
akses ke pengetahuan terbaru tentang penatalayanan air,

pengalaman praktis dalam menggunakan Standar AWS untuk menilai dan mempersiapkan rencana

penatalayanan air dan sertifikasi Anda,

kemampuan untuk mempromosikan penatalayanan air dan menjadi Professional Credential,  

peluang networking yang baik untuk menjelajahi prakondisi penatalayanan air Anda dengan orang lain!

Standar AWS adalah satu-satunya standar terkait air yang memenuhi standar ISEAL. Berpartisipasilah dalam

training ini dan bergabung dengan para praktisi penatalayanan air kami di Indonesia dan seluruh dunia.

Program training online dan interaktif tahun 2020 kami di Indonesia meliputi presentasi, studi kasus, latihan

individu dan kelompok serta merupakan training pertama yang diberikan sepenuhnya dalam Bahasa

Indonesia!

Dengan mengikuti pelatihan ini Anda akan mendapatkan:

Apakah Anda bekerja di perusahaan, organisasi pemerintah,

LSM, badan sertifikasi atau konsultan, AWS Standard System

Training ini dapat memberikan apa yang Anda butuhkan untuk

mempraktikkan penatalayanan air yang baik.

Setiap tingkatan training dilengkapi dengan ujian dan berhasil

menyelesaikan training Spesialis memungkinkan Anda

memenuhi syarat untuk menjadi penyedia layanan AWS yang

terakreditasi (sebagai auditor, pelatih, dan konsultan). Atau

Anda dapat bergabung ke dalam Program Profesional

Credential AWS

AWS STANDARD SYSTEM
TRAINING 2020
Nov 3 - 4 - 5 

Foundation Training
Nov 3: 9AM - 4PM WIB

Advanced Training
Nov 4 9AM – 2PM WIB

Spesialis Training
Nov 5 9AM – 2PM WIB

Registrasi: Untuk informasi lebih lanjut kontak Uli Fitri Handayani:
uli@a4ws.org

DIPERSEMBAHKAN OLEH: YAYASAN ALIANSI WALI SUMBER DAYA AIR INDONESIA 

http://bit.ly/AWSTraining2020
https://a4ws.org/the-aws-standard-2-0/
https://a4ws.org/the-aws-standard-2-0/
https://a4ws.org/the-aws-standard-2-0/
https://a4ws.org/certification/accreditation/
https://a4ws.org/training/professional-credentialing/


Penatalayanan air menempatkan perusahaan dan pengguna air lainnya sebagai tokoh utama untuk aksi atas

air menggunakan kerangka kerja yang kredibel dan praktis untuk mengatasi risiko, memanfaatkan peluang,

dan mengembangkan konteks serta sektor spesifik untuk rencana penatalayanan air. Standar AWS adalah

satu-satunya standar air yang memenuhi standar ISEAL dan sekarang dipersembahkan oleh AWS Indonesia.

Program training online kami bersifat modular, yang berarti bahwa peserta training yang tertarik untuk

mengikuti Training Advanced diharuskan untuk menghadiri Training Foundation dan Advanced. Tertarik

dengan Spesialis? Bergabunglah bersama kami sepanjang 3, 4, dan 5 November!

TRAINING INI DIDUKUNG OLEH AUSTRALIAN WATER PARTNERSHIP

Kami menawarkan potongan harga hanya untuk tahun 2020! 

Daftar sebelum 27 Oktober.

Foundation : 2,4 juta Rupiah, Advanced : 4,8 juta Rupiah dan Spesialis :

7,2 juta Rupiah.

Kami menawarkan diskon 25% untuk Member AWS dan diskon

tambahan untuk member Water Coalition.

Mulai perjalanan
penatalayanan air Anda di

Indonesia sekarang!

Ingin mempelajari lebih dalam tentang Standar AWS dan membangun kepercayaan
diri Anda dalam bekerja dengan Standar? Training Advanced ini tepat seperti yang
Anda cari! Mengembangkan keterampilan praktis dalam implementasi Standar
AWS, penerapan tool dan penggunaan sumber daya melalui latihan dan studi kasus.

Siap untuk dilengkapi sepenuhnya pada semua komponen Sistem AWS?
Bergabunglah dengan Training Spesialis kami dan tingkatkan pengetahuan Anda
tentang sistem jaminan kualitas, audit, sertifikasi, dan Profesional Credential AWS

Ingin tahu tentang penatalayanan air dan Standar AWS? Kursus satu hari ini adalah
tingkat pertama dari program training modular kami dan memberi Anda awal yang
baru dalam dunia penatalayanan air. Anda akan memperoleh pemahaman tentang
prinsip-prinsip penatalayanan air dan persyaratan inti dari Standar AWS.

FOUNDATION
NOV 3

ADVANCED
NOV 3 DAN 4

SPESIALIS
NOV 3, 4 DAN 5

Semua peserta training akan menerima paket training termasuk semua materi (dalam Bahasa

Indonesia) dan sertifikat setelah berhasil menyelesaikan tingkat Advanced dan Spesialis


