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Front End (Halaman Pengguna) 
 

Aplikasi untuk peserta kegiatan dapat diakses melalui URL 

https://kegiatan.upnvj.ac.id, seperti terlihat dibawah : 

 

berikut tahapan yang harus diikuti oleh calon peserta  

 untuk dapat mengikuti kegiatan , setiap peserta diwajibkan memiliki akun di web ini,  klik 

pada bagian pojok kanan web pada link TAMU, dan klik Buat Akun Baru 
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 Pilih Kelompok User (Pengguna) didalam form wizard  yang disediakan 

 
 Apabila user merupakan Mahasiswa UPNVJ, maka pilih Kelompok Mahasiswa UPNVJ, dan 

masukan NIM dan klik tombol VALIDASI NIM, klik Next apabila sudah muncul Nama 

Mahasiswa 

 
 pada form berikutnya, masukan email aktif dan nomor hp,  pastikan email ini adalah email 

aktif karena password untuk login akan dikirim melalui EMAIL, klik SUBMIT apabila sudah 

melengkapi 
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 periksa email anda, cek di folder INBOX atau SPAM FOLDER, seperti dibawah 

 
 Silahkan login dengan menggunakan Password yang diterima  dengan klik tombol Login 

dipojok kanan website atau klik link yang ada didalam email.  
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 Apabila berhasil, anda akan diarahkan ke halaman dashboard seperti dibawah ini  

 
 didalam halaman ini, anda dapat melihat semua aktifitas pendaftaran, cara pembayaran, 

merubah profile dan juga menganti foto profile 
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Pendaftaran Kegiatan 
 

untuk melakukan pendaftaran kegiatan, anda wajib login terlebih dahulu dan 

kemudian klik link IKUTI KEGIATAN dibagian menu kiri website. 

 

klik tombol SUBSCRIBE KEGIATAN untuk melakukan registrasi, anda akan diarahkan 

ke halaman seperti dibawah ini  
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Pastikan anda memilih kelompok peserta sesuai dengan role anda didalam kegiatan tersebut, anda 

akan diberikan informasi jumlah biaya pendaftaran sesuai dengan role tersebut, klik tombol 

untuk melanjutkan proses berikutnya. 

 

 

 

 

 



9 | P a g e  
 

setelah proses pendaftaran berhasil, anda akan diberikan informasi seperti dibawah ini 

 

diatas dapat melihat informasi no billing bayar yang merupakan nomor pendaftaran anda didalam 

kegiatan ini, nomor ini anda gunakan sebagai kode bayar dibank, silahkan baca petunjuk cara 

pembayaran dihalaman kedua 

Anda dapat membatalkan status pendaftaran ini selama belum dibayar atau masih didalam rentang 

waktu batas bayar tersebut, silahkan klik tombol  

 

Untuk membantu anda saat membayar di bank, silahkan klik tombol INVOICE, maka otomatis sistem 

akan melakukan download invoice dengan isi seperti dibawah ini: 

 

silahkan anda cetak, dan berikan ke TELLER BANK BNI untuk melakukan pembayaran, pastikan anda 

membayar sebelum batas bayar. 
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selanjutnya apabila anda sudah melakukan pembayaran, maka otomatis informasi akan berubah 

seperti dibawah : 

 

silahkan anda cetak Invoice Lunas sebagai bukti bayar anda. 

 

pada saat ini anda sudah sah terdaftar pada kegiatan ini dan siap mengikuti kegiatan tsb. 

 

 

 

 


