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Cara Daftar Event

1. Buka website www.perbrindo.org
Saat Membuka Website, event yang ak�f akan 
muncul berupa Pop-Up. Bila itu Event yang anda tuju, 
anda hanya perlu  memilih/Klik nama event tersebut

3. Login Area

Isi Username dan password Jika belum memiliki 
Username dan Password maka klik “Da�ar” 
pada kotak Login Area diujung kiri bawah.

5. Apabila langkah di atas di iku� dengan baik 
secara berurutan maka akun sudah berhasil 
dibuat dan  ada no�fikasi 
“Registra�on Success” dipojok kanan atas 
seper� yang terlihat di bawah ini :

4. Kemudian isi Username, email, Password, 
Confirm pasword Jika sudah klik  “Da�ar”  
pas�kan username email dan pasword selalu 
diingat

2. Setelah klik event maka yang akan tampil 
adalah seper� ini Terdapat tombol Register 
warna orange klik “Da�ar”

6. Jika registrasi sukses maka akan kembali ke 
halaman sign in
Isi Username dan password yang sudah 
 dida�arkan sebelumnya lalu kilik “Masuk”
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*Isi data PIC

Isi data Peserta event dengan jumlah peserta 
yang akan di da�arkan, kemudian klik tombol 
“Tampilkan Formulir”

Isi Formulir diatas dengan benar dan lengkap
Untuk pilihan paket Twin Sharing, anda dapat 
memilih pasangan untuk Twin Sharing

Untuk Menambah Formulir, anda dapat meng 
Klik Lambang (+) di kiri Bawah dan untuk Meng-
hapus formulir, anda dapat meng Klik Lambang 
(X) di kiri Bawah

Pas�kan pengisian data diatas benar dan sesuai
Lalu klik tombol “Submit”
Akan muncul Pop-Up untuk meyakinkan anda 
mengenai data yang telah diisi, bila sudah yakin 
maka Klik “Submit”, bila masih ada yang perlu di 
ubah maka Klik “Close”

7. Selanjutnya akan muncul halaman Formulir 
Penda�aran Event Isi data Perusahaan/BPR 
sesuai pilihan

8. Anda akan diarahkan menuju halaman Ring-
kasan Transaksi.

Pas�kan data anda sudah lengkap, kemudian klik 
tombol orange “Lanjut Pembayaran” yang ada 
di bagian kanan.
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9. Anda kemudian akan diarahkan ke halaman 
Metode Pembayaran

10. Aanda akan di arahkan  ke halaman Status 
pembayaran yang berisikan kode pembayaran 
menggunakan Telkom Pay
Pilih Tombol Hijau “Selesai” untuk melanjutkan 
atau klik tombol orange “Cara Bayar” untuk 
melihat tutorial cara pembayaran

Detail Pembayaran / Invoice Akan dikirimkan 
pada Email 
BPR/BPR dan PIC yang terda�ar.

Pilih Finpay untuk melakukan pembayaran 
melalui Telkom Pay yang dapat dibayarkan 
melalui Alfamart, Pos, Pegadaian, ATM serta 
Mobile Banking.  Anda dapat melihat cara
pembayaran melalui metode ini dengan meng 
klik tombol hijau “cara bayar” yang ada di bawah 
logo Finpay. 

11. Setelah menekan tombol “Selesai”, anda 
akan diarahkan ke halaman My Tiket. Di sana 
anda dapat melihat detail transaksi, dan tombol 
klik disini untuk melanjutkan transaksi.


