
 

INFORMASI  TES SELEKSI  MUTASI MASUK SMA NEGERI 8 JAKARTA  

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

Dalam rangka untuk mengikuti pelaksanaan seleksi secara Daring bagi  peserta 

mutasi masuk di SMA Negeri 8 Jakarta, maka disampaikan beberapa hal sebagai 

berikut :  

1. Tes seleksi mutasi masuk akan dilaksanakan pada : 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 30  Desember 2020 

Waktu : Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB 

2. Sebelum pelaksanaan Tes seleksi peserta mutasi masuk wajib mengikuti Simulasi 

seleksi yang akan dilaksanakan pada : 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 29 Desember 2020 

Waktu : Pukul 15.30 s.d. 16.30 WIB 

3. Peserta Simulasi seleksi harus menyiapkan perangkat, antara lain : 

a. Laptop yang dapat terkoneksi baik selama simulasi seleksi 

b. HP yang dapat menjalankan aplikasi Zoom 

c. Disarankan menggunakan Tripod/Tongsis untuk menyangga HP selama simulasi 

seleksi berlangsung 

d. Jaringan internet/Kuota yang memadai untuk pelaksanaan Simulasi Seleksi 

e. Pastikan HP, Laptop dan powerbank sudah terisi penuh batereinya, sebelum 

simulasi seleksi dimulai. 

4. Tahapan Simulasi seleksi mutasi adalah sebagai berikut : 

laptop adalah Nomor pendaftaran_nama peserta_C1  

c) Join dengan audio dan video atau kamera dalam keadaan aktif/on 

d) Siapkan tripod/Tongsis, aktifkan HP, klik zoom dengan ID yang sama dan ketik 

identitas dengan format Nomor pendaftaran_nama peserta_C2 . Letakkan HP di 

Tripod/Tongsis dalam posisi landscape dan posisikan tripod tersebut searah 

jarum jam angka 4 sehingga sebagian badan dan layar laptop terlihat dalam 

ruang zoom. 

e) Alamat IP, Username dan password simulasi  seleksi akan diberikan oleh proctor 

pada saat simulasi seleksi di ruang chat zoom meeting.  

f) Setiap ruang zoom ditemani oleh satu orang proctor. Jika ada kendala teknis 

dapat disampaikan kepada masing-masing proctor. 

5. Informasi selanjutnya akan disampaikan pada saat simulasi seleksi 

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih 

 

                     Jakarta, 28 Desember 2020 

                        Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, 

   

 

                        

                                                                             Rita Hastuti, M.Pd. 

                                                                                    NIP 196403031999032001 

 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  

DINAS PENDIDIKAN  

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 
Alamat : Jl. Taman Bukitduri Tebet Jakarta Selatan,  TLP. 021-8295455, FAX. 021-8351782 

Website : www.sman8jkt.sch.id email info@sman8jkt.sch.id 

J A K A R T A 
Kode Pos. 12840 

J A Y A  R A Y A 

a) Buka laptop, klik aplikasi zoom dan join dengan : 

      Meeting ID   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Password    : xxxxxxxxxxxxxxxxx
b) Format Identitas atau nama peserta Simulasi seleksi  di zoom meeting pada 

http://www.sman8jkt.sch.id/

