
Tahukah 
Anda ?

 “Bagi para anggota 
Ikatan Ahli Pengadaan 
Indonesia (IAPI) terdapat 
laman khusus anggota yang 
dapat di akses melalui tautan 
https://membership.ia-
pi-indonesia.org/ , laman 
tersebut berguna untuk 
mengakses sumber daya 
terkait Pengadaan Barang/Ja-
sa seperti majalah, jurnal, 
artikel, karya tulis ilmiah, dan 
lain-lain yang hanya dapat 
diakses oleh anggota IAPI.

 Selain mengakses 
sumber daya tersebut, 
terdapat fitur “Pembaharuan 
data member IAPI” yang tidak 
kalah penting dan dengan 
memanfaatkan fitur tersebut 
akan memberikan umpan 
balik bagi IAPI dalam member-
ikan pelayanan yang semakin 
baik kedepannya.”

Panduan Update 
Profil Anggota

Ikatan Ahli 
Pengadaan 
Indonesia
(IAPI)

Manfaat Pembaharuan
Data Anggota IAPI
 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) 
sebagai wadah organisasi profesi bagi ahli 
pengadaan di Indonesia akan dapat mengeta-
hui kompetensi anggota Ahli Pengadaan dapat 
menghadirkan layanan yang tepat bagi kebutu-
han pengembangan kompetensi dan/atau 
pengembangan profesi.
 Membuka peluang untuk kolaborasi 
bagi sesama Ahli Pengadaan satu sama lain 
dalam program yang dapat dilaksanakan bersa-
ma DPD, DPC, dan Mitra IAPI.
 Meningkatkan pelayanan IAPI kepada 
anggotanya. Sebagai sumber Informasi peng-
hargaan profesi Ahli Pengadaan. Dan masih 
banyak lagi.

Bagaimana caranya ?
Untuk melakukan pembaharuan data

member IAPI, dapat diakses dengan 
mudah melalui komputer / laptop 

maupun smartphone. Berikut
adalah ulasan lengkap Panduan

Update Profil Member
Ikatan Ahli Pengadaan

Indonesia (IAPI).

https://membership.iapi-indonesia.org/ 



Setelah menekan 
tombol “Masuk” maka 

anda akan dibawa pada 
laman utama Keang-

gotaan dengan tampi-
lan seperti pada gambar 

disamping.

Dari laman utama 
tersebut, klik tombol 

Profil untuk membuka 
tampilan laman utama 

Profil.

2. Keanggotaan

(Gambar 2)
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1. Login Akun

Arahkan Peramban Web / Web 
browser menuju laman : 
https://membership.iapi-in-
donesia.org/ , dilanjutkan 
dengan input alamat email (1) 
dan password (2) terdaftar 
anda lalu klik “Masuk (3)”.
(Gambar 1)

Sebelum klik “Masuk” pasti-
kan kembali bahwa data akun 
yang anda input sudah benar.

(Gambar 1)

Pada tampilan laman 
utama Profil (Gambar 
3), setiap member IAPI 
secara mandiri dapat 
memperbaharui data 
informasi yang berupa :
a. Foto Profil
b. Pendidikan
c. Pengalaman Kerja
e. Bahasa yang dikuasai
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Informasi yang telah diinput dapat 

dirangkum dan tercetak sebagai satu 

kesatuan dengan fitur tombol 

“Cetak Riwayat Hidup”.
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Melakukan Pendaftaran 
Mandiri/Self Entry 
“Pendidikan” dapat 
dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :
a. Klik tombol “+” pada 
    header “Pendidikan”.
    (Gambar 4.a).

b. Selanjutnya input
    informasi terkait
    pendidikan anda.
    (Gambar 4.b).

c. Anda juga dapat
    dapat menambahkan
    (tidak wajib) lampiran
    berupa file untuk
    mengunggah legalitas
    dengan mengunggah
    ijazah dengan klik
    tombol “Pilih Berkas”.
    (Gambar 4.c).

(Gambar 4.a)

(Gambar 4.b)

(Gambar 4.c)

4. Pendidikan
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d. Setelah selesai, klik
     “Tambahkan”.
     (Gambar 4.d).

e. Akan menampilkan
    jendela dialog yang
    berisi pesan berhasil 
    bahwa “Data
    pendidikan berhasil
    disimpan”.
    (Gambar 4.e).

f.  Langkah diatas dapat
    diulangi hingga
    seluruh informasi
    anda lengkap,
    keseluruhan
    pendidikan anda akan
    ditampikan seperti 
    pada gambar.
    (Gambar 4.f). 

(Gambar 4.d)

(Gambar 4.e)

(Gambar 4.f)



Melakukan Pendaftaran 
Mandiri/Self Entry 
“Pelatihan / Sertifkasi” 
dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut :
a. Klik tombol “+” pada
    header “Pelatihan / 
    Sertifikasi”.
    (Gambar 5.a).

b. Selanjutnya input data 
informasi terkait

Pelatihan / Sertifikasi 
anda seperti pada 

contoh gambar
disamping.

(Gambar 5.b).

(Gambar 5.a)

c. Anda juga dapat
    menambahkan (tidak 
    wajib) lampiran
    berupa file untuk
    menggunggah 
    legalitas dengan
    mengunggah
    sertifikat dengan klik
    tombol “Pilih berkas”.
    Setelah selesai, klik 
    “Tambahkan”.
    (Gambar 5.c). (Gambar 5.c)

5. Pelatihan

(Gambar 5.b)
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d. Setelah klik
    “Tambahkan”, maka 
    akan menampilkan 
    pesan berhasil
    “Data pelatihan 
    berhasil tersimpan”.
   (Gambar 5.d).

e. Langkah diatas dapat 
    diulangi hingga 
    seluruh informasi 
    anda lengkap, 
    keseluruhan informasi 
    pengalaman kerja 
    akan ditampilkan 
    dalam menu Profil 
    seperti pada gambar 
    disamping.
    (Gambar 5.e).

MelakukanPendaftar-
aran Mandiri/Self Entry 
“Pengalaman Kerja” 
dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut :
a. Klik tombol “+” pada 
    header “Pengalaman 
    Kerja”.

(Gambar 5.d)

(Gambar 5.e)

(Gambar 6.a)

6. Pengalaman Kerja
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b. Selanjutnya input 
    informasi terkait 
    “Pengalaman Kerja” 
    anda melalui jendela 
    dialog seperti pada 
    contoh gambar 
    disamping.
    (Gambar 6.b).

c. Anda juga dapat 
    menambahkan ( tidak 
    wajib ) lampiran 
    berupa file untuk 
    menggunggah 
    legalitas dengan 
    mengunggah surat 
    tugas dengan klik 
    tombol “Pilih berkas”.

     Setelah selesai, klik 
    “Tambahkan”.
    (Gambar 6.c).

d.  Setelah klik
     “Tambahkan” maka
     akan menampilkan 
     pesan berhasil “Data
    pekerjaan berhasil 
    tersimpan”
    (Gambar 6.d). 

(Gambar 6.b)

(Gambar 6.c)

(Gambar 6.d)
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Melakukan Pendaftaran 
Mandiri/Self Entry 

“Bahasa yang dikuasai” 
dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut :

a. Klik tombol “+” pada 
    header “Bahasa yang 
    dikuasai”.
    (Gambar 7.a)

e. Langkah diatas dapat 
    diulangi hingga 
    seluruh informasi  
    anda lengkap, 
    keseluruhan informasi 
    pengalaman kerja 
    anda akan
    ditampilkan seperti
    pada gambar
    disamping.
    (Gambar 6.e).

(Gambar 6.e)

(Gambar 7.a)

b. Selanjutnya input informasi 
    data anda terkait “Bahasa 
    yang dikuasai” dan anda 
    juga dapat menambahkan 
    (tidak wajib) lampiran    
    berupa file untuk 
    menggunggah legalitas 
    dengan mengunggah
    sertifikat dengan klik tombol 
    “Pilih berkas”. Setelah 
    selesai, klik “Tambahkan”. 
    (Gambar 7.b).

(Gambar 7.b)

7. Bahasa Yang Dikuasai
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c. Setelah klik
    “Tambahkan”, maka 
    akan menampilkan 
    pesan berhasil
    “Data bahasa yang 
    dikuasai berhasil 
    disimpan”.
   (Gambar 7.c).

d. Langkah diatas dapat 
    diulangi hingga 
    seluruh informasi 
    anda lengkap, 
    keseluruhan informasi 
    bahasa yang dikuasai 
    akan ditampilkan 
    dalam menu Profil 
    seperti pada gambar 
    disamping.
    (Gambar 7.d).

MelakukanPendaftararan Mandiri/Self Entry “Pengalaman Kerja” dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut :

Pada bagian paling bawah dari laman “Profil” terdapat tombol “Cetak Riwayat Hidup” 
yang dapat menghadirkan file PDF untuk menampilkan seluruh informasi yang telah 
diperbaharui. (Gambar 8.a.)

Klik tombol “Cetak Riwayat Hidup” dan tergantung dari peramban web / web browser 
anda akan menyajikan dalam jendela atau tab baru seperti pada Gambar 8.b.

(Gambar 7.c)

(Gambar 7.d)

8. Cetak Riwayat Hidup



(Gambar 8.a)

(Gambar 8.b)



Selanjutnya arahkan 
peramban web/web 
browser anda menuju 
laman 
https://bit.ly/pro-
filingIAPI, untuk 
menampilkan jendela 
seperti gambar
disamping.
(Gambar 9.a)

Isilah data tersebut 
diatas termasuk 
menyertakan file daftar 
riwayat hidup yang 
diperoleh pada langkah 
8, pengisian lengkap 
akan menghasilkan 
tampilan seperti 
Gambar 9.a.

Lakukan pengecekan 
akhir sebelum menyele-
saikan, kemudian untuk 
mengakhiri proses klik 
tombol “Kirim” sehingga 
memunculkan tampilan 
seperti Gambar 9.b.

9. Penyelesaian Proses
     Profiling

(Gambar 9.a)https://bit.ly/profilingIAPI
https://bit.ly/profilingIAPI



(Gambar 9.b)

10. Tahapan Proses Selesai
Selamat anda telah menyelesaikan proses 
profiling anggota IAPI, ulangi langkah diatas 
apabila diperlukan pembaharuan data terkait 
profil anda bila diperlukan, terima kasih atas 
partisipasinya untuk menyampaikan informasi 
yang akan berguna bagi pelayanan IAPI kepada 
para anggotanya.

Hormat Kami,
Bidang Pengembangan Profesi
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA

https://bit.ly/profilingIAPI


