BIDANG OLAHRAGA


INFORMASI UMUM
Peserta yang mendaftar ke program studi ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan
Jasmani Sekolah Dasar, dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga.; wajib menyertakan portofolio
bidang Olahraga. Dokumen ini diperuntukan bagi PESERTA dan dapat diakses melalui laman
http://www.snmptn.ac.id.



ISI PORTOFOLIO
Dokumen Portofolio bidang Olahraga berisikan,
(1) Informasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan peserta, dengan menggunakan template borang
pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
Data kesehatan diperoleh melalui pemeriksaan kesehatan disalah satu fasilitas kesehatan
seluruh Indonesia yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran. Data
kesehatan yang digunakan untuk mendaftar SNMPTN tak dapat digunakan untuk mendaftar
SBMPTN. Item pemeriksaan kesehatan peserta menyesuaikan dengan borang portofolio
kesehatan yang diunduh dari laman SNMPTN 2019, meliputi data:
1. identitas diri : nama, NISN dan nama sekolah peserta
2. kondisi fisik : tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, tekanan darah dan denyut
nadi istirahat
3. kesehatan indera : mata dan telinga
4. riwayat penyakit lampau : jantung, paru, ginjal, epilepsi (ayan), cidera menetap
5. kesimpulan dan catatan

Peserta wajib melakukan pemeriksaan kesehatan disalah satu fasilitas kesehatan dengan
membawa borang portofolio kesehatan yang dapat diunduh dari laman SNMPTN paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran. Pengisian data kesehatan pada borang
portofolio kesehatan dilakukan oleh tenaga medis yang melakukan pemeriksaan. Borang
portofolio kesehatan yang telah disi harus dilengkapi dengan tanggal pemeriksaan, nama
dan tanda tangan tenaga medis yang melakukan pemeriksaan serta cap basah fasilitas/
institusi pelaksana pemeriksaan kesehatan.
Borang portofolio kesehatan yang telah terisi dengan lengkap, dipindai (scan) dan
dicantumkan dalam template PPT yang tersedia, lalu diunggah ke laman pendaftaran
SNMPTN 2019 (http://web.snmptn.ac.id)
(2) Rekaman video penampilan peserta dalam salah satu cabang olahraga, sesuai dengan
informasi raihan prestasi pada cabang olahraga yang dikuasai peserta dan bukti raihan
prestasi yang dilampirkan. Isi Rekaman Video terdiri dari;
1. Perkenalan diri,

2. Penampilan salah satu cabang olahraga yang sesuai dengan sertifikat yang diunggah.
Peserta wajib menggunakan pakaian dan kelengkapan olahraga yang sesuai dengan
cabang olahraga yang ditampilkan. Pakaian yang digunakan pada saat perkenalan dengan
pada saat penampilan keterampilan cabang olahraga harus sama.
Proses perekaman video harus menghasilkan rekaman visual yang baik, jelas dan
proporsional. Pengambilan gambar sebaiknya dilakukan dengan teknik long shot (LS)
bukan close up (CU) untuk menunjukkan tampilan keseluruhan badan dan gerakan
peserta.
(3) Informasi Raihan Prestasi dalam bidang Olahraga, yang diisikan menggunakan borang yang
telah disediakan, dilengkapi dengan bukti raihan prestasi. Bukti raihan prestasi tersebut harus
dilegalisir atau dilengkapi surat keterangan dari pihak berwenang (KONI
kabupaten/kota/provinsi/pusat, Pengurus Cabang Olahraga kab/kota/provinsi/pusat)
Lembar borang yang telah diisi lengkap, ditandatangani oleh peserta diatas materai, serta
telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi cap sekolah tempat siswa menempuh
pendidikan menengah; dipindai/scan dan dicantumkan dalam file PPT yang telah disediakan.
Susunan isi PPT Portofolio Olahraga adalah:
(a) Rekaman Video penampilan peserta dalam salah satu cabang olahraga dalam format MP4
(b) File PPT yang berisikan identitas, hasil pindai/scan hasil pemeriksaan kesehatan, hasil
pindai/scan raihan prestasi, bukti raihan prestasi yang telah dilegalisir pihak berwenang
atau dilengkapi surat keterangan, sebagai contoh dibawah ini:

