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Notifikasi Website 

Apa yang diperlukan untuk datang ke 
Honda Bikers Day HBD 2018? 

Saya belum memiliki kartu HCID . 
Bagaimana cara daftar dan 
mendapatkan kartu HCID?  

Miliki segera kartu  Honda Community 
ID (HCID) bagi yang belum 
memilikinya. Dan konfirmasi kehadiran 
bagi pemilik kartu HCID    

Melalui daftar online di 
http://hondacommunityid.com ,  
setelah proses registrasi online selesai 
bagi yang belum punya HCID bisa 
didapatkan di Event Honda Bikers Day 
(HBD) 2018. Jangan lupa SCREENSHOT 
dan SIMPAN Kode Registrasinya. Kartu 
bisa diambil tanggal 16 November 
2018 mulai pukul 13.00 WIB hingga 17 
November 2018 pukul 17.00 WIB di 
Lahan Depsos  Jalan Pamugaran, 
Pangandaran. 

Saya tidak gabung komunitas , apakah 
bisa tetap daftar ? 

Bisa, silahkan daftar dengan mengisi 
kolom keterangan komunitas sebagai 
“Bikers Independent” 

http://hondacommunityid.com/
http://hondacommunityid.com/


Notifikasi Website 

Registrasi baru sudah isi form lengkap 
klik daftar kadang suka kembali ke 
halaman awal lagi ? 

Registrasi baru sudah isi form lengkap 
lalu klik daftar, sudah terhubungkan ke 
FB/Twitter tapi tidak dapat kode/kode 
tidak muncul dan kembali ke halaman 
awal lagi, cek email (inbox/spam) juga 
ngga ada email masuk. 

Coba gunakan browser berbeda dan 
lakukan registrasi ulang (Chrome, 
Mozilla, Opera, Safari). Atau 
gunakanan laptop untuk registrasi. 

Silahkan registrasi ulang, kemungkinan 
koneksi internet terputus pada saat 
registrasi. 

Kapan dimulainya pendaftaran Honda 
Bikers Day (HBD) 2018 

Mulai 2 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB 



Notifikasi Website 

Saya sudah punya kartu  HCID, apakah 
wajib daftar ulang ? apa yang saya 
harus lakukan untuk mendaftar  ? 

Kartu HCID saya hilang, apa yang harus 
saya lakukan ? 

Wajib dan Silahkan daftar konfirmasi 
kehadiran  di 
www.hondacommunityid.com 

Silahkan menuju area registrasi HBD 
2018 pada jadwal pendaftaran ulang, 
dan Anda wajib menghungi Help Desk 
/ Pusat Informasi Pendaftaran di area 
tersebut  

Lupa password Email 
/Facebook/Twitter? 

Silahkan membuat password baru 
untuk masing-masing akun tersebut.. 
Setelah proses pembuatan password 
baru selesai silahkan memulai kembali 
pendaftaran/konfirmasi. 



Notifikasi Website 

Tidak ikut komunitas Honda apakah 
bisa ikut HBD dan dapat HCID? 

Tidak ada SIM dan STNK apa bisa 
mendaftar HCID? 

Bisa, kartu didapatkan di event HBD 
2018 

Tidak bisa. Syarat wajib untuk ikutan 
HBD sudah punya SIM dan ada surat 
kendaraan seperti STNK 

Mengapa tidak menerima email 
konfirmasi ke email saya ? 

Pastikan email yang digunakan saat 
mendaftar HCID sama alamatnya 
dengan yang Anda buka saat ini.  Jika 
tidak terima email , berarti email yang 
Anda daftarkan melalui Honda 
Community ID kemungkinan berbeda. 
Namun Anda tetap terdaftar sebagai 
peserta HBD 2018 



Notifikasi Website 

Kapan penutupan pendaftaran? 

Apa saja keuntungan mendaftar 
online? 

Sejauh ini belum diumumkan , akan 
melihat dari jumlah peserta yang 
mendaftar 

1.Sebagai tiket masuk kegiatan Honda 
Bikers Day Nasional , Lapangan 
Ketapang Doyong Pangandaran 17 
November 2018 
2.Mendapatkan Asuransi Jiwa (khusus 
untuk claim meninggal dunia dan 
cacat tetap) 
3.Mendapatkan Pin Cor Eksklusif 
Honda Bikers Day Nasional 
4.Mendapatkan Konsumsi 
5.Berkesempatan Mendapatkan 
Doorprize Utama 
6. Mendapatkan Merchandise 
exclusive seperti sticker Honda Bikers 
Day Nasional, Sticker parkir, dan item 
lainnya. 
7.Dan Fasilitas lainnya yang 
menguntungkan 



Notifikasi Website 

Apakah bisa, apabila saya tidak 
mendaftar online dan langsung 
menuju ke lokasi HBD 2018? 

Apakah setelah mendaftar secara 
online wajib daftar ulang di lokasi? 

Bisa saja , tapi Anda tidak akan 
mendapatkan keuntungan mendaftar 
online. Serta akan terlibat dalam 
antrean yang panjang  

Wajib. Anda dianggap hadir dan 
menerima fasilitas pendaftaran ketika 
Anda datang ke lokasi acara untuk 
mendaftar ulang . Pin Cor pun terbatas 
untuk 20.000 orang pendaftar ulang 
pertama yang hadir di lokasi HBD 2018  

Dimana lokasi pendaftaran ulang HBD 
2018? 

Di Lahan Depsos Jalan Pamugaran 
Pangandaran, Jawa Barat. Lokasi 
koordinatnya di :  
 
https://www.google.co.id/maps/@-
7.6858759,108.6342842,3a,60y,90t/da
ta=!3m6!1e1!3m4!1s9S-
AzFbJJb7Hxhc2oKh_Nw!2e0!7i13312!
8i6656 



Notifikasi Website 

Kapan dimulainya pendaftaran ulang 
HBD2018? 

Informasi lengkap HBD 2018 bisa 
didapatkan dimana ? 

16 November 2018 pukul 13.00 WIB 
hingga 17 November 2018 pukul 17.00 
WIB 

Silahkan Anda dapat  mengunjungi 
www.hondacommunity.net/hbd2018 



Untuk pertanyaan seputar pendaftaran  silahkan kirim ke 
 info@hondacommunity.net  Dengan subject (Tanya HBD 2018)  

Untuk update terkini  follow  social media kami  : 

Pangandaran, Jawa Barat 
17 November 2018 

https://www.instagram.com/honda.community/ 

https://www.facebook.com/hondacomm 

https://twitter.com/hondacomm 

https://www.youtube.com/user/hondacommunity 

mailto:info@hondacommunity.net

