
 

 

 

 

CARA MELAKUKAN PENDAFTARAN SEBAGAI  

CALON MAHASISWA BARU 

Alur Proses Pendaftaran 

1. Calon Mendaftar melalui link nitro.nsc.ac.id 

2. Calon Melakukan proses pembyaran biaya pendaftaran (kecuali yang dapat promo 

Kemederkaan) 

3. Calon melakukan upload bukti pembayaran 

4. Calon mengikuti test psikotest online  

5. Calon mengikuti wawancara online 

6. Setelah dinyatakan lulus test psikotest online dan wawancara maka anda sudah dapat 

melakukan proses pendaftaran ulang (registrasi nomor induk) 

7. Pengukuran Pakaian Seragam 

8. Menunggu kegiatan prakuliah dan jadwal kuliah semester 1 

 

Proses Pendaftaran 
Untuk dapat mengajukan Pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru di IBK Nitro adalah 

dengan cara: 

a. Silahkan akses di link berikut nitro.nsc.ac.id 

b. Kemudian pilih bagian Daftar Sekarang atau Registrasi 



 

 

 

 

 

c. Lengkapi form yang disediakan, gunakan email anda yang aktif. Seluruh notifikasi 

pendaftaran akan di kirim ke emil tersebut (sebaiknya jangan gunakan password 

yang sama dengan password email itu sendiri) 

 

 
 

d. Setelah data seluruh telah anda masukkan dengan benar, pilih tombol 

Mendaftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. Setelah muncul pesan PENDAFTARAN BERHASIL, maka sistem otomatis akan 

mengirimkan notifikasi ke email yang sudah anda daftarkan di form pendaftaran 

tersebut. 

f. Silahkan lihat email anda 

 

  



Notifikasi Pendaftaran 

 
a. Notifikasi pendaftaran akan di kirim melalui email yang sudah anda daftarkan 

b. Buka email anda dan lihat notifikasinya 

Email tersebut berisi informasi mengenai pendaftaran dan cara melakukan 

pembayaran biaya registrasi pendaftaran, contoh : 

 

 
c. Silahkan melalui pembayaran biaya registrasi pendaftaran calon mahasiswa baru 

dengan cara transfer ke rekening tersebut. 

  



Upload Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran 

 
a. Pastikan anda sudah melakukan transfer biaya pendaftaran melalui 

ATM atau Bank 

b. Akses ke nitro.nsc.ac.id 

c. Cari tombol Login  

 

 

 

 

 

 

d. Login dengan username adalah nama email yang terdaftar 

 

 

e. Masukkan email sebagai username beserta password, kemudian 

centang kotak saya bukan robot, tunggu sampai muncul tanda 

validasi kemudian pilih Login 

 
f. Jika username dan password sesuai maka dashboard akan 

ditampilkan, silahkan pilih UPLOAD BUKTI  PEMBAYARAN 



 
g. Isi data pada form yang disajikan 

 
h. Kemudian browse bukti pembayarannya 

 
i. Pilih SIMPAN 

j. Jika data anda sudah di verifikasi oleh admin sistem, maka notifikasi 

akan dikirimkan melalui email yang telah terdaftar pada sistem 

 
 

  



Test Online 

a. Silahkan cek notifikasi mengenai verifikasi bukti pembayaran yang 

dikirim ke email anda yang terdaftar 

 
b. Buka email tersebut 

c. Anda sudah mendapatkan username dan password untuk LOGIN KE 

SISTEM 

 
d. Pilih LOGIN KE SISTEM 

e. Masukkan username beserta password, kemudian centang kotak 

saya bukan robot, tunggu tanda validasi muncul kemudian LOGIN 

 
f. Jika username dan password anda sesuai maka di dashboard anda 

akan ditampilkan pesan berikut 



 
g. Silahkan pilih KE MENU UJIAN, untuk melaksanakan ujian secara 

online 

h. Pilih Kerjakan Ujian 

 

i. Pilih Saya Setuju dengan syarat dan ketentuan 

 



j. Kemudian silahkan memilih masing-masing Kriteria test, lakukan satu 

demi satu. 

k. Pilih Submit atau simpan 

l. Setelah anda menyelesaikan seluruh test tersebut, maka admin akan 

melalukan validasi terhadap hasil anda, notifikasi akan dikirimkan 

melalui email untuk melihat kelulusan anda. 

m. Untuk memudahkan memperoleh informasi terbaru silahkan hubungi 

Kontak Person untuk dapat dimasukkan dalam Group Whatsapp 

Calon Mahasiswa Baru. 

 

 


