
PANDUAN AKSES WEB E-SKL SMAN 1 KUTA UTARA 

https://sman1kutautara.sch.id/skl 

 

 

 

 

1) TAHAP 1 – LOGIN DAN PENGECEKAN DATA : 
 
➢ Masuk ke dalam web E-SKL menggunakan link yang sudah diberikan 

➢ Pada halaman Login, masukkan NISN dan Password ( Password silahkan minta kepada 
Wali Kelas masing-masing ) dan tekan tombol “Submit” 

➢ Jika berhasil login, maka akan muncul data pribadi siswa dan nilai ujian sekolah : 

 

➢ Silahkan cek data pribadi bersangkutan, apakah ada kesalahan dalam penulisannya. 
Data yang tertera pada SKL akan digunakan sebagai dasar dalam penulisan Ijasah, 
maka dari itu pastikan kebenarannya ( Pastikan sama dengan ijasah SMP ) 

https://sman1kutautara.sch.id/skl


2) TAHAP 2 – PERBAIKAN DATA (OPSIONAL) : 
 
➢ Jika ada data pribadi yang salah dalam penulisannya, silahkan klik tombol “Ubah Data” 

 

➢ Setelah itu akan muncul Form Ubah Data : 

 

➢ Silahkan isi data pada form dengan benar (Sesuaikan dengan data pada Ijasah SMP). 
Sertakan hasil foto Ijasah SMP dan Akta Kelahiran. Pastikan kedua berkas tersebut 
berada dalam satu file foto ( tulisan pada Ijasah SMP dan Akta Kelahiran harus jelas 
dan bisa dibaca ) 

➢ Jika sudah benar semua, maka tekan tombol “Simpan” 

➢ Permohonan perbaikan data akan dikonfirmasi oleh Admin paling lambat 1x24 jam. 
Silahkan cek terus web E-SKL untuk melihat hasil konfirmasi 

➢ Setelah mengirim permohonan perbaikan data, segera kontak Admin dan 
informasikan bahwa ada perbaikan data. Sebutkan nama lengkap, nisn dan kelas 
( Agar proses perbaikan lebih cepat ) 
 
 

  



3) TAHAP 3 – MENGUNDUH SKL (OPSIONAL) :  
 
➢ Sebelum melakukan cetak SKL, pastikan bahwa data pribadi yang tertera pada web 

sudah benar sesuai Ijasah SMP. Jika belum, lakukan Prosedur Perbaikan Data.  

➢ Bagi yang ingin mencetak SKL dalam bentuk fisik silahkan tekan tombol “Unduh SKL” 

 

➢ Setelah itu akan muncul Form TOKEN 

 

➢ Silahkan masukkan nomor TOKEN yang didapat dari Wali Kelas masing-masing 
( TOKEN bersifat PRIBADI dan RAHASIA ) dan tekan tombol “Unduh” 

➢ Jika berhasil, maka SKL akan terunduh dalam format PDF dengan ukuran kertas F4. 
Silahkan cetak SKL tersebut dan bawa ke sekolah agar disahkan oleh Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Jika ada masalah terkait akses web, perbaikan data,  maupun ketika mencetak SKL, -
silahkan hubungi Admin pada nomor berikut : 

1. Pak Windu 0857 3744 0334 (whatsapp) 

2. Pak Gede 0821 4423 4846 (whatsapp) 

3. Pak Arief 0822 4752 0741 (whatsapp) 


