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Dasar Hukum 

Bagian Ke Empat; Tata Cara Memperoleh Surat Tanda 

Registrasi 

Pasal 12; Permohonan STRA dapat diajukan dengan 

menggunakan teknologi informatika atau secara 

online melalui website KFN. 

PERMENKES NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 

TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA 

KEFARMASIAN 



BERKAS PERSYARATAN  

YANG HARUS DIPERSIAPKAN 

PENTING.....!!! 



Persyaratan Berkas yang harus dipersiapkan  

(Permenkes 889 Th.2011 Pasal 12 ayat 2) 



6.Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang 

memiliki izin praktek. 

7. Surat pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan 

ketentuan etika profesi. 

8. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lbr, 

dan ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lbr. 

 

9. Khusus apoteker lulusan luar negeri, harus melampirkan 

fotocopy Surat Keterangan Selesai Adaptasi Pendidikan 

Apoteker dan memenuhi persyaratan bekerja sesuai dengan 

perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang 

Keimigrasian bagi Apoteker. 



Bagian Kelima 

Registrasi Ulang 

Pasal 15 

(1) Registrasi ulang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 14 dg melampirkan 

(2) Registrasi ulang harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan 

sebelum STRA atau STRTTK habis masa berlakunya. 

surat tanda registrasi yang lama. 

Permenkes 889 Th. 2011 



PENDAHULUAN 

Gambaran umum cara registrasi online 



LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 

PENDAFTARAN ONLINE 



1.Buka web KFN di : www.stra.depkes.go.id 



Tampilan awal akan seperti ini 



Untuk bisa Login atau masuk ke dalam web,, harus 

melakukan registrasi..                  Klik “Register” 

Register 



Iya 

1. Pilih "Iya“  

5. Masukan email Anda 

4. Isi username  

password  

(sesuai keinginan anda). 

 7. klik register,  

Setelah klik register, akan 

muncul tampilan .. 

6. Masukan kode Verifikasi 

2. Pilih STRA, isi nomor STRA 

3. Isi dengan tgl-bln-th, 

berakhirnya STRA 



•Registrasi berhasil jika ada konfirmasi  dan akan diminta 

untuk melakukan aktivasi 

 
•Anda sudah berhasil mendaftar, silahkan periksa 

inbox email Anda untuk mengaktifkan akun Anda. 

Jika tidak ada mohon cek folder spam di email 

Anda 



•Konfirmasi aktivasi akan diinformasikan ke email yang anda 

isikan pada registrasi. 

 

•Periksa pesan konfirmasi pada email Anda, jika tidak ada 

pada "Inbox" mohon periksa pada menu "Spam“  



Buka email anda di inbox 

•jika tidak ada pada 

"Inbox" mohon 

periksa pada menu 

"Spam" lalu....  

 

 

klik url konfirmasi 

yang tertera pada 

email untuk 

mengaktivasi akun 

Anda. 



Setelah aktivasi berhasil,, kembali ke web KFN 

Untuk bisa masuk dan melengkapi data pengajuan............ Klik.... 

Login 

“Login” 

iaikotakediri.net 



2. Isi username  

password  
sesuai yg anda isikan 

pada saat regitrasi. 

3. Masukan kode Verifikasi 

Klik LOGIN 

Setelah klik login, akan muncul tampilan .. 



Lengkapi Form Profil & Data Diri, Form Pengajuan atau Perpanjangan 

dengan benar, dengan cara................... Klik.. (nama user) 



Lengkapi semua isian Form yang ada dengan lengkap dan benar  

Klik “EDIT” untuk mengisi form Data 

Diri (isi dengan benar dan sesuai). 



Cara mengupload foto diri 

•Persiapkan foto diri untuk profil sebagai berikut : 

1. Format file JPEG image 

2. Ukuran 4x6 cm (113x170 pixel) 

3. Size tidak lebih dari 100 kb 

4. Rename nama file foto = namauser_ThBlnTgl  

(kelahiran) 

Contoh : anang_19760909 



• Setelah foto profil siap... 

• Klik... Browse 

• Pilih foto yang tadi sudah 

dipersiapkan 



Isian Form Domisili 

Klik “EDIT” untuk mengisi form 

Domisili (isi dengan benar dan 

sesuai). 

iaikotakediri.net 



Isian Form Data Persyaratan 

Klik “EDIT” untuk mengisi form 

Data Persyaratan (isi dengan 

benar dan sesuai). 

iaikotakediri.net 



Isian Form Alamat Korespondensi (alamat pengiriman surat ke pengusul)  

iaikotakediri.net 



Isian Form Data Instansi 

iaikotakediri.net 



Isian Form Bukti Pembayaran 

Isilah form bukti pembayaran ini 

dengan benar sesuai pembayaran 

yg dilakukan 

Bagaimana caranya.....? 

Data2  untuk mengisi NTB, NTPN, Kode KPPN  

didapatkan setelah melakukan pembayaran 



1.  Mengajukan kode billing  

Caranya pengisian Form Pembayaran 

Ditujukan ke Sekretariat KFN 

Email : sekretariat.kfn@gmail.com 

 

JUDUL : PERMOHONAN KODE BILING 

 

 

 

   UNTUK MEMPEROLEH KODE BILING 

 

 



iaikotakediri.net 



Untuk mendapatkan kode billing PNBP 

dengan menyebutkan : Nama, Lulusan, Tahun 

lulus dan alamat email 



Ini Contoh jawaban kode billing yang kolektif 

 

iaikotakediri.net 



2. Lakukan pembayaran ke bank dengan membawa Kode biling 

tersebut.  

3. Masukkan kode NTB, NTPN, dan kode KPPN ke form pembayaran di 

web KFN... Kemudian klik,,---Simpan--- 



Bidang Organisasi PD IAI Jatim 

DOWNLOAD SURAT PERNYATAAN  PROFESI 



Bidang Organisasi PD IAI Jatim 



Sebelum melakukan pembayaran ke Bank sebaiknya dipersiapkan 

berkas persyaratan sbb :...... PENTING...!! 

1. Fotocopy KTP (Yang masih berlaku). 

2. Fotocopy ijazah apoteker. 

3. Fotocopy surat sumpah apoteker. 

4. Fotocopy sertifikat kompetensi profesi (Yang masih berlaku). 

5. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki izin 

praktek. 

6. Surat peryataan akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika 

profesi. 



7. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lbr, 

dan ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lbr. 

8. Khusus apoteker lulusan luar negeri, harus melampirkan 

fotocopy Surat Keterangan Selesai Adaptasi Pendidikan 

Apoteker dan memenuhi persyaratan bekerja sesuai dengan 

perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang 

Keimigrasian bagi Apoteker. 

9.  Surat tanda registrasi (STRA) yang lama.  

10. Bukti Pembayaran dari Bank dilampirkan bersama berkas 

diatas (1-10) untuk dikirim ke KFN 



Cara mengirim berkas pengajuan STRA 

ke KFN 

 Download/print surat permohonan mendapatkan 

STRA dan Label Surat 



Cara Download /print surat permohonan mendapatkan STRA dan Label Surat 

Klik....”SURAT”,  dan “LABEL SURAT” 



Tampilan surat permohonan 

dan label surat 



•Jika persayaratan berkas sudah lengkap, kirimkan berkas ke alamat 

berikut :  

 

Sekretariat KFN 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9 

Jakarta 12950 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses Surat 

Tanda Registrasi Apoteker (STRA) adalah 10 (Sepuluh) hari 

kerja. 




