
PENGUMUMAN PELAKSANAAN  

UJI KESEHATAN DAN WAWANCARA  

GELOMBANG 2 (DUA) 

  

NOMOR :529/TU.00.01/PAN-SPMB/VII/2021 

 

Kami ucapakan selamat kepada peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB STIKES 
Sukabumi Tahun Akademik 2020-2021 yang telah lulus Uji Tulis Gelombang 2 (Dua). Bagi peserta 
yang dinyatakan lulus, tahap selanjutnya yaitu mengikuti tes kesehatan dan wawancara  yang akan 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  
  

1. Tes kesehatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Panitia 

SPMB STIKES Sukabumi yaitu di Ruang Central Diagnostik RSUD R. Syamsudin, SH Kota 

Sukabumi. 

2. Tes kesehatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26-28 Juli 2021 dan Peserta akan 
dibagi ke dalam 2 sesi setiap harinya dengan waktu setiap sesi sebagai berikut:  

a. Sesi 1 : dimulai pukul 06.30 WIB s.d Selesai   

b. Sesi 2 : dimulai pukul 10.30 WIB s.d Selesai  

4. Jadwal peserta setiap sesi akan diumumkan pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 

5. Peserta wajib datang ke Central Diagnostik  RSUD. Syamsudin, SH Kota Sukabumi tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.   

6. Peserta datang ke Central Diagnostik  RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dengan ketentuan 
sebagai berikut :  

a. Datang 10 menit sebelum waktu yang telah ditentukan.  

b. Membawa kartu identitas dan bukti pembayaran registrasi uji kesehatan.  

c. Berpakaian rapih dan sopan, menggunakan kemeja atau kaos berkerah dan tidak menggunakan 
pakaian dan celana berbahan denim/jeans.  

d. Menggunakan sepatu yang menutupi kaki.  

e. Menggunakan masker.  

f. Membawa alat tulis.  

7. Jika dalam proses pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya kelainan yang perlu dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut maka akan dilakukan pemeriksaan tersebut dengan biaya ditanggung 

peserta. 

8. Peserta wajib mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Panitia SPMB STIKES Sukabumi dan 

RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi selama mengikuti tes kesehatan, termasuk mematuhi 

protokol kesehatan Covid – 19.   

9. Peserta yang pada pemeriksaan terindikasi terpapar Covid-19 akan dilakukan pemeriksaan lebih 
lanjut dengan biaya ditanggung oleh peserta.  

10. Jika ada perubahan jadwal kesehatan terkait pemberlakuan PPKM Darurat, kami akan sampaikan 
secepatnya. 

11. Pengumuman hasil tes kesehatan dapat dilihat pada laman website STIKes Sukabumi 
(stikesmi.ac.id / pmb.stikesmi.ac.id)  

12. Pelaksanaan WAWANCARA akan dilaksanakan secara online dengan pengisian Portofolio 

dalam rentang waktu 3 hari yaitu tanggal 26-28 Juli 2021.  

13. Panduan pelaksanaan wawancara secara online dapat diakses dalam halaman website STIKes 

Sukabumi (stikesmi.ac.id / pmb.stikesmi.ac.id) 

14. Info lebih lanjut dapat menghubungi Call Center  : 08111161144   

 

 

Sukabumi, 19 Juli 2021 

 

STIKes Sukabumi Ketua, 

 

 

 

 

 

H. Iwan Permana, SKM., S.Kep., M.Kep 

NIDN. 0417067405 

  

  

  


