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Mendapatkan Akun (UserID dan password) untuk Anggota HIMPSI yang
telah terdaftar sebelum tahun 2016
1.

Masuk ke laman SIK-HIMPSI di http://anggota.himpsi.or.id

2.

Pada blok Login, klik tombol “Permintaan akun”

3.

Ketikkan nama Anda, SIK-HIMPSI akan mencari relasi nama yang anda ketik. Pilih nama Anda

4.

Klik tombol “Kirim”

5.

Akan muncul notifikasi bahwa tautan konfirmasi telah dikirimkan ke alamat email Anda yang
terdaftar di SIK-HIMPSI secara otomatis. Proses pengiriman mungkin membutuhkan beberapa
menit. Apabila anda tidak menemukan email dari SIK-HIMPSI dalam inbox anda, silahkan cek di
spam folder atau junk folder. Apabila email dari SIK-HIMPSI masuk ke dalam spam folder atau
junk folder, tandai email sebagai bukan spam/junk.

6.

Klik tautan verifikasi yang terdapat dalam email
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7.

Akan muncul notifikasi bahwa informasi akun Anda (userID dan password) telah dikirimkan ke
alamat email Anda yang terdaftar di SIK-HIMPSI secara otomatis. Proses pengiriman mungkin
membutuhkan beberapa menit. Apabila anda tidak menemukan email dari SIK-HIMPSI dalam
inbox anda, silahkan cek di spam folder atau junk folder. Apabila email dari SIK-HIMPSI masuk
ke dalam spam folder atau junk folder, tandai email sebagai bukan spam/junk.

8.

Anda dapat login ke SIK-HIMPSI di http://anggota.himpsi.or.id dengan menggunakan akun
tersebut

Melengkapi Akun (Profil)
1.

Login ke SIK-HIMPSI

2.

Setelah login, akan tampak dashboard seperti di bawah ini

3.

Klik ikon “Profil” yang ada di dalam blok Perangkat
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4.

Akan muncul laman profil, silahkan melengkapi/meng-update data pribadi Anda

5.

Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data yang telah Anda masukkan

Melengkapi Akun (Pendidikan)
1.

Klik tab Pendidikan, laman riwayat pendidikan akan tampak seperti di bawah ini

2.

Untuk menambahkan daftar pendidikan Anda, klik tautan “tambahkan” di samping ikon

3.

Form penambahan riwayat pendidikan akan muncul, silahkan isi form tersebut untuk
menambahkan data pendidikan Anda. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpannya
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4.

Setelah proses menyimpan berhasil, Anda dapat melihat data yang Anda masukkan di tab
Pendidikan

Anda dapat menggunggah berkas ijasah Anda dengan meng-klik ikon

yang berada di

bawah kolom Berkas ijasah, meng-update data pendidikan dengan meng-klik ikon
menghapusnya dengan meng-klik ikon

atau

yang berada di bawah kolom Fungsi

Merubah kata sandi (password)
1.

Klik tab Ubah kata sandi, form untuk merubah kata sandi akan tampak seperti di bawah ini

2.

Masukkan kata sandi baru Anda di kolom kata sandi baru

3.

Masukkan kembali kata sandi baru Anda di kolom Ulangi kata sandi. Klik tombol “Simpan”

Registrasi Ulang Keanggotaan
1.

Klik ikon “Keanggotaan” yang ada di dalam blok Perangkat
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2.

Akan muncul laman Histori pembayaran seperti di bawah ini

3.

Klik tab Keanggotaan. Pada form registrasi pembayaran, silahkan memilih Kategori kartu
dan/atau keanggotaan Asosiasi/Ikatan yang Anda inginkan. Untuk melihat info kategori kartu,
silahkan klik tautan Benefits di samping pilihan kategori

4.

Klik tombol “Kirim”

5.

Setelah proses registrasi keanggotaan Anda berhasil dikirim, Anda akan dibawa ke tab Verifikasi
pembayaran seperti tampak di bawah ini

6.

Apabila Anda memilih keanggotaan Asosiasi/Ikatan, Anda dapat mengeceknya dengan
mengarahkan kursor mouse ke ikon

pada kolom Deskripsi sehingga tampil informasi

seperti tampak di bawah ini
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7.

Anda dapat membatalkan registrasi keanggotaan Anda apabila terjadi kesalahan pemilihan
kartu keanggotaan dan/atau keanggotaan Asosiasi/Ikatan dengan meng-klik ikon

yang

berada di bawah kolom Fungsi dan mengulangi proses registrasi keanggotaan
8.

Setelah semua data registrasi keanggotaan sudah benar, Anda dapat mengunduh informasi
pembayaran Anda (PDF) dengan meng-klik ikon

yang berada di bawah kolom Fungsi dan

mencetaknya
9.

Proses registrasi pembayaran Anda akan diproses di Bank Mandiri oleh petugas. Proses
sinkronisasi data dengan bank dilakukan setiap hari Senin. Anda dapat melakukan pembayaran
maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah proses sinkronisasi

10. Petunjuk pembayaran lebih lanjut dapat Anda baca di dalam booklet_MVA_HIMPSI2.pdf

-------------------oooOooo-------------------
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Frequently Asked Questions (FAQ)
1.

Mengapa saya tidak bisa menemukan nama saya di form Permintaan akun?
a.

Anda telah terdaftar dalam SIK-HIMPSI namun email anda belum terdaftar, silahkan
menghubungi sekretariat wilayah untuk mendaftarkan email aktif anda di SIK-HIMPSI

b. Data Anda belum masuk ke dalam SIK-HIMPSI, silahkan menghubungi sekretariat wilayah
untuk mendaftarkan diri anda di SIK-HIMPSI
2.

Mengapa saya tidak menerima email apapun dari SIK-HIMPSI?
a.

Email dikirim secara otomatis. Proses pengiriman mungkin membutuhkan beberapa menit.

b. Mohon cek di spam folder atau junk folder. Apabila email dari SIK-HIMPSI masuk ke dalam
spam folder atau junk folder, tandai email sebagai bukan spam/junk agar email dari
SIK-HIMPSI berikutnya dapat masuk ke dalam inbox Anda
c.

Apakah email anda aktif (dapat menerima pesan)? Aktifkan kembali email anda apabila
sudah tidak aktif dan ulangi langkah-langkah Permintaan akun

3.

Bagaimana jika saya sudah ganti email yang baru sehingga saya tidak dapat menerima email
dari SIK-HIMPSI untuk proses Permintaan akun?
Silahkan menghubungi sekretariat wilayah untuk mendaftarkan email aktif anda di SIK-HIMPSI

-------------------oooOooo-------------------
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