FAQ IAI JAKARTA


KEANGGOTAAN BARU IAI JAKARTA
Bagaimana cara mendaftar sebagai anggota IAI Jakarta ?
Jawab :
Untuk pendaftaran sebagai anggota dapat melalui Portal IAI Jakarta di member.iai-jakarta.org
Bagaimana langkah-langkah untuk mendaftar Calon Anggota Baru di Portal IAI Jakarta
?
Jawab :
Langkah I yang harus anda lakukan adalah membuat Akun Pengguna Portal IAI Jakarta,
yaitu sbb:
• Buka tautan: member.iai-jakarta.org pada komputer / perangkat anda
• Pilih tombol/menu "Daftar"
• Isi dan lengkapi data anda pada halaman "Membuat Akun” ini.
• Pilih tombol/menu “Menyimpan"
Pada tahap ini, anda baru terdaftar sebagai Pengguna Portal dengan kategori umum. Catat
dan ingat alamat email dan kata sandi yang anda buat karena info tersebut akan selalu anda
perlukan untuk masuk ke portal IAI Jakarta.
Langkah II yang harus anda lakukan adalah mendaftar menjadi Anggota Baru IAI Jakarta,
yaitu sbb:
• Pastikan anda sudah memiliki ID Pengguna Portal IAI Jakarta Lihat Langkah I diatas
• Pilih tombol “Masuk”, kemudian masukan email dan kata sandi anda.
• Pilih Menu Registrasi, lalu pilih CAB Calon Anggota Baru
• Isi seluruh informasi data anda pada formulir yang diminta
• Pilih tombol/menu “Ajukan”
Data anda akan masuk ke dalam sistem dan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin
sekretariat IAI Jakarta. Dalam 1 x 24 Jam anda akan menerima email notifikasi jika data anda
sudah diverifikasi.
Berapa biaya Administrasi untuk Calon Anggota Baru IAI Jakarta ?
Jawab :
Biaya administrasi calon anggota baru IAI Jakarta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
Sudah termasuk iuran tahun pertama dan penataran kode etik.
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Apakah setiap Calon Anggota Baru wajib mengikuti acara Penerimaan Calon Anggota
Baru ?
Jawab :
Calon Anggota Baru wajib mengikuti acara Penerimaan karena Calon Anggota akan
mendapatkan penjelasan serta pemamparan tentang manfaat menjadi anggota IAI dan
penjelasan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh IAI Jakarta .
Apakah setiap Calon Anggota Baru wajib mengikuti Orientasi sebelum dilantik menjadi
Anggota ?
Jawab :
Calon Anggota Baru wajib mengikuti acara Orientasi dengan memilih kelompok Bidang yang
dipilih pada saat Penerimaan Calon Anggota Baru . Selama masa Orientasi tersebut Calon
Anggota harus aktif dan mengumpulkan poin sebanyak 50 sebagai syarat untuk dapat dilantik
menjadi anggota IAI Jakarta .
Bagaimana cara saya untuk dapat memenuhi poin sebanyak 50 ?
Jawab :
Anda dapat terlibat dalam setidaknya dua kegiatan atau pun lebih dengan detail perhitungan
poin sebagai berikut :
a. Terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai panitia inti (20 – 50
poin )
b. Terlibat aktif sebagai panitia saat hari H saja sebagai panitia pendukung (10-20 poin )
c. Menyumbangkan tulisan/artikel bagi MEMO IAI atau situs atau media publikasi lainnya
(20-30 poin )
d. Terlibat aktif dalam berbagai rapat / diskusi dalam bidang / program tertentu baik secara
offline maupun online ( 5-10 poin )
Bagaimana kalau poin keikutsertaan saya tidak mencapai persyaratan ?
Jawab :
Calon Anggota tidak dapat dilantik dan harus mengikuti orientasi organisasi pada gelombang
berikutnya sampai dengan memenuhi nilai kelulusan.
Apakah tujuan Orientasi bagi Calon Anggota Baru ?
Jawab:




Calon Anggota Baru dapat mengenal Organisasi dan Kegiatan IAI secara langsung
dengan cara dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan IAI-Jakarta.
Membangun jaringan dan hubungan baik antar sesama Calon Anggota Baru maupun
dengan Pengurus IAI Jakarta dan Anggota IAI lainnya.
Meningkatkan kepedulian serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan
organisasi sesuai kapabilitas dan minatnya masing-masing.

2

Apa saja bentuk keterlibatan saya dalam kegiatan Orientasi ?
Jawab :
Setiap peserta dapat memilih sendiri bentuk keterlibatnya sesuai kapasitas dan
kemampuannya masing-masing.
Contoh peran yang dapat dipilih, yaitu sebagai:
 Publikasi
 Panitia Pelaksana
 Dokumentasi
 Kerjasama (Sponsorship & Media Partner)
 Dst.
Bagaimana kalau saya bekerja kantoran?
Jawab:
Semua kegiatan / peran aktif anggota dilaksanakan setelah jam kerja kantor dan sangat
Fleksibel serta dilakukan maksimal seminggu hanya 1 kali, tergantung kegiatan yang diikuti.
disarankan untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu
masing-masing.
Bagaimana jika saya berdomisili di luar kota / luar negeri?
Jawab:
Peran aktif bisa dilakukan dalam beberapa bentuk misalnya: menjadi kontributor media dengan
mengirimkan tulisan dalam bentuk reportase/ liputan, kritik atau artikel seputar arsitektur
Setelah proses Orientasi selesai apakah yang harus Saya lakukan di tahapan
berikutnya?
Jawab :
Setelah proses Orientasi selesai Anda akan kami undang via email untuk mengikuti acara
Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek serta Pelantikan Anggota .
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