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Panduan Registrasi Ibadah di website gkga-sby.org 

 

A. Mendaftarkan data diri di website gkga-sby.org 

1. Buka browser (disarankan menggunakan Chrome) pada perangkat saudara 

(HP/laptop/komputer), lalu ketikkan pada URL: https://gkga-sby.org/ibadah  

2. Jika saudara belum pernah mendaftarkan diri (registrasi) di website gkga-sby.org maka 

saudara perlu melakukan pendaftaran data diri terlebih dahulu, silahkan ikuti langkah-

langkahnya berikut ini secara berurutan. Namun jika sebelumnya saudara sudah pernah 

mendaftarkan diri di website gkga-sby.org, silahkan langsung menuju ke langkah Bagian  B: 

LOGIN 

 

Bagan 1. Tombol LOGIN dan REGISTRASI 

 

 

 

https://gkga-sby.org/ibadah


 Panduan Registrasi Ibadah  –  GPT “Kristus Gembala” Surabaya 2 

 

3. Klik REGISTRASI DISINI, maka browser akan menampilkan halaman seperti dibawah ini. 

Silahkan isi setiap kolom dengan data diri yang benar dan lengkap 

 

Bagan 2. Form Pendaftaran Pengguna website gkga-sby.org 

   

 

4. Pada bagian Validate Email, saudara perlu mengkonfirmasi bahwa alamat email yang 

saudara masukkan adalah benar, caranya adalah sbb: 

i. Pastikan alamat email yang saudara masukkan pada bagian sebelumnya adalah benar dan 

masih aktif 

ii. Silahkan klik tombol Send Code (cukup 1x klik), lalu segera buka mailbox email saudara 

(refresh / reload  jika perlu), cek email konfirmasi yang masuk dari gkgasby@gmail.com 

mailto:gkgasby@gmail.com
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Note: dalam kondisi normal, email diterima dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika lebih 

dari 2 menit masih belum menerima email tsb, mohon periksa kembali alamat email yang 

saudara masukkan di bagian sebelumnya (lihat bagan 2) apakah sudah benar, lalu klik 

tombol Send Code lagi (cukup 1x klik), dan periksa kembali mailbox email saudara, 

termasuk periksa pada folder Spam. Jika saudara menerima lebih dari 1 email konfirmasi 

(karena menekan tombol Send Code lebih dari 1x), pilihlah kode konfirmasi pada email 

yang paling baru / terakhir saudara terima. 

Mohon tidak terburu-buru secara berulang-ulang klik tombol Send Code 

 

 

Bagan 3. Klik tombol Send Code 
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iii. Terdapat 8 digit angka pada email tsb, silahkan ketikkan atau copy-paste ke kolom kotak 

kosong yang tersedia dibawah tombol Send Code  

 

Bagan 4. Email Validation Code berisi kode 8 digit angka 

 

 

      Bagan 5. Masukkan 8 digit kode verifikasi 
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iv. Isi secara lengkap seluruh kolom yang ada, lalu klik Tombol DAFTAR pada bagian akhir 

form. 

 

Bagan 6. Klik tombol DAFTAR 
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B. LOGIN 

1. Jika Bagian A (pendaftaran data diri di website gkga-sby.org) telah berhasil, maka untuk 

selanjutnya saudara dapat melakukan Login, dengan cara klik pada tombol LOGIN DISINI 

yang terdapat pada halaman https://gkga-sby.org/ibadah, lalu masukkan username (nama 

pengguna) atau saudara juga bisa memasukkan alamat email sebagai username saudara, 

lalu masukkan password saudara, lalu klik tombol MASUK  

 

 

Bagan 7. Login menggunakan username (nama pengguna) atau alamat email sebagai username 
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2. Jika berhasil masuk, akan tampil seperti gambar dibawah ini 

 

Bagan 8. Hai [nama saudara], berarti saudara telah berhasil Login 

 

C. REGISTRASI IBADAH 

1. Setelah Login, silahkan masuk pada Menu Registrasi Ibadah (terdapat pada menu sebelah 

kiri), atau ketikkan pada URL browser: https://gkga-sby.org/ibadah 

2. Silahkan pilih tanggal Ibadah yang akan dihadiri, gunakan tombol panah kiri / kanan untuk 

mencari Jadwal Ibadah yang sesuai, lalu klik Judul Ibadah, misal dalam contoh dibawah ini 

Ibadah Raya GKG (Minggu 30-05-2021) 

 

Bagan 9. Menu Registrasi Ibadah. Tombol kiri / kanan utk cari Jadwal Ibadah 

https://gkga-sby.org/ibadah
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3. Saudara berada pada detil Informasi Ibadah yang telah saudara pilih. Silahkan klik tombol 

REGISTRASI PERORANGAN jika saudara ingin mendaftar hanya seorang diri, atau 

REGISTRASI GRUP (mendaftarkan sekaligus 2 - 10 orang) jika saudara ingin mendaftar hadir 

bersama dengan keluarga / saudara / teman.  

 

Bagan 10. Pada halaman detil Ibadah, klik tombol Registrasi 
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4. Untuk REGISTRASI PERORANGAN, silahkan isi semua kolom yang ada, lalu klik tombol 

PROSES REGISTRASI pada bagian akhir Form. 

 

Bagan 11. Registrasi Perorangan 
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Bagan 12. Setelah terisi semua, klik tombol PROSES REGISTRASI 
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5. Untuk Registrasi Grup (berkelompok), saudara perlu mengisikan berapa jumlah orang yang 

akan saudara daftarkan, lalu klik tombol Selanjutnya  

 

Bagan 13. Isikan berapa jumlah orang yang akan didaftarkan 
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6. Silahkan isi semua kolom yang ada, lalu klik tombol PROSES REGISTRASI pada bagian akhir 

form 
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Bagan 14. Klik tombol PROSES REGISTRASI pada bagian akhir form 
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7. Setelah Proses Registrasi berhasil, saudara akan mendapatkan email berisikan data 

registrasi dan QR Code. Tunjukkanlah QR Code tsb pada petugas yang melayani di pintu 

masuk Gereja pada saat saudara datang beribadah 

8. Saudara juga dapat mengunduh file Data Registrasi beserta QR Code melalui Menu 

Riwayat Registrasi  

 

Bagan 15. Menu Riwayat Registrasi 

 

Bagan 16. Download Ticket berisi Data Registrasi & QR Code 

 

Selamat beribadah  

Tuhan Yesus Memberkati! 


