
 

 

 

Pengumuman Verifikasi Dokumen dan Tes Kesehatan 

PMB PEM Akamigas T.A. 2020/2021 

 

Sehubungan dengan masa pandemik covid-19 yang hingga saat ini masih belum mereda, 

dengan ini PEM Akamigas mengumumkan tindak lanjut proses Penerimaan Mahasiswa Baru 

T.A. 2020/2021 bagi peserta PMB yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akademik 

pada tanggal 24 Juni 2020, sebagai berikut. 

1. Surat edaran No. 07 ED/69.03/BPP/2020 Tgl. 1 April 2020, menyatakan bahwa tahap 

verifikasi dokumen dan tes kesehatan Penerimaan Mahasiswa Baru PEM Akamigas 

2020/2021 akan diadakan pada 21-24 Juli 2020 di kampus PEM Akamigas, tetapi dengan 

mempertimbangkan protokol kesehatan masa pandemik covid-19 ini, PEM Akamigas 

tidak melaksanakan Verifikasi Dokumen dan Tes Kesehatan di Kampus PEM Akamigas 

sesuai rencana semula. 

2. Pengganti tahap verifikasi dokumen dilakukan dengan mengisi surat pernyataan yang 

ditandatangani di atas materai, bahwa peserta yang bersangkutan menyatakan niat untuk 

mendaftar ulang sebagai calon mahasiswa baru PEM Akamigas TA 2020/2021, dan 

bahwa dokumen yang telah diunggah adalah benar adanya (format terlampir). Jika 

dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dokumen, maka status kelolosan dapat 

digugurkan. 

3. Peserta diwajibkan melaksanakan Tes kesehatan mandiri setidak-tidaknya di rumah sakit 

tipe B atau laboratorium klinik. Tes kesehatan setidaknya terdiri dari: 

a. Tes kesehatan jasmani, yang menyatakan peserta sehat jasmani dan tidak memiliki 

riwayat penyakit TBC (dibuktikan dengan foto Thorax), 

b. Tes Buta warna, yang menyatakan peserta tidak buta warna, baik penuh maupun 

parsial, dan  

c. Tes urine, yang menyatakan peserta bebas NAPZA 

4. Surat pernyataan dan hasil tes kesehatan dikirim melalui email: 

pmbu.akamigas@esdm.go.id paling lambat Jumat, 24 Juli 2020. 

mailto:pmbu.akamigas@esdm.go.id


5. Peserta yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen dan tes kesehatan akan menerima surat 

pemberitahuan melalui email yang berisi pemberitahuan kelolosan dan informasi tata cara 

pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dapat dibayarkan pada 21-27 Juli 2020. 

6. Bukti pembayaran UKT dikirimkan kembali melalui email beserta dengan pas foto resmi 

terbaru paling lambat 28 Juli 2020. 

7. Pelaksanaan kuliah semester gasal 2020/2021 akan diumumkan lebih lanjut. 

 

Terimakasih. 

19 Juli 2020 

ttd. 

Direktur PEM Akamigas 

 


