
 
PERKUMPULAN JURUBAHASA KONFERENSI INDONESIA 
Jalan Teratai XX/M22.  Kompleks Tanjung Barat Indah. Jakarta 12530 

 

Formuli r  Pendaftaran Keanggotaan  
 

Untuk diisi oleh calon anggota 
 
 
Nama Lengkap:  

Alamat Lengkap:  

Kota:  

Kode Pos:  

Tempat/Tanggal Lahir:  

Telepon (rumah):  

Telepon (seluler):  

Email:  

Status Juru Bahasa:   

* pilih salah satu 

Lepas    (    )  

Terikat  (    )  Organisasi ……………………………………………………… 

 

Lokasi Kerja (masukkan 
satu atau 2 kota dan sejak 
kapan) 

1. …………………………………. Sejak: 

2.  …………………….………….. Sejak:  

 

Jumlah jam kerja sesuai standar AICI (minimal 200 jam) ………………………….. jam 

 
 
 
 
 
 
 



Kombinasi Bahasa:  

Dari: …………………….…………………….………… 

Ke: ……………………………………..………………… 

Dari: ……………………..……………………………… 

Ke: ……………………………………………………….. 

Dari: …………………….…………………….………… 

Ke: ……………………………………..………………… 

Dari: ……………………..……………………………… 

Ke: ……………………………………………………….. 

 

Klasifikasi Bahasa yang saya pilih: 

A: ……………………….…………. B: …………………………………… C: …………………………………… 

 

Untuk diisi oleh sedikitnya dua orang sponsor – anggota AICI 
Mohon untuk mengisi pasangan bahasa apa yang Anda sponsori 

Nama: ………………………...... 

……………………………………… 

Anggota Sejak: …………….. 

Klasifikasi Bahasa: 

A: …………………………………. 

B: …………………….…………… 

C: …………………………….…… 

Dengan ini saya merekomendasikan pasangan bahasa 
kandidat yang pernah saya dengar saat bekerja 
bersama kandidat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Pekerjaan terakhir di 
mana saya mendengar 
hasil kerja kandidat 
berdasarkan klasifikasi 
bahasa yang diminta: 

Lokasi:  …………………………… 

Acara: ……………………………. 

Oleh karenanya, bersama ini saya merekomendasikan 
kandidat untuk klasifikasi bahasa berikut: 

A: ………………………………………………………………………………. 

B: ………………………………………………………………………………. 

C: ………………………………………………………………………………. 

 



Tanggal: …………………………. 

 

Bahasa yang digunakan di 
acara: …………………………….. 

……………………………………….. 

 

Tanda tangan: ……………………………………………………………. 

Tanggal: …………………………………………………………………….. 

Nama: .……………………...... 

……………………………………… 

Anggota Sejak: …………….. 

Klasifikasi Bahasa: 

A: …………………………………. 

B: …………………….…………… 

C: …………………………….…… 

Dengan ini saya merekomendasikan pasangan bahasa 
kandidat yang pernah saya dengar saat bekerja 
bersama kandidat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Pekerjaan terakhir di 
mana saya mendengar 
hasil kerja kandidat 
berdasarkan klasifikasi 
bahasa yang diminta: 

Lokasi:  …………………………… 

Acara: ……………………………. 

Tanggal: …………………………. 

Bahasa yang digunakan di 
acara: ………….……………….. 

……………………………………….. 

Oleh karenanya, bersama ini saya merekomendasikan 
kandidat untuk klasifikasi bahasa berikut: 

A: ………………………………………………………………………………. 

B: ………………………………………………………………………………. 

C: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Tanda tangan: ……………………………………………………………. 

Tanggal: …………………………………………………………………….. 

Nama: ………………………...... 

……………………………………… 

Dengan ini saya merekomendasikan pasangan bahasa 
kandidat yang pernah saya dengar saat bekerja 
bersama kandidat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 



Anggota Sejak: …………….. 

Klasifikasi Bahasa: 

A: …………………………………. 

B: …………………….…………… 

C: …………………………….…… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Pekerjaan terakhir di 
mana saya mendengar 
hasil kerja kandidat 
berdasarkan klasifikasi 
bahasa yang diminta: 

Lokasi:  …………………………… 

Acara: ……………………………. 

Tanggal: …………………………. 

Bahasa yang digunakan di 
acara: ..………………………….. 

……………………………………….. 

Oleh karenanya, bersama ini saya merekomendasikan 
kandidat untuk klasifikasi bahasa berikut: 

A: ………………………………………………………………………………. 

B: ………………………………………………………………………………. 

C: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Tanda tangan: ……………………………………………………………. 

Tanggal: …………………………………………………………………….. 

Nama: ….…………………...... 

……………………………………… 

Anggota Sejak: …………….. 

Klasifikasi Bahasa: 

A: …………………………………. 

B: …………………….…………… 

C: …………………………….…… 

Dengan ini saya merekomendasikan pasangan bahasa 
kandidat yang pernah saya dengar saat bekerja 
bersama kandidat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Pekerjaan terakhir di 
mana saya mendengar 
hasil kerja kandidat 
berdasarkan klasifikasi 
bahasa yang diminta: 

Oleh karenanya, bersama ini saya merekomendasikan 
kandidat untuk klasifikasi bahasa berikut: 

A: ………………………………………………………………………………. 

B: ………………………………………………………………………………. 



             

 

Lokasi:  …………………………… 

Acara: ……………………………. 

Tanggal: …………………………. 

Bahasa yang digunakan di 
acara: …………..……………….. 

……………………………………….. 

C: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Tanda tangan: ……………………………………………………………. 

Tanggal: …………………………………………………………………….. 

Nama: ………………………...... 

……………………………………… 

Anggota Sejak: …………….. 

Klasifikasi Bahasa: 

A: …………………………………. 

B: …………………….…………… 

C: …………………………….…… 

Dengan ini saya merekomendasikan pasangan bahasa 
kandidat yang pernah saya dengar saat bekerja 
bersama kandidat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Dari: …………………….………… 

Ke: ……………..….……………… 

Pekerjaan terakhir di 
mana saya mendengar 
hasil kerja kandidat 
berdasarkan klasifikasi 
bahasa yang diminta: 

Lokasi:  …………………………… 

Acara: ……………………………. 

Tanggal: …………………………. 

Bahasa yang digunakan di 
acara: ……………………….. 

……………………………………….. 

Oleh karenanya, bersama ini saya merekomendasikan 
kandidat untuk klasifikasi bahasa berikut: 

A: ………………………………………………………………………………. 

B: ………………………………………………………………………………. 

C: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Tanda tangan: ……………………………………………………………. 

Tanggal: …………………………………………………………………….. 



Lampiran Formul ir  Pendaftaran Keanggotaan  
Semua kandidat wajib menyediakan bukti dari jumlah jam kerja sebagai juru bahasa konferensi.  Sebagai catatan, Anda harus sudah pernah bekerja 

sedikitnya 200 jam untuk setiap pasangan bahasa yang Anda ajukan dan/atau mendapat rekomendasi dari minimal 2 orang rekan kerja Anda.  Gunakan 

tabel berikut untuk membuat daftar pengalaman kerja Anda (bila perlu tambahkan kolom sesuai kebutuhan).  Anda wajib memasukkan daftar pengalaman 

kerja Anda berikut jumlah jam kerja untuk masing-masing pasangan bahasa dan pada bagian akhir tabel mencantumkan total jumlah jam kerja Anda 

berdasarkan masing-masing pasangan bahasa.  Jika Anda juru bahasa yang terikat dengan salah satu institusi atau organisasi, lampirkan surat keterangan 

dari institusi/organisasi Anda dengan menyebutkan pasangan bahasa dan jumlah jam kerja Anda. 

 

Tanggal/Lokasi Nama Konferensi Pasangan 
bahasa 

……….. > 
………… 

Jumlah jam 
kerja 

Pasangan 
bahasa 

……….. > 
………… 

Jumlah jam 
kerja 

Pasangan 
bahasa 

……….. > 
………… 

Jumlah jam 
kerja 

Simultan atau 
Konsekutif 

Total Jam 
kerja 

       

       

       

       

       

       

TOTAL       

Cantumkan total jam kerja untuk masing-masing kolom. 



 
Bersama ini saya mengajukan permohonan menjadi anggota dari Perkumpulan Jurubahasa Konferensi Indonesia (Association of Indonesian 
Conference Interpreters) dan menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah yang sebenar-benarnya sesuai dengan Kode Etik serta 
standar profesi yang berlaku di Perkumpulan Jurubahasa Konferensi Indonesia.  Saya menyatakan persetujuan saya untuk tidak menggunakan 
nama ataupun logo AICI pada kartu nama, kop surat, situs web saya sampai saya resmi menjadi anggota penuh AICI. 
 
 
Nama:   
 
 
Tanda tangan: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Tanggal:  
 
 
Biaya pendaftaran: Rp. 200.000 
Iuran tahunan keanggotaan AICI: Rp. 750.000 
Iuran tahunan keanggotaan dibayarkan setelah calon Anggota dinyatakan diterima sebagai Anggota AICI. 
 
Harap kirimkan formulir pendaftaran beserta semua halaman lampiran ke: 
Sekretariat AICI 

Jl. Teratai XX/M22, Kompleks Tanjung Barat Indah, Jakarta 12530 
 
Biaya pendaftaran anggota AICI sebesar Rp. 200.000 dapat dibayarkan ke: 
Perkumpulan Jurubahasa Konferensi Indonesia  
Bank CIMB Niaga 
Nomor rekening: 800148293200 


