PANDUAN
REGISTRASI ONLINE
ANGGOTA PATPI
2021

1. Pendaftaran anggota PATPI dilakukan secara online dengan masuk ke
Sistem Informasi Anggota (SIA) pada website dengan alamat patpi.or.id
Tampilan web sebagaimana gambar di bawah:

2. Klik Tab SIA yang berada pada bagian kiri menu website (dilingkari merah
pada gambar diatas).
Tampilan halaman SIA adalah sebagai berikut:

3. UNTUK ANGGOTA BARU Klik tombol Registrasi Anggota
(kotak biru yang dilingkari merah pada gambar diatas).
UNTUK ANGGOTA LAMA Langsung ke Nomor 7 (Login Anggota)

ISI FORMULIR BIODATA CALON ANGGOTA YANG DISEDIAKAN:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Nama (wajib): sesuai nama pada KTP/SIM/Passport
Gelar di depan nama (opsional)
Gelar di belakang nama (opsional)
Email (wajib): alamat email aktif
Password (wajib): minimal 8 karakter berupa huruf, angka, simbol atau
kombinasinya
Konfirmasi Password (wajib): masukkan kembali kata sandi yang sama persis
dengan form Password
Tempat Lahir (wajib): sesuai dengan tempat lahir pada KTP/SIM/Passport
Tanggal Lahir (wajib): sesuai dengan tanggal lahir pada KTP/SIM/Passport,
dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/ tahun (4 digit)
Program Studi (opsional): program studi tempat bekerja
Fakultas/ Divisi (opsional): fakultas tempat bekerja
Instansi (wajib): nama institusi tempat pendaftar bekerja saat ini (Perguruan
Tinggi/ Kantor Pemerintah/ Perusahaan, dan sejenisnya)
Alamat Instansi (wajib): alamat institusi tempat pendaftar bekerja saat ini
No. HP (wajib): nomor telepon seluler aktif
Cabang (wajib): pilih Cabang PATPI terdekat dengan lokasi instansi pendaftar
Kompetensi (opsional): pilih bidang keahlian yang sesuai dengan latar belakang
keilmuan/ profesi pendaftar (boleh memilih lebih dari 1)

Jangan lupa untuk centang (checklist) kotak CAPTCHA di sebelah kiri tulisan
“Saya bukan robot”.
Klik tombol Daftar Sekarang apabila sudah yakin dengan semua isian.
4. Jika berhasil maka pada halaman pendaftaran akan muncul notifikasi
sebagai berikut:

Pendaftaran Berhasil, Kami mengirimkan email

untuk mengonfirmasikan pendaftaran anda. Silahkan buka inbox atau
spam pada email anda yang terdaftar untuk instruksi selanjutnya.
Tampilan pada halaman SIA adalah sebagai berikut:

5. Selanjutnya silahkan cek pesan dari SIA PATPI pada inbox email yang
didaftarkan.
Jika pesan masuk ke spam, silahkan tandai sebagai Bukan spam (klik kanan
pada pesan, klik opsi Bukan spam).
Buka email dari SIA PATPI di inbox, klik kotak Konfirmasi Pendaftaran.
6. Setelah Konfirmasi Pendaftaran, pendaftar akan dibawa kembali ke
halaman pendaftaran SIA PATPI dan pendaftar bisa melakukan Login
Anggota

7. Login Anggota dengan mengisi form Email dan Password sesuai dengan
alamat email dan password yang didaftarkan sebelumnya.

Jangan lupa centang (checklist) kotak CAPTCHA (Saya bukan robot),
kemudian klik Login.

Apabila lupa password, silahkan klik tautan Lupa Password? Klik di sini di
pojok kiri bawah dan ikuti langkah-langkah yang ditentukan.
8. Setelah Login Berhasil, akan muncul Rincian Keanggotaan Anda dengan
status keanggotaan awal tidak aktif seperti pada gambar berikut.

9. Silahkan lakukan pembayaran sesuai kategori anggota melalui Rekening
Bendahara Cabang terdaftar dan Konfirmasi Pembayaran melalui
Email/Telp yang tertera.
10.Silahkan unggah foto pendaftar pada kolom dibawah informasi
pembayaran. Klik Upload Foto >> pilih file >> upload. Foto yang diunggah
akan digunakan untuk pencetakan Kartu Tanda Anggota PATPI

11.Bendahara Cabang akan mengonfirmasi pembayaran iuran anggota
kepada admin SIA PATPI.
12.Setelah pembayaran iuran terkonfirmasi, admin SIA PATPI akan mengubah
status keanggotaan PATPI menjadi Aktif.

13.Selamat ! Anda sudah berhasil mendaftar sebagai Anggota PATPI.
14.Anda dapat mengubah/ melengkapi biodata melalui tab Lihat Biodata
Saya, serta melihat riwayat pembayaran iuran melalui tab Riwayat
Iuran.
15.Anda dapat mencetak Surat Keanggotaan dan Kartu Anggota sebagai
bukti sah keanggotaan PATPI secara mandiri.

CONTOH KARTU ANGGOTA

CONTOH SURAT KEANGGOTAAN PATPI

LANGKAH-LANGKAH RESET PASSWORD
1. Input alamat Email yang pernah didaftarkan >> Kosongkan Password dan
CAPTCHA
2. Klik link Lupa Password di bagian kanan bawah (sebelah tab Login)

3. Anda akan dibawa ke halaman Formulir Reset Password. Input kembali
alamat email anda >> centang (checklist) CAPTCHA Saya bukan robot >>
Kirim

Pada layar akan muncul notifikasi sbb:

4. Silahkan cek Inbox atau SPAM e-mail anda. Klik tombol Reset Password
pada email yang diterima dari SIA PATPI.
Anda akan dibawa kembali ke halaman SIA PATPI dengan judul Formulir
Membuat Password Baru.
5. Silahkan input Password Baru berupa huruf, angka, simbol atau
kombinasinya >> Konfirmasi Password Baru dengan memasukkan
password yang sama persis >> Simpan

6. Akan muncul notifikasi Password Berhasil Disimpan pada halaman Login
Anggota. Sekarang anda sudah bisa login dengan input alamat Email >>
input Password yang baru dibuat >> centang (checklist) CAPTCHA Saya
bukan robot >> Login

