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: 007/SEK/IKAPESTA/X/2021

: PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

: a. Syarat pendaaran anggota baru.

Kepada Yang Terhormat,

Bp./Ibu/Saudara/Saudari

Calon Anggota IKAPESTA 2021-2022

Di tempat



Salam sejahtera,

          Melalui surat ini terlampir formulir pendaaran dan syarat pendaaran anggota 

baru untuk anggota IKAPESTA periode 2021-2022. Ketentuan pendaaran anggota baru

IKAPESTA 2021-2022 adalah sebagai berikut :



Waktu Pendaaran

Tempat Pendaaran

Biaya Kontribusi

Contact Person

1 Juni 2021 - 30 Juni 2021

secara online

3.500.000,-/bidang usaha (via transfer)

BCA 009-889-6000 an. Perk Pengusaha Jasa dan Pesta

Teguh (0812-2916-754)



            Kami berharap agar calon anggota baru IKAPESTA dapat mengisi formulir

pendaaran dengan data terbaru agar segala informasi kegiatan IKAPESTA dapat

tersampaikan. Atas perhatian, kerjasama serta partisipasinya kami haturkan banyak 

terima kasih.

Tuhan memberkati.

Semarang, 17 Mei 2021

Merfiana Morita
(Sekretaris II)

Dra. Nita Ernawati
(KETUA UMUM)



Foto Copy Kartu Tanda Pengenal & NPWP pemilik bidang usaha.

Memiliki showroom / kantor yang beroperasi di Semarang.

Bidang usaha yang didaarkan sudah beroperasi di Semarang minimal 2 tahun.

Mengisi Formulir Pendaaran.

Wajib menyertakan portofolio / company profile perusahaan (format bebas, berisi sekilas mengenai 
bidang usaha yang didaarkan dan portfolio hasil kerja vendor yang terbaru.

Wajib menyertakan beberapa bukti event yang sudah dikerjakan oleh vendor, minimal 3 event. 
Contoh : Foto event (bisa dari FB atau IG), tanggal event dan daar vendor-vendor lain yang terlibat.

Formulir bisa diisi secara online.

Masuk ke link https://ikapesta.com/idvendor/login/
Pilih MEMBER BARU

Dan untuk persyaratan bisa diemail ke sekretariat@ikapesta.com.

Dengan subjek :   PENDAFTARAN ANGGOTA BARU IKAPESTA 2021-2022

Jika usaha yang didaarkan adalah kantor cabang, maka harus menyertakan surat keterangan 
pertanggung jawaban dari kantor pusat.

Membayar biaya pendaaran sebesar 3.500.000,- / bidang usaha (transfer). Biaya pendaaran sudah 
termasuk uang pendaaran anggota baru.

Bersedia mengikuti seleksi wawancara anggota baru IKAPESTA, yang akan dilaksanakan di bulan Juli,
tanggal dan tempat diinfokan lebih lanjut.



Wajib mentaati AD/ART IKAPESTA.

Wajib download aplikasi IKAPESTA VENDOR (Android).

        Dengan mendaar, maka anda telah secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan 
diri setuju untuk menerima, memahami, dan sepakat untuk mentaati peraturan yang ada dalam organisasi 
IKAPESTA.

Wajib mengikuti kegiatan IKAPESTA minimal 2 kali dalam 1 tahun. Jika tidak terpenuhi, Panitia berhak
mengkaji ulang keanggotaan vendor tersebut.

Wajib mendaarkan 1 nomor Whatsapp (untuk dimasukkan ke dalam Group Whatsapp masing-masing 
bidang, untuk segala kelancaran informasi kegiatan IKAPESTA). Dan memahami  bahwa segala surat
menyurat dilakukan secara virtual.

Dapat mempertanggung jawabkan data dari vendor yang didaarkan (vendor yang didaarkan masih
aktif beroperasi sesuai dengan bidang terdaar). Jika didapati ketidaksesuaian, Panitia berhak mengkaji
ulang keanggotaan vendor tersebut.
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