
 

Prosedur Layanan Pembelian Voucher JLFW 

 

Alur Pendaftaran dan Pembelian Voucher Tes JLFW 

1. Pembeli datang langsung ke kantor Cilacs UII (Ruang Front Office), sesuai 

jadwal penjualan yaitu setiap hari Rabu Jam 08.00 - 15.00WIB (12.00-13.00WIB 

istirahat). 

2. Pembeli mengambil nomer antrian. 

3. Pembeli masuk ke ruang front office sesuai nomor antrian. 

4. Peserta melakukan input data nama pembeli voucher, menggunakan komputer 

yang telah disediakan (akan dipandu petugas). 

5. Pembeli mendapatkan catatan nomer rekening dan batas waktu pembayaran 

dari petugas. Nomer rekening yang digunakan untuk pembayaran adalah nomer 

rekening ITC Jakarta. 

6. Pembeli melakukan pembayaran secara transfer (bisa di luar Cilacs UII). 

7. Pembeli mengirimkan bukti transfer ke nomer +62 821-3432-3245 (hanya 

dilayani melalui WA Chat). 

8. Kode voucher serta link pendaftaran tes akan dikirim ke email peserta paling 

cepat 4 hari kerja setelah pembelian. 

9. Peserta melakukan pendaftaran tes secara mandiri melalui link pendaftaran yang 

telah diinformasikan di email peserta. 

 

Ketentuan pembelian voucher JLFW: 

1. Layanan pembelian voucher dibuka melalui WA setiap Rabu pukul 08.00 – 15.00 

WIB (12.00 – 13.00 ISHOMA). 

2. Penulisan nama pada form pembelian voucher harus konsisten dengan dokumen 

resmi seperti KTP. 

3. Peserta wajib mengisikan alamat email aktif. 

4. Pembelian voucher dapat dilakukan secara kolektif, maksimal untuk 5 peserta. 

5. Voucher yang telah dibeli tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 

6. Voucher yang telah dibeli tidak dapat refund. 

7. Membeli voucher bukan berarti mendapatkan kuota tes. 

 



 

FAQ 

1. Apakah bisa pesan voucher JFT-Basic & Nursing Skill ? 

Ya, saat ini pemesanan tes JFT-Basic & Nursing Skill dapat dilayani melalui 

secara langsung di kantor Cilacs UII (Kantor Pusat) Jl. Demangan Baru No. 24, 

Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta (telp. 0274-540 255), jadwal penjualan setiap 

hari Rabu jam 08.00 - 15.00 (12.00-13.00 istirahat) 

2. Apakah diperbolehkan membelikan voucher untuk orang lain ? 

Boleh, maksimal 1 pembeli dapat membelikan voucher untuk orang lain sejumlah 

5. 

3. Voucher yang saya beli bisa saya gunakan untuk tes tanggal berapa? 

Utk tanggal dan lokasi tes ditentukan saat melakukan registrasi. Membeli 

voucher bukan berarti sudah dapat seat untuk tes, pemegang voucher dapat 

menentukan kapan dan dimana akan menempu tes, saat registrasi. 

4. Registrasi tes di mana ? 

Ke website prometric, informasi tes silahkan dapat diakses juga di sana. 

5. Lokasi tes untuk Cilacs (IOJ-05) di mana ? 

di Lab Komputer, Cilacs UII (Kampus UII Demangan lantai 1), Jl. Demangan 

Baru No.24, Depok, Sleman Yogyakata. 
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