ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
ATRO NUSANTARA JAKARTA T.A 2020/2021 GELOMBANG KE-1

1. Calon mahasiswa baru melakukan pendaftaran di
https://atronusantara-jakarta.ecampuz.com/eadmisi/
2. Klik daftar

3. Isi data yang dibutuhkan pada kolom yang tersedia (kolom dengan tanda * wajib diisi)

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Klik cetak bukti pembayaran pada halaman selanjutnya
Memperoleh akun dan password untuk masuk ke portal pendaftaran mahasiswa baru.
Lakukan pembayaran dengan jumlah dan nomer rekening sesuai tertera paka kartu pendaftaran
Kirimkan bukti pembayaran ke email : atronjakarta@yahoo.com atau via WA ke nomor : 081218900547
untuk aktifasi akun pendaftaran mahasiswa baru. Akun akan aktif 1 x 24 jam setelah pengiriman bukti
pembayaran
Login ke https://atronusantara-jakarta.ecampuz.com/eadmisi/ dengan akun dan password yang diperoleh
Isikan data dan informasi yang dibutuhkan (kolom dengan tanda * wajib diisi)
Cetak kartu ujian
Pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan, calon mahasiswa mengikuti ujian tulis melalui google
form. Link googe form akan dikirim melalui WA atau email calon mahasiswa yang terdaftar di panitia.
Google form tidak bisa dibuka sebelum dan sesudah waktu pelaksanaan ujian dan akan tertutup dengan
sendirinya jika waktu ujian telah habis.
Calon mahasiswa baru diharuskan melakukan uji kesehatan di Rumah Sakit di daerah masing-masing. Uji
kesehatan yang harus dilakukan adalah :
a. Rontgen Thorax (paru)
b. Tes darah untuk hepatitis
c. Buta warna

14. Hasil uji kesehatan dikirim ke email : atronjakarta@yahoo.com dilengkapi dengan surat pernyataan
keaslian hasil uji kesehatan dan surat penyataan calon mahasiswa baru paling lambat 3 hari setelah
pelaksanaan uji tulis. Surat pernyataan keaslian hasil uji kesehatan dapat diunduh disini dan surat
penyataan calon mahasiswa baru disini. Jika sampai batas waktu yang ditentukan hasil ujian dan surat
pernyataan belum dikirim, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian masuk ATRO Nusantara.
15. Pengumuman kelulusan dapat dilihat di https://atronusantara-jakarta.ecampuz.com/eadmisi/ 5 hari
setelah pelaksanaan ujian tulis.
16. Jika dinyatakan lulus, calon mahasiswa diwajibkan melakukan daftar ulang dengan membayar seluruh
biaya awal kuliah sebesar Rp. 18.900.000,- ke rekening 166000160 Atas nama Pendidikan Kesehatan
Nusantara PT
17. Bukti pembayaran dapat dikirim ke email atronjakarta@yahoo.com atau via WA ke nomor 081218900547
paling lambat 10 hari kerja setelah pengumuman kelulusan
18. Jika pada batas waktu yang ditentukan belum melakukan pembayaran, maka calon mahasiswa baru
dianggap mengundurkan diri.
19. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan pembayaran biaya awal kuliah,
menunggu info selanjutnya untuk pelaksanaan orientasi mahasiswa baru
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