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PANDUAN APLIKASI P2KB  

UNTUK ANGGOTA/MEMBER BARU DAN YANG SUDAH TERDAFTAR 

 

A. Persiapan Pendaftaran Member Baru 

Sebelum melakukan pendaftaran harap dipersiapkan berkas 

sebagai berikut: 

1. KTA IDI (Kart Tanda Anggota Ikatan Dokter Indonesia) 

2. KTA POGI 

3. STR ( Surat Tanda Registrasi) 

B. Registrasi 

Bukalah browser Mozilla atau Chrome (versi terbaru disarankan) 

dan terhubung ke jaringan internet.  

Bagi member baru silahkan daftar melalui website dengan link 

sebagai berikut: http://pogi.or.id/publish/  

 

Apabila sudah masuk ke halaman website http://pogi.or.id/publish/ 

, masuklah ke dalam menu Anggota > Pendaftaran P2KB, 

Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut: 

http://pogi.or.id/publish/
http://pogi.or.id/publish/
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Isilah data dengan benar, karena data tersebut merupakan sebagai 

data kelengkapan P2KB, jangan sampai terlewat verifikasi 

keamanan, setelah selesai isi Klik Register 

Apabila ada kesalahan dalam pengisian data atau data tidak sesuai 

maka register kemungkinan gagal, periksa dengan teliti dan koreksi 

kembali 

  Untuk member POGI yang sudah terdaftar diwajibkan untuk 

memperbaharui datanya yang terbaru, sebagai data kelengkapan 

P2KB, silahkan LOGIN dengan menggunakan akun yang sudah 

terdaftar pada akun sebelumnya dengan menggunakan Pasword 

standar yaitu default, password ini disesuaikan mengingat adanya 

pembaharuan sistem pada aplikasi P2KB POGI berbasis website, 

Catatan: apabila ada kendala tidak bisa login bisa menghubungi 

sekretariat cabang POGI atau bisa kirim email ke pogi@indo.net 

dengan menyertakan alamat email terdaftar beserta nama  lenkap 

da asal cabang. 

 

 

mailto:pogi@indo.net
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C. Login Member 

Setelah berhasil mendaftar kemudian Login bisa menggunakan link 

http://p2kb.pogi.or.id/login atau http://pogi.or.id/publish/  

 

Masuk ke menu Anggota > Login P2KB ,  nanti akan menuju ke 

menu login 

Silahkan masukan Email dan Password Yang sudah terdaftan 

kemudian klik Login, Lengkapilah Data member (Profile) seperti,  

 Pas Photo,  

 Tempat Praktek 1, 2 dan 3  

 beserta Jadwal praktek, kemudian  

 perbaharui data P2KB yang akan 

terus diupdate setiap ada kegiatan 

P2KB terbaru. 

 

Catatan: pembaharuan data ini 

diperlukan untuk mempermudah 

pendataan P2KB khususnya anggota 

POGI dan mempermudah pendataan 

sebaran anggota POGI di seluruh 

Indonesia. 

 

http://p2kb.pogi.or.id/login
http://pogi.or.id/publish/
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D. Update Data Profile 

Pada data member (profile) akan terlihatsebagai berikut 

1. Dasboard 

 

 Akan tampil seperti gambar diatas, kewajiban member adalah 

memperbaharui dan melengkapi data setelah pendaftaran. Masuk 

ke Member Profile 

2. Member Profile 

Akan tampil seperti gambar berikut : 

 

Apabila akan melakukan ganti password ada pada menu member 

profile, Pilihlah Photo Profil yang ukurannya maksimmal 50KB 

juga terdapat menu data tempat praktek, silahkan diinput data 

tempat praktek pada form berikut: 
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Klik tombol Tambah Prktek 

 

Isilah tempat praktek beserta No.SIP nya, hanya 3 tempat peraktek 

yang akan di input, apabila ada pindahan tempat praktek bisa 

menghubungi sekretariat POGI,  
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Tambahkan Data Jadwal tempat praktek pada masing-masing 

rumah sakit 

 

Klik Submit apabila sudah terisi jadwal tempat praktek 
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3. P2KB/Resume 

Kembali kepada menu P2KB untuk memperbaharui data P@KB 

tersebut terdapat pada : menu Resume/P2KB 

 

 
Ada 5 Ranah yang harus di perbaharui diantaranya : 

a) Ranah Pembelajaran 

Masuk pada ranah Pembelajaran terdapat tampilan sebagai 

berikut 

 
Klik tombol add Data. Akan tampil sebagai berikut 
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Isi kegiatan Pembelajarannya seperti, Pelatihan, Seminar, 

Simposium, Kegiatan dalam rumah sakit, In Alarm Kemudian 

Klik Simpan 

 

b) Pengembangan Ilmu dan Pendidikan 

Pada ranah pengembangan Ilmu dan Pendidikan akan muncul 

menu seperti berikut : 

 
Klik Add Data akan muncul menu sebagai berikut: 

 
Isi kegiatannya Pengembangan / Mengajar Pengisian Cme 

Online / Offline kemudian Klik Simpan 

 

c) Publikasi Ilmiah 

Untuk menambahkan kegiatan pada ranah publikasi Ilmiah 

terdapat pada menu berikut: 
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Klik Add Data, maka akan tampil seperti berikut  

 
Setelah datanya terisi klik Simpan 

 

d) Kinerja Profesional 

Pada ranah professional ini untuk menambahkan kegiatan 

dan tindakan silahkan tambah data 

 
Akan tampil menu berikut 

 
Kemudian Simpan 
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e) Kinerja Pengabdian Masyarakat 

Untuk menambahkan Ranah pengabdian masyarakat terdapat 

pada menu berikut  

 
Klik Add Data akan tampil menu berikut  

 
Silahkan isi datanya yang sesuai kemudian klik Simpan 

 

 

 


