
TATA CARA PENGISIAN 
FORMULIR PENDAFTARAAN 
SELEKSI MUTASI TAHAP II  
SMA NEGERI 50 JAKARTA 



1. Peserta membuka web SMA NEGERI 50 JAKARTA 
(sman50-jkt.sch.id) dan mengklik link form pendaftaran. 

Klik link ini 



2. Peserta mengisi alamat email pada form pendaftaran. 

Catatan: 

Peserta mengisi dengan alamat email pribadi dan aktif. 

ALAMAT EMAIL 



3. Peserta mengisi identitas secara lengkap di form 
pendaftaran 

Klik untuk lanjut ke halaman berikutnya 

NAMA 

ASAL SEKOLAH 

NO. HANDPHONE 

KELAS DIPILIH SESUAI JURUSAN 



4. Peserta mengisi data nilai sesuai raport.  

Catatan : 

1. Untuk mata pelajaran umum diisi dengan 2 digit angka. 

Contoh (88 atau 90) 

2. Untuk mata pelajaran lintas minat diisi dengan 

menyertakan nama mata pelajarannya. Contoh 

(bahasa jepang_88) 

3. Untuk kelas IPS mapel Ekonomi, Geografi, Sosiologi 

termasuk mapel umum. 

4. Untuk kelas IPA mapel Biologi, Kimia, Fisika termasuk 

mapel umum. 

Mapel Umum 

Mapel Umum 

Mapel Umum 

Mapel Lintas Minat 

Mapel Lintas Minat 

Mapel Biologi 

merupakan lintas minat 

karena ada di kelas IPS 



5. Peserta menyatakan bertanggungjawab atas isian data.  

Catatan: 

• Jika peserta menjawab “YA” maka peserta dapat 

melanjutkan ke halaman berikutnya. 

• Jika peserta menjawab “TIDAK” maka peserta akan 

kembali ke halaman awal dan tidak dapat melanjutkan 

ke halaman berikutnya. 



6. Peserta mengisi lembar konfirmasi.  

Klik “Ya” kemudian klik “Berikutnya” untuk ke halaman selanjutnya 



7. Peserta mengunggah file raport (lembar nilai pengetahuan dan 
keterampilan saja).  

Klik “tambahkan file” kemudian masukan  

File raport yang sudah diberi nama siswa 

Ketika sudah dimasukan file raport maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

Terakhir klik “kirim” 



Contoh file raport yang diunggah (lembar nilai pengetahuan dan 
keterampilan saja).  

Lembar Pengetahuan Lembar Keterampilan 

Contoh nama file raport : 

 ahmadtaufiq_raport1 
Contoh nama file raport : 

 ahmadtaufiq_raport2 



8. Peserta memastikan bahwa formulir sudah terkirim dan 
terekam yaitu setelah muncul tampilan sebagai berikut : 

https://chat.whatsapp.com/CTm0HnwMImjGLur8SZrc95  

https://chat.whatsapp.com/CTm0HnwMImjGLur8SZrc95 

Klik link berikut untuk 

memastikan peserta bergabung 

di grup WA peserta mutasi  

tahap 2 SMAN 50 Jakarta  

Link grup WA peserta mutasi tahap 2 SMAN 50 Jakarta : 

https://www.google.com/url?q=https://chat.whatsapp.com/CTm0HnwMImjGLur8SZrc95&sa=D&ust=1610380851815000&usg=AFQjCNHfiFouI2emrvylBGOUA1BemcHdwQ
https://www.google.com/url?q=https://chat.whatsapp.com/CTm0HnwMImjGLur8SZrc95&sa=D&ust=1610380851815000&usg=AFQjCNHfiFouI2emrvylBGOUA1BemcHdwQ


NARAHUBUNG: 
BAPAK AZMI (081282258849) 

BAPAK SAEPURROHMAT(085714225548) 
IBU SITI NURALIF (081221548533) 


