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Part 1

Deskripsi Umum
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Halaman Utama

http://membership-afismi.org/ 
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Tipe pengguna/user

Pengguna laman eMembership AFISMI terbagi menjadi 3 (tiga jenis):

 Anggota

 Admin DPW

 Admin DPP
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Wewenang Anggota

Menginput data pribadi

Mengunggah file pendukung data pribadi

Mengubah data pribadi (jika memerlukan pembaruan)

Mengaktifkan kembali status keanggotaan dengan melakukan pembayaran iuran (jika

sebelumnya non-aktif karena keterlambatan pembayaran iuran)
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Wewenang Admin DPW

 Verifikasi data anggota baru dan lama

Melihat data pribadi dan berkas anggota

Menyetujui permohonan keanggotaan

Menentukan masa berlaku berdasarkan informasi iuran dari bukti pembayaran dan/atau
Bendahara DPP AFISMI

Melakukan rekapitulasi keuangan DPW dari aspek keanggotaan (iuran wajib dan sukarela dari
Anggota)

Menonaktifkan status keanggotaan Anggota dengan alasan:

• Habis masa berlaku (status akan ‘non-aktif’ secara otomatis)

• Anggota meninggal dunia

• Anggota diberhentikan karena melanggar kode etik berdasarkan keputusan Komite Etik Profesi AFISMI
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Wewenang Admin DPP

Mengelola akun Admin DPW

Melakukan proses pindah DPW (mutasi Anggota), atas permintaan dari

DPW asal yang disetujui DPW tujuan (komunikasi kedua DPW via email, cc

ke DPP)
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Penomoran Anggota

 Setelah migrasi sistem eMembership, nomor KTA AFISMI/AFMI dinyatakan TIDAK BERLAKU

Nomor anggota AFISMI yang baru (5 digit acak) akan menggantikan nomor lama dan berfungsi

sebagai referensi utama mengenai keanggotaan

 Pada acara-acara dengan diskon/promo khusus anggota, nomor keanggotaan ini dapat

digunakan (DPW dapat langsung memverifikasi via sistem)
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Part 2

Panduan Anggota
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Langkah mendaftar keanggotaan (1)
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Langkah mendaftar keanggotaan (2)
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Register ke web sebagai user (ini belum proses

register sebagai anggota AFISMI)

Masukkan email dan password yang dikehendaki

 Tidak akan ada kode verifikasi/konfirmasi ke email

tersebut, jadi email dan password harus

dihafalkan/dicatat

 Pilih DPW tempat mendaftar/terdaftar sebagai anggota

 Klik register



Langkah mendaftar keanggotaan (3)
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 Simak informasi mengenai syarat file yang harus disiapkan

 Siapkan semua file sesuai syarat yang tertulis

 Apabila anda pernah menjadi pengurus Organisasi Profesi (OP) kesehatan lain, yang diunggah

merupakan surat persetujuan pengunduran diri dari kepengurusan OP tersebut

 Klik Registrasi Anggota



Langkah mendaftar keanggotaan (3)
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Langkah mendaftar keanggotaan (4)
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Isi biodata dengan benar. Data yang diisi pada tahap ini dapat diperbaharui dikemudian hari.



Langkah mendaftar keanggotaan (5)
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Unggah foto terbaru (JPG berwarna max 500 MB).

Tidak ada syarat warna latar belakang untuk foto ini.



Langkah mendaftar keanggotaan (6)
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Unggah data yang diminta (PDF, masing-masing max 1 MB)

Tombol

‘browse’ 

untuk

memilih

file



Langkah mendaftar keanggotaan (7)
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Isi data pendidikan dengan benar. Kosongkan yang tidak relevan.



Langkah mendaftar keanggotaan (8)
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Klik Registrasi



Langkah mendaftar keanggotaan (9)

22

Isi data dengan benar. Donasi tidak bersifat wajib (diisi “0” jika tidak ada)



Langkah mendaftar keanggotaan (10)
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Klik persetujuan jika sudah membaca pengesahan. Klik Daftar.



Langkah mendaftar keanggotaan (11)

Unggah data pembayaran

Untuk anggota baru atau anggota lama yang habis masa berlaku KTA AFMI atau AFISMI

Lakukan pelunasan iuran, lalu unggah bukti transfer. Pembayaran iuran sejumlah

Rp 500.000,- yang dikirimkan ke rekening AFISMI pusat berlaku per 1 Januari 2021.

Sebelum tahun 2021, pembayaran iuran sesuai ketentuan DPW masing-masing dan

pembayaran dilakukan ke DPW.
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Langkah mendaftar keanggotaan (11)
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Unggah data pembayaran

Untuk anggota lama dengan KTA masih berlaku (ingin migrasi ke eMembership):

Unggah kartu anggota AFISMI atau AFMI atau screenshoot email yang

menyebutkan masa berlaku.

Proses unggah boleh dilakukan setelah logout. Setelah login kembali, klik Registrasi

Anggota, akan langsung kembali ke laman ini (data yang telah diunggah dan diinput

tidak hilang).



Langkah mendaftar keanggotaan (11)
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Langkah mendaftar keanggotaan (12)
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Menunggu verifikasi dari Admin DPW. Silakan konfirmasi ke DPW untuk mengingatkan Admin eMembership.



Bukti keanggotaan
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Bukti keanggotaan yang sah adalah:

 Laman profil keanggotaan AFISMI, atau

 Bukti cetak registrasi

Nomor anggota (dapat diverifikasi oleh DPW/DPP secara online)



Bukti keanggotaan (laman profil)
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Bukti keanggotaan (cetak bukti)
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Anggota Non-Aktif

Anggota dapat dinonaktifkan pada 3 kondisi:

Habis masa berlaku (status akan ‘non-aktif’ secara otomatis)

• Untuk aktivasi kembali, lakukan pembayaran iuran tertunggak lalu ulangi langkah (11)-(12).

Dokumen dan data yang sudah ada masih tersimpan di sistem.

 Anggota meninggal dunia

 Anggota diberhentikan karena melanggar kode etik berdasarkan keputusan Komite Etik

Profesi AFISMI
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Part 3

Panduan DPW
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Verifikasi Pendaftaran Anggota (1)
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Login sebagai admin DPW

(contoh: Kalimantan Selatan)



Verifikasi Pendaftaran Anggota (2)
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Login sebagai admin DPW

(contoh: Kalimantan Selatan)



Verifikasi Pendaftaran Anggota (3)
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Verifikasi Pendaftaran Anggota (3)
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Cek keabsahan dan legalitas semua dokumen

Melihat data

Konfirmasi



Verifikasi Pendaftaran Anggota (4)
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 Aktif

• Untuk yang terverifikasi valid seluruh data

Non aktif

• Untuk yang ditolak pengajuannya karena data

tidak valid/corrupt

• Anggota tersebut diminta mendaftar kembali

dengan alamat email lain



Verifikasi Pendaftaran Anggota (4)
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 Masa aktif

• Ditentukan sesuai dengan pembayaran iuran yang dilakukan

anggota. Misal: Pada tahun 2020, anggota mengirimkan

bukti pembayaran iuran tahunan untuk tiga tahun ke depan,

maka masa aktif anggota tersebut sampai dengan tahun

2022.

• Masa aktif otomatis di tanggal yang sama dengan saat

diverifikasi (tahun mengikuti pilihan)



Verifikasi Pendaftaran Anggota (4)
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Jenis keanggotaan

Reguler untuk yang berijazah dan bekerja di 

bidang Fisika Medis

• FM di fasyankes

• Dosen bidang Fisika Medis

• Peneliti bidang Fisika Medis

• FM di vendor alat medis

• Pelaksana UK atau Kalibrasi

• Regulator

Associate untuk profesi non-Fisika Medis atau

yang tidak bekerja

Honorary untuk anggota kehormatan (berdasarkan

keputusan DPP)



Data anggota DPW
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Rekap keuangan (dari anggota aktif)
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Tata cara pindah DPW

 Anggota melakukan permohonan pindah DPW melalui surat/komunikasi diluar sistem

eMembership

DPW asal berkoordinasi ke DPW tujuan via email (cc ke sekretariat.afismi@gmail.com)

 Jika dinilai tidak ada masalah, Admin DPP (yang memantau komunikasi via email) akan

memindahkan Anggota ke DPW tujuan via sistem eMembership
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Anggota Non-Aktif

Anggota dinonaktifkan pada 3 kondisi:

Habis masa berlaku (status akan ‘non-aktif’ secara otomatis)

• Untuk aktivasi kembali, dilakukan oleh anggota, bukan admin DPW/DPP dengan cara mengunggah

bukti pembayaran iuran ke sistem eMembership

 Anggota meninggal dunia

 Anggota diberhentikan karena melanggar kode etik berdasarkan keputusan Komite Etik

Profesi AFISMI
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Reaktivasi Anggota yang Habis Masa Berlaku
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 Data anggota yang melakukan reaktivasi ada di menu Daftar Anggota Menunggu Konfirmasi

• Untuk konfirmasi kembali, ulangi langkah verifikasi pendaftaran anggota nomor (1)-(4)



Perpanjangan Masa Aktif Anggota (1)
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 Perpanjang masa aktif anggota yang memiliki

status keanggotaan aktif

• Anggota membayar iuran tahunan terlebih

dahulu. Kemudian konfirmasi ke DPW

 Login sebagai admin DPW (contoh: 

Kalimantan Selatan)



Perpanjangan Masa Aktif Anggota (2)

Data anggota yang melakukan perpanjangan masa aktif berada di menu Daftar Anggota Aktif
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Perpanjangan Masa Aktif Anggota (3)
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Memilih masa aktif



Perpanjangan Masa Aktif Anggota (4)
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 Masa aktif

• Tahun perpanjangan masa aktif anggota ditentukan sesuai

dengan nominal pembayaran iuran yang dilakukan anggota

Sebelum perpanjang Sesudah perpanjang



Kontak

sekretariat.afismi@gmail.com
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