Manfaat Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI)
(Dan Perbedaan antara Anggota Muda dan Anggota Penuh)
#
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Uraian
Mengisi Formulir Pendaftaran dan mengembalikannya melalui
surel ke Sekretariat HPI di alamat sekretariat@hpi.or.id
Melampirkan foto ukuran 4x6 cm atau berbentuk soft copy
(jpg/png) dengan ukuran maksimal 200 Kb
Membayar Uang Pendaftaran Rp. 50,000 (lima puluh ribu
rupiah) saat mendaftar dan penggantian Kartu Anggota HPI. *)
Membayar uang iuran Anggota Muda sebesar Rp 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun. *)
Membayar uang iuran Anggota Penuh sebesar Rp 350.000 (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun. *)
Penerjemah: (translator )
Harus memenuhi minimal salah satu persyaratan di bawah ini:
-

sudah menerjemahkan buku yang diterbitkan oleh penerbit
yang tergabung dalam IKAPI

-

melampirkan salinan SK Gubernur sebagai Penerjemah
Bersumpah

-

melampirkan Surat Keterangan dari perusahaan yang
menyatakan sudah bekerja sebagai penerjemah selama
minimal 1 (satu) tahun

-

melampirkan contoh terjemahan dengan jumlah 150.000
karakter termasuk spasi (k/l 100 halaman)

-

melampirkan surat rujukan/referensi dari 3 (tiga) klien yang
berbeda dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor
telepon yang dapat dihubungi

14.

Juru Bahasa: (interpreter)
melampirkan surut rujukan/referensi dari 3 (tiga) klien yang
berbeda (dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor
telepon yang dapat dihubungi) yang menunjukkan bahwa
Anda telah bertugas sebagai juru bahasa dengan jam kerja
total minimal 50 (lima puluh) jam
Bersedia mematuhi segala aturan HPI, termasuk AD/ART dan
Kode Etik Profesi Penerjemah HPI
Menjadi anggota dari sebuah komunitas profesional yang saling
membantu
Berkesempatan untuk membangun jejaring dengan rekan-rekan
seprofesi
Berkesempatan untuk mendapatkan informasi peluang kerja
terkait penerjemahan
Berkesempatan untuk turut serta mengikuti acara pertemuan
informal berkala (Temu HPI Komp@k)
Berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan
wawasan sebagai penerjemah melalui berbagai pelatihan dan
acara HPI
Mendapatkan potongan harga untuk berbagai pelatihan dan
acara yang diadakan oleh HPI

15.

Mendapatkan hak suara di Kongres HPI dan rapat-rapat resmi

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Anggota
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16.

17.
18.
19.
20.
*)

Mendapatkan pajanan nasional dan internasional guna
meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dari
pengguna jasa dalam dan luar negeri melalui Direktori
Penerjemah dan Juru Bahasa Indonesia (Indonesian Directory
of Translators and Interpreters) di http://sihapei.hpi.or.id
Mendapatkan bantuan mediasi apabila menghadapi perselisihan
atau sengketa dengan pengguna jasa
Berkesempatan untuk mengikuti Tes Sertifikasi Nasional (TSN)
dan memperoleh Sertifikat HPI sehingga berhak menggunakan
sebutan “Bersertifikat HPI” (HPI Certified)
Berkesempatan untuk turut serta dalam acara nasional dan
internasional di dalam maupun di luar negeri atas nama HPI
Berkesempatan untuk menjadi Anggota Pengurus HPI
Pusat/HPI Komda

-



-



-



-



-



Berlaku mulai 2014
dan sewaktu-waktu dapat berubah

Jakarta, 3 Februari 2014
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