, 2018
Implementasi industri generasi keempat, harus didukung dengan ekosistem bisnis dan hubungan
industrial yang sehat berkesinambungan. Strategi dalam implementasi harus di dukung dengan
langkah yang akurat untuk mendukung industri 4.0, apakah organisasi telah siap menjadi agen
perubahan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang dari ekonomi masa
depan? Apindo training center mempersembahkan konferensi ini dengan menghadirkan para
pembicara handal di bidangnya, serta mengajak para akadimisi, praktisi dan enterpreneur untuk
turut serta di dalamnya.

TUJUAN
Fokus dari konferensi ini adalah ;
a. Memberikan strategi dan pandangan atas good customer dan tantangan IR menghadapi era
digital khususnya pola bisnis multi country
b. Kesiapan sektor industri dalam menghadapi era ekonomi digital saat ini, terutama pada market
disruption.
c. Menyongsong era digitalisasi dalam ruang hubungan industrial yang harmonis

TARGETED SPEAKERS !
•

Goverment voice

•

Union belief

•

Employes perspective

•

Facilitated by : Expert mind & Special moderator panelis

AGENDA & KONSEP KONFERENSI
1. KEYNOTE SPEECH (PENGANTAR PARA AHLI)
Tiga orang ahli dari Kementerian dan Akademisi akan memaparkan gagasan mereka dan
challenge atas dampak apa saja yang bias terjadi mengenai industry 4.0 untuk era ekonomi
masa depan.
2. SPEAK UP SPECIAL (UNJUK BICARA BENAR )
Sesi ini merupakan jantung dari setiap acara konferensi, menggali lebih dalam konsep dan
implementasi strategi bisnis ekonomi digital masa depan dari berbagai sudut pandang.
3. CONNECTING PANEL (DISKUSI PANEL)
Diskusi panel ini menghadirkan akademisi, praktisi, perusahaan serta pemerintah untuk
menchallange serta memberikan kita pandangan atas strategi dan langkah apa saja yang
sudah mereka lakukan sejauh ini dalam menghadapi industry 4.0.
4. INSIGHT DINNER
Kami mengemas suasana dinner yang tidak sekadar makan malam biasa, tapi kami mencoba
menyajikan dengan hadirnya “guest star” yang akan memberikan insight atas pandangannya.

TARGET PESERTA
Untuk seluruh praktisi dan akademisi yang berkecimpung dalam bidang Hubungan Industrial,
Human capital, Organisasi Development, Employment Relation, Departemen terkait lainnya
(menyesuaikan organisasi / perusahaan masing-masing).

LOKASI
Grand Mercure Hotels & Resorts, Kemayoran.
Superblok Mega, Jl. Benyamin Sueb No. Kav B6, Gunung Sahari, Kemayoran
Jakarta Pusat - 10610
INDONESIA

PENUTUP
Demikian Proposal “The Alignment of New Industrial Relations Policy Toward Industry 4.0 Era;
New Challenges – New Solution” dapat kami sampaikan, besar harapan kehadiran, dukungan
atas pemikiran, kajian, diskusi dan materiil yang telah bapak ibu sampaikan sebesar apapun
menjadikan PT Pusat Studi APINDO bertumbuh untuk menjadi bermanfaat bagi bangsa dan
Negara, Gemilang dan Jayalah Indonesiaku !

Tetap Harmonis !
M. Aditya Warman, MBA
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