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SBMPTN	  2017	  
1.	  	  Borang	  Pemeriksaan	  Kesehatan	  
	  

A. IDENTITAS DIRI 
Nama Siswa  
Nomor Pendaftaran  

 
B. PEMERIKSAAN FISIK (Diisi oleh tenaga kesehatan/dokter) 

(1) Antropometri 
Tinggi Badan Berdiri (TBB) 
Tinggi Badan Duduk (TBD) 
Rasio (TBB –TBD) / TBD 

.......................cm 
………………..cm 
………………. 

Berat Badan .......................kg 
BMI .......................                        

BMI = Berat Badan : (Tinggi Badan Berdiri)2 
 

(2) Postur dan Anggota Gerak 
a. Postur b. Anggota gerak (tangan & kaki) 

 
 

Normal  
 

Normal 
 

 

Skoliosis  
 

Deformitas  
 

 

Kifosis   
 

Kelemahan  
 

 

Lordosis  
 

Kelainan gait 
 

(3) Fungsi Kardiovaskular 
Denyut nadi istirahat 
Tekanan darah S/D 
Ictus Cordis 

.......................x/ menit 
………./…….. mmHg 
+  /   -             (pilih salah satu) 

Suara jantung Normal / tidak (pilih salah satu) 
 

(4) Fungsi Pernapasan 
Frekuensi pernapasan 
Tanda retraksi 
 
Suara napas 

.......................x/ menit 
+  /   - (pilih salah satu, satu) 
sebutkan lokasinya …………... 
Normal / tidak (pilih salah satu) 

Saluran napas Normal / obstruksi (pilih salah satu) 
 

(5) Indera dan Verbal 
a. Mata (penglihatan) b. Telinga (pendengaran)  

 
 

Normal  
 

Normal 
 

 

Juling   
 

Tuli 
 

 

Minus/ plus/ silindris  
 

Serumen Obstruktif 
c.Verbal    

 
 

Normal   

 
 

Latah / gagap   
 

 

Tuna wicara   
 
 



(6) Kesimpulan 
Setelah melakukan pemeriksaan, siswa dinyatakan (beri tanda ✓): 

 Sehat  
 Tidak sehat  

 
 

Pemeriksa, 
 

......................................................................... 
(Nama Lengkap dan Cap Institusi Pemeriksa) 

	  
2.	  Prosedur	  Pelaksanaan	  Pemeriksaan	  Kesehatan	  
	   	  

A. Pemeriksaan kesehatan  dilakukan di PTN Pelaksana ujian keterampilan tempat 
peserta mendaftar. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum 
pelaksanaan ujian keterampilan. Apabila PTN Pelaksana tidak memiliki fasilitas dan 
tenaga kesehatan, maka dapat bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat 
dengan menggunakan borang pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh 
Panitia Pusat.  

 
B. Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan di luar PTN 

pelaksana paling lama 7 (tuju) hari sebelum pelaksanaan UK. Peserta wajib 
menyerahkan borang pemeriksaan kesehatan kepada panitia pelaksana UK pada 
hari Ujian Keterampilan dilaksanakan. PTN pelaksana wajib memeriksa kembali 
tekanan darah, denyut nadi istirahat, dan frekuensi nafas peserta UK dan 
pemeriksaan lain yang dianggap penting oleh PTN pelaksana 
	  


