
 

 

PANDUAN REGISTRASI 
PESERTA 

© 2016 
Gereja Kristus Di Indonesia



ISTILAH PENTING YANG DIGUNAKAN DI PANDUAN INI 
Registran  : orang yang mendaftarkan dirinya dan orang lain sebagai peserta di sistem online. 
Peserta     : orang yang namanya terdaftar dan dapat hadir dan berpartisipasi di ADS 2016. 

Tolong ikuti langkah-langkah ini untuk dapat terdaftar di Asian Discipleship Summit 2016: 

Cara Registrasi dan Konfirmasi Pembayaran 

1. Buka www.comefollowme2016.com dan klik tombol Register Now. 

2. Anda akan diarahkan ke halaman baru. Di halaman ini, anda akan diminta membuat 
akun baru.  
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3. Masukkan nama anda, email, password, serta negara Indonesia. Pemimpin gereja, 
silahkan taruh nama pemimpin gereja anda. Klik Make an Account. Data yang anda isi di 
sini HANYA UNTUK MASUK SISTEM registrasi yang baru. Ini BUKAN registrasi anda. 

 

4. Anda akan dibawa ke sistem registrasi yang baru. Sistem ini memperbolehkan anda 
mendaftarkan beberapa peserta sekaligus di dalam satu akun registrasi. Anda dapat 
melakukan penyimpanan terhadap data anda dan dapat kembali lagi untuk melanjutkan 
pendaftaran atau menambah peserta. 
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5. Anda akan melihat daftar paket pendaftaran dan harganya. Pilih berapa banyak orang 
yang anda ingin daftarkan. Pilih 1 paket jika anda ingin mendaftarkan diri anda sendiri 
saja. Sebagai contoh: seorang pemimpin PDG dari 5 orang brother single akan menulis 5 
dan mengklik Add Package untuk mendaftarkan satu grupnya. Seorang brother yang telah 
berkeluarga dan memiliki 3 orang anak berumur 0-11 tahun akan mendaftarkan 1 dan 
klik Add Package (karena dihitung 1 family package). 

6. Klik pada nama peserta atau ikon Edit untuk mengisi detail setiap peserta. 
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7. Isi setiap detail. Ganti nama default Participant 1 dengan nama lengkap anda. Anda perlu 
menaruh alamat email tiap peserta agar mereka mendapatkan slide presentasi pelajaran 
ketika mereka masuk ke kelas di ADS nanti. Jika seorang peserta ada yang tidak memiliki 
alamat email, silahkan gunakan email yang telah digunakan oleh anda. Nomor telepon 
digunakan oleh admin di kota masing-masing untuk mengontak anda jika ada hal yang 
perlu ditanyakan. 

8. Ulangi langkah 6-7 sampai anda mengisi detail semua peserta. Lalu klik Next. 
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9. Sebuah invoice akan dibuat. Anda akan melihat harga total dari semua peserta dalam 
Rupiah. Silahkan pilih metode pembayaran yang anda inginkan.  

A. Jika anda memilih metode Bank Transfer, anda akan ditunjukkan akun Bank BCA 
pusat ke mana anda harus membayar. Klik Finish. Lanjutkan ke langkah no. 10. 

B. Jika anda memilih metode Kartu Kredit, anda akan diarahkan ke halaman layanan 
pembayaran online (DOKU) di mana anda dapat mengisi detail kartu kredit anda se-
cara aman. Namun anda akan membayar 4% lebih banyak untuk biaya Kartu Kredit. 
Lanjutkan ke langkah no. 16. 

Page �  of �6 19



10.Anda akan diarahkan ke halaman Thank You seperti di bawah ini di mana akan ada ban-
tuan untuk proses penyelesaian pendaftaran. Ikuti setiap langkah yang diberikan. 

11.Cek juga email anda (email yang digunakan di langkah no. 3 panduan ini). Pastikan anda 
mendapatkan email dengan judul Registration Invoice, yang menunjukkan semua peserta 
yang anda daftarkan. 
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12.Setelah melakukan pendaftaran, jaga bukti pembayaran. Jika hilang lihat FAQ no. 6 
13.Masuk kembali ke sistem. 

14.Klik menu “Payment Confirmation”. Masukkan semua detail pembayaran. Anda harus 
mengunggah (upload) bukti pembayaran agar pembayaran kamu ditandai berhasil. Hanya 
menerima tipe File: JPEG, JPG, PNG, dan PDF. Klik Submit. 
 
Jika anda kehilangan bukti pembayaran anda, baca bagian FAQ (Pertanyaan yang paling 
sering ditanyakan) no. 6. 
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15.Anda akan mendapatkan email konfirmasi pembayaran segera setelah pembayaran diter-
ima dan dikonfirmasi oleh admin kota anda. Lampiran pada email akan berisi jumlah 
yang telah ditransfer oleh anda. Cek dan segera laporkan jika ada jumlah yang tidak 
sesuai. 

16. Jika anda membayar menggunakan Kartu Kredit, maka anda akan diarahkan ke halaman 
DOKU di mana anda dapat menaruh detail Kartu Kredit anda secara aman. Isi setiap de-
tail dan klik Process Payment untuk melanjutkan. Anda akan menerima pesan SMS untuk 
mengonfirmasi pembayaran. 
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17.Setelah kartu kredit anda berhasil diproses, anda akan diarahkan kembali ke halaman 
Thank You di sistem ADS 2016. 

18.Ketika anda kembali ke halaman registrasi anda (Dashboard), anda akan melihat invoice 
(faktur) anda akan ditandai PAID jika anda telah membayar full sejumlah yang ada di In-
voice. Email Registran akan menerima yang berisi semua E-Ticket peserta. Setiap peserta 
pun mendapatkan email yang berisi link ke E-Ticket mereka masing-masing. 
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19.Klik tombol Print E-Ticket pada email untuk mencetak E-Ticket atau masuk kembali ke 
sistem untuk melihat semua E-Ticket peserta. 

20.ANDA HARUS MENCETAK E-Ticket dan BAWA ke Summit untuk ditukarkan tanda pen-
genal dan paket perlengkapan Summit. Tolong baca syarat dan ketentuan (Terms and 
Conditions) secara seksama. Untuk kebaikan kita bersama, tolong jangan hilangkan E-
Ticket anda setelah mencetaknya. Jika tidak, E-Ticket itu dapat digunakan oleh orang lain 
untuk masuk ke konferensi. Jika hilang, tolong segera kontak kami. 

PERINGATAN: INI BUKANLAH AKHIR DARI PENDAFTARAN. KAMI 
PERLU MENDAPATKAN HOTEL BOOKING ANDA, SIAPA TEMAN 
SEKAMAR ANDA, JADWAL PENERBANGAN ANDA, UNTUK TERDAFTAR 
SECARA FULL. 
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Booking Hotel dan Roommate (Teman Sekamar) 

21.Pilih menu Hotel Booking. Klik pada tombol Hotel Booking. 

22.Ruangan yang dipakai adalah twin sharing. Masukkan Participant ID Roommate kamu. 
Ini dapat dilihat di E-Ticket/nya.  

Tolong perhatikan beberapa hal ini sebelum memasukkan teman sekamar anda: 
A. Yang dapat memilih roommate untuk saat ini adalah paket Adult A-C karena 

kamar yang dipakai adalah twin sharing (artinya setiap kamar dapat diisi 2 
orang). Paket Youth adalah triple sharing atau 3 orang sekamar sehingga tidak 
dapat memilih roommate. Jika anda tidak yakin/tahu siapa roommate anda, 
silahkan kosongkan. Kami akan memilihkan teman sekamar anda. 

B. Paket Family roommate-nya otomatis adalah anggota keluarganya. 
C. Anda hanya dapat memilih teman sekamar yang sama paketnya seperti anda. 
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D. Jika anda masih SINGLE, anda HARUS MENARUH TEMAN SEKAMAR DEN-
GAN JENIS KELAMIN YANG SAMA. Pelanggaran terhadap hal ini akan mem-
buat registrasi anda dibatalkan sepihak oleh penyelenggara dan uang anda tidak 
dikembalikan. 

E. Jika teman sekamar anda telah menaruh anda sebagai teman sekamarnya, anda 
akan diberitahu oleh sistem di menu Hotel Booking. Semua detail booking nya 
akan disalin ke sistem anda. Anda tidak dapat mengganti detail bookingnya. 
Hanya orang pertama yang bisa. 

F. Jika anda atau teman anda telah menaruh orang lain sebagai roommate, anda 
tidak dapat menggantinya. Penggantian roommate, untuk saat ini, adalah hak 
d a r i a d m i n p u s a t . S i l a h k a n k o n t a k a d m i n p u s a t d i 
info@comefollowme2016.com. 

23.Klik Tombol Add. Nama teman sekamar anda akan muncul di bawah kolom roommate. 
24.Pilih hotel anda. Hanya peserta hotel bintang 5 (5-star hotel) yang dapat memilih hotel. 

Yang lain akan ditempatkan oleh penyelenggara ADS 2016.  
25.Masukkan tanggal check-in hotel. Waktu check-in yang standar adalah 16 Juni 2016 

pukul 2 siang. 
26.Masukkan tanggal check-out hotel. Waktu check-out yang standar adalah 20 Juni 2016 

pukul 12 siang. Paket yang anda bayarkan valid untuk 4 hari dan 4 malam. Jika anda 
memilih hari lain namun masih dalam jangka waktu 4 hari dan 4 malam, anda tidak akan 
dikenakan biaya extra night. Akan tetapi, jika anda memilih untuk tinggal di kamar yang 
sama lebih dari itu, anda akan mendapatkan invoice baru yang anda perlu bayar dan kon-
firmasi kembali. 

PERHATIAN! 
Harga extra night per kamar berbeda-beda tergantung paket yang anda pilih. Ingat, 
bahwa setiap kamar dapat ditempati 2 orang. Jadi harga extra night adalah harga un-
tuk 2 orang. Jika teman sekamar anda telah memilih tanggal check-in dan check-out, 
semua detail tersebut akan disalin untuk anda. Anda tidak dapat mengganti booking 
details. Hanya orang pertama yang bisa. Pembatalan invoice extra night dapat di-
lakukan pihak pertama dengan mengubah tanggal check-in dan check-out menjadi 4 
hari lagi. Jika itu terjadi, teman sekamarnya tidak langsung ter-update. Harus kontak 
admin pusat untuk unpair dulu, baru nanti di-pairing lagi. 

27.Klik Submit. Anda telah selesai melakukan booking hotel atau anda akan menuju proses 
mendapatkan invoice Extra Night. 

28.Ulangi langkah 21-27 untuk setiap peserta. 
29.Konfirmasi pembayaran. Ulangi langkah no. 14. Setelah admin kota anda menyetujuinya, 

anda akan menerima email bukti pembayaran Extra Night. 
30.Pembayaran paling lambat semua invoices adalah tidak lebih dari 30 April 2016. Jika 

anda gagal melakukan hal tersebut, booking extra night akan dibatalkan dan kami akan 
menempatkan anda pada waktu standar Summit diadakan yakni pada 16 Juni 2016 sam-
pai 20 Juni 2016.  

Jadwal Penerbangan (Flight Schedule) 
31. Jika anda ingin dijemput atau diantar di bandara Ngurah Rai - Bali, silahkan pilih menu 

Flight Schedule. Klik pada tombol Flight Schedule. 
32.Masukkan setiap detail di form. Kami telah memilihkan tanggal yang dapat dipilih dari 

tanggal 9 Juni - 26 Juni 2016 untuk memudahkan anda. Jika anda membutuhkan waktu 
yang lebih dari itu, silahkan kontak kami secara personal. Jangan lupa menyebutkan 
Maskapai dan Nomor penerbangan anda. 
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33.Klik Submit 
34.Ulangi langkah no. 27-29 untuk setiap peserta. 

Paket Jalan-Jalan (Excursions/Tours) 
35.Penyelenggara juga sedang menyiapkan paket jalan-jalan yang dapat dipilih. Kami akan 

memberitahukan kepada anda setelah semua siap dan mulai pendaftaran. Ikuti terus 
perkembangannya. 

Jumlah total email yang mungkin diterima seorang pendaftar di sistem online adalah se-
banyak 4-6 email tergantung seberapa kebutuhan pendaftaran anda. Email-email tersebut an-
tara lain (berurutan dari yang pertama kali datang): 
Registration Account Email, Registration Invoice Email, Registration Payment Receipt Email, 
E-Ticket Email, Extra Night Invoice Email, and Extra Night Payment Receipt Email.  

Tolong baca semua instruksi dan syarat dan ketentuan dengan seksama. Jika anda memiliki 
pertanyaan lain, silahkan baca terlebih dahulu bagian FAQ atau tanyakan kepada kami se-
cara langsung. 

SELAMAT! ANDA TELAH BERHASIL TERDAFTAR DI ASIAN DISCIPLESHIP SUMMIT 2016. 
JANGAN LUPA MENCETAK E-TICKET ANDA DAN BAWA KE SUMMIT! 

FAQ 

1. Saya sudah melakukan pendafaran sebelumnya melalui admin saya dan sudah memba-
yar. Apakah saya wajib melakukan registrasi ulang di sistem ini? 

Ya, harus. Panitia pusat akan mengambil data terakhir dari sistem ini karena dari sis-
tem ini, kami dapat menghitung invoice dan semua konfirmasi pembayaran. Kami 
juga mendapatkan pembayaran melalui kartu kredit bagi mereka yang tidak 
melakukan transfer antar Bank. Sistem ini akan mengintegrasikan semua yang kita 
butuhkan: dari registrasi, booking hotel, E-Ticket, jadwal penerbangan, Tur (akan 
diatur kemudian), jadwal pelajaran (akan diumumkan), dll. Jadi mendaftar lah. 

2. Apakah sistem mengizinkan saya mengganti paket setelah mendaftar dan membayar? 
Contoh, dari paket Adult menjadi paket Family? 

Untuk saat ini, setelah anda membayar, melakukan konfirmasi pembayaran, dan  
admin kota anda telah menyetujuinya, anda akan mendapat E-Ticket dan tidak dapat 
mengganti paket kembali. Kecuali, admin pusat membatalkan invoice dan E-Ticket 
anda. Jika pembatalan terjadi, tidak akan ada pengembalian uang jika harga invoice 
yang baru lebih murah daripada harga sebelumnya. Sebaliknya, jika harga invoice 
yang baru lebih mahal, anda wajib membayar kekurangannya agar mendapat E-Ticket 
yang baru. 

Akan tetapi, jika anda telah membayar, namun admin belum menyetujuinya, anda 
masih dapat mengganti paket anda. Silahkan buka FAQ no. 3 untuk melakukannya. 

3. Apakah sistem mengizinkan saya mengganti metode pembayaran dan detail registrasi 
tiap peserta? Contoh, setelah memilih Credit Card, sekarang saya mau menggunakan 
Bank Transfer. 
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Bisa. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk melakukannya: 
1. Masuk kembali ke sistem. Klik menu Invoice. Klik Edit di Invoice yang ingin 

anda ganti. 

2. Jika anda ingin mengganti detail setiap peserta, klik di namanya atau ikon Edit. 
Jika tidak, silahkan klik Next. 

3. Pilih Bank Transfer dan klik tombol Finish. 
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4. Anda akan diarahkan ke halaman Thank You kembali. Jika anda kembali ke 
menu Invoice kembali, anda akan melihat metode pembayaran telah berubah. 
Prosedur yang sama berlaku jika anda mengubah dari Bank Transfer ke Credit 
Card. 

 

4. Pada paket family, semua anak akan dikenakan biaya tambahan Kid’s Lunch Buffet dan  
Activities. Tapi anak saya tidak membutuhkannya. Bolehkah saya menaruh nama anak  
saya pada registrasi namun memilih untuk tidak membayar hal tersebut? 

Biaya Lunch Buffet (makan siang di BNDCC) dan Activities adalah untuk 3 hari sela-
ma para orang tua mengikuti konferensi. Kami sangat menyarankan anda membeli 
makan siang tersebut karena tidak mudah mencari makan siang di tempat konferensi. 
Jika anda masih keberatan, silahkan kontak kami secara personal di info@comefol-
lowme2016.com. Kami ingin memastikan biaya tidak menghalangi anda datang ke 
ADS 2016! Kami ingin bertemu anda! 

5. Di sini, seorang anak 12 tahun masih pra-remaja dan apakah boleh mereka ditaruh pada 
paket family? 

Hotelnya yang akan me-charge kami, penyelenggara, jika anak yang di kamar anda 
berusia 12 tahun atau lebih tua waktu di Summit. Mereka telah sangat baik kepada 
kita dengan memberikan kita ijin membawa 3 orang anak di bawah 12 tahun berada 
di dalam satu kamar keluarga gratis. Kami perlu memberikan usia tepatnya anak anda 
sewaktu anda check-in di hotel. Kami menyarankan anda memilih paket youth untuk 
anak usia 12 tahun atau lebih tua. Terima kasih atas pengertiannya. 

6. Apakah saya perlu mengunggah (upload) bukti transfer saat payment confirmation? 
Saya telah kehilangan buktinya. 

Kami SANGAT menyarankan anda untuk menyimpan bukti transfer setelah pemba-
yaran. Jika anda kehilangan hal tersebut, anda perlu mengontak admin di kota anda 
untuk mengecek transaksi ke rekening gereja pusat. Lalu admin pusat akan menyetu-
jui pembayaran invoice anda. Anda juga perlu mengontak admin pusat untuk mem-
berikan nomor Invoice anda. Mengingat ini sangat ribet, kami sangat menyarankan 
anda menyimpan bukti transfer dan mengunggahnya ke sistem. 
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7. Apakah ada Syarat dan Ketentuan? 

Ya, ada. 

SYARAT & KETENTUAN: 
Pengubahan Nama Peserta, Hotel, Rommate, Penerbangan, dan Paket Jalan-Jalan 
Anda HARUS menetapkan nama peserta atau penggantinya, jika ada, dan semua de-
tail paling lambat tanggal 30 April 2016. Kami perlu mengumpulkan semua data dan 
mencetak semua tanda pengenal untuk Kit Peserta Summit setelah tanggal tersebut. 
Pengubahan nama hanya diterima via sistem online. Semua pengubahan via e-mail, 
fax, atau percakapan personal dan setelah 30 April 2016 tidak akan diproses. 

Kehilangan Tanda Pengenal (Name Badge) 
Setiap peserta disarankan untuk mengenakan tanda pengenal selama acara untuk 
mendapatkan kemudahan-kemudahan, seperti masuk kelas pelajaran. Ketika anda 
memasuki ruang kelas, slide presentasi akan dikirimkan langsung ke email anda, se-
hingga anda bisa fokus pada pelajaran dan membawa pulang keyakinan. Jika anda 

kehilangan atau lupa 
menaruh, anda akan dike-
nakan biaya penggantian 
sebesar Rp 100.000 atau US$ 
10.0 untuk setiap name 
badge. Setelah diganti yang 
baru, name badge yang lama 
akan dinon-aktifkan sehingga 
siapapun yang memakainya, 
tidak valid lagi. Ini untuk 
keamanan kita bersama. 

Surat Undangan 
Penyelenggara ADS2016 
akan mengeluarkan surat un-
dangan jika dibutuhkan. Tu-
juan surat ini adalah mem-
fasilitasi peserta untuk pem-
buatan visa atau ijin pribadi 
ke kantor atau sekolah dan 
tidak dimaksudkan untuk 
pemberian bantuan dana 
kepada peserta. Semua pen-
geluaran selama konferensi 
adalah kewajiban setiap pe-
serta. 

Untuk menerima surat undangan, peserta harus terlebih dahulu mendaftar di Asian 
Discipleship Summit 2016 dan membayar penuh biaya yang dibutuhkan. Surat un-
dangan dapat diperoleh melalui email pribadi ke info@comefollowme2016.com.  

Jika visa tidak diberikan, biaya registrasi akan dikembalikan secara penuh dengan 
syarat dapat menunjukkan bukti dari kedutaan/konsulat. 
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Penyelenggara ADS2016 tidak akan mengontak kedutaan besar dan konsulat mewa-
kili peserta. Setiap peserta wajib mengatur keperluan visa mereka (silahkan cek 
bagian Visa di website: www.comefollowme2016.com). 

Metode Pembayaran 
Anda HARUS MEMBAYAR semua invoices yang tersisa seperti registrasi, extra nights, 
dan excursions (jika ada) sebelum 30 APRIL 2016. Setiap pembayaran dapat di-
lakukan melalui Bank Transfer atau Kartu Kredit. 

Jika anda membayar melalui Bank Transfer, kami harus menerima pembayaran secara 
penuh, dan setiap biaya transfer an-
tar bank harus dibayarkan oleh pe-
serta. Jangan lupa melakukan kon-
firmasi pembayaran melalui sistem 
online. 

Jika anda ingin membayar melalui 
Kartu Kredit, Bank Indonesia menge-
nakan biaya tambahan untuk setiap 
pembayaran yang dilakukan. Dengan 
VISA/MASTER, biaya tambahan 
tersebut adalah 4% dari harga total 
invoice. Pembayaran harus dilakukan 
di depan. 

Penyelenggara TIDAK MENERIMA PENDAFTARAN DI TEMPAT. 

Proteksi Data dan Pembagian Detail Kontak 
Penyelenggara Asian Discipleship Summit 2016 dapat mengumpulkan dan menyim-
pan semua data pribadi untuk persiapan dan pelaksanaan Asian Discipleship Summit 
2016. Tidak ada data-data peserta yang disimpan oleh penyelenggara. Sebagai tamba-
ha, penyelenggara ADS 2016 dapat membagikan detail kontak setiap peserta secara 
periodik dengan pihak ketiga untuk keperluan yang seusai. Sehingga, data dapat 
diteruskan ke pihak ketiga, kecuali dilarang secara tertulis oleh peserta. 

Pembatalan Perjanjian 
Walau setiap usaha dilakukan 
untuk memastikan setiap hal 
yang diumumkan akan dilak-
sanakan pada ADS 2016, penye-
lenggara memiliki hak untuk 
melakukan perubahan men-
dadak jika memang diperlukan. 

Jika penyelenggaraan ADS 2016 
harus dibatalkan atau diganti ke 
waktu yang lain dikarenakan 
sebuah kejadian diluar 

kekuasaan penyelenggara (force majeure) dan atau karena kejadian yang tidak berkai-
tan dengan penyelenggaraan, penyelenggara berhak tidak bertanggung jawab untuk 
setiap kerusakan, biaya, atau kehilangan peserta yang disebabkan oleh karena hal 
tersebut, seperti: biaya transportasi, biaya akomodasi, dan kerugian finansial. Di 
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dalam keadaan seperti ini, kami berhak menahan semua biaya pendaftaran dan 
menggunakannya untuk Summit berikutnya dan atau memberikan gantinya kepada 
peserta setelah mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara untuk ADS 
2016. 

Jika anda memiliki pertanyaan lainnya sehubungan dengan prosedur registrasi atau apapun 
yang berkaitan dengan ADS 2016, jangan ragu mengontak kami di info@comefol-
lowme2016.com. Kami akan senang sekali mendengar feedback dari anda! 

SAMPAI JUMPA DI BALI!  
 

God bless, 

ADS2016 Information Team 

Note: setiap informasi di panduan ini dan atau sistem online itu sendiri dapat berubah se-
waktu-waktu dan diupdate secara rutin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

v1.5
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