Alur Pendaftaran
Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir Indonesia

1. Masuk ke laman http://www.aiat.or.id
2. Pilih menu login
3. Bagi yang telah terdaftar dapat langsung memasukkan username dan password
sesuai dengan yang telah diberikan. bagi yang belum terdaftar pilih link Registasi
sekarang.

Klik disini

4. Tahap pertama, pilih jenis keanggotaan yang hendak didaftarkan. Pilih individu
untuk mendaftarkan diri anda sendiri atau orang lain yang hanya berlaku untuk satu
orang saja. Pilih Lembaga untuk mendaftarkan lembaga atau prodi. Setelah
memilih salah satunya, tekan tombol selanjutnya.
5. Tahap kedua, masukkan data diri pendaftar yang dibutuhkan pada kolom yang
disediakan sesuai dengan keterangan di bawahnya. Setelah selesai tekan tombol
daftar (individu) atau selanjutnya (lembaga). Proses pendaftaran individu selesai.
Adapun untuk lembaga berlanjut pada tahap ketiga.

6. Tahap ketiga (hanya untuk pendaftaran lembaga) masukkan data lembaga sesuai
dengan SK pendirian prodi atau lembaga. Kemudian tekan tombol daftar sekarang.

7. Pendaftaran akun selesai. Lanjutkan dengan melakukan verifikasi email yang
dicantumkan pada saat pendaftaran. Email yang dikirimkan oleh admin kami
memuat link verifikasi email. Tekan tombol

.

8. Untuk mengaktifkan akun, Lakukan pengunggahan bukti pembayaran sesuai
dengan petunjuk pengunggahan.

Gambar yang dipilih akan
tampil disini

Pilih gambar bukti
pembayaran disini

Tekan unggah untuk
melanjutkan

9. Tunggu hingga administrator AIAT melakukan verifikasi. Cek kembali akun anda.
Bila dalam waktu 2x24 jam masih belum terverifikasi, hubungi admin AIAT pada
nomor yang tercantum di webisite.
10. Setelah terverifikasi, anda akan mendapatkan Email yang berisi data pendaftaran
serta link untuk mengunduh kartu anggota (individu)/sertifikat keanggotaan
(lembaga). Anda juga dapat mengunduh sertifikat tersebut pada webiste AIAT
setelah melakukan proses login.

1
2 Mencetak kartu anggota atau
sertifikat lembaga

Maasuk ke halaman kelola
angota

Pengelolaan Anggota Lembaga
1. Pendaftar yang telah mendaftarkan lembaganya dapat mengelola keanggotaan
lembaganya pada menu kelola keanggotaan. Pengelolaan ini hanya berlaku selama
7 hari setelah terverifikasi.

Data anggota lembaga
akan tampil disini

Untuk mencetak sertifikat
keanggotaan lembaga

Menambahkan anggota
baru

Untuk mencetak kartu
anggota yang dipilih

