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Sehubungan dengan hasil rapat koordinasi dengan LPUK dalam rangka persiapan kegiatan Try
out uji kompetensi, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Peserta try out uji kompetensi adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Teknologi
Laboratorium Medik (D3) / Analis Kesehatan (D3) / Analis Medis (D3) yang terdaftar pada
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
2. Pendaftaran peserta try out uji kompetensi dilakukan secara online mulai tanggal 5-13 April
2017 melalui : www.aiptlmi.panitia.org
3. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk anggota AIPTLMI dan
Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk non anggota AIPTLMI serta Rp.
3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk biaya administrasi, dibayarkan melalui virtual account Bank BNI
yang akan diperoleh saat mendaftarkan secara online. Batas akhir pembayaran adalah 13 April
2017.
4. Peserta mengumpulkan kelengkapan berkas pendaftaran ke masing-masing institusi:
a. Pas foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar (1 lembar ditempel dan 1 lembar dilampirkan)
b. Fotokopi KTP / SIM
c. Fotokopi KTM
d. Bukti pembayaran
e. Daftar nilai semester V yang juga memuat IPK hingga semester V
f. Lembar konfirmasi hasil pendaftaran (dicetak setelah melakukan registrasi online)
5. Berkas kelengkapan yang telah dikumpulkan di masing-masing institusi, dikirimkan ke
sekretariat panitia tryout uji kompetensi, dilengkapi dengan list daftar peserta yang berkasnya
dikirim secara kolektif, paling lambat 15 April 2017.
6. Setiap institusi menunjuk satu orang admin yang akan memantau dan memverifikasi pendaftar
di masing-masing institusinya. Admin yang ditunjuk harap mengirimkan data (nama, jabatan,
institusi dan alamat email) ke email panitia.
7. Apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat
menghubungi:
Sekretariat Tryout Uji Kompetensi ATLM
Email : toukomatlmi2017@gmail.com
CP
: Aziz A.W. (0899 78 492 78, khusus WA), Imas Latifah (0895 391 071 012)
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
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