Cara Pendaftaran PPDB Online Dinas Pendidikan Kota Palopo
Begitu banyak calon siswa yang bertanya tentang cara mengisi formulir PPDB Online tahun 2016
sehingga kami berinisiatif memberi tutorial pendaftaran PPDB Online pada tahun ini :
1. Bukalah laman website : ppdb.palopokota.go.id lalu klik Pendaftaran SMA/SMK seperti dibawah
ini :

2. Apabila Calon siswa Asal Dalam Kota Klik login warna Hijau sebelah kiri dan bila Calon siswa Asal
Sekolah diLuar Kota Palopo klik Daftar warna Merah

3. Ketika telah memilih login seperti diatas maka diarahkan untuk Calon siswa dari dalam Kota
Palopo dengan memasukkan Nomor Registrasi dan Password yang diberikan dari sekolah asal
SMP masing-masing siswa.

4. Setelah masuk, maka akan diarahkan kehalaman dashboard ppdb online 2016 seperti dibawah
ini:

5. Klik Menu Syarat & Ketentuan seperti dibawah ini lalu baca isinya dan cek list lalu simpan bila
menyetujui ketentuan yang ada.

6. Klik biodata dan lengkapi isinya setelah itu simpan

7. Klik Menu Daftar Nilai, lalu klik Edit Data untuk memasukkan nilai Raport Semester 5 dan Nilai
UN

8. Masukkan Nilai sesuai kebutuhan daftar dibawah ini, lalu klik simpan :

9. Klik Menu Pilihan Sekolah, lalu klik edit Data untuk memilih sekolah yang diinginkan

10. Pilihlah sekolah pilihan sesuai prioritas pertama dan kedua, dan pilihlah Jurusan Prioritas
Pertama dan Kedua bila memilih sekolah SMK, klik Simpan.

11. Klik Menu Finalisasi lalu cek list kotak yang disediakan lalu simpan untuk menyelesaikan proses
pendaftaran. (catatan: apabila selesai proses ini selesai disimpan maka tidak bisa lagi diubah isi
mulai proses edit biodata sampai pilihan sekolah)

12. Klik menu Cetak Formulir, lalu cetaklah Sekolah Pilihan Pertama dan cetak juga Sekolah Pilihan
Kedua untuk disetor masing-masing ke sekolah bersangkutan

13. Cetak sesuai tanda cetak disebelah kanan atas

14. Atau Download file pdf untuk disimpan filenya di seperti gambar dibawah ini:

Demikian tutorial pendaftaran PPDB Online Dinas Pendidikan Kota Palopo. Semoga bermanfaat.

