
Lampiran  

Langkah-langkah pendaftaran Kartu Tanda Anggota Nasyiatul Aisyiyah secara online : 

1. Buka website www.nasyiah.or.id,  

 
 

2. Buka Menu halaman KTNA  

 
 



3. Kemudian silakan melengkapi

Contoh : 

4. Pastikan foto yand di upload sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan. 

5. Apabila kesulitan untuk meresize foto, silakan buka website 

Kemudian ubah dimensi sesuai yang sudah ditentukan, dengan tahap

1. Pilih gambar kemudian tekan tombol “Continu”

2. Pilih menu Custom Size

silakan melengkapi data  

Pastikan foto yand di upload sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan. 

Apabila kesulitan untuk meresize foto, silakan buka website www.picresize.com

si sesuai yang sudah ditentukan, dengan tahapan sebagai berikut :

Pilih gambar kemudian tekan tombol “Continu” 

Pilih menu Custom Size 

 

Pastikan foto yand di upload sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan.  

www.picresize.com 

an sebagai berikut : 

 



3. Masukkan ukuran width <215 pixel, misalkan 200 pixel, pastikan di bagian 

Final muncul ukuran kurang dari atau sama dengan 215x215

4. Kemudian Save As : .PNG

5. Pilih Menu “Save to Disk”

Masukkan ukuran width <215 pixel, misalkan 200 pixel, pastikan di bagian 

muncul ukuran kurang dari atau sama dengan 215x215 

.PNG dan klik tombol “I’m Done, Resize My Pictures

Pilih Menu “Save to Disk” 

 

Masukkan ukuran width <215 pixel, misalkan 200 pixel, pastikan di bagian Estimated 

 

I’m Done, Resize My Pictures” 

 



6. Selesai, upload foto di form pendaftaran

6. Cek kembali data yang sudah anda isikan, 

Selesai, upload foto di form pendaftaran 

Cek kembali data yang sudah anda isikan,  

 



7. Kemudian tekan REGISTER

 
 

 

8. Kemudian anda akan mendapat tampilan seperti berikut : 

 
 



9. Untuk mencetak bukti registrasi, silakan klik cetak

 

 

10. Silakan mengunduh atau mencetak bukti pendaftaran tersebut diatas. 

11. Sesudah mendaftar online KTNA silakan ,menghubungi staff PPNA terkait untuk 

konfirmasi pendaftaran. 

12. Staff akan memverifikasi pendaftaran KTNA online anda. 

Catatan : 

a. Usia pendaftar Kartu Tanda Anggota Nasyiatul Aisyiyah maksimal 40 tahun. 

b. Biaya administrasi dan biaya kirim berlaku sesuai dengan informasi yang ada di halaman 

web. 

c. Staff akan menganulir pendaftaran yang anda masukkan apabila tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dengan pemberitahuan melalui kontak yang tertera di data yang 

dimasukkan. 

d. Kontak sekretariatan :  

1) Kantor PPNA : (0274) 411 610 

2) Staff PPNA :0815-7513-0013 , 0896-7191-7883 


