
 

 
 

Persiapan Ujian Masuk MBI (UM-MBI)  
Jalur Tes Tulis 2021 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Sehubungan dengan Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung serta sebagai upaya untuk 
mencegah penyebaran Covid-19, MBI Amanatul Ummah beradaptasi dalam menyelenggarakan ujian 
masuk MBI melalui dua jenis format ujian, yakni tes online dan tes langsung. Peserta yang sudah 
mendaftar telah ditawarkan sebelumnya untuk melakukan pemilihan jenis format tes online atau tes 
langsung melalui angket yang disebarkan oleh panitia. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan adalah 
sebagai berikut :  

A. TES UMMBI ONLINE 

UMMBI online dilaksanakan sepenuhnya bergantung pada koneksi internet dan perangkat 
pendukung peserta. Ujian dilaksanakan secara ketat melalui pengawasan dua kamera secara 
bersamaan dari perangkat yang digunakan peserta.  

1 . Jadwal Pelaksanaan 
Hari/Tgl : Sabtu, 16 Januari 2021 
Pukul  : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB 
Materi Ujian : Matematika, IPA (Fisika, Biologi), B. Inggris & Tes Potensi Skolastik (TPS) 
Lokasi  : Tempat masing-masing 
 

Simulasi Percobaan Ujian dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Januar i 2021   
dari pukul 08.00 s.d 21.00 WIB 

2. Per lengkapan yang dibutuhkan: 
▪ Laptop yang kamera depannya berfungsi dan dapat terkoneksi dengan internet 
▪ Handphone/Smartphone 
▪ Koneksi Internet Wifi atau Paket data minimal kecepatan 6-10 MBps. 

Kecepatan internet ddapat dicek melalui website berikut : https://www.speedtest.net 
▪ Katu peserta Ujian Masuk MBI (UM-MBI) yang sudah dilengkapi dengan foto 
▪ Ketas kosong 
▪ Ruang Ujian yang steril dari orang lain termasuk keluarga 

 
 

 

Gambar 1 . Perlengkapan UMMBI Online 2021 

Berkaitan dengan petunjuk teknis instalasi aplikasi dan percobaan simulasi 
UMMBI online akan kami infokan menyusul 

 

Kertas kosong Kartu Peserta 
Laptop Smartphone/HP 

https://www.speedtest.net/


 

3. Gambaran UMMBI Online 

     

Gambar 2 . Ilustrasi Pelaksanaan UMMBI Online 2021 

 
▪ Pada UMMBI Online peserta akan diawasi dari dua kamera bersamaan secara real time 

secara ketat, dari laptop untuk mengawasi peserta dari depan dan dari HP/Smartphone 
untuk mengawasi peserta dari bagian belakang.  

 

B. TES UMMBI LANGSUNG 

Pelaksanaan tes UMMBI secara langsung di masa Pandemi dilakukan dengan protokol kesehatan  
Covid-19. Peserta tes UMMBI offline akan dibagi menjadi 2 shift. Pembagian jadwal shift akan 
diberitahukan menyusul bersamaan dengan ruang ujian peserta pada tanggal 14 Januari 2021.  

1 . Jadwal Pelaksanaan 
Hari/Tgl : Minggu, 17 Januari 2021 
Pukul  : Shift I    07.30 WIB s.d 10.00 WIB 

  Shift II    10.00 WIB s.d 12.30 WIB 
     peserta diwajibkan hadir 15 Menit sebelum ujian berlangsung 
Materi Ujian : Matematika, IPA (Fisika, Biologi), B. Inggris & Tes Potensi Skolastik (TPS) 
Lokasi  : Institut KH Abdul Chalim, Ds. Bendunganjati, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto 
    Link google maps : https://g.page/ikhac-ac-id?share 

2. Per lengkapan yang wajib dibawa saat ujian: 
▪ Katu peserta Ujian Masuk MBI (UM-MBI) yang sudah dilengkapi dengan foto 
▪ Alat tulis (Pensil 2B + Penghapus) 
▪ Masker Medis 3 ply/Masker KN95/Masker N95 (tidak diperkenankan menggunakan masker 

kain atau scuba) 
▪ Faceshield/Safety Glass  
▪ Sarung Tangan Karet 
▪ Hand Sanitizer Spray 
▪ Berbusana Muslim dan bersepatu rapi 

 
3. Alur  Ujian Masuk MBI Amanatul Ummah Pacet: 

• Peserta menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk ujian 
• Peserta berangkat ke Institut KH Abdul Chalim sesuai dengan jadwal yang nanti akan 

dibagikan 
• Peserta masuk ke Lokasi Ujian dicek suhu tubuh 
• Peserta registrasi kedatangan 
• Pengarahan dari Pengasuh dan Koordinator MBI Amanatul Ummah 
• Peserta masuk ke ruang ujian dengan tertib 
• Peserta mengerjakan soal ujian 
• Selesai ujian, peserta kembali ke rumah masing-masing. 

Smartphone/HP 

Laptop 

https://g.page/ikhac-ac-id?share


 

 

C. TES UMMBI LANGSUNG KHUSUS INTERNAL SMP/MTS AMANATUL UMMAH PACET 

Pelaksanaan tes UMMBI secara langsung bagi santri internal SMP/MTs Amanatul Ummah Pacet 
dilaksanakan secara langsung dan dikoordinasikan dengan pembimbing SMP/MTs terkait.  

1 . Jadwal Pelaksanaan 
Hari/Tgl : Sabtu, 16 Januari 2021 
Pukul  : 10.00 WIB s.d 12.00 WIB 
Materi Ujian : Matematika, IPA (Fisika, Biologi), B. Inggris & Tes Potensi Skolastik (TPS) 
Lokasi  : MBI Amanatul Ummah Pacet 

2. Per lengkapan yang wajib dibawa 
▪ Katu peserta Ujian Masuk MBI (UM-MBI) yang sudah dilengkapi dengan foto 
▪ Alat tulis (Pensil 2B + Penghapus) 
▪ Masker Medis 
▪ Berseragam dan bersepatu rapi 

 
 

CATATAN PENTING UNTUK PESERTA: 

• Data pemilihan tes online atau tes langsung dapat dilihat pada link berikut : 
https://admisi.mbi-au.sch.id/peserta-ummbi-gelombang-1/ 

• Bagi peserta yang berada di luar jawa disarankan untuk mengikuti tes online dibanding tes 
secara langsung mengingat adanya PSBB ketat Jawa-Bali yang berlangsung mulai tanggal 11 
Januari 2021. 

• Bagi peserta UMMBI offline diharapkan berangkat dengan menggunakan transportasi pribadi, 
menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. 

• Pengantar peserta UMMBI offline dibatasi hanya dua orang dan ketika berada di lokasi 
diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan 
dan menjaga jarak. 

• Peserta diharapkan sarapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Ujian Masuk MBI . 
• Seleksi Ujian Masuk MBI Amanatul Ummah Pacet dilaksanakan secara ketat dan 

terstandarisasi, tidak ada prioritas yang membedakan dari dalam Amanatul Ummah atau Luar 
Amanatul Ummah, semuanya ditentukan oleh nilai hasil ujian masuk yang dikerjakan oleh 
peserta. Standar minimal aman untuk diterima di MBI adalah memiliki nilai rata-rata 60 keatas 
di semua sub mata pelajaran yang diujikan. 
 

Demikian info yang dapat kami sampaikan, harap diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi 
kesalahfahaman. 
 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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