PANDUAN PENGISIAN FORMULIR ONLINE
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Pendaftaran Online bagi calon peserta Ujian Masuk Politeknik Negeri Lhokseumawe UMPN.
1. Buka Browser anda dan ketikan “umpn.pnl.ac.id” tanpa tanda kutip.

2. Setelah muncul halaman utama pilih bagian “Formulir

Pendaftaran”.

3. Tab Formulir Pendaftaran

4. DATA PRIBADI (Personal Information)
Merupakan data pribadi calon peserta UMPN Politeknik Negeri Lhokseumawe yang harus di isi
dengan benar.
 Nama Lengkap (Fully Name)
Anda harus mengisikan nama lengkapnya sesuai dengan identitas yang anda miliki

 Jenis Kelamin (Sex)
Memilih jenis kelamin

 Tanggal Lahir (Date of Birth)
Isilah tanggal lahir anda dengan benar

 Tempat Lahir (Place of Birth)
Isilah Tempat dimana anda dilahirkan

 Agama (Religion)
Pilih Agama sesuai dengan keyakinan anda

 Alamat (Address)
Anda harus mengisi alamat / Tempat tinggal anda dengan lengkap

 Propinsi (Province/State)
Memilih provinsi dimana anda berada

 Kota (City)
Memilih nama kota berdasrkan tempat tinggal anda
 Kode Pos (Zip Code)
Masukan kode Pos kota anda

 Nomor Telepon (Phone Number)
Nomor telpon / Handphone anda beserta kode area

 Nama Orang Tua/Wali (Parent Name)
Isilah dengan lengkap nama orang tua atau nama orang yang bertanggung jawab terhadap
anda

 Alamat Orang Tua/Wali (Address Your Parent)
Mengisi alamat lengkap orang atau wali anda

 Telepon Orang Tua (Telepon Your Parent)
Mengisi nomor telepon/handphone orang tua anda

 Kode Sekolah Asal (School Before)

Anda harus mengisi kode sekolah asal anda, gunakan fasilas/ tombol cari
Contoh : tekan “cari” dan muncul

Pilihlah provinsi sekolah anda kemudian pilih nama kota tempat sekolah asal anda berada
Contoh :

 Nama Sekolah Asal (School Before)
Nama sekolah anda secara otomatis akan terisi berdasarkan kode sekolah yang anda pilih
 Jurusan SMA/MA/SMK (Subject)
Pilihlah nama jurusan di sekolah yang merupakan keahlian anda
 Tahun Tamat Sekolah (Year of school finish)
Isilah tahun anda menyelesaikan sekolah SMA/MA/SMK
 Nilai UAN (Grade UAN)
Isilah nilai Ujian Akhir Nasional berdasarkan ijazah anda

5. PILIHAN PROGRAM STUDI (Program Study)
Di saat calon peserta memasukkan program studi, hal yang harus diperhatikan secara teliti adalah
:
 Bidang Ilmu (Field Of Study)
Merupakan kelompok program study yaitu :
Rekayasa : untuk bidang ilmu teknik dan
Tataniaga : untuk bidang ilmu perkantoran

 Menu “Lihat Matrik”
Merupakan menu untuk memudahkan calon peserta memilih program study berdasarkan
bidang keahliannya.

Contoh :

Y & T (ya dan tidak) pernyataan matrik tersebut adalah untuk memudahkan calon peserta
dalam memilih program study sesuai dengan jurusan di SMA/MA/SMK
 Pilihan Pertama (First Choice)
Bermaksud untuk menentukan pilihan program study yang anda minati berdasarkan
pilihan bidang ilmu.
 Pilihan Kedua (Second Choice)
Adalah pilihan program study cadangan.
Note : Pilihan pertama wajib diisi

6. Selesai Mendaftar dengan benar, anda akan deberikan nomor pendaftaran yang harus anda ingat
untuk mengubah data anda sewaktu mengalami perubahan data
Contoh :

7. Permintaan untuk mengisi password, harus anda isikan untuk keamanan data anda.

8. Setelah mengisi dan menyimpan password anda di minta untuk meng-upload foto anda
Contoh :

Klik Browse.. untuk memilih file gambar anda.
Tampilan setelah upload

9. Klik

untuk mencetak hasil formulir yang telah anda isi.

Contoh :

10. Perubahan data peserta

Anda dapat menggunakan nomor formulir yang telah diberikan sewaktu anda mengisi formulir
pendaftaran dengan password yang sudah anda simpan,
Contoh :
Pada halaman utama umpn.pnl.ac.id terdapat menu “PERUBAHAN DATA PESERTA”

11. Klik Login, dan lakukan perubahan data anda seperti pengisian formulir diatas

