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Panduan ini dibuat untuk mempermudah penggunaan Prins databank bagi Anda. 

Setelah masuk sistem pendaftaran Prins, mendaftarkan hewan peliharaan 

membutuhkan waktu hanya sekitar 3 menit dari waktu Anda. 

 

Login di my.petregistration.id 

Buka situs web my.petregistration.id dan login dengan kata sandi pribadi Anda. 

Jika Anda belum memiliki kata sandi, buat akun (klik Buat akun). Para profesional 

akan diperiksa terlebih dahulu dan diberikan akses setelah pemeriksaan dari tim 

Prins Pet Registration. Anda akan menerima email untuk memberitahukan hasil. 
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Apakah Anda kehilangan kata sandi? Jangan khawatir. Anda dapat mengatur 

ulang ini melalui tautan Lupa Kata Sandi. 

 

Daftarkan hewan 

Setelah login ke website my.petregistration.id, Anda memiliki pilihan untuk 

mendaftarkan hewan pada menu di sebelah kiri. Klik pada menu item: Daftarkan 

hewan. 

 

 

Akun pemilik  

Sistem meminta alamat e-mail dari pemilik. Itu karena pemiliknya mendapat akun 

pribadi di databank. Jika ini sudah ada, Anda bisa langsung mendaftarkan hewan. 

 

Jika pemiliknya belum ada, Anda bisa langsung membuat akun dengan detail 

alamat pemilik. Isi semua detail dan tekan Simpan. 
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Data hewan 

Sekarang ada beberapa pertanyaan tentang nomor chip, jenis hewan, dsb. Isi 

pertanyaan ini dan tekan Enter. 
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Sekarang tunjukkan orang yang memasang chip dan lanjutkan. Setelah 

mengisi semua pertanyaan, seperti nomor chip induk, ras, dsb, tekan Simpan. 

Hewan peliharaannya sekarang terdaftar dan dapat ditemukan di field pencarian 

nomor chip di situs umum petregistration.id. Pemilik akan terima pesan lewat e-

mail bahwa hewan tersebut telah terdaftar. Pemilik dapat masuk ke akun 

pribadinya dan melihat data hewan peliharaannya. 

 

 

Kartu pemilik dengan hewan 

Semua pendaftaran berada atas nama pemilik. Masuk ke menu Permilik dan 

temukan pemiliknya disitu. Anda dapat mencari pada sudut kanan atas di daftar di 

tombol Cari. 

Anda dapat membuka kartu data pemilik melalui ikon paling kiri. Di sebelahnya 

juga terdapat ikon untuk pendaftaran hewan dengan mudah dan cepat. 

  

Kartu pemilik dan tombol daftar cepat. 
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 Support  

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan kunjungi 

https://prinsindonesia.com/support/ terlebih dahulu. 

Anda dapat menghubungi Care Team kami pada jam kerja di (021) 55 688 663, 

atau mengirimkan pesan ke WA (0813) 8959 7585 atau melalui e-mail ke 

support@jakartapetfoods.com. Kami senang melayani Anda! 
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