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Setiap peserta wajib menggunakan PC/Laptop yang bisa terhubung dengan internet dan HP yang
menggunakan kamera untuk ZOOM.
Setiap peserta yang sudah mengirim e-mail dan No. HP/Wa yang aktif, karena soal di kirim melalui
e-mail tersebut. Panitia anggap semua ini sudah aktif/valid sesuai data yang sudah panitia terima
pada saat pendaftaran.
Pada perangkat pastikan telah menginstal Aplikasi Zoom meeting dan google chrome update-an
atau versi terbaru.
Peserta wajib mengenakan seragam sekolah pada saat ujian.
Peserta hanya dapat mengikuti ujian sesuai waktu yang telah ditentukan, tidak ada penambahan
waktu maupun ujian susulan bagi peserta yang terlambat atau mengalami gangguan koneksi
internet dan gangguan teknis lainya.
Peserta wajib telah bergabung ke zoom yang sesuai pembagian zoom yang telah ditentukan panitia
30 menit sebelum waktu ujian sesuai jadwal yang telah di tentukan panitia. Dan langsung masuk ke
room yang telah ditentukan oleh panitia. Apabila salah masuk zoom/ruangan peserta akan gugur.
Pada saat ujian di sekitar peserta tidak diizinkan ada orang lain ataupun keributan yang dapat
mengganggu berlangsungnya ujian.
Pastikan koneksi internet anda sangat baik. Panitia tidak bertanggung jawab atas permasalahan
yang disebabkan gangguan koneksi internet peserta.
Ujian dilaksanakan serentak menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB). Peserta yang berada di
lokasi dengan zona selain WIB agar dapat menyesuaikan dengan WIB.
Nama pada zoom meeting diubah menjadi Nomor Ruangan_Nama Peserta (Contoh : 2_Jaya
Kususma).
Selama ujian berlangsung peserta wajib membuka kamera dan mikrofon di zoom meeting. Apabila
kamera mati lebih dari 30 detik, maka peserta akan mendapatkan peringatan dari pengawas.
Pastikan laptop/komputer yang dipakai untuk ujian memiliki akun gmail aktif dan kamu tahu
passwordnya, agar bisa mengakses soal ujian. Peserat silahkan cek ulang e-mail masing-masing
memastikan aktif e-mailnya di laptop.
Pengawas berwenang menggugurkan peserta dari seleksi jika ada gerakan dan suara mencurigakan.
Peserta dilarang menggunakan catatan, melihat buku, dan mencari jawaban di internet, bertanya
pada orang lain, dibantu atau diwakilkan orang lain, maupun melakukan bentuk kecurangan lainnya
selama mengerjakan ujian.
Peserta dilarang mengambil gambar halaman ujian, menyalin atau menyebarkan soal ujian.
Peserta dilarang menggunakan kalkulator.

