
Persyaratan sebagai anggota:
1. Mengisi formulir keanggotaan dengan jujur dan lengkap.
2. Memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan API dan seluruh anggota API.
3. Berpengalaman dalam bidang pengelasan atau teknologi terkait.
4. Bersetifikasi Las (diutamakan).
5. Membayar biaya keanggotaan untuk 3 tahun untuk perorangan sebesar Rp 250.000,-/orang dan

mahasiswa Rp.150.000 ( dilampirkan KTM yang berlaku)
6. Biaya Registrasi Rp.150.000
7. Melampirkan scan bukti transfer pembayaran pada halaman formulir pendaftaran.

Fasilitas sebagai anggota antara lain:
1. Mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan teknologi pengelasan melalui media yang

dikeluarkan oleh API secara berkala (Buletin, website, Jurnal dan lainnya).
2. Mendapatkan potongan harga untuk mengikuti seminar/ workshop dan training yang diadakan oleh API.
3. Mendapatkan akses dan petunjuk praktis untuk mengatasi permasalahan tentang pengelasan.
4. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan akses dengan sesama rekan seprofesi dan perusahaan

yang bergerak di bidang pengelasan baik di dalam maupun luar negeri.

ISIAN FORMULIR (Diisi dengan huruf cetak)

API/ IWS

 Mohon saya didaftarkan sebagai anggota API/ IWS
 Mohon saya didaftarkan ULANG sebagai anggota API/ IWS

PERSONAL DATA
 Nama Lengkap : ………………………………..…………………..………… ………(L/P)
 Jabatan/ Profesi : ……………………………………………………………………………..
 Instansi/ Perusahaan : ……………………………………………………………………………..
 Sertifikat bidang pengelasan yang dimiliki (bila ada) :

1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………..

 Alamat yang dapat dihubungi :……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

 Telp : …………………………………………….., Fax: …………………………………………………..
 No. HP : …………………………………………….., Email :………………………………………………..

…………… , .……………..2017vv

Note
 : Pilih salah satu …………………………………...

Nama Jelas

Sekretariat:

Graha Surveyor Indonesia Lt. 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 56 Jakarta, 12950
Telp: 021-5265526 ext.318 Fax. 021-5265557

Email: sekretariat@api-iws.org; Website: http://www.api-iws.org

KEANGGOTAAN PERORANGAN

Pas Foto
2 x 3

No.Anggota: …………………………
(diisi oleh Sekretariat)



ASOSIASI
PENGELASAN INDONESIA (API)
INDONESIAN WELDING SOCIETY (IWS)

Sekretariat:

Graha Surveyor Indonesia Lt. 11,

Jl. Jenderal Gatot Subroto

Kavling 56 Jakarta, 12950
Telp: 021-5265526 ext.318

Fax. 021-5265557

Email: sekretariat@api-iws.org

Website: http://www.api-iws.org

ASOSIASI
PENGELASAN INDONESIA/ API

1. Asosiasi Pengelasan Indonesia
(API) berdiri pada tanggal 19 Mei
1994 di Jakarta dan merupakan
organisasi profesi non-profit.

2. API didirikan oleh dan merupakan
wadah bagi seluruh tenaga kerja
dan lembaga serta industri/
perusahaan yang berdedikasi
pada bidang pengelasan.

3. API didirikan bertujuan untuk
mengembangkan SDM Indonesia
di bidang pengelasan berbasis
kompetensi.

4. API bersama-sama dengan
lembaga pemerintah dan swasta
serta insan pengelasan di dalam
maupun di luar negeri.

VISI
Menjadi organisasi yang mampu
meningkatkan kompetensi tenaga kerja
dan industri pengelasan Indonesia
menjadi salah satu yang terbaik di
dunia.

MISI
1. Mengembangkan sistem

pendidikan dan pelatihan serta
sistem sertifikasi personil
pengelasan sesuai standar yang
diakui internasional.

2. Membangun API/ IWS sebagai
organisasi yang profesional dan
mandiri untuk kepentingan
anggota dan masyarakat serta
industri pengelasan.

3. Meningkatkan peran organisasi
dalam forum internasional untuk
kemajuan anggota dan
masyarakat serta industri
pengelasan Indonesia.

KATA SAMBUTAN

Yth,
Insan Pengelasan Indonesia
di
tempat tugas

Dengan hormat,

Dalam era globalisasi saat ini
sedang kita hadapi, tidak hanya
berimplikasi terhadap produk atau
barang, tetapi juga bidang jasa atau
ketenagakerjaan.

Dampak yang saat ini mulai
dihadapi adalah terjadinya arus
tenaga kerja asing yang masuk ke
pasar kerja di Indonesia disamping
juga terbukanya kesempatan kerja di
luar negeri.

Salah satu upaya untuk
mendapatkan dan memberi
kesempatan lebih banyak tenaga
kerja nasional di dalam maupun di
luar negeri adalah tersedianya
tenaga kerja yang berbasis
kompetensi khususnya bidang
pengelasan.

Atas dasar perkembangan
tersebut, maka Asosiasi Pengelasan
Indonesia/ API sesuai dengan visi
dan misinya mengundang seluruh
insan pengelasan maupun industri/
perusahaan yang berdedikasi pada
bidang pengelasan bersama-sama
API/ IWS membangun bangsa dan
negara tercinta ini melalui bidang
pengelasan.

Terima Kasih,
Salam,

Jakarta, 20 Juni 2006
Ttd
Achdiat Atmawinata
Presiden API/ IWS

yTH


