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I.

Pendahuluan

Value Engineering atau rekayasa nilai diperkenalkan pertama kali oleh Society of
American Value Engineers (kini disebut SAVE-International USA yang telah
memiliki anggota di lebih dari 35 negara di dunia). VE merupakan analisis fungsi
sebiah program, proyek, sistim, produk, komponen alat, bangunan, fasilitas, jasa
atau supply, yang dikerahkan untuk memperbaiki performance, reliability,
quality, safety dan life cycle cost. Mengapa study tentang VE perlu ditampilkan
dan dipelajari? Karena efisiensi untuk kompetisi bagi Indonesia saat ini sangat
mendesak. Kebutuhan Negara ini akan sumber daya manusia terlatih dan
berkompetensi dalam efisiensi sudah berada pada tahapan yang tinggi. Untuk
itu, sebuah sertifikasi Internasional keahlian VE merupakan sesuatu yang tidak
dapat di tunda. Hal tersebut telah menjadi program yang akan dilakukan HAVEI
di tahun 2008 ini, dan akan segera dilaksanakan di waktu dekat. Sertifikasi
internasional ini memiliki banyak manfaat, antara lain :
1. pada era perdagangan bebas seperti ini, barang atau jasa yang
dipasarkan haruslah kompetitif dan menghasilkan sesuatu yang berguna
namun dengan cost rendah dan efisiensi yang besar. Sehingga ahli VE
nantinya akan menghasikan barang dan jasa yang bersifat kompetitif dan
murah tanpa mengesampingkan fungsi dan kualitas serta estetika
2. VE hadir sebagai solusi yang tepat bagi individu untuk memajukan
perusahaan atau instansi pemerintah. Nantinya akan memiliki nilai
kompetensi yang berangsur-angsur naik kepada level yang dapat bersaing
di dunia internasional.

3. sertifikat VE internasional diharapkan akan menurunkan tingkat risiko bila
dampak positif yang diakibatkannya, dipertanyakan oleh instansi teknis /
keuangan terkait.(advisory HAVEI akan kamu siapkan)
II.

Instruktur Internasional

Sertifikat yang di issued oleh SAVE-I seperti ini baru berlangsung pertama
kalinya di Indonesia. Bekerjasama dengan SAVE international, maka pemegang
sertifikat ini diakui oleh dunia international dan memiliki kompetensi dalam
bidang Value Engineering. Sertifikat ini diterima sebagai wujud keberhasilan
dalam mengikuti ujian yang bahannya langsung diberikan oleh SAVE-I setelah
mengikuti peatihan selama 40 jam yang di bawakan oleh instructor dalam
bahasa inggris. Dengan instructor:
Mr. alok Ghosal CVS (Approved course instructor for AVS and CVS program)
Berpengalaman sebagai VE professional selama 20 tahun dan telah memiliki
kewenangan untuk menjadi instructor oleh SAVE-I
Pelatihan akan diadakan selama 5 hari atau 40 jam(sesai dengan module 1 yang
dikeluarkan SAVE-I USA untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti ujian AVS
= Associate Value Specialist)
III.

Sertifikasi internasional SAVE-I USA

Sertifikat ini langsung di issued oleh

SAVE international USA dengan

menyetorkan pembayaran sebesar 100$ (sudah termasuk dalam paket biaya
diatas). Jika ingin menjadi anggota SAVE-I, maka diwajibkan membayar fee
anggota sebesar 150$ yang akan ditambahkan dari paket biaya diatas.
IV.

Persiapan peserta

Yang dianjurkan untuk ikut dalam sertifikasi ini:

1. Minimal Sarjana S1 di semua bidang ilmu (syarat HAVEI)
2. memiliki kemampuan bahasa inggris yang cukup untuk mengikuti
presentasi dan test
3. memerlukan

efisiensi

di

instansi

dan

kompetensi

keahlian

Value

Engineering dengan basis Internasional untuk pekerjaan di dalam dan
diluar negeri.
V.

Waktu, tempat dan biaya

5-9 mei 2008
Hotel Mulia, Jakarta
Dengan biaya :
1.

Pengurus pusat HAVEI (max 8 org)

: Rp. 7.500.000

2.

Pengurus daerah /Anggota HAVEI (max 7 org)

: Rp. 8.500.000

3.

Umum (termasuk iuran keanggotaan HAVEI tahun 1) : Rp. 9.500.000
VI.

Komitmen yang diperlukan

Mengingat peserta yang terbatas (25 orang), maka para peserta diharuskan
untuk mendaftar paling lambat tanggal 24 maret 2008 dengan ketentuan
memberikan pembayaran awal sejumlah Rp. 2.000.000 yang dapat ditransfer ke
Chaidir Anwar Makarim
BCA cabang UNTAR 1
no rek 4820156639
Dan bukti pengiriman dapat di kirimkan melalui fax ke : (021) 5720842
Contact person : marcella (021) 5734211 – 4212, Hp: 0818777981
VII.

Penutup

Demikian proposal ini dibuat, dengan tujuan mengakomodir kepentingan
bersama

yaitu

meningkatnya

kompetensi

internasional

keahlian

Value

Engineering bagi para konsultan, akademisi dan profesional yang menginginkan

perubahan serta pengakuan internasional terhadap eksistensi bangsa indonesia
dalam era perdagangan bebas ini. Semoga kegiatan tersebut diatas dapat
berjalan

dengan

baik

dan

mendapatkan

sambutan

pelaksanaannya.
Untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat di:
Website Protech : www.protech-indo.com
Atau dapat menghubungi: (021) 5734211 – 4212
contact person : Marcella Hp: 0818777981
Gita Hp: 08179171313
Chaidir Anwar makarim Hp: 0816888632

yang

baik

dalam

