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PANDUAN PENDAFTARAN ONLINE
LABSCHOOL FIP UMJ
1. Buka website www.labschoolfipumj.sch.id dengan tampilan sebagai berikut :

Pilih menu Pendaftaran Labschool FIP UMJ untuk melakukan pendaftaran baru, maka akan
muncul tampilan sebagai berikut :

Pilih jenjang yang diinginkan lalu Klik Daftar untuk melakukan pendaftaran, klik Login jika sudah
melakukan pendaftaran dan sudah mempunyai akun.
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2.

Setelah klik Daftar akan muncul tampilan seperti ini :

3.

Lakukan pengisian form lengkap, termasuk pada kolom NISN (Nomor Induk Sekolah Nasional).
NISN dapat diketahui dari lembar biodata raport SD/MI/SMP/MTs atau dapat mengecek melalui
website https://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data bagi calon peserta didik TK cukup
mengisikan kolom tersebut dengan tanda strip (-)

4.

Jika semua form isian telah dilengkapi, klik tombol

maka

peserta

akan

mendapatkan username dan password [lihat gambar bawah] (username adalah nomor handphone
yang telah didaftarkan, sedangkan password adalah nomor peserta pendaftaran), simpan baik-baik
username dan password yang telah didapatkan.
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5. Selanjutnya gunakan Username dan Password yang telah diperoleh untuk masuk pada halaman
Login dengan meng-klik tombol

di pojok kanan atas.

6. Jika berhasil login maka tampilan akan seperti berikut

7. Tahap berikutnya orangtua calon peserta didik melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar
Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening tujuan Bank Mandiri
Nomor Rekening : 101-00-0597540-2 a/n UMJ FIP-SD Lab School. Simpan struk, resi atau screen
shoot struk bukti pembayaran.
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8. Silahkan Lengkapi Formulir Pendaftaran dengan mengisi form yang telah disediakan, Meng-upload
bukti Pembayaran uang pendaftaran, dan Meng-Upload Scan berkas-berkas lainnya.

9. Mengupload foto peserta didik (foto diri) berada di bagian bawah, upload foto kemudian crop dan
mengklik tombol simpan. Jika berhasil foto profil dibagian kiri akan terisi foto yang telah diupload.

10. Setelah semua isian telah dilengkapi (data calon peserta didik, ayah dan ibu telah terisi) dan
berkas telah diupload klik tombol simpan, maka pendaftaran telah selesai.
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11. Orangtua calon peserta didik SD dan SMP mencetak kartu observasi di menu Download Kartu
Peserta.

12. Selanjutnya peserta mengikuti observasi sesuai tanggal yang telah ditentukan dengan membawa
materai 6.000 sebanyak dua lembar dan kartu peserta.
13. Pengumuman hasil observasi dapat dilihat melalui account calon peserta didik satu minggu setelah
observasi.

14. Setelah Calon Peserta Didik dinyatakan Lulus Seleksi, Orang tua melakukan pembayaran Biaya
Pendidikan melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 101-00-0597540-2 a/n :UMJ FIP-SD Lab
School.
15. Setelah itu kirim bukti pembayaran melalui email ppdbls2019@gmail.com dengan mencantumkan
nomor pendaftaran dan nama lengkap siswa. Tunggu konfirmasi balasan dari panitia PPDB Lab
School FIP UMJ melalui email.

