
PENGARAHAN TES 
MUTASI

Tata Tertib dan Teknis Pelaksanaan Tes Mutasi SMAN 

8 Jakarta



TATA TERTIB PESERTA SELEKSI MUTASI MASUK SMAN 8 JAKARTA 
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022

1. Peserta hadir di sekolah 45 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian (pukul 12.15 

WIB)

2. Peserta wajib scan aplikasi PeduliLindungi saat masuk ke SMA Negeri 8 Jakarta.

3. Peserta wajib menaati protokol kesehatan dengan ketat.

4. Peserta ujian mengenakan seragam sekolah hari senin.

5. Wajib membawa laptop, kabel rol dan menyiapkan paket data dan membawa alat

tulis (1 pulpen/pensil).

6. Ujian dimulai pukul 13.00 di SMA Negeri 8 Jakarta

7. Peserta memasuki ruang ujian pada pukul 12.30

8. Keterlambatan maksimal 30 menit dan tidak mendapatkan tambahan waktu

mengerjakan soal (Maksimal pukul 13.30 WIB).

9. Selain peserta ujian dilarang masuk ke SMA Negeri 8 Jakarta.



TATA TERTIB PESERTA SELEKSI (Lanjutan)

10. Peserta mengutamakan pendidikan karakter dan menjunjung tinggi integritas, 

maka peserta dilarang :

a. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun

b. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal

c. Melakukan browsing/mencari jawaban soal melalui daring

d. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain

e. Membawa jam tangan dan senjata tajam

11. Peserta yang terbukti mengabaikan integritas, akan mendapatkan sanksi dari

panitia mutasi.



TIMELINE

Waktu Keterangan

....      – 12.15 Peserta sudah hadir di sekolah

12.15 – 12.30 Peserta masuk ke ruangan tes

12.30 – 12.50 Peserta menyiapkan laptop dan keperluan lainnya di kelas

12.50 – 13.00 Peserta mendengarkan arahan panitia, lalu login ke CBT

13.00 – 15.30 Peserta melaksanakan tes mutasi

15.30 – selesai Peserta meninggalkan SMA Negeri 8 Jakarta



• Masuk melalui gerbang utama

• Lantai 1 tidak digunakan untuk tes

Denah Ruang Peserta Mutasi Masuk



Denah Ruang Peserta Mutasi Masuk

No. Peserta Ruangan

XIMIPA2022 001 – XIMIPA2022 019 R.1

XIMIPA2022 020 – XIMIPA2022 037 R.2

XIPS2022 001 – XIPS2022 013

R.3
XIIPS2022 001 – XIIPS2022 007



No. Peserta Ruangan

XMIPA2022 001 – XMIPA2022 020 R.4

XMIPA2022 021 – XMIPA2022 040 R.5

XMIPA2022 041 – XMIPA2022 060 R.6

XMIPA2022 061 – XMIPA2022 081 R.7

XMIPA2022 082 – XMIPA2022 101 R.8

XMIPA2022 102 – XMIPA2022 121 R.9

XMIPA2022 122 – XMIPA2022 142 R.10

XMIPA2022 143 – XMIPA2022 163 R.11

XMIPA2022 164 – XMIPA2022 184 R.12

Denah Ruang Peserta Mutasi Masuk



Persiapan Sebelum Masuk Ruangan

■ Peserta tes mutasi harus mempersiapkan:

– Laptop dan Charger

– Kabel extension

– Paket data/kuota internet cadangan

– Alat tulis pribadi (Tidak perlu bawa kertas 

coretan, akan disediakan)

– Hand Sanitizer

– Masker cadangan

■ Peserta tes harus selalu menjaga jarak saat di 

luar/dalam ruangan

■ Pastikan daya laptop dan HP sudah terisi 

penuh untuk ujian +/- 2,5 jam



Persiapan di Dalam Ruangan sebelum 
Tes Dimulai

■ Peserta tes masuk ruangan pukul 12.30 WIB, 30 menit sebelum tes mutasi.

■ Peserta tes duduk sesuai dengan nomor peserta yang ditempel di meja.

■ Peserta tes wajib mengisi daftar hadir tertulis yang diedarkan pengawas.

■ Peserta tes wajib mengatur laptop masing-masing hingga siap membuka CBT di browser 
masing-masing, termasuk mengatur kabel charger bagi laptop yang membutuhkan 
(Gunakan browser Chrome atau Firefox).

■ Peserta tes wajib MENUTUP / UNINSTALL aplikasi chat di laptop (Line, WA, Telegram 
web, dll). Jika SAAT UJIAN ada aplikasi selain browser CBT yang dibuka / terbuka BAIK 
SENGAJA/TIDAK, maka akan dianggap sebagai pelanggaran tata tertib, diberi 
peringatan, dan dimasukkan ke dalam laporan berita acara ujian.

■ Peserta tes wajib menon-aktifkan nada dering HP masing-masing.

■ Jika ada kendala teknis, laporkan ke pengawas ruangan. Pengawas akan meneruskan ke 
tim teknisi



Persiapan Koneksi Internet

■ Koneksi internet utama yang digunakan adalah 

Wifi Kelas. Silakan gunakan sinyal yang terkuat.

■ Password Wi-Fi kelas: CLQ1663E
■ Jika koneksi dirasa lambat, silakan gunakan 

paket data / Wifi Tethering masing-masing 

dengan meminta ijin terlebih dulu ke pengawas.

(contoh nama wifi)



Login ke CBT

■ Peserta tes login ke aplikasi CBT 

10 menit sebelum tes.

■ Alamat CBT: 

http://sman8jkt.xyz
(tidak pakai www)

■ Detail login:

– Saat simulasi: username dan 

password adalah

Kelas + No. Pendaftaran

Contoh: XMIPA2022xxx

– Saat hari H: username dan 

password ada di kartu login, akan

diberikan pengawas sebelum

tes dimulai.

Tampilan CBT SMAN 8 Jakarta

http://sman8jkt.xyz/


Setelah Login CBT

No. peserta

Nama Peserta

Pastikan identitas benar

Baca petunjuk

Dengan baik



Setelah Login CBT

No. peserta

Nama Peserta

Pastikan identitas benar

Jika ada kesalahan nama 

dan/atau nomor peserta, 

harap segera hubungi 

Bu Amel (0878-8026-2900)



Setelah Login CBT

No. peserta

Nama Peserta

Pastikan 

Soal sudah

Muncul di

Bagian ini

Kerjakan hanya

PILIHAN GANDA



Tampilan Saat Mengerjakan Soal

Daftar soal
Detail

Soal

dan 

Opsi



Setelah Mengerjakan Soal

■ Centang

Pernyataan

berikut, kemudian

klik tombol SELESAI

■ Jawaban betul dan 

salah akan ditampilkan

SILAKAN CATAT

■ NILAI AKHIR yang dipakai 

adalah

40% Rata-rata rapor 

+ 

60% Nilai tes mutasi

■ Peserta tes dipersilakan 

meninggalkan ruangan tes setelah diizinkan pengawas



Kendala yang mungkin muncul dan 
solusinya

Kendala Solusi

Tidak bisa login (salah password) Cek kembali username dan password, jika masih gagal 

silakan lapor pengawas

Tidak bisa login (Status ON/OFF) Lapor ke pengawas, pengawas meneruskan ke teknisi

Soal tidak muncul Refresh CBT dengan tombol refresh atau tekan tombol F5

di keyboard

Ter-logout dan tidak bisa login kembali Lapor pengawas, teknisi akan me-reset login

Timer hilang Lanjut kerjakan soal, soal akan ditutup sesuai waktu tes 

selesai

Tidak sempat tekan SELESAI waktu 

keburu habis

Jawaban tetap tersimpan sesuai kondisi akhir



TERIMA
KASIH


