PENGUMUMAN
NOMOR: 094/PMA-DIR/UM/VII/2021
TENTANG
HASIL SELEKSI TAHAP II
CALON MAHASISWA PROGRAM REGULER
POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
Berdasarkan hasil seleksi Tahap II - Seleksi Wawancara oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Polman Astra, maka bersama ini diumumkan peserta tes yang berhak mengikuti seleksi tes kesehatan.
Bagi para peserta yang namanya tercantum dalam daftar terlampir, harap memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Bagi peserta area Jabodetabek, tes kesehatan dilakukan di Laboratorium Klinik PRAMITA (daftar
cabang terlampir) dengan periode pelaksanaan 17 s/d 21 Juli 2021. Biaya tes kesehatan sebesar
Rp 475.000,- dibayarkan langsung kepada petugas di Klinik PRAMITA. Mohon informasikan kepada
pihak Klinik PRAMITA agar softcopy hasil tes kesehatan dikirimkan ke email
pmb@polman.astra.ac.id dengan format pdf, sedangkan berkas aslinya dapat diambil oleh peserta.
2. Bagi peserta luar Jabodetabek yang tempat tinggalnya tidak ada cabang Klinik PRAMITA terdekat
dapat melaksanakan tes kesehatan di RS/Laboratorium Klinik lainnya dengan membawa surat
pengantar tes kesehatan terlampir. Softcopy berkas tes kesehatan lengkap (scan/foto) harap
dikirimkan melalui email pmb@polman.astra.ac.id berupa hasil laboratorium lengkap, resume dokter
dan foto rontgent.
3. Hasil lengkap tes kesehatan ditunggu selambatnya hari Kamis, 22 Juli 2021, apabila hasil lengkap
belum diterima panitia PMB, maka peserta dianggap mengundurkan diri dari seleksi PMB program
reguler.
4. Peserta dengan status cadangan tidak melakukan tes kesehatan. Panitia akan melakukan
konfirmasi via telepon apabila ada peserta yang tidak melanjutkan ke tahap seleksi tes kesehatan
atau dinyatakan gagal dalam seleksi tes kesehatan. Panggilan cadangan dilakukan berdasarkan
nomor urut cadangan.
Apabila ada hal yang kurang jelas dan dipertanyakan, harap menghubungi Panitia PMB melalui pesan
whatsapp di nomor 0812-9558-2134, chat box di website PMB atau email ke pmb@polman.astra.ac.id
Pengumuman ini bersifat final dan mohon diperhatikan untuk pengumuman selanjutnya.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan.
Jakarta, 16 Juli 2021
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