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Tanggal dan tempat 

Klinik Buka setiap Senin sd Jum’at. Untuk tanggal 29, 30 Juni dan 1,2,3 Juli 2020   buka 

jam 08.00 sd 12.00 WIB.  Tanggal 6 sd 10 Juli 2020 buka jam 08.00 sd 16.00 WIB.   

Tanggal 13 sd 31 Juli 2020 buka jam 08.00 sd 12.00 WIB  

Bagi Peserta  penerimaan mahasiswa baru S1 & S2 gelombang 4, 5 dan seterusnya   

wajib melakukan tes kesehatan jika sudah dinyatakan lulus seleksi rapor dan transkrip 

nilai. Bagi peserta penerimaan gelombang 4, tes kesehatan tidak dikenakan biaya lagi. 

Sedangkan untuk peserta penerimaan gelombang 5 dan seterusnya  tes kesehatan di 

Klinik YARSI dikenakan biaya Rp. 250.000. Tes kesehatan boleh juga dilakukan di klinik 

lain terdekat dengan rumah kamu. Klinik YARSI berada di samping Universitas YARSI 

Next  

Dokumen yg harus dibawa untuk tes kesehatan adalah formulir pernyataan kesehatan  

(download di www.yarsi.ac.id/pendaftaran, di bagian prosedur pendaftaran),  
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Next  

Screen shoot dari hasil ujian dan print out dari kartu ujian yang bisa dilihat di akunnya 

masing-masing, www.yarsi.ac.id/pendaftaran/edit-pendaftaran/ 

login lagi lalu  klik menu cek pembayaran formulir. Contohnya sebagai berikut: 
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Jika tes kesehatan dilakukan di klinik terdekat dengan tempat tinggal masing-masing yang 

harus dites adalah : 

1. General Check Up (GCU) menyeluruh. Panduan untuk GCU ini silahkan download 

formulir pernyataan kesehatan  (download di www.yarsi.ac.id/pendaftaran, di bagian 

prosedur pendaftaran ). GCU yang dilakukan di klinik lain  mengacu kurang lebih seperti isi 

dalam pernyataan kesehatan tersebut. 

2. Tes urine narkoba 5 - 6 parameter. Bisa dilakukan di laboratorium terdekat, seperti 

prodia, parahita, pramita, RSUD atau klinik lainnya yang terpercaya 

3. Tes buta warna. Tes ini khusus hanya  dilakukan bagi calon mahasiswa fakultas 

kedokteran dan kedokteran gigi.  

Seluruh hasil tes kesehatan di email ke pmb@yarsi.ac.id (hanya bagi yang melakukan tes 
kesehatan selain di klinik YARSI), bagi yang melakukan tes di klinik YARSI cukup menanyakan 
hasilnya ke alamat email tersebut atau ke no  wa 081292586060) 
   

HASIL TES KESEHATAN 
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End  
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