
TATA TERTIB  PESERTA SELEKSI MUTASI MASUK SMAN 8 JAKARTA  

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

1. Peserta menyiapkan perangkat daring tigapuluh (30) menit sebelum seleksi 

dimulai di rumah masing-masing 

2. Mengenakan pakaian seragam asal sekolah sesuai hari seleksinya. 

3. Mengatur posisi duduk dan kamera hp searah jarum jam angka 4 atau posisi 

samping belakang sehingga sebagian badan dan layar laptop terlihat dalam ruang 

zoom. 

4. Memasuki ruang zoom yang telah disediakan pada pukul 07.40 WIB 

menggunakan dua perangkat (hp dan laptop). Ujian dilaksanakan pada Rabu, 14 

Juli 2021 dimulai pukul 08.00 WIB. 

5. Menggunakan format nama di zoom yaitu : Jurusan_C1/C2_Nama lengkap, 

Contoh : IPA_C1_Annisa(untuk Laptop) dan IPA_C2_Annisa(untuk HP). 

Link dan ID Zoom Meeting yang digunakan sebagai berikut : 

https://us02web.zoom.us/j/8394346294?pwd=dFh0U0wzckprUTJWdTBvN09Uek

xFUT09 

Meeting ID: 839 434 6294 

Passcode: bukitduri8 

6. Mendapat arahan dan pengkondisian dari Proktor ruangan : 

a. Tata Tertib peserta 

b. Jumlah soal 

c. Durasi mengerjakan 

d. Jika terjadi kendala teknis 

7. Peserta berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan soal 

8. Menggunakan password yang akan diinfokan melalui chat room 

9. Log-in ke dalam cbt-8 

10. Durasi pengerjaan soal semua mata pelajaran 150 menit dan diujikan dengan 

urutan sebagai berikut : 

Urutan Mapel 
yang diujikan 

IPA IPS 

Ke-1 Matematika Matematika 

Ke-2 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 

Ke-3 Fisika Ekonomi 

Ke-4 Biologi Sosiologi 

Ke-5 Kimia Geografi 

 
11. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal wajib klik Submit dan Log Out 
12. Peserta yang waktu pengerjaannya sudah berakhir, sIstem akan menutup secara 

otomatis dan data peserta didik tersimpan 
13. Peserta mengutamakan pendidikan karakter dan menjunjung tinggi integritas, 

maka peserta dilarang: 
a. Mematikan kamera/video dan audio laptop dan HP selama seleksi 
b. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun 
c. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal 
d. Melakukan browsing/mencari jawaban soal melalui daring 
e. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain 

14. Peserta diperkenankan keluar dari breakout zoom paling cepat pada pukul 10.15 WIB 
15. Seluruh aktifitas selama test direkam dan dicatat 
16. Peserta yang terbukti mengabaikan integritas, mendapatkan sanksi dari sekolah. 

Jakarta, 12 Juli 2021 
Kepala SMA Negeri 8 Jakarta 
 
 
 
 
 
Rita Hastuti, M.Pd 
NIP. 196403031999032001 
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