
 

Juknis & Tata Tertib Peserta babak Final 
KOMPETISI TRY OUT AKBAR NASIONAL UTBK SBMPTN 2022 

 

 

A. KETENTUAN PESERTA BABAK FINAL 

1. Peserta adalah pemenang babak penyisihan kompetisi Try Out Akbar Nasional UTBK SBMPTN 

2022 per wilayah sesuai dengan hasil keputusan pemenang babak penyisihan kompetisi yang 

dikeluarkan oleh panitia pada tanggal 25 Januari 2022 melalui acara zoom meeting 

Pengumuman babak final dan di website bintangpelajar.com. 

2. Saat pelaksanaan babak final, diharapkan berpakaian rapi, dan sopan. Khusus Muslim, 

menutup aurat sesuai ketentuan agama. 

 

B. TATA TERTIB PESERTA BABAK FINAL 

1. Peserta Babak Final kompetisi mempersiapkan hal-hal berikut sebelum babak final 

dilaksanakan: 

a. Menyediakan dua Gadget (2 HP Atau HP + Laptop). Satu gadget untuk pengawasan 

pengerjaan TO melalui zoom meeting, dan satu gadget untuk pengerjaan TO UTBK.  

b. Mempersiapkan nama akun dan password sesuai yang dikirimkan oleh sistem via 

email siswa. 

c. Memastikan tempat pelaksanaan TO memiliki sinyal jaringan internet yang kuat. 

d. Mempersiapkan Username dan password sesuai yang dikirimkan oleh sistem via email 

siswa. 

e. Menginstal aplikasi zoom di HP atau laptop. 

f. Peserta sudah bergabung ke grup wa sesuai dengan grup yang ditentukan. 

g. Peserta sudah melakukan update event TO menjadi "BABAK FINAL TRY OUT AKBAR 

NASIONAL UTBK SBMPTN 2022". Tata cara update event, bisa lihat lampiran 1.  

2. Babak final dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 pukul 08.00 – 12.00 WIB. 

3. Jumlah soal : 60 soal TPS, 15 Soal B. Inggris dan 60 soal TKA Saintek (Matematika, Fisika, Kimia, 

Biologi) dan 60 Soal TKA Soshum (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi).  

4. Durasi pengerjaan : 86 Menit TPS, 19 Menit B. Inggris dan 76 menit TKA 

5. Penilaian menggunakan Sistem Item Response Theory (IRT). 

6. Seluruh siswa mengerjaan soal Try Out secara online, bisa menggunakan browser di 

Dekstop maupun browser di mobile. 

7. Peserta sudah masuk ke dalam ruangan zoom meeting 30 menit sebelum babak final di 

mulai. Peserta yang datang terlambat tidak mendapatkan perpanjangan waktu. 

8. Peserta diharuskan untuk absen melalui pengawas dengan merename nama akun zoomnya 

dengan tulisan “No Urut Peserta_Nama Peserta _Sekolah”. 

9. Saat Pelaksanaan babak final, peserta wajib menyalakan kamera dan jika diperlukan 

menyalakan mic zoomnya. Dan wajib mengerjakan soal secara mandiri di tempat yang 

tenang (tidak berisik). 

10. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Silahkan sediakan kertas untuk 

corat-coret. 

11. Peserta tidak boleh ijin meninggalkan tempat duduknya kecuali untuk keperluan ke toilet. 

Maksimal hanya diberikan 2x kesempatan selama pelaksanaan babak final. Cara ijin, klik 

tombol tangan di menu bagian atas. Dan tulis “ijin ke Toilet” di kolom chat zoomnya. 



 

12. Peserta akan didiskualifikasi jika: 

a. Terlihat bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya 

b. Terdengar bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya 

c. Mematikan video zoom atau tidak masuk ke room zoom yang disediakan 

d. Terlihat digantikan oleh orang lain 

e. Mengerjakan soal babak final kompetisi di luar waktu yang ditetapkan 

13. Peserta tidak langsung didiskualifasi apabila keluar dari Room zoom karena kendala 

jaringan hingga 3x.  

14. Untuk Siswa dari wilayah yang memiliki Zona waktu WITA dan WIT, diperbolehkan untuk 

melaksanakan solat dzuhur ditengah pelaksanaan Babak final kompetisi. Ada tambahan 

waktu 15 Menit. Hal-hal yang boleh dilakukan adalah sbb: 

a. Peserta tidak boleh menonaktifkan video zoom meeting saat jeda solat dzuhur. 

b. Peserta langsung melaksanakan solat dzuhur dan kembali lagi masuk ke room Zoom 

meeting saat solat dzuhur selesai. 

c. Jika peserta dalam kondisi berhalangan melaksanakan solat Dzuhur, maka peserta 

boleh langsung mengerjakan ujian bagian ke 2. 

15. Saat pelaksanaan babak final diperbolehkan untuk minum, boleh untuk makan makanan 

ringan saat jeda antar subtest. Namun tidak diperbolehkan untuk makan besar. 

16. Pelaksanaan TO berakhir sesuai jam yang ditetapkan panitia. Aplikasi akan tertutup 

otomatis dan jawaban juga akan tersimpan otomatis.  

17. Tidak ada penambahan waktu jika ada kendala yang disebabkan oleh peserta, seperti 

karena sinyal, HP ngehang, lemot, dsb. 

18. Apabila ada kendala maka dapat disampaikan kepada pengawas melalui grup wa yang ada. 

Atau melalui chat zoom. 

 

C. KETENTUAN LAINNYA  

1. Penilaian dan Penentuan Juara Babak Final  

a. Pemenang adalah siswa kelas 12 yang memiliki Skor UTBK tertinggi 

b. Tidak ada pemisahan Peminatan Saintek dan Soshum pada pemilihan pemenang 

c. Apabila ada beberapa siswa dengan nilai rata-rata tertinggi yang sama, maka 

pemenang ditentukan oleh hal berikut: 

1) Skor TPS lebih tinggi 

2) Nilai Fisika pada Peminatan TKA atau nilai Ekonomi pada peminatan Soshum 

3) Umur yang lebih muda 

2. Pengumuman hasil babak final dan penyerahan hadiah secara simbolis akan diumumkan 

pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 10.00 melalui Zoom meeting, live youtube BP dan TV 

muhammadiyah. 

3. Pengiriman hadiah insya Allah akan mulai dilaksanakan pada tanggal 5-15 Februari 2022.  



 

Lampiran 1.  
 

 

 

 

MENGUBAH EVENT PADA BABAK FINAL  

TRY OUT AKBAR NASIONAL UTBK SBMPTN 2022 
 

1. Masuk ke website https://tryout.bintangpelajar.com/auth  

2. Login menggunakan username dan password masing-masing 

 
3. Pilih menu Profile yang ada di sebelah kiri 

 

https://tryout.bintangpelajar.com/auth


 

 

 

 

 

 

4. Klik Tombol Hijau yang bertuliskan Update Biodata 

 
 

5. Pastikan semua kolom sudah terisi dengan benar. Silahkan ubah Event Try Out menjadi 

BABAK FINAL TRY OUT AKBAR NASIONAL UTBK SBMPTN 2022 

 



 

 

 

 

 

6. Jika semua kolom sudah terisi dengan benar, kemudian klik Update. 

 
 

7. Setelah itu akan Kembali ke halaman utama dan perubahan Anda telah tersimpan. 

8. Soal akan dibuka pada Sabtu, 29 Januari 2022 jam 08.00 – 12.15 WIB 

 


