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: Informasi Penilaian Akhir Semester (PAS)
tahun ajaran 2021/2022

Surabaya, 19 Nopember 2021
Kepada
Yth. Bapak/Ibu orang tua
Peserta didik SMAN 9 Surabaya

Sehubungan dengan berakhirnya masa belajar semester gasal tahun pelajaran 2021/2022, dengan ini
SMAN 9 Surabaya akan melaksanakan Penilaian Akhir Semester (PAS) dengan ketentuan sebagai
berikut;
1.

PAS dilaksanakan di lokasi SMAN 9 Surabaya.

2.

PAS berbasis komputer dan smartphone dengan menggunakan LMS Ruang Belajar.

3.

PAS dilaksanakan tanggal 30 Nopember 2021 s.d. 9 Desember 2021.

4.

PAS dilaksanakan dalam 2 sesi.
a. Sesi 1 untuk semua siswa kelas 10 dan semua siswa kelas 11-MIPA;
b. Sesi 2 untuk semua siswa kelas 11-IPS dan semua siswa kelas 12

5.

Pembagian waktu sesi ada pada jadwal PAS

6.

Dalam satu ruang ujian maksimal 18 peserta.

7.

Peserta ujian diharapkan menyiapkan sendiri semua perlengkapannya (laptop/smartphone, alatalat tulis, handsanitizer, masker, dan lain-lainnya)

8.

Peserta ujian diharapkan menyiapkan paket data internet secara mandiri meskipun sekolah sudah
memberikan fasilitas jaringan internet.

9.

Selama mengikuti PAS, peserta ujian wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di SMAN
9 Surabaya, yaitu:
a. Masuk lokasi sekolah melalui pintu depan dan pulang sekolah melalui pintu samping.
b. Peserta ujian memakai masker medis
c. Suhu tubuh maksimum 37,0 derajat celcius
d. Tidak dalam kondisi sakit (Flu, batuk,sesak napas, demam, panas, dll)
e. Sebelum masuk kelas peserta ujian harus mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di
tempat yang telah disediakan.
f. Peserta tidak boleh berkerumun
g. Hadir ke sekolah langsung masuk ke dalam ruang ujian dan selesai mengerjakan soal langsung
pulang.

10. Jadwal PAS dan Susulan dapat diunduh di website sekolah https://sman9sby.sch.id pada menu
download;
Website:https://sman9sby.sch.id

11. Susulan diperuntukkan untuk siswa yang belum mengikuti PAS disebabkan sakit atau ijin.
12. Bagi siswa yang berhalangan hadir karena sakit atau ijin wajib melaporkan dan menyerahkan surat
sakit atau surat ijin kepada walikelas
13. Pelaksanaan Susulan dilaksanakan di SMAN 9 Surabaya
14. Bagi siswa yang tidak diijinkan orang tua /wali karena sesuatu hal yang BENAR-BENAR sangat
mendesak/penting atau karena kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan untuk
melaksanakan PAS di sekolah maka siswa yang bersangkutan diperbolehkan melaksanakan PAS
di rumah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Orang tua / wali membuat surat tidak mengijinkan hadir ke SMAN 9 Surabaya disertai dengan
alasan yang jelas dan diserahkan kepada walikelas
b. Perangkat yang digunakan ada 2 yaitu Komputer/Laptop dengan OS windows atau mac dan
perangkat berkamera. Komputer/laptop digunakan untuk pengerjaan soal PAS-BKS dan
perangkat berkamera digunakan untuk G-meet
c. Wajib

unduh

Safe

Exam

Browser

(SEB)

di

link

https://safeexambrowser.org/download_en.html. Untuk OS windows silahkan pilih versi
2.4.1. kemudian menginstallnya di perangkat komputer/Laptop yang akan digunakan PAS.
Setelah

itu

unduh

file

browser

Ujian

SMAN

9

Surabaya

ini

di

link: https://bit.ly/browser_ujiansman9sby dan letakkan di dekstopnya masing-masing. Pada
saat akan melaksanakan PAS, silahkan klik dua kali browser ujian yang sudah ada. Untuk Uji
coba browser ujian silahkan kerjakan soal simulasi yang diberikan di Ruang belajar di materi
Uji coba Browser ujian. Untuk keluar dari mode ujian Wajib melakukan simulasi dan klik link
yang muncul sesaat setelah submit.
d. Wajib unduh

aplikasi

anydesk

di

https://anydesk.com/en/downloads/windows

dan

menginstallnya di PC yang digunakan ujian
e. Selama PAS wajib G-meet dan menyalakan kamera dengan ketentuan tampak tangan, wajah,
desktop dan sekelilingnya menggunakan perangkat berkamera yang sudah disiapkan dan atau
bisa menggunakan cermin untuk menampakan tampilan dekstopnya.
f. Segala gangguan terkait dengan koneksi internet yang disebabkan oleh jaringan internet
pribadi adalah tanggung jawab masing-masing siswa.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. Semoga
Allah memberikan kesehatan dan kebugaran kepada kita beserta anggota keluarga. Aamiin
Kepala Sekolah

MUHAMMAD FADLOLI, S.Pd, MM.
NIP. 19681028 199802 1 001

Website:https://sman9sby.sch.id

Lampiran 1
SURAT PERNYATAAN ORANG TUA SISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya ;
nama

:

alamat

:

pekerjaan

:

nomor HP

:

dengan ini tidak mengijinkan anak saya,
nama

:

kelas

:

no. Absen

:

sekolah

: SMAN 9 Surabaya

dalam

kegiatan

Penilaian

Akhir

Semester

di

sekolah

dikarenakan

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun
dan siap dengan segala konskuensinya.

Surabaya, ……………………..
Orang Tua Siswa
Materai
10.000

……………………………….

Website:https://sman9sby.sch.id

Tata Tertib Peserta PAS-BKS 2021/2022

Peserta Ujian :

1.

memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (limabelas) menit sebelum ujian
dimulai;

2.

memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan;

3.

yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari Ketua
Panitia PAS-BKS, tanpa diberikan perpanjangan waktu;

4.

dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera,
kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian selain yang digunakan sebagai aplikasi PAS-BKS;

5.

mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di bagian depan di dalam ruang kelas;

6.

mengisi daftar hadir manual dan atau melalui system aplikasi PAS-BKS;

7.

masuk ke dalam (login) sistem menggunakan username dan password yang diterima dari proktor;

8.

mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian;

9.

selama ujian berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari
pengawas ruang ujian;

10. selama ujian berlangsung, dilarang:
a.

menanyakan jawaban soal kepada siapapun;

b.

bekerja sama dengan peserta lain;

c.

memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal darimanapun dan dalam bentuk
apapun;

d.

memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;

e.

menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

f.

melakukan rekam layar, screenshot multiwindows dan segala bentuk kecurangan lainnya

11. yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir diperbolehkan meninggalkan
ruangan sebelum waktu ujian berakhir dan segera pulang;
12. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ujian berakhir;
13. meninggalkan ruang PAS-BKS dengan tertib dan tenang setelah ada tanda waktu ujian berakhir;
14. Peserta PAS-BKS yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang
PAS-BKS dan dicatat dalam berita acara PAS-BKS dan
15. Peserta PAS-BKS yang melakukan kecurangan dalam menjawab soal PAS-BKS diberikan nilai
nol untuk mata pelajaran yang bersangkutan.

Panitia PAS-BKS

Website:https://sman9sby.sch.id

