TUTORIAL PENDAFTARAN ONLINE
pada portal http://jamaah.arminarekaperdana.com
1. kunjungi http://jamaah.arminarekaperdana.com/ maka akan muncul jendela berikut ini

2. Jika tidak bisa login / lupa password, klik untuk PERBAIKAN PASSWORD, maka akan tampil :

* Isi ID, dan email yang benar… password akan dikirim ke email anda.
3. masukan username dan id anda, jika benar maka akan tampil halaman berikut ini :

A. PENDAFTARAN PERSONAL
1. Jika pendaftaran personal klik menu pendaftaran personal, hingga muncul tampilan berikut :

1

2
Keterangan gambar :
Tombol 1 : Untuk tambah jamaah yang ingin didaftarkan
Tombol 2 : Adalah status dari pendaftaran yang anda lakukan, klik masing-masing
2. Jika ingin mendaftarkan jamaah, klik tombol tambah (tombol 1) maka akan tampil :

3. isi seluruh formulir sesuai dengan benar sesuai dokumen resmi (KTP/KK) dan lampirkan gambar hasil scan
atau foto yang memiliki kualitas baik atau jelas dilihat, jika telah selesai isi formulir klik tombol [SIMPAN]

Tunggu hingga ada pemberitahuan :

Setealah itu akan tampil data jamaah yang anda daftarkan seperti contoh berikut :

2

1
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3

4

Keterangan gambar :
Panah 1 : Tampilan data jamaah yang berhasil diinput
Panah 2 : Adalah statusnya, contoh diatas statusnya masih DIKIRIM, akan pindah ke status lain saat diproses
Panah 3 : Untuk print bukti pendaftaran berhasil, dan kartu jamaah sementara untuk diberikan ke jamaah anda.
Panah 4 : Untuk menghapus.
Panah 5 : Untuk mengedit data jika ada kesalahan data atau lampiran kurang jelas.
Anda tidak perlu konfirmasi ke kami, karena pendaftaran anda pasti akan diproses.
Cukup lihat dan klik masing-masing status secara rutin.

B. PENDAFTARAN PAKET
1. Jika pendaftaran paket kemitraan klik menu pendaftaran paket (panah 0), hingga muncul tampilan berikut

Keterangan gambar :
Tombol 1 : Untuk tambah paket yang ingin didaftarkan
Tombol 2 : Berisi daftar paket 13 yang telah anda daftarkan
Tombol 3 : Berisi daftar paket 22 yang telah anda daftarkan
Tombol 4 : Berisi daftar paket 40 yang telah anda daftarkan
2. Klik tombol daftar (tanda panah 1) maka akan tampil dialog berikut ini :

Isi sesuai paket yang ingin didaftarkan dan lampirkan hasil scan / foto dokumen terkait.
Kemudian klik [KIRIM]

maka akan tampil sebagai berikut :

Keterangan :
Tanda panah 1
Tanda panah 2
Tanda panah 3
Tanda panah 4

: Menunjukan 13 nama jamaah yang di didaftarkan pada paket 13
: Menu untuk mengoreksi
: Untuk melihat daftar jamaah yang didaftarkan dalam paket 13
: Untuk menghapus data

Klik tombol [ISI JAMAAH] (tanda panah 3) maka akan tampil seperti berikut :
1. Jika pendaftaran personal klik menu pendaftaran personal, hingga muncul tampilan berikut :
1

Klik tombol panah 1 untuk memasukan seluruh data jamaah, lakukan seperti mengisi formulir personal. Setelah
itu akan tampil sebagai berikut :

1
Masukan kembali data-data jamaah lainnya seperti cara diatas, namun jika 1 nama memiliki beberapa titik, maka klik
tombol COPY ( tanda panah 1 ) maka akan tampil dialog seperti berikut :
Jika baru pertama kali klik copy, akan muncul tampilan input ID Kepala Paketnya, isi dan klik SIMPAN.
Setelah itu klik sekali lagi tombol COPY (tanda panah 1 ), maka akan tampil dialog seperti berikut :

Masukan nomor ID referensi sistemnya, setelah itu klik SIMPAN.

Maka akan tampil data hasil copynya sebagai berikut :

Terlihat diatas muncul ID : A0000089-01 yang merupakan hasil copy data dari ID A0000089. Jadi anda tidak perlu
mengetik berulang kali nama titik yang sama.

- Pendaftaran online pasti akan diprioritaskan dan pasti akan diproses lebih cepat daripada email. Mohon bersabar dan
menunggu prosesnya.
- Klik tombol [PRINT] , cetak bukti pendaftaran berhasil, dan berikan ke jamaah, agar jamaah merasa nyaman dan
tenang mendapat berkas bukti pendaftaran berhasil.
- Jika sudah divalidasi, Klik tombol [PRINT] , maka akan tampil gambar ID Card Jamaah sementara. Print dan
laminating serta diberikan ke jamaah sambil menunggu logistik sampai.
- Jika data berwarna merah dan ada tombol CHAT, berarti ada kesalahan, Klik tombol [ CHAT ] dan ikuti instruksi
yang dikirim via chat.

- Untuk memperbaiki data / lampiran, klik tombol [ EDIT ] , ubah data nya atau pilih lampiran yang baru,
setelah itu klik tombol [ SIMPAN ]

Jika anda telah memperbaiki datanya, dan menjawab pesan
chatnya maka data akan berwarna biru, anda tidak perlu
konfirmasi, perbaikan anda akan di cek,
dan pendaftaran akan diproses ke tahap selanjutnya.

Support Khusus WhatsApp di Jam Kerja :
Tanya Cara Daftar Online : 0856 - 9323 - 6619
Jika Proses Bermasalah : 0857 - 7332 – 4263

