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Aktivasi Distributor Baru Tridaya Sinergi Indonesia dapat dilakukan oleh masing-masing calon 

distributor dengan cara Aktivasi melalui Website. Berikut adalah langkah-langkah Aktivasi : 

 

1. Kartu Aktivasi Distributor Baru 

Terlebih dahulu Calon Distributor harus membeli Kartu Distributor untuk mendapatkan 

kode-kode aktivasi. Pembelian Kartu Distributor dapat melalui Upline atau Stokis terdekat. 
 

 
 

2. Gosok Nomor PIN 

Pada bagian belakang kartu terdapat nomor-nomor yang diperlukan pada saat Aktivasi. 

Gosok Nomor Pin dengan Coin atau benda tumpul lain. Perlu di perhatikan pada saat 

menggosok Nomor Pin secara perlahan-lahan hingga Nomor PIN terlihat jelas sebanyak 8 

digit. 
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3. Aktivasi pada Website 

Untuk melakukan Aktivasi Distributor Baru dapat dilakukan melalui Website Resmi PT. 

Tridaya Sinergi Indonesia dengan alamat URL http://www.tridayasinergi.com/ dengan cara 

klik tombol “AKTIVASI DISTRIBUTOR BARU” pada suduk kanan. Atau dapat dengan cara 

mengakses langsung alamat URL http://aktivasi.tridayasinergi.co/. 
 

 
 

4. Halaman Aktivasi 

Halaman aktivasi akan muncul seperti pada gambar disamping kiri. Pada Form Aktivasi 

terdapat Nomor ID, Nomor Seri, Nomor PIN dan Nomor Starterkit yang harus diisi 

berdasarkan Kartu Distributor Anda. 
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Apabila anda telah selesai mengisi data aktivasi, pastikan data yang di ketikkan sudah sesuai 

dengan yang terdapat pada kartu aktivasi anda. Jika terdapat masalah pada saat aktivasi, 

dapat menghubungi Card Center di 0859.232.11000 untuk pengecekan nomor-nomor 

tersebut. 

Setelah data sesuai, maka tekan tombol Next. 

 

5. Halaman Data Jaringan 

Halaman ini dapat muncul setelah anda berhasil memasukkan data aktivasi.  

Halaman yang berfungsi untuk mendata Jaringan diatas anda. Data-data yang diisikan harus 

sesuai dengan Data Sponsor dan Upline yang mereferensikan anda, lalu nama anda 

sebaiknya diisi secara lengkap. 
 

 
 

Keterangan Pengisian : 

1. Nomor ID. Akan terisi secara otomatis berdasarkan Data Nomor Kartu yang diisikan 

pada Form Aktivasi dan tidak dapat diubah, 

2. No. Sponsor. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan Nomor ID Distributor 

yang mengajak Anda untuk bergabung bersama Tridaya SInergi. Nomor Sponsor tidak 

harus sama dengan Nomor Upline.  

Catatan : Jika No.Sponsor tidak sama dengan No.Upline maka syarat menjadi Sponsor 

harus memiliki 5 downlne pada level 1 atau Matrix 1. 

3. No.Upline. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan Nomor ID Distributor yang 

akan menjadi Upline Anda. Nomor Upline tidak harus sama dengan Nomor Sponsor, 

4. Nama. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan nama anda yang sebenarnya 

dan lengkap sesuai dengan kartu identitas yang berlaku. 

 

Setelah data sesuai dan lengkap, maka tekan tombol Next. 
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6. Halaman Password & Email 

Halaman untuk mengelola password login anda untuk masuk ke area member dan data 

email untuk mengirimkan data login anda apabila lupa password. 
 

 
 

Keterangan Pengisian : 

1. Password. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan minimal 6 digit. Password 

dapat mengkombinasikan huruf, angka dan karakter spesial dengan fitur Case Sensitive 

yaitu  metode yang membedakan penulisan dengan huruf besar dan huruf kecil. 

Contoh : @RV@n87 

Catatan : Sistem tidak memperkenankan anda untuk memasukkan isian password 

“123456” 

2. Repassword. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan data yang sama seusai isi 

Password sebelumnya, 

3. Email. Adalah alamat rekomendasi email yang digunakan untuk mengirimkan informasi 

ketika anda lupa password. 

 

Setelah data sesuai dan lengkap, maka tekan tombol Next. 
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7. Halaman Alamat 

Halaman yang digunakan untuk mendata domisili anda ketika akan mendaftar menjadi 

distributor. 
 

 
 

Keterangan Pengisian : 

1. Alamat. Adalah tempat tinggal anda sesuai dengan kartu identitas yang berlaku atau 

domisili saat anda melakukan aktivasi, 

2. Desa/Kel. Adalah data desa atau kelurahan yang sesuai dengan kartu identitas yang 

berlaku atau domisili desa/kelurahan saat anda melakukan aktivasi, 

3. Kecamatan. Adalah data kecamatan yang sesuai dengan kartu identitas yang berlaku 

atau domisili kecamatan saat anda melakukan aktivasi, 

4. Propinsi. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan data propinsi sesuai dengan 

kartu identitas yang berlaku atau domisili propinsi saat anda melakukan aktivasi, 

Catatan : Pilihan propinsi dapat mempermudah dalam melakukan pemilihan kota. 

5. Kota/Kabupaten. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan data kota/kabupaten 

sesuai dengan kartu identitas yang berlaku atau domisili kota/kabupaten saat anda 

melakukan aktivasi, 

6. Telepon. Adalah data nomor telepon rumah atau lokal yang biasa digunakan oleh anda 

dalam berkomunikasi, 

7. HP. Adalah data nomor handphone distributor anda berkomunikasi. 

 

Setelah data sesuai dan lengkap, maka tekan tombol Next. 
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8. Halaman Stokis 

Pilih stokis adalah proses dimana anda mimilih Stokis tempat menginduk. Referensi Stokis 

berguna sebagai acuan Pihak Manajemen untuk mengirimkan Bonus Anda, Informasi-

informasi dan lain-lain.  

 

Untuk memudahkan pada saat proses Aktivasi, kami membagi menjadi 3 pilihan yaitu : 

a. Pilihan Stokis yang disamakan dengan Stokis Upline Anda (Default), maka pilihannya 

sesuai dengan gambar dibawah ini.  
 

 
 

b. Pilihan Stokis sesuai dengan stokis tempat domisili yang anda input sebelumnya di 

halaman alamat, maka pilihannya sesuai dengan gambar dibawah ini.  

 
 

c. Pilihan Stokis sesuai dengan stokis pilihan sendiri, maka pilihannya sesuai dengan gambar 

dibawah ini.  

 
 

Setelah pilihan data stokis sesuai, maka tekan tombol Next. 
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9. Halaman Rekening Bank 

 
 

Keterangan Pengisian : 

1. Rekening Bank. Di check jika Anda telah memiliki Rekening Bank dan akan dicantumkan 

pada Data Pribadi Anda. 

2. No Rekening. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI apabila anda melakukan checklist 

pada Rekening Bank dengan mengiiskan Nomor Rekening Bank yang sebaiknya 

menggunakan Rekening Bank atas nama pribadi yang sesuai dengan Nama yang 

tercantum diatas. 

3. Atas Nama. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan mengiisikan Nama yang 

tercantum pada Nomor Rekening Bank anda, 

4. Nama Bank. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan mengisikan Nama Bank 

sesuai dengan nomor Rekening yang telah anda isi diatas, 

5. Cabang. Adalah salah satu data yang WAJIB DIISI dengan data cabang bank dimana 

Nomor Rekening Anda terdaftar.  

 

Setelah data sesuai dan lengkap, maka tekan tombol FINISH. Maka akan muncul pertanyaan 

verifikasi sebagai berikut : 
 

 
 

Klik tombol Ya, untuk melanjutkan dan memverifikasi data yang telah anda inputkan, 

Klik tombol Tidak, untuk mengulangi input data anda. 
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Setelah anda melakukan klik tombol OK, maka selanjutnya akan muncul page keterangan 

keberhasilan pendaftaran anda sebagai member/distributor PT.Tridaya Sinergi Indonesia. 

 

 
 

PENDAFTARAN ANDA BERHASIL 

 

SELESAI 


