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until quota fulfilled

(September 6th, 2017)]
TAHAPAN ALUR PENDAFTARAN ONLINE JLPT 2017
TAHAP PERTAMA – Pengisian Data Peserta
1. Persetujuan Ketentuan Terkait JLPT
Klik menu “Registrasi” dari halaman utama (https://jlptonline.or.id).
Baca baik-baik ketentuan terkait JLPT, dan bila semuanya disetujui, klik tombol “Agree/Setuju”

2. Pengisian Form Pendaftaran
Isi form pendaftaran secara lengkap dan tepat, lalu klik tombol “確認(Confirm)”.
Bila halaman tidak berubah, artinya ada data yang tidak tepat. Periksa kembali data yang
diinput.

Apabila data yang diinput semuanya tepat, akan muncul halaman pendaftaran selesai yang
berisi penjelasan tentang informasi id dan password peserta yang dikirim via mail (spam),
serta informasi rekening tempat melakukan pembayaran. Silakan dibaca dengan seksama.
Berikutnya, periksa email anda, lalu lanjut ke TAHAP KEDUA.

TAHAP KEDUA – Upload Foto & Bukti Pembayaran
1. Login ke My Page
Klik tombol “Login” dari halaman utama (https://jlptonline.or.id), lalu masukkan ID Peserta
dan Password yang dikirimkan via e-mail.

2. Upload Foto & Bukti Pembayaran
Setelah login, akan masuk ke halaman My Page, lalu klik “プロファイル更新 (Update Profile /
Upload Payment Slip”.

Upload foto dan bukti pembayaran sesuai format yang telah ditentukan. Kemudian klik tombol
“更新(Save Change)”.
(Bagian untuk upload foto dan bukti pembayaran ada di bagian bawah)

Setelah proses ini selesai, silakan lanjut ke TAHAP KETIGA.
(TAHAP KETIGA hanya bisa dijalankan bila Admin sudah mengkonfirmasi foto dan bukti
pembayaran yang sudah di-upload)
TAHAP KETIGA – Print Kartu Ujian
1. Login ke My Page, Menampilkan Kartu Ujian
Login ke My Page menggunakan ID dan Password yang dipakai pada TAHAP KEDUA.
Tampilkan Kartu Ujian dengan meng-klik tombol “受験票(Print Test Voucher)”.
(Tombol “Print Test Voucher” hanya bisa di-klik bila admin sudah mengkonfirmasi foto dan
bukti pembayaran yang sudah di-upload. Dan apabila admin sudah mengkonfirmasi foto dan
bukti pembayaran, akan ada pemberitahuan lewat email)

2. Print Kartu Peserta
Pilih gambar print yang ada di pojok kanan atas.

Print Kartu Ujian tersebut, dan dibawa saat mengikuti ujian beserta kartu identitas dan
perlengkapan alat tulis yang dibutuhkan.
(Tampilan bisa berbeda tergantung perangkat komputer masing-masing)

