FAQ IAI JAKARTA
 KEANGGOTAAN LAMA IAI JAKARTA
Saya Anggota dan sudah terdaftar di IAI Jakarta , mengapa saya harus mendaftar
kembali di portal IAI Jakarta ?
Jawab:
Dikarenakan proses administrasi mengalami migrasi dari sistem manual / konvensional
menjadi aktif-online , maka para Anggota diharapakan mendaftar dan memperbaharui data ke
portal IAI Jakarta ‘member.iai-jakarta.org’ untuk memudahkan Anggota dalam proses
administrasi , perolehan nilai KUM, pembayaran iuran dan lain-lain dikemudian hari .
Bagaimana cara Saya mendaftar 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 “Simpan"
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 , Jika Anda adalah Anggota IAI Jakarta, maka anda harus melakukan
registrasi/pendataan data keanggotaan anda, dengan langkah sbb:
• Setelah anda masuk ke Portal (Masuk), pilih Menu Registrasi
• Pilih tautan “Anggota"
• Isi seluruh informasi data update Anda pada formulir yang diminta.
• Pilih tombol/menu “Ajukan"
*Note : Langkah II wajib dilakukan agar nilai KUM pada setiap acara atau kegiatan IAI
yang Anda ikuti dapat tersimpan di akun portal Anda .
Data anda akan masuk ke dalam sistem dan akan diverifikasi oleh admin sekretariat IAI
Jakarta. Dalam 1x24 jam Anda akan menerima email notifikasi jika data anda sudah
diverifikasi.
Apakah setelah melengkapi berkas administrasi melalui portal IAI Jakarta saya harus
mengirimkan berkas administrasi hardcopy kembali ke Sekretariat ?
Jawab :
Tidak perlu mengirimkan cukup perbaharui data via portal IAI Jakarta.
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Bagaimana cara saya mengecek nilai KUM pada portal IAI Jakarta ?
Jawab :
Langkah – langkah yang harus Anda lakukan adalah :
1. Buka tautan: member.iai-jakarta.org pada komputer / perangkat anda.
2. Setelah anda masuk ke Portal IAI Jakarta , silahkan login terlebih dahulu.
3. Pilih menu “Profil Saya”
4. Pilih KUM pada menu „‟ Profil Saya “
5. Isi seluruh riwayat KUM Anda dapat terlihat „

.
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