PERSYARATAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR TES TULIS
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Diumumkan kepada siswa lulusan SLTA program eksakta bahwa Sekolah Tinggi Teknologi
Nuklir Yogyakarta menerima pendaftaran Mahasiswa Baru non ikatan dinas Jalur Tes Tulis.
Pendaftaran dimulai dari tanggal 9 April s.d. 9 Juni 2020 dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia, usia maksimum 22 tahun atau Warga Negara Asing yang
memperoleh izin belajar dari Kemdikbud;

2. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna baik total maupun parsial, dibuktikan
dengan surat keterangan dokter (dikumpulkan bersama berkas pendaftaran dengan
format zip maksimal 2MB).
Apabila terdapat kendala dalam mendapatkan surat keterangan sehat dan surat keterangan
tidak buta warna karena pandemi covid-19 saat ini, surat keterangan dapat disusulkan dan
digantikan dengan surat pernyataan (surat pernyataan dapat diunduh di portal pmb bagian
informasi);
3. Pendaftar masuk ke sistem pmb online sttn dengan alamat http://pmb.sttn-batan.ac.id
untuk melakukan pendaftaran awal (pembelian formulir);
4. Biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,- (sesuai PP tarif No. 8 Tahun 2019).
Tagihan pembayaran akan dikirim ke email pendaftar dan jika sudah melakukan
pembayaran, akun pendaftar akan dikirim melalui email. Jika sampai dengan 2 hari belum
mendapat akun pendaftar dapat menghubungi STTN melalui email pmb-sttn@batan.go.id;
5. Akun yang diperoleh dipergunakan untuk login dan melengkapi pengisian formulir;
6. Seleksi penerimaan jalur ini akan dilaksanakan melalui tes tulis untuk mata pelajaran
Matematika, Fisika, Kimia, dan Bahasa Inggris;
7. Lokasi tes tulis dapat memilih salah satu diantara berikut :
a. Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir–Badan Tenaga Nuklir Nasional (STTN-BATAN)
Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 484085
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan–Badan Tenaga Nuklir Nasional (Pusdiklat–BATAN)
Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Pasar Jum’at, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp. (021)
7659409
c. Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan–Badan Tenaga Nuklir Nasional (PSTNT–BATAN
Jl. Tamansari No. 71 Bandung, Jawa Barat 40132, Telp. (022) 2503997
d. Wisma Kerja STTN-BATAN Jepara
Karanggondang, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah, Telp/Fax : (0291) 599005

8.

Tes tulis akan dilaksanakan pada 16 Juni 2020 pukul 07.30 – 11.30 WIB;

9.

Apabila menjelang pelaksanaan ujian tes tulis sitasi belum kondusif akibat pandemi covid–
19, maka pelaksanaan ujian tulis akan diganti dengan ujian online atau mekanisme lainnya
yang akan diinformasikan kemudian hari;

10. Hasil seleksi akan diumumkan melalui pmb.sttn-batan.ac.id pada tanggal 24 Juni 2020;
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia melalui email: pmb-sttn@batan.go.id. atau
web site: http://www.sttn-batan.ac.id

sttnbatan

Sttn-Batan

www. sttn-batan.ac.id

pmb-sttn@batan.go.id
sttn@batan.go.id

