PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN ( MGMP )SMP/MTs
BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, MATEMATIKA DAN IPA
PANITIA TES UJICOBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK SMP
Sekretariat : SMP Negeri 245 Jakarta, Jln. H. Mohtar Raya, Petukangan Utara, pesanggrahan
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Nomor
Perihal

: 12/ TUKPD/2012
: Edaran 2

1 Maret 2012

SURAT EDARAN
Diberitahukan kepada seluruh panitia TUKPD II tingkat kota dan Kecamatan bahwa :
1. Sampul besar berisi 20 exs. ( paket A : 10 exs dan paket B : 10 exs )
Sampul kecil berisi 6 exs. ( paket A : 3 exs dan paket B : 3 exs )
2. Penulisan nomor peserta seperti yang tercantum pada simdik.info ( contoh :
4105001 41 : kode sanggar pesanggrahan, 05 : kode sekolah SMPN 245 dan 001 :
nomor urut siswa )
3. Penulisan Paket A atau B adalah sebagai berikut A: untuk nomor ganjil dan B: untuk
nomor genap serta agar pada kolom LJK nomor urut 100 dihitamkan huruf A atau
B sesuai dengan paket yang dikerjakan.
4. Soal akan di drop di sekretariat tingkat kota Administrasi 2 hari sebelum
pelaksanaan.
5. Soal dapat diambil oleh panitia kecamatan 1 hari sebelum pelaksanaan.
6. Soal dapat diambil oleh panitia sekolah setiap hari pelaksanaan ( tiap hari satu mata
pelajaran/ sesuai dengan jadwal )
7. Sekolah penyelenggara mengembalikan LJK ke panitia sanggar paling lambat 1 jam
setelah pelaksanaan
8. Hasil Pengoreksian diberikan ke sekolah penyelenggara satu hari setelah
pelaksanaan
9. Korektor tingkat sanggar melaporkan hasil koreksian ke Bp Suripto/Bp. Muh Husen
setelah selesai mengoreksi.
10. Peserta TUKPD II dimohon membuat surat perjanjian untuk mengerjakan soal
dengan jujur ( form lihat simdik.info/ bisa dibuat form sendiri oleh sekolah )
Demikian informasi ini disampaikan, atas kerja sama bapak/ Ibu diucapkan terima kasih

Panitia Tes Ujicoba Kompetensi Peserta Didik
Ketua

sekretaris

Dra. Hj.Ruliah Lestari, M.M.Pd
NIP. 195502281977112001

Drs. H. Joko Suramto, M.Pd
NIP.196105041981031003

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ........
No. Ujian :.........
SMP
:.........
Berjanji akan mengerjakan soal TUKPD 2/ Ujian dengan sejujur jujurnya.
Demikian surat perjanjian ini saya buat dan apabila saya berlaku tidak jujur maka saya bersedia
menerima sangsi dari sekolah.
Jakarta,

........

2012

Peserta TUKPD2 /Ujian

...............................
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