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1. Pendaftaran on line anggota P3FNI dapat dilakukan dengan masuk 

melalui web dengan alamat sia.p3fni.org 

 

Tampilan web sebagaimana gambar di bawah 

 
 

2. Klik Tombol Registrasi Anggota (Kotak berwarna biru pada gambar diatas) 

 

Selanjutnya silahkan isi biodata anggota, yang pertama masukkan alamat 

email aktif anda dan masukkan password (gunakan password yang 

berbeda dengan password untuk masuk email anda). 

Isilah data data lain dibawahnya dan pastikan semua data yang dibutuhkan 

anda isi dengan benar. 

Terakhir jangan lupa untuk meng klik tombol I’m not a robot (sebagaimana 

tampilan gambar dibawah) 

 



 
 

Klik lah gambar sesuai instruksi (sebagaimana contoh gambar dibawah) 

 



3. Selanjutnya klik kotak biru untuk daftar sekarang 

 
 

4. Jika semua prosedur diatas selesai anda lakukan maka anda telah berhasil 

melakukan pendaftaran 

Tampilan web akan terlihat sebagaimana gambar dibawah 

 

 



5. Berikutnya yang harus anda lakukan adalah mengecek email anda, karena 

akan ada permintaan konfirmasi dari system 

Email anda akan mendapatkan kiriman seperti ini (pada gambar dibawah). 

Jangan lupa untuk meng-klik kotak biru Konfirmasi Pendaftaran 

 
6. Setelah itu anda bisa kembali ke halaman registrasi online anda, 

Pendaftaran anda telah dikonfirmasi dan anda bisa melakukan log in. 

Maka tampilanya akan berubah sebagaimana gambar dibawah. 

 



7. Silahkan memasukkan email dan password yang tadi anda gunakan saat 

registrasi pertama. Dan jangan lupa klik I’m not a robot. Selanjutnya klik log 

ini 

 
8. Selanjutnya akan terlihat bahwa status keanggotaan anda tertunda dan 

anda diminta mengisi data iuran. Anda bisa tambahkan pada kolom catatan 

jika anda sudah membayar ke rekening bendahara untuk periode tertentu 

pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. 

Tampilan web sebagaimana terlihat pada gambar dibawah  

 



Berikutnya jangan lupa klik tombol biru “Kirim” 

 
 

Disaat yang bersamaan anda akan menerima email konfirmasi nota 

pembayaran, sebagaimana gambar dibawah: 

 
 



9. Dengan mengklik tombol kirim maka data anda sudah masuk ke system dan 

tinggal menunggu konfirmasi dari admin untuk dinyatakan aktif. Anda bisa 

mengkonfirmasi ke secretariat bahwa telah menyelesaikan pendaftaran 

dan tinggal menunggu aktivasi keanggotaan. Jika admin telah mengaktivasi 

iuran keanggotaan anda maka anda akan mendapat email notifikasi seperti 

dibawah ini: 

 

 
 

10.  Setelah data anda diaktifkan admin maka tampilan sia anda akan berubah 

sebagaimana gambar dibawah 



 
 

Dengan tampilan diatas anda bisa mengunduh surat keanggotaan dengan 

meng klik kotak hijau “Surat Keanggotaan”. Maka Surat keanggotaan anda 

akan muncul sebagaimana gambar dibawah 

 

 


