
Hello Sobatnya UMKM
Terima kasih sudah membantu UMKM!



Sobatnya UMKM bertanggungjawab
untuk membantu UMKM mendapatkan
subdomain UMKMLab mulai dari tahap
pendaftaran, persiapan website, sampai
upload produk (proses onboarding).

Sobatnya UMKM juga akan mendapatkan cuan
apabila berhasil membantu para UMKM hingga
selesai



Apa saja tahapan
yang dilakukan
oleh Sobatnya
UMKM?

REGISTRASI

02
Sistem akan mengecek data yang
telah kamu submit & admin akan
segera menghubungimu jika data
yang kamu submit sudah terverfikasi

01
Daftarkan data diri kamu dan UMKM
yang kamu referensikan di
umkmlab.com/sobatnyaumkm*

*Panduan terlampir di email



Apa saja tahapan
yang dilakukan
oleh Sobatnya
UMKM?

Persiapan Website

04
Dalam 1x24 jam, admin akan
menginfokan jika websitemu sudah
terinstall

03
Jika datamu sudah terverifikasi,
silahkan buat akun UMKMLab untuk
UMKM yang kamu referensikan*

*Panduan terlampir di email



Apa saja tahapan
yang dilakukan
oleh Sobatnya
UMKM?

Onboarding

05
Kamu bisa mulai setting website mulai
dari mengganti password, memasukkan
logo UMKM, integrasi dengan jasa
logistik, FB & IG Shop (jika sudah ada),
jasa pembayaran (Xendit) hingga upload
produk UMKM*

*Panduan terlampir di email

06
SELESAI! Sistem akan segera
mengirimkan email kepada pemilik UMKM
untuk memverifikasi hasil kerjamu dalam
3x24 jam. Siap2 terima cuan!



DUH aku masih bingung!

02
Kamu juga bisa melihat sembari belajar proses
onboarding yang dilakukan oleh tim UMKMLab setiap
Senin - Jumat (kecuali hari libur) pukul 09.00 -10.00
WIB & 11.00 -12.00 WIB. Link google meets bisa
dilihat di umkmlab.com/sobatnyaumkm

01
Cara registrasi di umkmlab.com/sobatnyaumkm
Cara membuat akun UMKMLab
Cara setting website (onboarding)
Cara integrasi website dengan IG Shop & FB Shop
Cara integrasi website dengan Xendit (jasa
pembayaran)

Jangan khawatir karena tim kami sudah mengirimkan
email panduan lengkap dengan dokumentasi:

1.
2.
3.
4.
5.



Free trial selama 3 bulan untuk UMKM yang masih mau
coba-coba

IDR 720 RIBU / tahun untuk UMKM yang mau
memperpanjang masa berlanganan setelah mencoba
PAKET COBA-COBA pada hari ke 61 sampai selesai

IDR 480 RIBU untuk UMKM yang mau langsung
berlangganan untuk 15 bulan. Paket ini hanya berlaku
jika UMKM bersedia untuk berlangganan sejak awal
atau sampai 60 hari pertama mulai berlangganan paket
coba-coba

Apa saja paket UMKMLab  yang bisa ditawarkan?

Paket COBA COBA

Paket MURAH MERIAH

Paket LANJUT ASIK



Asik! Selain
bantu UMKM,
aku juga dapat
cuan

CUAN IDR 25 RIBU untuk paket COBA
COBA

CUAN IDR 150 RIBU untuk paket MURAH
MERIAH

CUAN IDR 150 RIBU untuk paket LANJUT
ASIK



Dalam 3x24 jam setelah website
terinstall, sistem akan mengirimkan
email kepada UMKM referensimu
untuk memverifikasi hasil kerjamu.  

Maka pastikan kamu sudah selesai melakukan
persiapan website sampai upload produk selama
3x24 jam sejak website terinstall. Sobatnya UMKM
baru akan menerima cuan jika UMKM sudah
memverifikasi hasil kerjamu dengan klik tombol
"website sudah selesai"


