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PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN PPNI

Dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen pencatatan keanggotaan dan pengelolaan
kegiatan pendidikan keperawatan berkelanjutan (PKB) secara online bagi seluruh anggota PPNI,
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Website yang digunakan adalah ppni-inna.org
2. Melalui website tersebut, maka:
a. Untuk CALON ANGGOTA (Perawat yang belum menjadi anggota/ belum memiliki
NIRA: Nomor Induk Registrasi Anggota/Nomor Anggota) dan ingin mendaftar
sebagai anggota PPNI, lakukan langkah sebagai berikut
Klik menu REGISTRASI, selanjutnya :
1) Isi semua data yang ada dalam format registrasi hingga lengkap, kemudian
2) Klik DAFTARKAN
3) Cek email anda untuk melihat konfirmasi Pendaftaran yang dikirim oleh sistem
4) Selanjutnya, pengurus komisariat yang ditunjuk akan memverifikasi pendaftaran
anda
5) Setelah diverifikasi oleh komisariat, maka sistem akan mengirimkan ke email
anda notifikasi verifikasi berisi Virtual Account (VA) yang terdiri dari 16 digit/
angka
6) Selanjutnya, silakan lakukan pembayaran menggunakan nomor VA tersebut ke
bank terdekat (BNI/lainnya) dengan besaran seperti dalam email tersebut
7) Setelah calon anggota melakukan pembayaran menggunakan VA maka akan
divalidasi oleh pengurus daerah dan wilayah yang ditunjuk
8) Selanjutnya, pengurus pusat akan menerbitkan NIRA, user id dan password yang
dikirim ke alamat email
9) Username dan password tersebut dapat digunakan untuk masuk ke dalam menu
Membership. Di dalam menu Membership ini, anda dapat melakukan perbaikan/
melengkapi data pribadi
b. Untuk ANGGOTA (Perawat yang sudah memilik NIRA), anda dapat melakukan
Perpanjangan Keanggotaan dan meng-input kegiatan PKB yang telah dilakukan,
dengan meng-klik menu Membership, kemudian:
1) Pada kolom username ketik nomor NIRA anda
2) Pada kolom password ketik userdemo
3) Selanjutnya, klik Login
Setelah login, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah, meng-update data
dengan meng-klik Account setting, kemudian lakukanlah:
1) Pengaturan email
Isikan email aktif anda pada kolom email baru, kemudian klik simpan
2) Pengaturan username
Ganti username lama (jika dianggap perlu) pada kolom username baru, kemudian
klik simpan. Username ini akan digunakan untuk login berikutnya.
3) Pengaturan password
Gantilah password lama (userdemo) dengan password baru, untuk keamanan data
anda, kemudian klik simpan
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Username dan password tersebut harus diingat/dicatat, agar dapat digunakan
untuk Login berikutnya ke dalam sistem
4) Melengkapi data anda, dengan meng-klik Curriculum Vitae, meliputi:
a) Identitas pribadi (unggah file foto dan KTP dalam format jpg dengan ukuran
<150 kb)
b) Pendidikan (unggah file ijazah dalam format jpg dengan ukuran <150 kb)
c) Tempat kerja utama (unggah file SIK dalam format jpg dengan ukuran <150
kb)
d) Tempat praktik
e) Data keanggotaan
5) Untuk melakukan perpanjangan keanggotaan, silakan klik Data Virtual Account,
kemudian pilih Tahun Iuran, lalu klik Create VA
Selanjutnya lakukan pembayaran mengunakan nomor Virtual Account (16
digit/angka) ke bank terdekat (BNI/lainnya) dengan besaran seperti tertera dalam
kolom jumlah pembayaran
Masa berlaku VA adalah 1 minggu. Jika lebih dari 1 minggu belum melakukan
pembayaran, maka VA menjadi kadaluarsa (invalid) dan tidak dikenali oleh bank
sehingga tidak dapat melakukan transaksi
6) Untuk mencatatkan SKP kegiatan PKB yang telah anda lakukan, silakan klik
menu PKB
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