
 
 

SOAL & PEMBAHASAN SOAL PAKET 2 

BELAJAR DOKTER 

 

1.  Seorang wanita, 32 tahun, datang dengan keluhan nyeri kepala berputar. 

Nyeri kepala dipengaruhi oleh perubahan posisi dari duduk ke berdiri. 

Keluhan pusing dirasakan sangat hebat selama 2-5 menit, Keluhan juga 

disertai dengan mual dan muntah. Muntah tidak menyemprot. Gangguan 

pendengaran dan riwayat trauma disangkal. Riwayat DM maupun 

hipertensi juga disangkal. Terdapat riwayat keluhan serupa sebelumnya. 

Pada pemeriksaan, didapatkan kesadaran compos mentis, tekanan darah 

120/80, denyut nadi 80x/menit, frekuensi napas 20x/menit, suhu 36,6C. 

Pada pemeriksaan neurologis didapatkan nystagmus rotatoar (+), kekuatan 

motorik dan sensorik dalam batas normal. Pemeriksaan yang dapat 

dilakukan adalah... 

A. Romberg dan Semont 

B. Tes Thompson dan Epley 

C. Brandt-Daroff dan tes nystagmus 

D. Epley dan tes Spurling 

E. Dix-Hallpike dan Romberg 

 

E. Dix-Hallpike dan Romberg 

• Keywords: 

• Wanita, 32 tahun, kesadaran compos mentis 

• Keluhan nyeri kepala berputar dipengaruhi oleh perubahan posisi 



 
• Keluhan juga disertai dengan mual dan muntah 

• Gangguan pendengaran dan riwayat trauma disangkal 

• Riwayat DM dan hipertensi disangkal 

• Terdapat riwayat keluhan serupa sebelumnya 

• TTV : tekanan darah 120/80, denyut nadi 80x/menit, frekuensi napas 

 20x/menit, suhu 36,6C (dbn) 

• Px Neurologis : nystagmus rotatoar (+), kekuatan motorik dan 

 sensorik dalam batas normal 

 

VERTIGO 

• Definisi: persepsi yang salah dari gerakan seseorang atau lingkungan 

sekitarnya. Persepsi gerakan bisa berupa: 

1. Vertigo vestibular adalah rasa berputar yang timbul pada gangguan 

vestibular. 

2. Vertigo non vestibular adalah rasa goyang, melayang, mengambang 

yang timbul pada gangguan sistem proprioseptif atau sistem visual. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Pemeriksaan Fisik 

• Tes nistagmus 

– Vertigo vestibular sentral: vertikal, torsional 

–  Vertigo vestibular perifer: horizontal, rotatoar (kelainan di kanal 

posterior) 

• Tes past pointing 

– Kelainan di vestibuler: deviasi ke arah lesi 

– Kelainan serebelum: hipermetri atau hipometri 

• Tes rhomberg dipertajam 

– Kelainan serebelum: saat mata terbuka pasien sudah jatuh 

– Kelainan di vestibuler atau propioseptif: jatuh 

• Tes jalan tandem 

– Kelainan di vestibuler: pasien deviasi 

– Kelainan serebelum: pasien jatuh 



 
Tatalaksana 

1. Antihistamin 

• Dimenhidrinat: 25-50 mg, 4 kali sehari PO 

• Difenhidramin HCL: 25-50 mg, 4 kali sehari PO 

• Senyawa betahistn (analog histamin) 

✓  Betahistin Mesylate: 12 mg, 3 kali sehari PO 

✓ Betahistin HCL: 8-24 mg, 3 kali sehari PO 

2. Kalsium antagonis 

• Cinnarizine: 15-30 mg, 3 kali sehari PO atau 1 x 75 mg sehari PO 

 

 

 

BPPV 

• Diagnosis = Dix-Hallpike, head roll test 

 



 
• Terapi 

– Manuver Epley → saat pasien datang pertama dan menjadi “first 

choice”. Dilakukan oleh dokter 

– Manuver Semont  Second line. Dilakukan oleh dokter 

- Manuver Brandt Daroff → jika masih ada gejala sisa dari Epley, dapat 

dilakukan sendiri oleh pasien di rumah 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Romberg dan Semont  Semont sebagai terapi lini kedua oleh dokter 

B. Tes Thompson dan Epley  tes Thompson merupakan pemeriksaan 

untuk ruptur tendon Achilles, Epley sebagai terapi lini pertama oleh 

dokter 



 
C. Brandt-Daroff dan Tes Nystagmus  Brandt- Daroff merupakan latihan 

yang dapat dilakukan oleh pasien di rumah 

D. Epley dan Tes Spurling  Tes Spurling merupakan pemeriksaan untuk 

cervical radicular syndrome 

 

Jadi, pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah... 

E. Dix-Hallpike dan Romberg   

 

2.  Seorang laki-laki berusia 20 tahun ke IGD setelah digigit anjing. Pasien 

digigit anjing liar saat berjalan di luar rumahnya. Anjing tersebut kemudian 

ditangkap oleh warga sekitar. Dari pemeriksaan status lokalis didapatkan 

vulnus morsum multipel pada paha dan betis kanan. Dokter kemudian 

memberikan SAR dan VAR. Setelah 2 minggu anjing yang sebelumnya 

mengigit pasien tetap tampak sehat dan tidak menunjukan gejala apa pun. 

Apakah penanganan selanjutnya yang dapat dilakukan pada pasien? 

A. Menghentikan VAR 

B. Memeriksa spesimen otak anjing 

C. Tetap melanjutkan VAR 

D. Menghentikan SAR 

E. Observasi 1 minggu 

 

A. Menghentikan VAR 

 

 



 
Seorang laki-laki berusia 20 tahun ke IGD setelah digigit anjing. Pasien 

digigit anjing liar saat berjalan di luar rumahnya. Anjing tersebut kemudian 

ditangkap oleh warga sekitar. Dari pemeriksaan status lokalis didapatkan 

vulnus morsum multipel pada paha dan betis kanan. Dokter kemudian 

memberikan SAR dan VAR. Setelah 2 minggu anjing yang sebelumnya 

mengigit pasien tetap tampak sehat dan tidak menunjukan gejala apa pun. 

Apakah penanganan selanjutnya yang dapat dilakukan pada pasien? 

 

Jawaban lainnya… 

B. Memeriksa spesimen otak anjing  kurang tepat 

C. Tetap melanjutkan VAR  kurang tepat 

D. Menghentikan SAR  kurang tepat 

E. Observasi 1 minggu  kurang tepat 

 

 

 



 
3.  Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD setelah terjatuh dari 

pohon. Setelah kejadian pasien mengalami gangguan baik sensorik 

maupun motorik. Terdapat gangguan BAB maupun BAK pada pasien. 

Grade ASIA Score yang tepat pada pasien adalah... 

A. ASIA Grade B 

B. ASIA Grade C 

C. ASIA Grade D 

D. ASIA Grade E 

E. ASIA Grade A 

 

E. ASIA Grade A 

Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD setelah terjatuh dari 

pohon. Setelah kejadian pasien mengalami gangguan baik sensorik 

maupun motorik. Terdapat gangguan BAB maupun BAK pada pasien. 

Grade ASIA Score yang tepat pada pasien adalah... 

 

CEDERA MEDULA SPINALIS 

• Disebut juga trauma medula spinalis (spinal cord injury) → trauma 

langsung atau tidak langsung yang menyebabkan jejas pada medula 

spinalis 

• Dapat menimbulkan gangguan: 

✓ Fungsi sensorik 

✓ Fungsi motorik 

✓ Fungsi autonom 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. ASIA Grade B  Fungsi sensorik masih baik, tetapi fungsi motorik 

terganggu di bawah level cedera dan meluas sampai setinggi segmen S4-

5 

B. ASIA Grade C  Fungsi sensorik masih baik, fungsi motorik di bawah 

level masih ada dan lebih dari setengah otot-otot di bawah level memiliki 

kekuatan < 3 

C. ASIA Grade D  Fungsi sensorik masih baik, fungsi motorik di bawah 

level masih ada dan lebih dari setengah otot-otot di bawah level memiliki 

kekuatan ≥ 3 

D. ASIA Grade E  Fungsi sensorik dan motorik normal 

 

4.  Seorang pria berusia 44 tahun datang ke IGD Rumah Sakit dengan keluhan 

bicara pelo 2 jam yang lalu secara tiba-tiba saat sedang menonton televisi. 

Keluhan disertai kelemahan dan baal sesisi tubuh. Pasien memiliki riwayat 



 
hipertensi yang tidak terkontrol sejak 2 tahun yang lalu. Saat ini tekanan 

darah pasien 160/110 mmHg. Pemeriksaan neurologis ditemukan adanya 

hemiparesis dextra dan paresis N. VII sentral dextra. CT Scan kepala 

tidakditemukan adanya perdarahan. Tatalaksana yang paling tepat pada 

pasien ini adalah... 

A. Heparinisasi 

B. Pemberian enoxaparin 

C. Fenitoin 

D. rTPA 

E. Citicholin 

 

D. rTPA 

Seorang pria berusia 44 tahun datang ke IGD Rumah Sakit dengan keluhan 

bicara pelo 2 jam yang lalu secara tiba- tiba saat sedang menonton televisi. 

Keluhan disertai kelemahan dan baal sesisi tubuh. Pasien memiliki riwayat 

hipertensi yang tidak terkontrol sejak 2 tahun yang lalu. Saat ini tekanan 

darah pasien 160/110 mmHg. Pemeriksaan neurologis ditemukan adanya 

hemiparesis dextra dan paresis N. VII sentral dextra. CT Scan kepala 

tidakditemukan adanya perdarahan. Tatalaksana yang paling tepat pada 

pasien ini adalah... 

 

STROKE 

•  Definisi: defisit neurologis fokal yang terjadi mendadak, 

berlangsung > 24 jam dan disebabkan oleh faktor vaskuler. 

•  Klasifikasi: 



 
1. Stroke hemoragik 

→ sakit kepala hebat, muntah, penurunan kesadaran, tekanan darah 

tinggi (+) 

2. Stroke iskemik 

→ sakit kepala hebat, muntah, penurunan kesadaran, tekanan darah 

tinggi (-) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
Jawaban lainnya… 

A.  Heparinisasi  tidak termasuk tatalaksana stroke, dapat diberikan 

untuk mencegah DVT pada pasien yang tirah baring dalam waktu lama 

B.  Pemberian enoxaparin  tidak termasuk tatalaksana stroke, dapat 

diberikan untuk mencegah DVT pada pasien yang tirah baring dalam 

waktu lama 

C.  Fenitoin tidak terdapat riwayat kejang pada pasien 

E.  Citicholin  kurang tepat, bukan merupakan terapi utama tetapi bisa 

diberikan sebagai neuroprotektor 

 

5.  Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke Poliklinik dengan keluhan 

mulut mencong ke kanan sejak kemarin. Keluhan disertai mata kanan yang 

tidak bisa menutup dan dahi kanan yang tidak dapat dikerutkan. Tidak 

ada kesemutan dan baal di wajah. Tidak terdapat riwayat trauma. Pada 

pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, denyut 

nadi 88x/menit reguler, frekuensi napas 21x/menit, suhu 36,7C. 

Pemeriksaan neurologis : GCS 15, parese N. VII dextra perifer. Terapi yang 

tepat untuk pasien di atas adalah... 

A. Prednison 10 mg/hari selama 14 hari, tapering off selama 14 hari 

B. Prednison 1 mg/kgBB/hari selama 7 hari, tapering off selama 10 hari 

C. Prednison 1 mg/kgBB/hari selama 5 hari, tapering off selama 10 hari 

D. Prednison 1 mg selama 6 hari, tapering off selama 15 hari 

E. Prednison 10 mg/hari selama 7 hari, tapering off selama 10 hari 

 



 
B. Prednison 1 mg/kgBB/hari selama 7 hari, tapering off selama 10 

hari 

Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke Poliklinik dengan keluhan 

mulut mencong ke kanan sejak kemarin. Keluhan disertai mata kanan yang 

tidak bisa menutup dan dahi kanan yang tidak dapat dikerutkan. Tidak 

ada kesemutan dan baal di wajah. Tidak terdapat riwayat trauma. Pada 

pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, denyut 

nadi 88x/menit reguler, frekuensi napas 21x/menit, suhu 36,7C. 

Pemeriksaan neurologis : GCS 15, parese N. VII dextra perifer. Terapi yang 

tepat untuk pasien di atas adalah... 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Tatalaksana 

• Tujuan pengobatan: memperbaiki fungsi saraf VII (saraf fasialis) dan 

menurunkan kerusakan saraf. 

• Pengobatan dipertimbangkan untuk pasien dalam 1-4 hari onset. 

 

Tatalaksana 

• Pengobatan inisial: 

1. Kortikosteroid (Prednison), dosis: 1 mg/kg atau 60 mg/hari 

selama 7 hari, diikuti penurunan bertahap total selama 10 hari. 

2. Antiviral: asiklovir diberikan dengan dosis 400 mg oral 5 kali 

sehari selama 10 hari. Jika virus varicella zoster dicurigai, dosis 

tinggi 800 mg oral 5 kali/hari. 

• Perawatan untuk perlindungan mata: lubrikasi okular topikal (air mata 

buatan pada siang hari) dapat mencegah corneal exposure. 

• Fisioterapi atau akupunktur: dapat mempercepat perbaikan dan 

menurunkan sequelae. 

 

Jawaban lainnya… 

A. Prednison 10 mg/hari selama 14 hari, tapering off selama 14 hari 

 dosis dan durasi terapi tidak tepat 

C. Prednison 1 mg/kgBB/hari selama 5 hari, tapering off selama 10 hari 

 durasi terapi tidak tepat 



 
D.  Prednison 1 mg selama 6 hari, tapering off selama 15 hari  dosis dan 

durasi terapi tidak tepat 

E.  Prednison 10 mg/hari selama 7 hari, tapering off selama 10 hari  dosis 

dan durasi terapi tidak tepat 

 

6.  Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan 

keluhan sulit makan karena tidak bisa membuka mulut. Keluarga 

mengatakan sejak dua hari yang lalu mulut terasa kaku dan sulit dibuka. 

Pasien mempunyai riwayat tertusuk paku saat bekerja sekitar satu minggu 

yang lalu dan pasien tidak mengobati lukanya. Riwayat imunisasi tidak 

diketahui. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/80 

mmHg, nadi 125x/menit, suhu 37 C, RR 44x/menit, vulnus punctum pada 

plantar pedis, disertai pus, trismus (+), opistotonus (+), kejang umum (+). 

Derajat keparahan penyakit tetanus pasien adalah... 

A. Grade 3 

B. Grade 4 

C. Grade 5 

D. Grade 1 

E. Grade 2 

 

A. Grade 3 

Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan 

keluhan sulit makan karena tidak bisa membuka mulut. Keluarga 

mengatakan sejak dua hari yang lalu mulut terasa kaku dan sulit dibuka. 

Pasien mempunyai riwayat tertusuk paku saat bekerja sekitar satu minggu 

yang lalu dan pasien tidak mengobati lukanya. Riwayat imunisasi tidak 



 
diketahui. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/80 

mmHg, nadi 125x/menit, suhu 37 C, RR 44x/menit, vulnus punctum pada 

plantar pedis, disertai pus, trismus (+), opistotonus (+), kejang umum (+). 

Derajat keparahan penyakit tetanus pasien adalah... 

 

TETANUS 

• Definisi: penyakit pada sistem saraf yang disebabkan oleh tetanospasmin 

(neurotoksin) 

• Etiologi: Clostridium tetani → bakteri gram positif, anaerob obligat, 

berbentuk rod atau stik drum, berkembang biak dengan spora 

 

Gejala dan Tanda 

• Tetanus lokal: Spasme hanya pada daerah luka 

• Tetanus sefalik: Spasme pada wajah diikuti dengan trimus, disfagia, 

risus sardonicus (wajah seperti ketawa), disfungsi nervus kranialis 

• Tetanus umum/generalisata: Spasme umum di seluruh tubuh, 

epistotonus (perut dan dada kaku), kejang umum dengan rangsangan 

yang ringan (suara, cahaya, sentuhan) 

• Tetanus neonatorum: Pada neonatus, gejala khasnya adalah mulut 

mencucu (seperti ikan) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B.  Grade 4  Tidak tepat, pada pasien tidak ada keterangan terjadi 

autonomic storm 



 
C. Grade 5 → tidak ada grade 5 pada derajat keparahan tetanus 

D. Grade 1 → tidak tepat, sudah terdapat gangguan RR >40, HR>120, ada 

kejang spontan 

E. Grade 2 → tidak tepat, sudah terdapat gangguan RR >40, HR>120, ada 

kejang spontan 

 

7.  Wanita usia 52 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan tangan kanan mati 

rasa. Kebas dirasakan pada telapak tangan kanan pasien. Tangan kiri 

pasien tidak dirasakan keluhan serupa. Finkelstein test (-), tinel’s test (+), 

luthy’s sign (+). Apakah terapi farmakologi yang dapat diberikan dokter? 

A. Pembedahan 

B. Injeksi kortikosteroid 

C. Vit. B12 

D. Pemasangan bidai 

E. Asetaminofen 

 

B. Injeksi kortikosteroid 

Wanita usia 52 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan tangan kanan mati 

rasa. Kebas dirasakan pada telapak tangan kanan pasien. Tangan kiri 

pasien tidak dirasakan keluhan serupa. Finkelstein test (-), tinel’s test (+), 

luthy’s sign (+). Apakah terapi farmakologi yang dapat diberikan dokter? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Pembedahan  tindakan operatif 



 
C. Vit. B12  kurang tepat 

D. Pemasangan bidai  non farmakologi 

E. Asetaminofen  kurang tepat 

 

 

 

8.  Laki-laki berusia 51 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mudah 

kehilangan konsentrasi sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mudah lupa 

terutama dengan informasi baru. Keluarga dan teman kerjanya tidak 

merasa terganggu dengan hal tersebut. Tidak ada riwayat hipertensi, 

diabetes mellitus, dan hiperkolesterolemia. Pemeriksaan fisik dalam batas 

normal. Kemungkinan diagnosis pasien tersebut adalah... 

A. Tumor otak regio frontal 

B. Mild Cognitive Impairment 

C. Stroke Iskemik Regio Frontal 

D. Demensia Vaskular 



 
E. Demensia Alzheimer 

 

B. Mild Cognitive Impairment 

Laki-laki berusia 51 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mudah 

kehilangan konsentrasi sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mudah lupa 

terutama dengan informasi baru. Keluarga dan teman kerjanya tidak 

merasa terganggu dengan hal tersebut. Tidak ada riwayat hipertensi, 

diabetes mellitus, dan hiperkolesterolemia. Pemeriksaan fisik dalam 

batas normal. Kemungkinan diagnosis pasien tersebut adalah... 

 

 

 



 
 

 

Kriteria Diagnosis 

1. Adanya penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir yang sampai 

mengganggu kegiatan sehari-hari 

2. Tidak ada gangguan kesadaran 

3. Gejala dan disabilitas sudah nyata untuk paling sedikit enam bulan 

 



 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Tumor otak regio frontal → tidak tepat, tidak ada defisit neurologis, 

tanda-tanda tumor 

C.  Stroke iskemik regio frontal → tidak tepat, tidak ada defisit neurologis 

D.  Demensia vaskular → tidak tepat, biasanya terdapat riwayat 

hipertensi atau stroke 

E.  Demensia Alzheimer → tidak tepat, biasanya keluarga atau teman 

akan merasa terganggu 

 

9.  Seorang wanita berusia 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan gemetar 

pada kedua tangan. Keluhan gemetar dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. 

Tremor kedua tangan dirasakan bertambah saat mendekati benda yang 

ditunjuk. Tidak ada riwayat hipertensi maupun diabetes sebelumnya. Pada 

pemeriksaan fisik pasien tidak bisa melakukan spiral test. Kemungkinan 

jenis tremor yang dialami pasien adalah... 

A. Tremor okupasional 



 
B. Tremor postural 

C. Tremor isometrik 

D. Tremor resting 

E. Tremor intentional 

 

E. Tremor intentional 

Seorang wanita berusia 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan gemetar 

pada kedua tangan. Keluhan gemetar dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. 

Tremor kedua tangan dirasakan bertambah saat mendekati benda yang 

ditunjuk. Tidak ada riwayat hipertensi maupun diabetes sebelumnya. Pada 

pemeriksaan fisik pasien tidak bisa melakukan spiral test. Kemungkinan 

jenis tremor yang dialami pasien adalah... 

 

TREMOR 

• Resting tremor : Tremor yang timbul pada bagian tubuh yang ditopang 

melawan gravitasi dan tidak ada aktivitas otot volunter (tidak ada 

kontraksi otot skelet). Dapat ditemukan pada parkinsonism, alcohol 

withdrawal, tremor esensial, neurosifilis 

• Tremor postural : Terjadi pada bagian tubuh yang mempertahankan 

posisi melawan gravitasi 

• Tremor intentional : Tremor yang terjadi pada gerakan menunjuk 

sasaran dengan amplitudo yang semakin meningkat saat gerakan 

mendekati sasaran pada akhir gerakan 

 

TREMOR 



 
• Tremor isometrik : Tremor yang terjadi pada kontraksi otot volunter 

melawan suatu tahanan konstan seperti mendorong dinding, menekan 

telapak tangan pemeriksa 

• Tremor fungsional/psikogenik : Onset yang berubah-ubah, gejala yang 

tidak konsisten, tidak membaik dengan obat 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Tremor okupasional  Tidak tepat, bertambah saat aktivitas 

B. Tremor postural → Tidak tepat 

C. Tremor isometrik → Tidak tepat 

D. Tremor resting → Tidak tepat, sudah muncul saat istirahat 

 



 
10.  Seorang perempuan berusia 24 tahun datang dengan keluhan kedua 

tungkai bawah lemah dan terasa baal sejak 3 hari yang lalu. Pasien 

mengatakan awalnya terasa lemah dari tungkai bawah kemudian 

menyebar ke atas sampai kedua lengan. Dari anamnesis diketahui pasien 

memiliki riwayat batuk pilek 1 bulan yang lalu. Dari pemeriksaan fisik 

didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88x/menit, suhu 36C, RR 

20x/menit, refleks fisiologis menurun dan refleks patologis negatif, 

kekuatan motorik 3/3. Pemeriksaan penunjang yang tepat adalah... 

A. GDP dan HbA1c 

B. Foto femur dan cruris 

C. CT-Scan kepala 

D. MRI tulang belakang 

E. Lumbal pungsi 

 

E. LUMBAL PUNGSI 

Keyword: 

• Perempuan, 24 tahun, 

• kedua tungkai bawah lemah dan terasa baal sejak 3 hari yang lalu. 

• Awalnya terasa lemah dari tungkai bawah kemudian 

menyebar ke atas sampai kedua lengan. 

• Riwayat batuk pilek 1 bulan yang lalu. 

• PF: tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88x/menit, suhu 36C, RR 

20x/menit, refleks fisiologis menurun dan refleks patologis negatif, 

kekuatan motorik ejstremitas bawah 3/3. 



 
Pemeriksaan penunjang yang tepat adalah... 

 

 

 

 

Tatalaksana 

• Pemberian IVIG 0,4 gram/ kg BB/ hari selama 5 hari atau plasma 

exchange diguanakan sebagai lini pertama pengobatan 



 
• Pemberian IVIG memiliki efek samping yang lebih sedikit, sehingga lebih 

banyak dipilih 

• Plasmafaresis 

• Kombinasi methylprednisolone dosis tinggi dan IVIG memiliki manfaat 

singkat 

 

Jawaban lainnya… 

A. GDP dan HbA1c : Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis DM 

B. Foto femur dan cruris : Pemeriksaan penunjang untuk kecurigaan 

kelainan pada tulang 

C. CT-Scan kepala : Pemeriksaan penunjang untuk kecurigaan kelainan 

pada otak 

D. MRI tulang belakang : Bukan pemeriksaan penunjang utama untuk 

diagnosis GBS 

 

11.  Seorang anak usia 6 tahun dibawa orang tuanya ke dokter karena 

mengeluhkan merasa sulit untuk berinteraksi dengan anaknya. Saat kecil 

anaknya tidak ada keterlambatan berbicara atau pun berbahasa. Orang 

tua merasa bahwa kosakata yang dimiliki anaknya cukup. Terlihat 

anaknya lebih nyaman berinteraksi dengan orang dewasa bahkan bicara 

seperti orang dewasa, namun timbal balik percakapan dirasa tidak 

maksimal. Di sekolah, anaknya dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan 

mendapat hasil yang baik ketika evaluasi. Pasien lahir dari ibu G1P0A0, 

dengan berat lahir 3350 gram dan panjang 49 cm, asfiksia dan jaundice 

disangkal. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan hasil dalam batas 



 
normal. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Diagnosis yang 

paling tepat untuk anak tersebut adalah... 

A. Retardasi mental 

B. Asperger’s disorder 

C. Rett disorder 

D. Childhood disintegrative disorder 

E. Attention deficit hyperactivity disorder 

 

B. Asperger’s disorder 

Seorang anak usia 6 tahun dibawa orang tuanya ke dokter karena 

mengeluhkan merasa sulit untuk berinteraksi dengan anaknya. Saat kecil 

anaknya tidak ada keterlambatan berbicara atau pun berbahasa. Orang 

tua merasa bahwa kosakata yang dimiliki anaknya cukup. Terlihat 

anaknya lebih nyaman berinteraksi dengan orang dewasa bahkan bicara 

seperti orang dewasa, namun timbal balik percakapan dirasa tidak 

maksimal. Di sekolah, anaknya dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan 

mendapat hasil yang baik ketika evaluasi. Pasien lahir dari ibu G1P0A0, 

dengan berat lahir 3350 gram dan panjang 49 cm, asfiksia dan jaundice 

disangkal. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan hasil dalam batas 

normal. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Diagnosis yang 

paling tepat untuk anak tersebut adalah... 

 



 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Retardasi mental  penurunan kualitas kognitif secara umum 

B. Asperger’s disorder  jawaban tepat 

C. Rett disorder  kemunduran perkembangan ligkar kepala setelah 

fase perkembangan normal 

D. Childhood disintegrative disorder  kemunduran beberapa area fungsi 

setidaknya 2 tahun perkembangan normal 

E. Attention deficit hyperactivity disorder  ditandai perhatian kurang, dan 

peningkatan impulsivitas atau hiperaktif 

 

12. Seorang pria berusia 59 tahun, dikeluhkan oleh keluarganya karena 

melihat almarhumah istrinya yang telah meninggal padahal keluarga tidak 

melihatnya. Selain itu, ia tidak dapat tidur pada malam hari. Pasien juga 

tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Saat ditanya sedang 

dimana ia sekarang, ia menjawab sedang di taman bersama istrinya. Pada 

pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik tidak 



 
ditemukan kelainan. Menurut keterangan keluarga, pasien memiliki 

riwayat stroke. Terapi yang dapat diberikan pada kondisi pasien 

tersebut adalah... 

A. Haloperidol 

B. Olanzapine 

C. Risperidone 

D. Diazepam 

E. Fluoxetine 

 

C. Risperidone 

Seorang pria berusia 59 tahun, dikeluhkan oleh keluarganya karena 

melihat almarhumah istrinya yang telah meninggal padahal keluarga tidak 

melihatnya. Selain itu, ia tidak dapat tidur pada malam hari. Pasien juga 

tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Saat ditanya sedang 

dimana ia sekarang, ia menjawab sedang di taman bersama istrinya. Pada 

pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik tidak 

ditemukan kelainan. Menurut keterangan keluarga, pasien memiliki 

riwayat stroke. Terapi yang dapat diberikan pada kondisi pasien 

tersebut adalah... 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Haloperidol :terapi antipskotik, tidak spesifik untuk riwayat stroke 

B. Olanzapine : terapi antipskotik, tidak spesifik untuk riwayat stroke 

C. Risperidone : jawaban benar 

D. Diazepam : terapi cemas 

E. Fluoxetine : terapi depresi 

 

13.  Nn. Aya, usia 25 tahun baru saja diterima di suatu perusahaan. Saat ini 

Nn. Aya mendapatkan job pertama yang tugasnya mewajibkan dirinya 

banyak berhubungan dengan manager di bagiannya. Dirinya merasa 

managernya terobsesi dengan dirinya, Nn. Aya merasa bahwa managernya 

selalu memperhatikannya secara khusus dibandingkan pegawai lain. 

Dirinya pun merasa bahwa managernya menyukainya hingga dia 

mengatakan itu kepada orang banyak. Manager merasa bahwa itu adalah 

kewajiban dan tidak merasa seperti yang disampaikan Nn. Aya. Kondisi 

yang dialami Nn. Aya adalah … 

A. Kleptomania 

B. Trikotilomania 



 
C. Erotomania 

D. Halusinasi 

E. Ilusi 

 

C. Erotomania 

Keyword: 

• Nn. Aya, usia 25 tahun mendapatkan job pertama yang tugasnya 

mewajibkan dirinya banyak berhubungan dengan manager di 

bagiannya. 

• Dirinya merasa managernya terobsesi dengan dirinya, 

• Nn. Aya merasa bahwa managernya  selalu memperhatikannya secara 

khusus dibandingkan pegawai lain. 

• Dirinya pun merasa bahwa managernya menyukainya hingga dia 

mengatakan itu kepada orang banyak. 

• Manager merasa bahwa itu adalah kewajiban dan tidak merasa 

seperti yang disampaikan Nn. Aya. 

Kondisi yang dialami Nn. Aya adalah … 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Kleptomania  dorongan agar mencuri 

B. Trikotilomania  dorongan mencabuti rambut 

C. Erotomania  jawaban tepat 

D. Halusinasi  persepsi panca indera tanpa ada rangsang 



 
E. Ilusi persepsi sensorik yang salah 

 

Jadi, Kondisi yang dialami Nn. Aya adalah… 

C. Erotomania 

 

14.  Nn. Xapinky, wanita 24 tahun, adalah seorang mahasiswa S2 yang sedang 

menyusun thesis. Dirinya mengatakan bahwa lelah melihat probandus 

penelitiannya tidak sesuai dengan pikirannya saat dilakukan penelitian. 

Dirinya benar-benar mengikuti peraturan dan detail penelitian yang 

dibuatnya, hingga dirinya sering memarahi laboran yang membantu 

terhadap probandusnya. Laboran mengatakan bahwa Nn. Xapinky sangat 

kaku dan tidak dapat menerima saran yang diberikan untuk penelitiannya 

padahal dapat memberikan hasil lebih signifikan. Hal ini sudah 

berlangsung sejak Nn. Xapinky SMP. 

 Apakah kepribadian yang dimiliki Nn. Xapinky? 

A. Gangguan kepribadian ambang 

B. Gangguan kepribadian histrionik 

C. Gangguan kepribadian anankastik 

D. Gangguan kepribadian narsisistik 

E. Gangguan kepribadian dependen 

 

C. Gangguan kepribadian anankastik 

Nn. Xapinky, wanita 24 tahun, adalah seorang mahasiswa S2 yang sedang 

menyusun thesis. Dirinya mengatakan bahwa lelah melihat probandus 



 
penelitiannya tidak sesuai dengan pikirannya saat dilakukan penelitian. 

Dirinya benar-benar mengikuti peraturan dan detail penelitian yang 

dibuatnya, hingga dirinya sering memarahi laboran yang membantu 

terhadap probandusnya. Laboran mengatakan bahwa Nn. Xapinky sangat 

kaku dan tidak dapat menerima saran yang diberikan untuk penelitiannya 

padahal dapat memberikan hasil lebih signifikan. Hal ini sudah 

berlangsung sejak Nn. Xapinky SMP. 

 Apakah kepribadian yang dimiliki Nn. Xapinky? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 



 
A. Gangguan kepribadian ambang  Bertindak secara impulsif tanpa 

mempertimbangkan konsekuensinya 

B. Gangguan kepribadian histrionik  Mendramatisir, membesarkan 

suatu hal 

C. Gangguan kepribadian anankastik  jawaban tepat 

D. Gangguan kepribadian narsisistik Merasa paling hebat, Iri pada orang 

lain 

E. Gangguan kepribadian dependen  Mudah bergantung dan patuh 

 

 

15.  Seorang perempuan, berusia 68 tahun, dibawa oleh keluarganya 

karena tiba-tiba lemas pada keempat ekstremitasnya. Karena 

membutuhkan observasi lebih lanjut, pasien dirawat di RS. Selama 

perawatan, pasien diasuh oleh anak semata wayangnya. Pasien seringkali 

meminta anaknya untuk menyuapi makan, memandikannya, memijitinya, 

dan menemani tidurnya. Apabila tidak dituruti, pasien akan menangis, 

ingin mencopot infus, dan tiba-tiba menunjukkan gejala sesak. 

Sebelumnya pasien tidak pernah mengalami hal ini. Pemeriksaan status 

present didapatkan GCS E4V5M6, TD: 130/80 mmHg, RR: 20x/menit, HR: 

92x/menit, T’ax: 36.9oC. Pemeriksaan fisik dan neurologis dalam batas 

normal. Pasien dirujuk ke spesialis kejiwaan untuk tatalaksana lanjutan. 

Tatalaksana pada pasien ini adalah… 

A. Electroconvulsive therapy 

B. Psikoterapi 

C. Haloperidol 

D. Paracetamol 



 
E. Donepezil 

 

 B. Psikoterapi 

Seorang perempuan, berusia 68 tahun, dibawa oleh keluarganya karena 

tiba-tiba lemas pada keempat ekstremitasnya. Karena membutuhkan 

observasi lebih lanjut, pasien dirawat di RS. Selama perawatan, pasien 

diasuh oleh anak semata wayangnya. Pasien seringkali meminta anaknya 

untuk menyuapi makan, memandikannya, memijitinya, dan menemani 

tidurnya. Apabila tidak dituruti, pasien akan menangis, ingin mencopot 

infus, dan tiba-tiba menunjukkan gejala sesak. Sebelumnya pasien tidak 

pernah mengalami hal ini. Pemeriksaan status present didapatkan GCS 

E4V5M6, TD: 130/80 mmHg, RR: 20x/menit, HR: 92x/menit, T’ax: 36.9oC. 

Pemeriksaan fisik dan neurologis dalam batas normal. Pasien dirujuk ke 

spesialis kejiwaan untuk tatalaksana lanjutan. Tatalaksana pada pasien 

ini adalah… 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
Jawaban lainnya… 

A. Electroconvulsive therapy : tidak tepat, merupakan terapi depresi 

berat dengan risiko bunuh diri 

B. Psikoterapi : jawaban tepat 

C. Haloperidol : tidak tepat, merupakan antipsikotik 

D. Paracetamol : tidak tepat, merupakan analgetik 

E. Donepezil : tidak tepat, merupakan terapi demensia 

 

16.  Seorang wanita berusia 23 tahun datang dirujuk dari puskesmas ke poli 

psikiatri karena tidak menstruasi sejak 2 bulan. Keluhan disertai dengan 

sulit makan. Setiap makan pasien selalu memuntahkan makanannya agar 

tidak gemuk. Pasien riwayat obesitas grade I dan stres karena dibully 

teman-temannya. Saat ini TB 160 cm, BB 35 kg. Diagnosis yang tepat 

pada kondisi tersebut adalah... 

A. Gangguan dismorfik tubuh 

B. Anoreksia nervosa 

C. Bulimia nervosa tipe purging 

D. Binge eating disorder 

E. Bulimia nervosa tipe restricting 

 

B. Anorexia Nervosa 

Seorang wanita berusia 23 tahun datang dirujuk dari puskesmas ke poli 

psikiatri karena tidak menstruasi sejak 2 bulan. Keluhan disertai dengan 

sulit makan. Setiap makan pasien selalu memuntahkan makanannya agar 



 
tidak gemuk. Pasien riwayat obesitas grade I dan stres karena dibully 

teman-temannya. Saat ini TB 160 cm, BB 35 kg. Diagnosis yang tepat 

pada kondisi tersebut adalah... 

 

Jawaban lainnya… 

A. Gangguan dismorfik tubuh: merasa bagian tubuhnya buruk rupa 

B. Anoreksia nervosa: jawaban benar 

C. Bulimia nervosa tipe purging: ada episode makan berlebihan dan 

keinginan untuk melawan efek kegemukan dengan memuntahkan 

D. Binge eating disorder: jawaban tepat 

E. Bulimia nervosa tipe restricting: ada episode makan berlebihan dan 

keinginan untuk melawan efek kegemukan dengan diet ketat 

 

 

 



 

 

 

 

 

17.  Seorang pria usia 38 tahun dibawa keluarganya karena tiba-tiba 

mengalami penurunan kesadaran. Keluarga menyampaikan pasien 

didiagnosis mengalami skizofrenia oleh dokter dan mendapat terapi sejak 

2 minggu yang lalu. Awalnya pasien menyampaikan bahwa dirinya merasa 



 
demam dan berkeringat banyak. Keluarga menyampaikan awalnya 

didapatkan kekakuan otot pada pasien lalu pasien pingsan. Dari hasil 

pemeriksaan didapatkan TD 150/95 mmHg, RR 26 kali/menit, HR 102 

kali/menit, dan suhu 39.5ºC. Dari hasil laboratorium didapatkan nilai 

SGOT/SGPT mengalami peningkatan 85/78.5, Ureum 3, dan Kreatinin 56. 

Apakah terapi yang diberikan untuk pasien tersebut? 

A. Amantadine 

B. Triheksifenidil 

C. Lorazepam 

D. Propanolol 

E. Sulfas atropin 

 

A. Amantadine 

Seorang pria usia 38 tahun dibawa keluarganya karena tiba-tiba 

mengalami penurunan kesadaran. Keluarga menyampaikan pasien 

didiagnosis mengalami skizofrenia oleh dokter dan mendapat terapi sejak 

2 minggu yang lalu. Awalnya pasien menyampaikan bahwa dirinya merasa 

demam dan berkeringat banyak. Keluarga menyampaikan awalnya 

didapatkan kekakuan otot pada pasien lalu pasien pingsan. Dari hasil 

pemeriksaan didapatkan TD 150/95 mmHg, RR 26 kali/menit, HR 102 

kali/menit, dan suhu 39.5ºC. Dari hasil laboratorium didapatkan nilai 

SGOT/SGPT mengalami peningkatan 85/78.5, Ureum 3, dan Kreatinin 56. 

Apakah terapi yang diberikan untuk pasien tersebut? 

 



 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Amantadine  jawaban tepat 

B. Triheksifenidil  terapi untuk EPS (akatisia, distonia) 

C. Lorazepam  terapi untuk EPS (akatisia)  

D.Propanolol terapi untuk EPS (akatisia) 

E. Sulfas atropin  terapi untuk EPS (distonia akut) 

 

18.  Seorang laki-laki 18 tahun datang ke IGD diantar keluarga karena sudah 

satu minggu tidak mau makan. Kejadian ini bermula semenjak tunangan 

memutuskan untuk tidak jadi menikah dan mengembalikan cincin 

pertunangan dengan alasan ketidakcocokan. Pasien menjadi murung, 

mengurung diri di kamar tidak mau makan dan minum lagi merasa hidup 

tidak berarti. Dua hari ini pasien meracau seperti berbicara dengan 

tunangan meminta penjelasan. Pasien tidak mengenali keluarganya. Bibir 

pasien tampak kering dan mata cekung dan hari ini muncul kejang pada 

pasien. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/ 90 mmHg, nadi 

100x/menit dan suhu 40ºC. 



 
Kondisi yang dialami pasien tersebut adalah... 

A. Lir skizofrenia 

B. Gangguan waham menetap 

C. Skizofrenia paranoid 

D. Delirium 

E. Gangguan depresi ringan 

 

D. Delirium 

Seorang laki-laki 18 tahun datang ke IGD diantar keluarga karena sudah 

satu minggu tidak mau makan. Kejadian ini bermula semenjak tunangan 

memutuskan untuk tidak jadi menikah dan mengembalikan cincin 

pertunangan dengan alasan ketidakcocokan. Pasien menjadi murung, 

mengurung diri di kamar tidak mau makan dan minum lagi merasa hidup 

tidak berarti. Dua hari ini pasien meracau seperti berbicara dengan 

tunangan meminta penjelasan. Pasien tidak mengenali keluarganya. Bibir 

pasien tampak kering dan mata cekung dan hari ini muncul kejang pada 

pasien. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/ 90 mmHg, nadi 

100x/menit dan suhu 40ºC. 

Kondisi yang dialami pasien tersebut adalah... 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

 



 
 

A. Lir skizofrenia  psikotik akut ≤ 2 minggu, tanpa gangguan organik 

B. Gangguan   waham   menetap    waham   berlangsung minimal 3 

bulan dan hanya satu-satunya gejala 

C.  Skizofrenia paranoid  gejala psikotik seperti thought, delusion, 

halusinasi auditorik, dan waham minimal 1 bulan 

D. Delirium jawaban tepat 

E. Gangguan depresi ringan  2 dari 3 gejala mayor + 2 gejala minor 

depresi dan seluruh episode minimal 2 

 

19.  Seorang laki-laki 25 thn datang dengan keluhan gelisah dan mudah marah 

sejak 1 hari yang lalu. Sebelumnya ia menceritakan bahwa ia 

menggunakan obat penambah semangat dan percaya diri yang di beli dari 

temannya karena pasien akan ujian sidang Thesis minggu depan. Pasien 

meminum obat dengan jumlah yang banyak agar mendapatkan efek segera. 

Vital sign: Tekanan darah 140/100, Nadi 110 x/menit, Frekuensi napas 24 

x/menit, Suhu 380C. Pupil di dapatkan midriasis (+). Obat yang paling 

mungkin menjadi penyebab kondisi pasien ini dan terapi yang 

diberikan adalah... 

A. MDMA / suportif 

B. Morfin / nalokson 

C. Kokain / metadon 

D. LSD / suportif 

E. Heroin / flumazenil 

 



 
A. MDMA / suportif 

Keyword: 

•  Seorang laki-laki 25 thn datang dengan keluhan gelisah dan mudah 

 marah sejak 1 hari yang lalu. 

• Sebelumnya ia menceritakan bahwa ia menggunakan obat penambah 

semangat dan percaya diri yang di beli dari temannya karena pasien 

akan ujian sidang Thesis minggu depan. 

• Pasien meminum obat dengan jumlah yang banyak agar mendapatkan 

efek segera. 

• Vital sign: Tekanan darah 140/100, Nadi 110 x/menit, Frekuensi napas 

24x/menit, Suhu 380C. 

• Pupil di dapatkan midriasis (+). 

Obat yang paling mungkin menjadi penyebab kondisi pasien ini dan 

terapi yang diberikan adalah... 

 



 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Morfin / nalokson golongan opioid 

C. Kokain / metadon  golongan stimulan tapi terapi tidak tepat 

D. LSD / suportif  golongan halusinogen 

E. Heroin / flumazenil  golongan opioid, terapi salah 

 

Jadi, Obat yang paling mungkin menjadi penyebab kondisi pasien ini 

dan terapi yang diberikan adalah... 

A. MDMA / suportif 

 

20. Seorang anak usia 6 tahun dibawa orang tuanya ke dokter karena 

mengeluhkan merasa sulit untuk berinteraksi dengan anaknya. Saat kecil 

anaknya tidak ada keterlambatan berbicara atau pun berbahasa. Orang 



 
tua merasa bahwa kosakata yang dimiliki anaknya cukup. Terlihat 

anaknya lebih nyaman berinteraksi dengan orang dewasa bahkan bicara 

seperti orang dewasa, namun timbal balik percakapan dirasa tidak 

maksimal. Di sekolah, anaknya dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan 

mendapat hasil yang baik ketika evaluasi. Pasien lahir dari ibu G1P0A0, 

dengan berat lahir 3350 gram dan panjang 49 cm, asfiksia dan jaundice 

disangkal. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan hasil dalam batas 

normal. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Diagnosis yang 

paling tepat untuk anak tersebut adalah... 

A. Retardasi mental 

B. Asperger’s disorder 

C. Rett disorder 

D. Childhood disintegrative disorder 

E. Attention deficit hyperactivity disorder 

 

B. Asperger’s disorder 

Seorang anak usia 6 tahun dibawa orang tuanya ke dokter karena 

mengeluhkan merasa sulit untuk berinteraksi dengan anaknya. Saat kecil 

anaknya tidak ada keterlambatan berbicara atau pun berbahasa. Orang 

tua merasa bahwa kosakata yang dimiliki anaknya cukup. Terlihat 

anaknya lebih nyaman berinteraksi dengan orang dewasa bahkan bicara 

seperti orang dewasa, namun timbal balik percakapan dirasa tidak 

maksimal. Di sekolah, anaknya dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan 

mendapat hasil yang baik ketika evaluasi. Pasien lahir dari ibu G1P0A0, 

dengan berat lahir 3350 gram dan panjang 49 cm, asfiksia dan jaundice 

disangkal. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan hasil dalam batas 



 
normal. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Diagnosis yang 

paling tepat untuk anak tersebut adalah... 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Retardasi mental  penurunan kualitas kognitif secara umum 

B. Asperger’s disorder  jawaban tepat 

C. Rett disorder   kemunduran perkembangan ligkar 

kepala setelah fase perkembangan normal 

D. Childhood disintegrative disorder  kemunduran beberapa area fungsi 

setidaknya 2 tahun perkembangan normal 

E. Attention deficit hyperactivity disorder  ditandai perhatian kurang, dan 

peningkatan impulsivitas atau 

 

21.  Seorang laki-laki usia 52 tahun datang ke puskesmas cek up rutin. Pasien 

saat ini tidak ada keluhan. TD 100/70 mmHg, RR 23x/menit, suhu 36,8oC 



 
Dari pemeriksaan lab didapatkan GDS 178 mg/dL, GDP 120 mg/dL. 

Apakah kesimpulan dari hasil pemeriksaan gula darah pasien ini? 

A. Toleransi glukosa terganggu 

B. Pasien menderita prediabetes 

C. Pasien menderita hipoglikemia 

D. impaired glucose tolerance 

E. Pasien normal 

 

B. Pasien menderita prediabetes 

Seorang laki-laki usia 52 tahun datang ke puskesmas cek up rutin. Pasien 

saat ini tidak ada keluhan. TD 100/70 mmHg, RR 23x/menit, suhu 36,8oC 

Dari pemeriksaan lab didapatkan GDS 178 mg/dL, GDP 120 mg/dL. 

Apakah kesimpulan dari hasil pemeriksaan gula darah pasien ini? 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Toleransi glukosa terganggu  G2PP 140-199 

C. Pasien menderita hipoglikemia tidak tepat 

D. Impaired glucose tolerance  =TGT 

E. Pasien normaltidak tepat 

 

22.  Seorang perempuan 52 tahun datang mengeluhkan dadanya terasa seperti 

terbakar yang menjalar ke tenggorokan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan 

disertai rasa mual. Pasien memiliki riwayat maag kronis sejak muda. Pada 

pemeriksaan fisik didapatkan TD 120/60mmHg, HR 88x/menit, RR 

18x/menit, T 36,7C. Dokter memberikan domperidon untuk mengatasi 

keluhan pasien. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? 

A. Prostaglandin inhibitor 

B. Selective antagonist dopamine 



 
C. Antagonis serotonin reseptor 

D. Menghambat kerja pompa H+ / K+ ATP 

E. Menghambat enzim yang mengonversi angiotensin 

 

B. Selective antagonist dopamine 

Keywords 

• Keluhan dada terasa seperti terbakar yang menjalar ke tenggorokan 

disertai rasa mual. 

• Riwayat maag kronis sejak muda. 

Bagaimana cara kerja domperidone? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Prostaglandin inhibitor  NSAID 

C. Antagonis serotonin reseptor  Ondansentron 

D. Menghambat kerja pompa H+ / K+ ATP  PPI 

E. Menghambat enzim yang mengonversi angiotensin  ACEI 



 
Jadi, mekanisme kerja domperidone adalah… 

B. Selective antagonist dopamine    

 

23.  Seorang wanita usia 68 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri 

di kedua lutut saat berjalan jauh sejak 1 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik 

TD 120/80 mmHg, HR 80 x/menit, RR 20 x/menit, T 36,5˚C, sendi genu 

bengkak, merah, nyeri tekan (+). Foto sendi lutut menunjukkan osteofit dan 

penyempitan celah sendi. Apakah kelainan strukur yang mendasari 

penyakit pada pasien ini? 

A. Membran sinovial 

B. Otot 

C. Kartilago 

D. Ligamen 

E. Lempeng epifisis 

 

C. Kartilago 

Seorang wanita usia 68 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri 

di kedua lutut saat berjalan jauh sejak 1 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik 

TD 120/80 mmHg, HR 80 x/menit, RR 20 x/menit, T 36,5˚C, sendi genu 

bengkak, merah, nyeri tekan (+). Foto sendi lutut menunjukkan osteofit dan 

penyempitan celah sendi. Apakah kelainan strukur yang mendasari 

penyakit pada pasien ini? 

 

Jawaban lainnya 



 
A. Membran sinovial : tidak tepat 

B. Otot : tidak tepat 

D. Ligamen : tidak tepat 

E. Lempeng epifisis : tidak tepat 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

24. Seorang laki laki berusia 32 tahun datang dengan keluhan muncul lepuh 

pada kulit wajah, leher dan tangannya sejak 1 minggu yang lalu. Lesi 

dikatakan tidak terasa nyeri tapi tampak kehitaman. Pasien adalah 



 
wisatawan asal amerika tengah dan di negaranya sedang banyak 

diberitakan hewan sapi dan kambing yang mati mendadak. Pada 

pemeriksaan fisik didapatkan TD 130/80mmHg, HR 80bpm, RR 

20x/menit, Tax 37,8,1C, status lokalis didapatkan painless ulcer dengan 

central necrotic pada wajah, leher dan tangan. 

Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien tersebut? 

A. Sifilis 

B. SARS 

C. MERS 

D. Anthrax 

E. Ebola 

 

D. Anthrax 

Seorang laki laki berusia 32 tahun datang dengan keluhan muncul lepuh 

pada kulit wajah, leher dan tangannya sejak 1 minggu yang lalu. Lesi 

dikatakan tidak terasa nyeri tapi tampak kehitaman. Pasien adalah 

wisatawan asal Amerika tengah dan di negaranya sedang banyak 

diberitakan hewan sapi dan kambing yang mati mendadak. Pada 

pemeriksaan fisik didapatkan TD 130/80mmHg, HR 80bpm, RR 

20x/menit, Tax 37,8,1C, status lokalis didapatkan painless ulcer dengan 

central necrotic pada wajah, leher dan tangan. 

Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien tersebut? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Sifilis  predileksi primer di genital 

B. SARS  manifestasi utama pada pernafasan 

C. MERS manifestasi utama pada pernafasan 

E. Ebola  manifestasi utama hemmorhagic fever 

 

25. Seorang wanita 32 tahun datang ke poli umum dengan keluhan lambat 

dalam berpikir. Keluhan dikatakan sejak 7 bulan lalu. Keluhan disertai 

dengan susah berkonsentrasi, BB meningkat meskipun nafsu makan 

menurun serta tidak tahan dingin. Dari pemeriksaan fisik, TD 90/60, HR 

60x/m, RR 16x/m, suhu 36.5C, ekstremitas dingin, wajah tampak sembab. 

Pemeriksaan penunjang didapatkan FT4 dan TSH menurun. Apakah 

terapi yang tepat pada pasien tersebut? 

A. PTU 

B. Simvastatin 



 
C. Levotiroksin 

D. Metimazol 

E. Bisoprolol 

 

C. Levotiroksin 

Seorang wanita 32 tahun datang ke poli umum dengan keluhan lambat 

dalam berpikir. Keluhan dikatakan sejak 7 bulan lalu. Keluhan disertai 

dengan susah berkonsentrasi, BB meningkat meskipun nafsu makan 

menurun serta tidak tahan dingin. Dari pemeriksaan fisik, TD 90/60, HR 

60x/m, RR 16x/m, suhu 36.5C, ekstremitas dingin, wajah tampak sembab. 

Pemeriksaan penunjang didapatkan FT4 dan TSH menurun. Apakah 

terapi yang tepat pada pasien tersebut? 

 

 

 



 

 

 

Terapi 

• levothyroxine dose is 1.6 mcg/kg per hari, 30 menit sebelum sarapan 

dan 3 jam setelah makan malam 

• Pada pasien tua dan pasien AF, dosis harus disesuaikan 

 

Jawaban lainnya… 

A. PTU  tx hipertiroid 

B. Simvastatin  lipid lowering drugs 

D. Metimazol  tx hipertiroid 

E. Bisoprolol  beta blocker 

 



 
26.  Seorang laki-laki berusia 20 tahun dibawa ke RS karena BAB cair berwarna 

hitam. Pasien demam terus menerus sejak 3 hari yang lalu, demam muncul 

mendadak disertai nyeri badan dan nyeri kepala. Pada pemeriksaan fisik 

didapatkan TD 100/60 mmHg, nadi 100x/menit, nafas 24x/menit, suhu 

39 C, dan WPK < 2 detik. Pemeriksaan lab dijumpai Hb 16 g/dL, Ht 49%, 

leukosit 4.000, trombosit 50.000/mm3. Terapi yang tepat untuk pasien 

adalah…. 

A. Transfusi platelet 

B. Rehidrasi RL 20cc/kg BB secepatnya 

C. Paracetamol 3x500 mg, rawat jalan 

D. Rehidrasi RL 6 cc/kg BB/jam 

E. Rehidrasi koloid 20-30 cc/kgBB 

 

D. Rehidrasi RL 6 cc/kg BB/jam 

• Keyword: 

• BAB cair berwarna hitam, demam terus menerus sejak 3 hari yang lalu, 

demam muncul mendadak disertai nyeri badan dan nyeri kepala 

• PF: TD 90/60 mmHg, nadi 100x/menit, nafas 24x/menit dan suhu 39 C 

• Penunjang: Hb 16 g/dL, Ht 49%, leukosit 4.000, trombosit 50.000/mm3 

 

Terapi yang tepat untuk pasien adalah…. 

 

Demam Berdarah Dengue 

 



 
• Definisi: penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang 

ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. 

• Anamnesis: Demam tinggi, mendadak, terus menerus selama 2-7 hari, 

manifestasi perdarahan (bintik-bintik merah dikulit, mimisan, gusi 

berdarah, muntah berdarah, BAB berdarah). Gejala nyeri kepala, 

myalgia, atralgia, nyeri retroorbital. Gejala gastrointestinal (mual, 

muntah, nyeri perut biasanya nyeri ulu hati). Kadang juga disertai 

dengan gejala lokal seperti nyeri menelan, batuk, pilek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Transfusi platelet -> tidak tepat 



 
B. Rehidrasi RL 20cc/kg BB secepatnya -> tatalaksana syok dengue 

C. Paracetamol 3x500 mg, rawat jalan -> pasien harus rawat inap karena 

nilai hematokrit dan trombosit 

E. Rehidrasi koloid 20-30 cc/kgBB -> apabila dengan rehidrasi kristaloid 

tidak membaik 

 

Jadi, Terapi yang tepat untuk pasien adalah…. 

D. Rehidrasi RL 6 cc/kg BB/jam   

 

27.  Seorang wanita berusia 21 tahun, datang dengan keluhan mata 

menguning. Keluhan disertai dengan letih, lesu, lemas dan mudah 

mengantuk yang dikatakan semakin memberat. Keluhan sudah dialami 

oleh pasien sejak kecil dan rutin melakukan transfusi darah. Pada 

pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak kurus, conjungtiva anemis, 

sklera ikterik, TD 100/60, HR 90x/m, RR 18x/m, spleen teraba. 

Pemeriksaan lab didapatkan Hb 8.1 gr/dl, MCV 90, MCH 34, bilirubin 

indirek meningkat. Pada pemeriksaan blood smear didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Apakah diagnosis yang tepat pada kasus diatas? 

A. AIHA 

B. Anemia defisiensi G6PD 

C. Sickle cell anemia 

D. Sferositosis herediter 

E. Anemia pernisios 



 
 

C. Sickle cell anemia 

Seorang wanita berusia 21 tahun, datang dengan 

keluhan mata menguning. Keluhan disertai dengan 

letih, lesu, lemas dan mudah mengantuk yang 

dikatakan semakin memberat. Keluhan sudah dialami 

oleh pasien sejak kecil dan rutin melakukan transfusi 

darah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien 

tampak kurus, conjungtiva anemis, sklera ikterik, TD 

100/60, HR 90x/m, RR 18x/m, spleen teraba. 

Pemeriksaan lab didapatkan Hb 8.1 gr/dl, MCV 90, 

MCH 34, bilirubin indirek meningkat. Pada 

pemeriksaan blood smear didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Apakah diagnosis yang tepat pada kasus diatas? 

 

Sickle Cell Anemia 

Merupakan penyakit bawaan yang ditandai dengan abnormalitas 

bentuk hemoglobin. 

Tanda dan Gejala 

1. Klinis anemia : lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, 

konjungtiva anemis. 

2. Klinis hemolysis : Ikterus dan splenomegaly. 

3. Krisis vaso-occlusive : dactylitis (jari menjadi sakit, 

merah, panas dan bengkak) 



 
 

 

 

Terapi 

• Transfusi darah 

• Iron chelator  menghindari iron overload 

• Krisis vaso-occlusive  Pain management 

• Tangani komplikasi akut dan kronis 

 

Jawaban lainnya… 

A. AIHA  comb test (+) 



 
B. Anemia defisiensi G6PD  X-linked resesif, hemolisis setelah 

mengonsumsi obat tertentu (antimalarial, aspirin) 

D. Sferositosis herediter  autosomal dominan, sferosit meningkat, tes 

fragilitas osmotic (+) 

E. Anemia pernisiosa  defisiensi B12 

 

28. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan BAB 

berdarah dan frekuensi lebih dari 10x/hari dengan konsistensi cair sejak 

4 hari yang lalu. Pemeriksaan tanda vital didapatkan TD 120/80 mmHg, 

HR 86x/menit, RR 22 x/menit, Suhu 37 C. Pada pemeriksaan kolonoskopi 

didapatkan erosi dari rektum, sampai bagian ileum, dengan skipping lesion 

(+). Pada pemeriksaan histopatologi didapatkan abses kripta. Tatalaksana 

yang tepat pada pasien tersebut adalah? 

A. Ceftriaxone IV 1 g/12 jam 

B. Metilprednisolone IV 60 mg/hari 

C. Omeprazole IV 20 mg 

D. Ciprofloxacin IV 400 mg/12 jam 

E. Doxyciline 2x100 mg 

 

B Metilprednisolone IV 60 mg/hari 

Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan BAB 

berdarah dan frekuensi lebih dari 10x/hari dengan konsistensi cair sejak 

4 hari yang lalu. Pemeriksaan tanda vital didapatkan TD 120/80 mmHg, 

HR 86x/menit, RR 22 x/menit, Suhu 37 C. Pada pemeriksaan kolonoskopi 

didapatkan erosi dari rektum, sampai bagian ileum, dengan skipping lesion 



 
(+). Pada pemeriksaan histopatologi didapatkan abses kripta. Tatalaksana 

yang tepat pada pasien tersebut adalah? 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Ceftriaxone IV 1 g/12 jam 

C. Omeprazole IV 20 mg 

D. Ciprofloxacin IV 400 mg/12 jam 

E. Doxyciline 2x100 mg 

 

 

29.  Pasien laki-laki usia 75 tahun, datang untuk kontrol rutin. Pasien memiliki 

riwayat DM dan gagal jantung sejak 10 tahun yang lalu dan terkontrol obat. 

Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan status antropometri pasien TB 

160 cm, BB 90 kg, LP 105 cm, TD 145/80 mmHg, HR 80x/mnt, RR 

20x/mnt tax 36,7C. Pemeriksaan laboratorium menunjukan hasil GDP 160 

mg/dL, G2PP 180 mg/dL, HbA1c 6,2, kolesterol total 300 mg/dL, LDL : 



 
250mg/dL, HDL 37 mg/dL, trigliserida 160 mg/dL. Berdasarkan kasus 

diatas, apakah katagori risiko pada pasien tersebut? 

A. Risiko ekstreme 

B. Risiko sangat tinggi 

C. Risiko tinggi 

D. Risiko sedang 

E. Risiko rendah 

 

A. Risiko ekstreme 

Pasien laki-laki usia 75 tahun, datang untuk kontrol rutin. Pasien memiliki 

riwayat DM dan gagal jantung sejak 10 tahun yang lalu dan terkontrol obat. 

Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan status antropometri pasien TB 

160 cm, BB 90 kg, LP 105 cm, TD 145/80 mmHg, HR 80x/mnt, RR 

20x/mnt tax 36,7C. Pemeriksaan laboratorium menunjukan hasil GDP 160 

mg/dL, G2PP 180 mg/dL, HbA1c 6,2, kolesterol total 300 mg/dL, LDL : 

250mg/dL, HDL 37 mg/dL, trigliserida 160 mg/dL. Berdasarkan kasus 

diatas, apakah katagori risiko pada pasien tersebut? 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Risiko sangat tinggi  tidak tepat 

C. Risiko tinggi  tidak tepat 

D. Risiko sedang  tidak tepat 



 
E. Risiko rendah  tidak tepat 

 

30.  Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan demam 

serta mata menguning sejak 5 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan 

mual, muntah, dan nyeri di otot betis. Seminggu yang lalu pasien bergotong 

royong membersihkan selokan perumahannya yang mampet hingga 

menyebabkan banjir. Pemeriksaan fisik TD 110/60 mmHg, HR 96 x/menit, 

RR 24 x/menit, T 38,9˚C, sklera ikterik, hepar teraba 2 jari di bawah arcus 

costae, nyeri tekan gastrocnemius (+). Pemeriksaan lab Hb 12 g/dL, 

leukosit 17.000/µL, trombosit 200.000/µL, Ureum 52 mg/dL, Cr 2.1 

mg/dL, SGOT 90 mg/dL, SGPT 80 mg/dL, bilirubin direk 3 mg/dL, indirek 

4 mg/dL, HBsAg (-). Apakah diagnosis pasien tersebut? 

A. Hepatitis 

B. Mild Leptospirosis 

C. Typhoid Fever 

D. Dengue Fever 

E. Weil’s DIsease 

 

E. Weil’s DIsease 

Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan demam 

serta mata menguning sejak 5 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan 

mual, muntah, dan nyeri di otot betis. Seminggu yang lalu pasien bergotong 

royong membersihkan selokan perumahannya yang mampet hingga 

menyebabkan banjir. Pemeriksaan fisik TD 110/60 mmHg, HR 96 x/menit, 

RR 24 x/menit, T 38,9˚C, sklera ikterik, hepar teraba 2 jari di bawah arcus 

costae, nyeri tekan gastrocnemius (+). Pemeriksaan lab Hb 12 g/dL, 



 
leukosit 17.000/µL, trombosit 200.000/µL, Ureum 52 mg/dL, Cr 2.1 

mg/dL, SGOT 90 mg/dL, SGPT 80 mg/dL, bilirubin direk 3 mg/dL, indirek 

4 mg/dL, HBsAg (-). Apakah diagnosis pasien tersebut? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 Jawaban lainnya… 

 A. Hepatitis  pada soal HBsAg (-) 

B. Mild Leptospirosis  pada kasus sudah tergolong kedalam weils disease 

(severe leptospirosis/icteric leptospirosis) 

C. Typhoid Fever  demam >10 hari dengan pola step ladder 

D. Dengue Fever  demam dengan trombositopenia 

 

31.  Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke poli umum dengan keluhan 

gatal-gatal pada seluruh badannya sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan 

disertai dengan perasaan lesu dan lemas serta mual. Pasien memiliki 

riwayat DM dan hipertensi sejak 12 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan 

fisik didapatkan BB 90kg dengan TB 160cm, TD 160/90 mmHg, HR 90 

x/menit, RR 22 x/menit, T 37,2˚C. Pemeriksaan lab Hb 9.2 g/dL, leukosit 

6.000/µL, trombosit 200.000/µL, ureum 80 mg/dL, kreatinin 4 mg/dL. 

Apakah yang menyebabkan keluhan gatal pada pasien? 

A. Tekanan darah tinggi 

B. Hb rendah 



 
C. Ureum tinggi 

D. Creatinin tinggi 

E. Obesitas 

 

C. Ureum tinggi 

Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke poli umum dengan keluhan 

gatal-gatal pada seluruh badannya sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan 

disertai dengan perasaan lesu dan lemas serta mual. Pasien memiliki 

riwayat DM dan hipertensi sejak 12 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan 

fisik didapatkan BB 90kg dengan TB 160cm, TD 160/90 mmHg, HR 90 

x/menit, RR 22 x/menit, T 37,2˚C. Pemeriksaan lab Hb 9.2 g/dL, leukosit 

6.000/µL, trombosit 200.000/µL, ureum 80 mg/dL, kreatinin 4 mg/dL. 

Apakah yang menyebabkan keluhan gatal pada pasien? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Tekanan darah tinggi  tidak tepat 

B. Hb rendah  tidak tepat 

D. Creatinin tinggi  tidak tepat 

E. Obesitas  tidak tepat 

 

32.  Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke IGD dengan mual muntah. 

Keluhan disertai dengan perasaan lemah. Pasien memiliki riwayat addison 

disease. Pemeriksaan fisik TD 90/50 mmHg, HR 80 x/menit, RR 20 

x/menit, T 37,2˚C. Pemeriksaan lab didapatkan Na 90 mEq/L, K 5 mEq/L, 

Cl 102 mEq/L. Apakah terapi yang tepat pada pasien tersebut? (Na : 

135-144mEq/L, K :3.6-4.8 mEq/L, Cl : 97-106 mEq/L) 

A. Athorvastatin 

B. Spironolakton 

C. Sodium chloride 



 
D. KCL 

E. Insulin 

 

C. Sodium chloride 

Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke IGD dengan mual muntah. 

Keluhan disertai dengan perasaan lemah. Pasien memiliki riwayat addison 

disease. Pemeriksaan fisik TD 90/50 mmHg, HR 80 x/menit, RR 20 

x/menit, T 37,2˚C. Pemeriksaan lab didapatkan Na 90 mEq/L, K 5 mEq/L, 

Cl 102 mEq/L. Apakah terapi yang tepat pada pasien tersebut? (Na : 135-

144mEq/L, K :3.6-4.8 mEq/L, Cl : 97-106 

mEq/L) 

 

Hiponatremia 

• Kadar natrium <135 mEq/lt 

• Gejala: 

 • Anorexia, nausea and vomiting, fatigue, headache, and muscle cramps 

to altered mental status, agitation, seizures, and even coma 

 

Etiologi 

Causes of Hypovolemic Hyponatremia (TBW decreases more than a 

decrease in total body sodium)[4] 

 • Gastrointestinal fluid loss (diarrhea or vomiting) 

 • The third spacing of fluids (pancreatitis, hypoalbuminemia, small bowel 

obstruction) 



 
 • Diuretics 

 • Osmotic diuresis (glucose, mannitol) 

 • Salt-wasting nephropathies 

 • Cerebral salt-wasting syndrome (urinary salt wasting, possibly caused 

by increased brain natriuretic peptide) 

 • Mineralocorticoid deficiency 

 

Etiologi 

Causes of Hypervolemic Hyponatremia (TBW increases greater than an 

increase in total body sodium)[5] 

• Renal causes (acute renal failure, chronic renal failure, nephrotic 

syndrome) 

• Extrarenal causes (congestive heart failure, cirrhosis) 

• Iatrogenic 

 

Etiologi 

Causes of Euvolemic Hyponatremia (TBW increase with stable total body 

sodium) 

• Causes of euvolemic hyponatremia include: 

• Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH) 

• Addison's disease 

• Hypothyroidism 



 
• High fluid intake in conditions like primary polydipsia; or potomania, 

caused by a low intake of solutes with relatively high fluid intake 

• Medical testing related to excessive fluids such as a colonoscopy or 

cardiac catheterization 

• Drugs: Vasopressin analogs such as desmopressin and oxytocin, SSRI 

and other antidepressants, thiazide diuretics, carbamazepine or its 

analogs, vincristine, nicotine, antipsychotics, chlorpropamide, 

cyclophosphamide, nonsteroidal anti- inflammatory drugs, 

methylenedioxymethamphetamine (MDMA or ecstasy). 

 

Penunjang 

Step 1: Plasma Osmolality (275 mOsm to 290 mOsm/kg) 

• It can help differentiate between hypertonic, isotonic, and hypotonic 

hyponatremia. 

• True hyponatremic patients are hypotonic. 

• If the patient is hypotonic, then go to step 2. 

Step 2: Urine Osmolality 

• Urine osmolality less than 100 mOsm/kg indicates primary polydipsia or 

reset osmostat. 

• Urine osmolality greater than 100 mOsm/kg usually indicates a high 

ADH state, go to step 3. 

Step 3: Volume Status (ECF status) 

• Hypovolemic vs euvolemic vs hypervolemic. 

• If the patient is hypovolemic, then proceed to step 4. 



 
Step 4: Urine Sodium Concentration 

• Urine sodium less than 10 mmol/L indicates extrarenal loss of fluid 

(remote diuretic use and remote vomiting). 

• Urine sodium greater than 20 mmol/L suggests renal loss of urine 

(diuretics, vomiting, cortisol deficiency, and salt wasting nephropathies). 

 

 

 

Penatalaksanaan 

Acute symptomatic hyponatremia: 

• Severely symptomatic hyponatremia: Administer 3% sodium chloride; 

100 mL intravenous (IV) bolus (repeat up to twice if symptoms persist). 

• Mild to moderately symptomatic hyponatremia: 3% Sodium chloride, 

slow infusion (use sodium deficit formula to calculate the rate of infusion 

but recalculate rate with frequent sodium monitoring). 



 
Penatalaksanaan 

Chronic asymptomatic hyponatremia 

• Hypovolemic hyponatremia: Isotonic fluids administration and holding of 

any diuretics. 

• Hypervolemic hyponatremia: Treat underlying condition, restrict salt and 

fluids, and administer loop diuretics. 

• Euvolemic hyponatremia: Fluid restriction to less than 1 liters per day. 

 

Jawaban lainnya… 

A. Athorvastatin  lipid lowering drug 

B. Spironolakton  K sparring, preventif hipokalemia 

D. KCL  tx hipokalemia 

E. Insulin menyebabkan K shifting ekstra sel ke intra sel → memperparah 

hipokalemia 

 

33.  Seorang wanita di bawa ke UGD dalam keadaan sesak nafas. Pada saat 

dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan TD: 120/80, N: 100x/menit, RR: 

35x/menit. Saat dilakukan BGA didapatkan hasil pH = 6,9 ; CO2 = 50 ; 

HCO3 30. Kemungkinan kondisi yang terjadi adalah…. 

A. Asidodis metabolic terkompensasi parsial 

B. Asidosis metabolic terkompensasi total 

C. Asisdosis respiratorik terkompensasi parsial 

D. Asidosis respiratorik terkompensasi total 



 
E. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi 

 

C. Asidosis Respiratorik terkompensasi Pasial 

Keyword: 

• Sesak 

• PF: TD: 120/80, N: 100x/menit, RR: 35x/menit. Saat dilakukan BGA 

didapatkan hasil pH↓, CO2↑, HCO3 ↑ 

 

Kemungkinan kondisi yang terjadi adalah … 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Asidodis metabolic terkompensasi parsial → bukan karena penyebab di 

soal adalah sesak 

B. Asidosis metabolic terkompensasi total → bukan karena penyebab di 

soal adalah sesak 

D. Asidosis respiratorik terkompensasi total → pH belum normal 



 
E. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi → sudah terkompensasi HCO3 

sudah meningkat 

 

Jadi, kemungkinan kondisi yang terjadi pada kasus ini adalah… 

C. Asidosis Respiratorik terkompensasi Pasial 

 

34.  Seorang perempuan berusia 36 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan 

nyeri perut kanan atas sejak 1 bulan yang lalu. Nyeri dikatakan awalnya 

hilang timbul kemudian sekarang sudah terus menerus . Keluhan disertai 

dengan demam dan muntah. Pemeriksaan fisik : keadaan umum compos 

mentis, TD 130/60mmHg, HR 86bpm, RR 20x/menit, Tax 37.9C, icterus 

(+), Tinggi badan 160 cm, berat badan 80 kg. Bilirupin total dan direct 

meningkat, SGOT-SGPT meningkat. Apakah kemungkinan diagnosis pada 

pasien tersebut? 

A. Cholelithiasis 

B. Cholecystitis 

C. Cholangitis 

D. Choledokolithiasis 

E. Pankreatitis 

 

C. Cholangitis 

Seorang perempuan berusia 36 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan 

nyeri perut kanan atas sejak 1 bulan yang lalu. Nyeri dikatakan awalnya 

hilang timbul kemudian sekarang sudah terus menerus. Keluhan disertai 

dengan demam dan muntah. Pemeriksaan fisik: keadaan umum compos 



 
mentis, TD 130/60mmHg, HR 86bpm, RR 20x/menit, Tax 37.9° C, icterus 

(+), Tinggi badan 160 cm, berat badan 80 Bilirupin total dan direct 

meningkat, SGOT-SGPT meningkat. Apakah kemungkinan diagnosis 

pada pasien tersebut? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Cholelithiasis  belum ada tanda infeksi sitemik 

B. Cholecystitis  tidak ada jaundice 

D. Choledokolithiasis  belum ada tanda infeksi sistemik 

E. Pankreatitis  enzim pankreas meningkat 

 

35.  Seorang wanita usia 24 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan BAB 

encer sebanyak 7x/hari sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan BAB 

cair, berwarna merah kecoklatan, dan berlendir. Keluhan disertai dengan 

demam, perut kembung, dan nyeri perut. Pemeriksaan fisik TD 110/70 

mmHg, HR 82 x/menit, RR 20 x/menit, T 38,5˚C, nyeri tekan abdomen, 

bising usus meningkat. Pemeriksaan feses ditemukan darah (+), lendir (+), 

leukosit (+), eritrosit (+), kista berinti 4 berisi eritrosit. Apakah tatalaksana 

pasien yang tepat? 

A. Amoksisilin 



 
B. Kloramfenikol 

C. Siprofloksasin 

D. Tetrasiklin 

E. Metronidazol 

 

E. Metronidazol 

Seorang wanita usia 24 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sejak 

BAB encer sebanyak 7x/hari sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan 

BAB cair, berwarna merah kecoklatan, dan berlendir. Keluhan disertai 

dengan demam, perut kembung, dan nyeri perut. Pemeriksaan fisik TD 

110/70 mmHg, HR 82 x/menit, RR 20 x/menit, T 38,5˚C, nyeri tekan 

abdomen, bising usus meningkat. Pemeriksaan feses ditemukan darah (+), 

lendir (+), leukosit (+), eritrosit (+), kista berinti 4 berisi eritrosit. Apakah 

tatalaksana pasien yang tepat? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Amoksisilin : tidak tepat 

B. Kloramfenikol : tidak tepat 

C. Siprofloksasin : tidak tepat 

D. Tetrasiklin : tidak tepat 

 

 

 



 

 

 

 

36. Seorang pasien rawat inap usia 52 tahun yang dirawat karena sepsis 

dikeluhkan keluarga muncul bintik-bintik merah hampir pada seluruh 

tubuh sejak tadi malam. Saat diperiksa pasien tampak lemah, dengan tensi 

90/60 mmHg, nadi 101x/menit, RR 23x/menit, suhu 38,7oC, tampak 

petekie luas dan didapatkan adanya purpura fulminan. Pemeriksaan 

laboratorium menunjukkan Hb 10 g/dl, leukosit 25.000/ ʯl , trombosit 

50.000/ ʯl, fibrinogen 0,8 g/L, protombin time 7 detik, dan didapatkan 

adanya peningkatan D dimer. Diagnosis pada pasien diatas adalah... 

A. Disseminated Intravascular Coagulation 



 
B. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura 

C. Hemofilia klasik 

D. Von willebrand’s disease 

E. Henoch schonlein purpura 

 

A. Disseminated Intravascular Coagulation 

 Keyword: 

• Keluhan: muncul bintik-bintik merah hampir pada seluruh tubuh sejak 

tadi malam. 

• Pasien sedang menjalani rawat inap di RS karena sepsis. 

• PF: pasien tampak lemah, dengan tensi 90/60 mmHg, nadi 101x/menit, 

RR 23x/menit, suhu 38,7oC, tampak ptekiae luas dan didapatkan 

adanya purpura fulminan. 

• Pemeriksaan penunjang:Hb 10 g/dl, leukosit 25.000/ ʯl , trombosit 

50.000/ ʯl, fibrinogen 0,8 g/L, protombin time 7 detik, dan didapatkan 

adanya peningkatan D dimer. 

 

Diagnosis pada pasien diatas adalah... 

 



 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya... 

B. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura  comb test (+) 

C. Hemofilia klasik herediter, jumlah trombosit normal, clotting time dan 

aPTT memanjang, PT dan bleeding time normal, kekurangan faktor VIII 



 
D. Von willebrand’s disease  herediter, jumlah trombosit normal, aPTT 

memanjang, tes rsitosetin terganggu. 

E. Henoch schonlein purpura vaskulitis, biasa pada anak-anak. 

 

Jadi, diagnosis pada pasien diatas adalah... 

A. Disseminated Intravascular Coagulation  

 

 

37.  Seorang laki-laki beusia 42 tahun datang ke poli umum dengan keluhan 

mual muntah dan gatal. Pasien sedang dalam pengobatan OAT yang sudah 

berjalan 1 bulan. Pemeriksaan fisik TD 110/80 mmHg, Nadi 80x/m, RR 

20x/m, suhu 37C. Icterus (+), SGOT/SGPT meningkat. Apa diagnosis pada 

pasien tersebut? 

A. Viral hepatitis 

B. DILI 

C. Pankreatitis 

D. Cholelithiasis 

E. Choledokolitiasis 

 

B. DILI 

Seorang laki-laki beusia 42 tahun datang ke poli umum dengan keluhan 

mual muntah dan gatal. Pasien sedang dalam pengobatan OAT yang sudah 

berjalan 1 bulan. Pemeriksaan fisik TD 110/80 mmHg, Nadi 80x/m, RR 



 
20x/m, suhu 37C. Icterus (+), SGOT/SGPT meningkat. Apa diagnosis pada 

pasien tersebut? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Viral hepatitis  hepatitis serologi (+) 

C. Pankreatitis  peningkatan enzim amilase & lipase 

D. Cholelithiasis batu pada gall bladder 

E. Choledokolitiasis  Batu pada ductus CBD 

 

 



 
 

38.  Seorang laki-laki berusia 29 tahun, seorang atlet boxing, datang ke UGD 

rumah sakit dengan keluhan benjolan yang terasa nyeri di daun telinga 

sebelah kanan sejak 1 hari yang lalu, setelah terbentur ketika pertandingan 

boxing. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, 

nadi 82 kali/menit, RR 18 kali/menit, suhu 36,1oC. Pada pemeriksaan 

status lokalis didapatkan edem, hiperemis, nyeri pada perabaan, tampak 

massa fluktuatif pada daun telinga kanan. Dokter melakukan aspirasi pada 

benjolan dan didapatkan cairan berupa serousa. Apabila dokter belum 

melakukan aspirasi pada benjolan, maka diagnosis banding yang paling 

mendekati pada kasus diatas adalah... 

A. Othematoma 

B. Abses periaurikular 

C. Otitis eksterna sirkumskripta 

D. Perikondritis 

E. Fistula periaurikular 

 

A. OTHEMATOMA 

Keywords: 

Seorang laki-laki berusia 29 tahun, seorang atlet boxing, datang ke UGD 

rumah sakit dengan keluhan benjolan yang terasa nyeri di daun telinga 

sebelah kirinya sejak 1 hari yang lalu, setelah terbentur ketika 

pertandingan boxing. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 

110/70 mmHg, nadi 82 kali/menit, RR 18 kali/menit, suhu 36,1oC. Pada 

pemeriksaan status lokalis didapatkan edem, hiperemis, nyeri pada 



 
perabaan, tampak massa fluktuatif pada daun telinga kirinya. Dokter 

melakukan aspirasi pada benjolan dan didapatkan cairan berupa serousa. 

Apabila dokter belum melakukan aspirasi pada benjolan, maka 

diagnosis banding yang paling mendekati pada kasus diatas adalah... 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Othematoma → jawaban tepat 

B. Abses periauricular  fistula periauricular yang terinfeksi, adanya 

massa fluktuatif depan tragus jika dilakukan aspirasi berisi pus dan ada 

keluhan demam juga nyeri tragus itu 

C. Otitis eksterna sirkumskripta  infeksi di sepertiga luar dari liang 

telinga, berupa adanya furuncle dan nyeri tekan tragus 

D. Perikondritis  keluhan daun telinga bengkak, hiperemi, terlihat abses 

local di lokasi trauma, daun telinga sangat nyeri saat dilakukan 

perabaan, demam, teraba masa fluktuatif, jika dilakukan aspirasi steril 

terdapat darah bercampur pus 

E. Fistula periaurikular  lubang berukuran kecil depan tragus akibat 

kegagalan penggabungan tuberkel ke satu dan tuberkel kedua. Jarang 

terdapat keluhan demam, biasanya terdapat keluhan ada cairan keluar 

dari lubang didepan tragus yang kelihatan jelas 

 



 
39. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun dibawa orang tuanya ke IGD 

dengan keluhan nyeri telinga kiri yang menjalar ke leher sejak 2 minggu, 

disertai dengan keluhan demam, dan keluar cairan dari telinga kirinya. 

Pasien juga dikatakan sering tidak mendengar perkataan orang tuanya, 

dan telinganya berdenging. Enam bulan yang lalu pasien juga mengeluh 

nyeri pada telinga kiri serta ada riwayat keluar cairan telinga. Kondisi 

pasien sadar baik, tetapi mengeluh nyeri, dan tanda vital pasien 

didapatkan suhu 39oC. Pada pemeriksaan otoskopi, telinga kanan dalam 

batas normal, telinga kiri didapatkan sekret mukopurulen, membran 

timpani perforasi total. Ditemukan juga pembengkakan pada area telinga 

belakang yang menjalar hingga ke leher, nyeri dan berfluktuasi. 

Patofisiologi yang mungkin dari kasus tersebut adalah… 

A. Trauma yang menyebabkan inflamasi pada tulang rawan auricular yang 

menjadi fokal infeksi dan terdapat kumpulan secret berwarna keruh 

B. Sekret bersifat purulent dari mastoid yang menyebar ke leher antara 

otot-otot digastrik dan sternocleidomastoid 

C. Inflamasi berulang atau kronis menyebabkan kolagen pada jaringan 

fibrosa terhialinisasi dan terjadi penumpukkan kalsium pada telinga 

tengah 

D. Bakteri menyebar dari suatu infeksi yang menyebabkan supurasi 

kelenjar limfe servikal profunda, dan menumpuk di ruang parafaring 

E. Tidak selesainya obliterasi dari celah brankial, arkus brankial, dan 

kantong brankial, menyebabkan timbulnya kantong berisi cairan 

didaerah servikal itu 

 



 
B. SEKRET BERSIFAT PURULENT DARI MASTOID YANG MENYEBAR 

KE LEHER ANTARA OTOT-OTOT DIGASTRIK DAN 

STERNOCLEIDOMASTOID 

Keywords: 

Seorang anak perempuan berusia 9 tahun dibawa orang tuanya ke IGD 

dengan keluhan nyeri telinga kiri yang menjalar ke leher sejak 2 minggu, 

disertai dengan keluhan demam, dan keluar cairan dari telinga kirinya. 

Pasien juga dikatakan sering tidak mendengar perkataan orang tuanya, 

dan telinganya berdenging. Enam bulan yang lalu pasien juga mengeluh 

nyeri pada telinga kiri serta ada riwayat keluar cairan telinga. Kondisi 

pasien sadar baik, tetapi mengeluh nyeri, dan tanda vital pasien 

didapatkan suhu 39°C. Pada pemeriksaan otoskopi, telinga kanan dalam 

batas normal, telinga kiri didapatkan sekret mukopurulen, membran 

timpani perforasi total. Ditemukan juga pembengkakan pada area telinga 

belakang yang menjalar hingga ke leher, nyeri dan berfluktuasi. 

Patofisiologi yang mungkin dari kasus tersebut adalah… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 



 
A. Trauma yang menyebabkan inflamasi pada tulang rawan auricular yang 

menjadi fokal infeksi dan terdapat kumpulan secret berwarna keruh 

Abses periaurikular 

B. Sekret bersifat purulent dari mastoid yang menyebar ke leher antara 

otot-otot digastrik dan sternocleidomastoid  jawaban tepat 

C. Inflamasi berulang atau kronis menyebabkan kolagen pada jaringan 

fibrosa terhialinisasi dan terjadi penumpukkan kalsium pada telinga 

tengah  Timpanosklerosis 

D. Bakteri menyebar dari suatu infeksi yang menyebabkan supurasi 

kelenjar limfe servikal profunda, dan menumpuk di ruang parafaring 

Abses parafarinf 

E. Tidak selesainya obliterasi dari celah brankial, arkus brankial, dan 

kantong brankial, menyebabkan timbulnya kantong berisi cairan 

didaerah servikal itu  Kista celah brankial 

 

 

40.  Seorang laki-laki, 57 tahun datang ke IGD RS mengeluh mulut mencong 

ke kiri sejak 1 hari lalu. Gurat wajah sisi kiri dikeluhan tidak begitu 

nampak. Keluhan disertai nyeri telinga kiri terutama bila daun telinga 

disentuh dan keluar cairan. Pasien sudah 10 tahun mengidap DM dan 

tidak rutin berobat. Tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan telinga 

kiri didapatkan nyeri tarik tragus, liang telinga bengkak, hiperemi dan 

sempit, MT tidak dapat dievaluasi. Pemeriksaan gula darah sewaktu 

didapatkan 389 mg/dL. Diagnosis yang paling mungkin adalah… 

A. Otitis eksterna difusa 

B. OMSK tipe maligna 



 
C. Miringitis bulosa 

D. Otitis eksterna nekrotikans 

E. Perikondritis 

 

D. OTITIS EKSTERNA NEKROTIKANS 

Keyword: 

Seorang laki-laki, 57 tahun datang ke IGD RS mengeluh mulut mencong 

ke kiri sejak 1 hari lalu. Gurat wajah sisi kiri dikeluhan tidak begitu 

nampak. Keluhan disertai nyeri telinga kiri terutama bila daun telinga 

disentuh dan keluar cairan. Pasien sudah 10 tahun mengidap DM dan 

tidak rutin berobat. Tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan telinga 

kanan dalam batas normal, telinga kiri didapatkan nyeri tarik tragus, liang 

telinga bengkak, hiperemi dan sempit, MT tidak dapat dievaluasi. 

Pemeriksaan gula darah sewaktu didapatkan 389 mg/dL. 

Diagnosis yang paling mungkin adalah… 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Otitis eksterna difusa  edema 2/3 media liang telinga, adanya nyeri 

tarik tragus, MT sulit dievaluasi etiologi biasanya bakteri gram negatif, 

tidak disertai adanya paralisis nervus kranial 

B. OMSK tipe maligna  perforasi membrane timpani atik atau marginal, 

 terdapat kolesteatoma dan jaringan granulasi 

C. Miringitis bulosa  suatu infeksi membran timpani akut yang ditandai 

oleh adanya pembentukan bulla pada membran timpani 

D. Otitis eksterna nekrotikans  jawaban tepat 

E. Perikondritis  keluhan daun telinga bengkak, hiperemi, terlihat abses 

local di lokasi trauma, daun telinga sangat nyeri saat dilakukan 

perabaan, demam, teraba masa fluktuatif, jika dilakukan aspirasi steril 

terdapat darah bercampur pus 

 

41.  Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan 

hidung keluar cairan bening yang kental sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan 

disertai hidung yang tersumbat bergantian kiri dan kanan disaat yang 

sama. Keluhan bersin dikatakan ada namun jarang. Riwayat alergi 



 
disangkal, riwayat alergi di keluarga juga disangkal. Tidak ada keluhan 

nyeri kepala. Tanda vital dalam batas normal, tidak ada demam. 

Pemeriksaan fisik didapatkan konka edem kemerahan dan terdapat sekret 

seromukosa. Diagnosis pasien tersebut adalah... 

A. Rhinitis akut 

B. Rhinitis alergika 

C. Rhinitis vasomotor 

D. Rhinitis simpleks 

E. Rhinosinusitis akut 

 

C. RHINITIS VASOMOTOR 

Keyword: 

Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan 

hidung keluar cairan bening yang kental sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan 

disertai hidung yang tersumbat bergantian kiri dan kanan disaat yang 

sama. Keluhan bersin dikatakan ada namun jarang. Riwayat alergi 

disangkal, riwayat alergi di keluarga juga disangkal. Tidak ada keluhan 

nyeri kepala. Tanda vital dalam batas normal, tidak ada demam. 

Pemeriksaan fisik didapatkan konka edem kemerahan dan terdapat sekret 

seromukosa. Diagnosis pasien tersebut adalah... 

 



 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Rhinitis akut  peradangan hidung akibat infeksi mikroba, virus atau 

bakteri, konka hiperemi edema disertai tanda demam, hidung 

tersumbat, nyeri otot 

B. Rhinitis alergika peradangan hidung akibat proses alergi, hidung gatal, 

tersumbat, bersin sering, konka hiperemi dan edema 

C. Rhinitis vasomotor  jawaban tepat 

D. Rhinitis simpleks  nama lain dari rhinitis akut 

E. Rhinosinusitis akut  peradangan hidung dan sinus maksilaris, 

ditandai nyeri kepala dan hidung tersumbat, juga nyeri wajah 

 

42.  Seorang laki-laki usia 32 tahun datang ke tempat prakter dokter dengan 

keluhan parau sejak 1 hari yang lalu, kadang disertai dengan batuk, nyeri 

telan tidak ada. Keluhan sudah beberapa kali dialami oleh pasien dalam 

sebulan terakhir namun sekarang lebih memberat. Pasien sehari-hari 

bekerja sebagai pembawa acara berita televisi yang belakangan merangkap 

sebagai MC acara pernikahan dan ulang tahun. Pemeriksaan vital sign 

tidak ditemukan kelainan. Pada pita suara didapatkan nodul sebesar 



 
kedelai warna putih. Riwayat merokok dikatakan tidak ada, dan minum 

alkohol sangat jarang hanya di waktu musim hujan. Etiologi mendasari 

penyakit tersebut adalah... 

A. Penyalahgunaan suara dalam waktu yang lama 

B. Terpapar polutan 

C. Merokok dan minum alkohol 

D. Infeksi laring berulang 

E. Paparan zat kimia dari makanan dan minuman 

 

A. PENYALAHGUNAAN SUARA DALAM WAKTU YANG LAMA 

Keyword: 

•  Seorang laki-laki usia 32 tahun datang ke tempat prakter dokter dengan 

keluhan parau sejak 1 hari yang lalu, kadang disertai dengan batuk, 

nyeri telan tidak ada. Keluhan sudah beberapa kali dialami oleh pasien 

dalam sebulan terakhir namun sekarang lebih memberat. 

•  Pasien sehari-hari bekerja bekerja sebagai pembawa acara berita televisi 

yang belakangan merangkap sebagai MC acara pernikahan dan ulang 

tahun. 

•  Pemeriksaan vital sign tidak ditemukan kelainan. Pada pita suara 

didapatkan nodul sebesar kedelai warna putih. Riwayat merokok 

dikatakan tidak ada, dan minum alkohol sangat jarang hanya di waktu 

musim hujan. 

   Etiologi yang mendasari penyakit tersebut adalah... 

  



 
 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Terpapar polutan  tidak tepat 

C. Merokok dan minum alkohol  tidak tepat 

D. Infeksi laring berulang  tidak tepat 

E. Paparan zat kimia dari makanan dan minuman  tidak tepat 



 
 Jadi, etiologi yang mendasari penyakit tersebut adalah... 

A. PENYALAHGUNAAN SUARA DALAM WAKTU YANG LAMA 

 

43.  Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang diantar orang tuanya ke 

Poliklinik Rumah Sakit dengan keluhan adanya penurunan pendengaran 

di telinga kanan. Pasien juga merasa telinga kanannya terasa penuh. 

Pasien merupakan peserta kejuaraan renang yang berlatih hampir setiap 

hari. Keluhan ini timbul 1 hari yang lalu setelah berlating renang. Pada 

pemeriksaan fisik tidak didapatkan nyeri tarik tragus dan tidak didapatkan 

sekret. Otoskopi didapatkan massa bergumpal warna coklat di liang telinga 

kanan dan membran timpani sulit dievaluasi. Pada pemeriksaan garpu tala 

telinga kanan didapatkan kesan tuli konduksi. Tatalaksana yang tepat 

untuk pasien tersebut adalah... 

A. Antibiotika tetes telinga 

B. Nystatin ear drops 

C. Tetes rivanol 

D. Analgesik tetes telinga 

E. Tetes karbogliserin 10% 

 

 E. TETES KARBOGLISERIN 10% 

 Keyword: 

• Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang diantar orang tuanya ke 

Poliklinik Rumah Sakit dengan keluhan adanya penurunan 

pendengaran di telinga kanan. Pasien juga merasa telinga kanannya 

terasa penuh. 



 
 • Pasien merupakan peserta kejuaraan renang yang berlatih hampir setiap 

hari. Keluhan ini timbul 1 hari yang lalu setelah berlatih renang. 

 • Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan nyeri tarik tragus dan tidak 

didapatkan sekret. Otoskopi didapatkan massa bergumpal warna coklat 

di liang telinga kanan dan membran timpani sulit dievaluasi. Pada 

pemeriksaan garpu tala telinga kanan didapatkan kesan tuli konduksi. 

 

 Tatalaksana yang tepat untuk pasien tersebut adalah... 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Antibiotika tetes telinga  tidak tepat, untuk infeksi telinga yang  

  disebabkan oleh bakteri 

B. Nystatin ear drops  untuk tatalaksana otomikosis 

C. Tetes rivanol  untuk tatalaksana corpus alienum telinga berupa 

serangga 

D. Analgesik tetes telinga  tidak tepat 

 



 
Jadi, tatalaksana yang paling tepat untuk pasien tersebut adalah... 

E. TETES KARBOGLISERIN 10% 

 

44.  Ny. I, 30 tahun, datang dengan keluhan nyeri di telinga kanan sejak 3 hari 

yang lalu, nyeri yang dirasakan berdenyut hingga ke tengkuk dan bawah 

telinga. Sebelumnya pasien mengeluhkan pilek 1 minggu sebelumnya 

tetapi tidak di obati. Pada pemeriksaan TTV di dapatkan TD 110/80, HR 

83x/m, RR 20x/m dan Tax 38 derajat celcius. Pada pemeriksaan fisik 

telinga di dapatkan seperti gambar. Diagnosis yang tepat untuk pasien 

terebut adalah… 

 A. OMA bombans 

 B. OMA presupuratif 

 C. Miringitis Bulosa 

 D. OE difusa 

 E. OMSK maligna 

 

 C. Miringitis Bulosa 

Ny. I, 30 tahun, datang dengan keluhan nyeri di telinga kanan sejak 3 hari 

yang lalu, nyeri yang dirasakan berdenyut hingga ke tengkuk dan bawah 

telinga. Sebelumnya pasien mengeluhkan pilek 1 minggu sebelumnya 

tetapi tidak di obati. Pada pemeriksaan TTV di dapatkan TD 110/80 mmHg, 

HR 83x/m, RR 20x/m dan Tax 38 derajat celcius. Pada pemeriksaan fisik 

telinga kanan didapatkan seperti gambar. Diagnosis yang tepat untuk 

pasien terebut adalah… 

 



 
Jawaban lainnya… 

A. OMA bombans → membran timpani menonjol 

B. OMA presupuratif → membran timpani hiperemis tidak menonjol 

C. Miringitis Bulosa → jawaban tepat 

D. OE difusa → infeksi dari CAE tanpa keterlibatan MT 

E. OMSK maligna → disertai kolesteatoma dan riwayat perforasi (+) 

 

 

 

 



 

 

 

45.  An. B, laki-laki, berusia 2 minggu, datang ke Puskesmas diantar orang 

tuanya dikeluhkan tidak bisa menoleh ke kanan, dan pasien selalu 

menoleh ke kiri. Selain itu ada benjolan di leher sisi kanan yang terlihat 

sesaat sejak bayi tersebut lahir, tetapi ukurannya tidak makin besar hingga 

sekarang. Bayi lahir dengan persalinan pervaginam ditolong oleh dukun 

bayi dan saat lahir berat bayi 4300 gram sehingga susah untuk di lahirkan. 

Tanda vital bayi dalam batas normal. Pemeriksaan fisik leher didapatkan 

teraba massa di daerah leher dengan konsistensi lunak, tidak fluktuatif 

dan tidak nyeri bila ditekan, dan adanya keterbatasan gerak sendi leher. 

Diagnosis dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh dokter adalah… 

A. Tortikolis muscular kongenital - Rujuk dan KIE tentang penyebab 

B. Tortikolis muscular kongenital – Rehabilitasi di puskesmas 

C. Tortikolis muscular kongenital – terapi operatif 

D. Higroma kistik - Rujuk dan KIE tentang penyebab 

E. Higroma kistik – terapi operatif 

 



 
A. TORTIKOLIS MUSCULAR KONGENITAL- RUJUK DAN KIE TENTANG 

PENYEBAB 

An. B, laki-laki, berusia 2 minggu, datang ke Puskesmas diantar orang 

tuanya dikeluhkan tidak bisa menoleh ke kanan, dan pasien selalu 

menoleh ke kiri. Selain itu ada benjolan di leher sisi kanan yang terlihat 

sesaat sejak bayi tersebut lahir, tetapi ukurannya tidak makin besar hingga 

sekarang. Bayi lahir dengan persalinan pervaginam ditolong oleh dukun 

bayi dan saat lahir berat bayi 4300 gram sehingga susah untuk di lahirkan. 

Tanda vital bayi dalam batas normal. Pemeriksaan fisik leher didapatkan 

teraba massa di daerah leher dengan konsistensi lunak, tidak fluktuatif 

dan tidak nyeri bila ditekan, dan adanya keterbatasan gerak sendi leher. 

Diagnosis dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh dokter adalah… 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Tortikolis muscular kongenital - Rujuk dan KIE tentang penyebab → 

Jawaban tepat 

B. Tortikolis muscular kongenital – Rehabilitasi di puskesmas → dx tepat, 

terapi tidak sesuai kompetensi 

C.Tortikolis muscular kongenital – terapi operatif → dx tepat, terapi tidak 

sesuai kompetensi 

D.Higroma kistik - Rujuk dan KIE tentang penyebab → dx tidak tepat, 

terapi tidak sesuai kompetensi 

E. Higroma kistik – terapi operatif → dx tidak tepat, terapi tidak sesuai 

kompetensi 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

46.  Seorang laki-laki usia 53 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan 

nyeri dan susah menelan sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh 

demam namun telah membaik. Pasien dengan riwayat DM pengobatan 

tidak rutin. Tekanan darah 120/90 mmHg, Nadi 84 x/m, RR 20 x/m, Tax 

36,8oC. Pemeriksaan tenggorok didapatkan hiperemi yang di sekitarnya 

tertutup lapisan plak putih, tonsil T1/T1. Diagnosis yang paling mungkin 

untuk pasien tersebut adalah... 

A. Faringitis atrofi 



 
B. Stomatitis 

C. Tonsilofaringitis diphtheria 

D. Faringitis diphteria 

E. Faringitis fungal 

 

E. FARINGITIS FUNGAL 

Keyword: 

Seorang laki-laki usia 53 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan 

nyeri dan susah menelan sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh 

demam namun telah membaik. Pasien dengan riwayat DM pengobatan 

tidak rutin. Tekanan darah 120/90 mmHg, Nadi 84 x/m, RR 20 x/m, Tax 

36,8oC. Pemeriksaan tenggorok didapatkan hiperemi yang di sekitarnya 

tertutup lapisan plak putih, tonsil T1/T1. Diagnosis yang paling mungkin 

untuk pasien tersebut adalah... 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Faringitis atrofi  gejala berupa tenggorokan rasa kering, didapatkan 

lendir tebal yang melapisi mukosa faring ini 

B. Stomatitis peradangan di mukosa mulut berupa bercak putih 

melingkar disertai edema dan kemerahan di sekitarnya, sering disebut 

sariawan 

C. Tonsilofaringitis diphtheria  terdapat pseudomembran yang apabila 

digeser mudah berdarah, sering komplikasi distress napas apabila berat, 

riwayat vaksin tidak jelas atau tidak mendapat vaksin saat kecil, tonsil 

membesar 

D. Faringitis diphteria  terdapat pseudomembran yang apabila digeser 

mudah berdarah, sering komplikasi distress napas apabila berat, riwayat 

vaksin tidak jelas atau tidak mendapat vaksin saat kecil, tonsil T1/T1 



 
E. Faringitis fungal  jawaban tepat 

 

47.  Seorang anak perempuan berusia 10 tahun dibawa ke puskesmas dengan 

keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu terakhir. Pasien juga 

mengeluhkan demam dan berat badan menurun. Ayah pasien saat ini 

sedang dalam pengobatan OAT kategori 1. Pemeriksaan fisik antropometri 

kesan gizi kurang, nadi 86 x/menit, RR 20 x/menit, suhu 38OC, SpO2 

98%, pemeriksaan fisik toraks terdengar ronki di paru kanan, terdapat 

pembesaran KGB axila. Tindakan yang tepat selanjutnya untuk dilakukan 

adalah ….. 

A. Uji Tuberkulin 

B. Pemeriksaan TCM TB 

C. Pemeriksaan Rontgen toraks 

D. Pemeriksaan Biakan 

E. Observasi 

 

B. Pemeriksaan TCM TB 

Seorang anak perempuan berusia 10 tahun dibawa ke puskesmas dengan 

keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu terakhir. Pasien juga 

mengeluhkan demam dan berat badan menurun. Ayah pasien saat ini 

sedang dalam pengobatan OAT kategori 1. Pemeriksaan fisik antropometri 

kesan gizi kurang, nadi 86 x/menit, RR 20 x/menit, suhu 38°C, SpO2 98%, 

pemeriksaan fisik toraks terdengar ronki di paru kanan, terdapat 

pembesaran KGB axila. Tindakan yang tepat selanjutnya untuk 

dilakukan adalah ….. 

 



 
Jawaban lainnya… 

 A. Uji Tuberkulin : pada pasien yang tidak bisa didapatkan sampel sputum 

atau hasil mikroskopik negatif 

C. Pemeriksaan Rontgen toraks : pada pasien yang tidak bisa didapatkan 

sampel sputum atau hasil mikroskopik negatif 

D. Pemeriksaan Biakan : pasien dengan hasil TCM TB resisten rifampisin 

E. Observasi : kontak erat tanpa gejala 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

48.  Seorang laki-laki usia 32 tahun ke IGD datang diantar anaknya dengan 

keluhan sesak nafas yang memberat sejak 30 menit yang lalu. Pasien 

sebelumnya pernah terdiagnosis TB dan sudah dinyatakan sembuh 2 

tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik kesadaran compos mentis, TD 

130/70, Nadi 98x/m ,suhu 37.4 C, RR 28x/m Wheezing +/+, ronkhi -/-, 

BTA -/-. Apakah kemungkinan diagnosis yang tepat pada pasien 

tersebut? 

A. Pneumonia komunitas 

B. Asthma 

C. Chronic Bronchitis 

D. PPOK 

E. SOPT 

 

 



 
E. SOPT 

Seorang laki-laki usia 32 tahun ke IGD datang diantar anaknya dengan 

keluhan sesak nafas yang memberat sejak 30 menit yang lalu. Pasien 

sebelumnya pernah terdiagnosis TB dan sudah dinyatakan sembuh 2 

tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik kesadaran compos mentis, TD 

130/70, Nadi 98x/m ,suhu 37.4 C, RR 28x/m Wheezing +/+, ronkhi -/-, 

BTA -/-. Apakah kemungkinan diagnosis yang tepat pada pasien 

tersebut? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Pneumonia komunitas  tidak tepat 

B. Asthma  tidak tepat 

C. Chronic Bronchitis  tidak tepat 

D. PPOK  tidak tepat 

 

49. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun dibawa ke puskesmas dengan 

keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu terakhir. Pasien juga 

mengeluhkan demam dan berat badan menurun. Ayah pasien saat ini 

sedang dalam pengobatan OAT kategori 1. Pemeriksaan fisik antropometri 

kesan gizi kurang, nadi 86 x/menit, RR 20 x/menit, suhu 38OC, SpO2 

98%, pemeriksaan fisik toraks terdengar ronki di paru kanan, terdapat 

pembesaran KGB axila. Tindakan yang tepat selanjutnya untuk dilakukan 

adalah ….. 

A. Uji Tuberkulin 



 
B. Pemeriksaan TCM TB 

C. Pemeriksaan Rontgen toraks 

D. Pemeriksaan Biakan 

E. Observasi 

 

B. Pemeriksaan TCM TB 

Seorang anak perempuan berusia 10 tahun dibawa ke puskesmas dengan 

keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu terakhir. Pasien juga 

mengeluhkan demam dan berat badan menurun. Ayah pasien saat ini 

sedang dalam pengobatan OAT kategori 1. Pemeriksaan fisik antropometri 

kesan gizi kurang, nadi 86 x/menit, RR 20 x/menit, suhu 38°C, SpO2 98%, 

pemeriksaan fisik toraks terdengar ronki di paru kanan, terdapat 

pembesaran KGB axila. Tindakan yang tepat selanjutnya untuk 

dilakukan adalah ….. 

 

Jawaban lainnya… 

A. Uji Tuberkulin : pada pasien yang tidak bisa didapatkan sampel sputum 

atau hasil mikroskopik negatif 

C. Pemeriksaan Rontgen toraks : pada pasien yang tidak bisa didapatkan 

sampel sputum atau hasil mikroskopik negatif 

D. Pemeriksaan Biakan : pasien dengan hasil TCM TB resisten rifampisin 

E. Observasi : kontak erat tanpa gejala 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

50. Seorang pria berusia 35 tahun datang ke klinik untuk melakukan 

pemeriksaan swab antigen sebagai syarat penerbangan. Saat ini pasien 

tidak mengeluhkan sakit. Riwayat kontak (-). Riwayat berpergian ke daerah 

transmisi lokal (-). Pasien bekerja sebagai pegawai kantor. Pemeriksaan 



 
fisik TD 110/70 mmHg, nadi 86 x/menit, RR 20 x/menit, suhu 36,8OC, 

SpO2 98%. Pemeriksaan swab rapid antigen SARS-CoV-2 positif. Diagnosis 

yang tepat adalah ….. 

A. Kontak erat 

B. Suspek COVID-19 

C. Probable COVID-19 

D. Konfirmasi COVID-19 

 E. Pelaku perjalanan 

  

 

B. Suspek COVID-19 

Seorang pria berusia 35 tahun  datang ke klinik untuk melakukan 

pemeriksaan swab antigen sebagai syarat penerbangan. Saat ini pasien 

tidak mengeluhkan sakit. Riwayat kontak (-). Riwayat berpergian ke daerah 

transmisi lokal (-). Pasien bekerja sebagai pegawai kantor. Pemeriksaan 

fisik TD 110/70 mmHg, nadi 86 x/menit, RR 20 x/menit, suhu 36,8OC, 

SpO2 98%. Pemeriksaan swab rapid antigen SARS-CoV-2 positif. Diagnosis 

yang tepat adalah ….. 

 

Jawaban lainnya… 

A. Kontak erat : kontak dengan kasus probable dan konfirmasi COVID-19 

C. Probable COVID-19 : kriteria klinis + kontak erat/cluster; suspek dengan 

radiologi sugestif; anosmia atau ageusia akut dengan tidak ada penyebab 

lain; meninggal dengan distress pernapasan + riwayat kontak/cluster 



 
D. Konfirmasi COVID-19 : RT-PCR (+); atau rapid antigen (+) dan masuk 

kriteria probable atau suspek (kriteria A/B); asimtomatik + riwayat 

kontak + rapid antigen (+) 

E. Pelaku perjalanan : seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam 

negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir 

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

• COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

• Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 

hari (1-14 hari) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

51.  Seorang pria usia 68 tahun dibawa keluargannya ke IGD dengan keluhan 

sesak napas. Keluhan disertai demam menggigil dan batuk berdahak sejak 

2 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik ditemukan TD 90/60 mmHg, nadi 130 

x/menit, RR 24 x/m, suhu 38,5°C, ronki pada kedua lapang paru. Foto 

toraks ditemukan inflitrat bilateral pada kedua paru. Pada pemeriksaan 

AGD didapatkan PaO2 : 58%, PaCO2 : 44mmHg. (PaO2 : 75-100mmHg, 

PaCO2 :35-45mmHg) 

Apakah diagnosis pasien diatas? 

A. Respiratory distress syndrome 

B. Respiratory failure tipe 1 

C. Respiratory failure tipe 2 

D. Hyalin membrane disease 

E. Respiratory arrest 

 

B. Respiratory failure tipe 1 

Seorang pria usia 68 tahun dibawa keluargannya ke IGD dengan keluhan 

sesak napas. Keluhan disertai demam menggigil dan batuk berdahak sejak 

2 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik ditemukan TD 90/60 mmHg, nadi 130 

x/menit, RR 24 x/m, suhu 38,5°C, ronki pada kedua lapang paru. Foto 

toraks ditemukan inflitrat bilateral pada kedua paru. Pada pemeriksaan 

AGD didapatkan PaO2 : 58%, PaCO2: 44mmHg (PaO2 : 75-100mmHg, 

PaCO2:35 45mmHg) 

Apakah diagnosis pasien diatas? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Respiratory distress syndrome  belum terjadi kegagalan oksigenasi 



 
C. Respiratory failure tipe 2  ditandai dengan hiperkapnea, pada soal 

PaCO2 masih normal 

D. Hyalin membrane disease  pada bayi premature ec def. surfactant 

E. Respiratory arrest RR tidak terdeteksi 

 

52.  Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak dan 

bengkak pada kedua kakinya sejak 3 bulan lalu. Riwayat merokok (+) sejak 

usia muda, setiap harinya pasien bisa menghabiskan 1 kotak rokok. 

Pemeriksaan fisik TD 130/90 mmHg, Nadi 105x/m, RR 30x/m, Suhu 36 

C. Pemeriksaan fisik ditemukan rhonkhi basal paru bilateral (+), 

peningkatan JVP, ascites (+), dan edema bilateral ekstremitas bawah. Apa 

terapi nonmedikamentosa yang tepat diberikan pada pasien tersebut? 

A. Latihan batuk efektif 

B. Diet tinggi sodium 

C. Intake cairan 1000 mL/hari 

D. Pemberian loop diuretic 

E. Membatasi latihan fisik 

 

C. Intake cairan 1000 mL/hari 

Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak dan 

bengkak pada kedua kakinya sejak 3 bulan lalu. Riwayat merokok (+) sejak 

usia muda, setiap harinya pasien bisa menghabiskan 1 kotak rokok. 

Pemeriksaan fisik TD 130/90 mmHg, Nadi 105x/m, RR 30x/m, Suhu 36 

C. Pemeriksaan fisik ditemukan rhonkhi basal paru bilateral (+), 



 
peningkatan JVP, ascites (+), dan edema bilateral ekstremitas bawah. Apa 

terapi nonmedikamentosa yang tepat diberikan pada pasien tersebut? 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

Terapi Nonfarmakologis HF 

1. Manajemen perawatan diri 

2. Ketaatan pasien berobat 

3. Pantau BB → jika BB naik >2kg dalam 3 hari → diuretik 

4. Restriksi cairan → 900-1200ml/hari 

5. Turunkan BB 

6. Bila 6 bln hilang BB >6% (tanpa retensi cairan) → cachexia → gizi 

7. Latihan fisik 

8. Aktivitas seksual → penghambat 5-fosfodiesterase (sildenafil) tidak boleh 

dgn nitrat (hipotensi) 



 
Jawaban lainnya… 

A. Latihan batuk efektif  tatalaksana PPOK 

B. Diet tinggi sodium  diet rendah sodium 

D. Pemberian loop diuretic  terapi medikamentosa 

E. Membatasi latihan fisik  Mulai latihan fisik 

 

53.  Ny.Suci 55 tahun ke IGD dengan tangan kanan semakin membengkak 4 

bulan ini. Bengkak tidak dirasa nyeri, dan berkurang bila pasien 

mengangkat tangannya. Demam (-). Diketahui pasien memiliki Riwayat 

operasi kanker payudara 4 tahun lalu. Sempat disarankan radioterapi 

namun pasien tidak mau. Hanya diketahui Riwayat DM, rutin berobat. CM, 

TD 120/70, HR 90x, RR 20x, S 36.5, SpO 97% RA. Pasien disuruh untuk 

angkat kedua tangan, setelah 1 menit tangan kanan mengecil, muka tidak 

tampak memerah. Apa kemungkinan penyebab kondisi pasien? 

A. Dermatitis statis 

B. Limfedema sekunder 

C. Sindrom vena kava superior 

D. DVT 

E. Selulitis 

 

 

 

 

 



 
 

B. Limfedema sekunder 

Ny.Suci  55    tahun   ke   IGD    dengan tangan kanan semakin membengkak 

4 bulan ini. Bengkak tidak dirasa nyeri, dan berkurang bila pasien 

mengangkat tangannya. Demam (-). Diketahui pasien memiliki Riwayat 

operasi kanker payudara 4 tahun lalu. Sempat disarankan radioterapi 

namun pasien tidak mau. Hanya diketahui Riwayat DM, rutin berobat. CM, 

TD 120/70, HR 90x, RR 20x, S 36.5, SpO 97% RA. Pasien disuruh untuk 

angkat kedua tangan, setelah 1 menit tangan kanan mengecil, muka tidak 

tampak memerah. Apa kemungkinan penyebab kondisi pasien? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Dermatitis statis  pada pasien PVK, 

predileksi kaki 

C. Sindrom vena kava superior  

Pemberton (+) 

D. DVT  tidak ada Riwayat 

tromboflebitis, clue trombosis (RPD, D 

dimer) atau Urschel’s sign/dilatasi vena 

aksila-subklavian (tanda effort thrombosis or Paget Schroetter syndrome) 

E. Selulitis  demam, leukositosis 

 



 

 

 

 

 



 
54.  Seorang wanita 30 tahun datang ke IGD dibawa oleh keluarganya karena 

tidak sadar setelah kejang 2x di rumahnya. Pasien sebelumnya dikeluhkan 

demam dan muntah-muntah sejak kemarin. Saat diperiksa nadi pasien (-) 

dan napas (-) kemudian dilakukan bantuan hidup dasar. Didapatkan EKG 

seperti gambaran berikut, 

 

 

 

 

 

Kondisi berikut yang kemungkinan menjadi etiologi cardiac arrest pada 

pasien tersebut adalah… 

A. Hypervolemia 

B. Hyperthermia 

C. Hyperkalemia 

D. Hypercalcemia 

E. Hyperoxia 

 

 

C. Hyperkalemia 

Seorang wanita 30 tahun datang ke IGD dibawa oleh keluarganya karena 

tidak sadar setelah kejang 2x di rumahnya. Pasien sebelumnya dikeluhkan 

demam dan muntah-muntah sejak kemarin. Saat diperiksa nadi pasien (-) 



 
dan napas (-) kemudian dilakukan bantuan hidup dasar. Didapatkan EKG 

seperti gambaran berikut, 

 

 

 

 

 

Kondisi berikut yang kemungkinan menjadi etiologi cardiac arrest pada 

pasien tersebut adalah 

 

 

 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Hypervolemia seharusnya hypovolemia 

B. Hyperthermia  hypothermia 

D. Hypercalcemia  bukan termasuk 5H5T 

E. Hyperoxia  hypoxia 

 

 

55. Tn.Murahman 46 tahun, datang ke IGD karena sesak memberat sejak 1 

minggu ini. Sesak terutama bila jalan, atau tidur, sering disertai batuk saat 

malam. Demam(-). Diketahui pasien seorang perokok, dan memiliki 

hipertensi tidak rutin kontrol. PF didapatkan CM, TD 160/70, HR 90x, RR 

28x, S 36, SpO 92% RA, ronkhi basah +/+ basal, murmur(+) diastolik gr.III 

pada ICS 2 parasternal kiri. Pada rontgen didapatkan kardiomegali, 

pelebaran sela iga, dan koma terbalik pada paru kanan. Apa kesimpulan 

yang didapat dari kondisi diatas? 

A. Kegagalan penutupan aorta saat fase sistol akibat hipertrofi jantung kiri 

B. Kegagalan penutupan aorta saat fase diastol akibat hipertensi pulmonal 

C. Kegagalan penutupan aorta saat fase diastol akibat hipertrofi jantung 

kiri 

D. Kegagalan penutupan pulmonal saat fase sistol akibat hipertrofi jantung 

kanan 

E. Kegagalan penutupan pulmonal saat fase diastol akibat hipertensi 

pulmonal 



 
 

E.  Kegagalan penutupan pulmonal saat fase diastol akibat hipertensi 

pulmonal 

Tn.Murahman 46 tahun, datang ke IGD karena sesak memberat sejak 1 

minggu ini. Sesak terutama bila jalan, atau tidur, sering disertai batuk saat 

malam. Demam (-). Diketahui pasien seorang perokok, dan memiliki 

hipertensi tidak rutin kontrol. PF didapatkan CM, TD 160/70, HR 90x, RR 

28x, S 36, SpO 92% RA, ronkhi basah +/+ basal, murmur (+) diastolik gr.III 

pada ICS 2 parasternal kiri. Pada rontgen didapatkan kardiomegali, 

pelebaran sela iga, dan koma terbalik pada paru kanan. Apa kesimpulan 

yang didapat dari kondisi diatas? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Kegagalan penutupan aorta saat fase sistol akibat hipertrofi jantung kiri 

 letak pulmonal, fase salah 

B. Kegagalan penutupan aorta saat fase diastol akibat hipertensi pulmonal 

 letak pulmonal, fase & penyebab benar 

C. Kegagalan penutupan aorta saat fase diastol akibat hipertrofi jantung 

kiri  letak pulmonal, fase & penyebab benar 

D. Kegagalan penutupan pulmonal saat fase sistol akibat hipertrofi jantung 

kanan  letak pulmonal, fase salah 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

56.  Pasien laki-laki 53 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati 

disertai sesak muncul mendadak. Pasien juga mengeluhkan mual dan 

muntah dua kali sebelum datang ke IGD. Riwayat penyakit pasien CKD. 

Pemeriksaan TTV TD130/90 mmHg, N37 x/menit, RR 24 x/menit, SpO2 



 
97%, suhu aksila 36.10C. Tidak didapatkan ronchi atau wheezing dan 

akral hangat. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan penurunan 

hemoglobin, peningkatan leukosit dan trombosit, peningkatan ureum (159 

mg/dL) dan kreatinin (6,31). EKG seperti pada gambar berikut. 

Kemungkinan penyebab kondisi pasien tersebut adalah? 

A. Hipokalemia 

B. Hiperkalemia 

C. Gagal jantung kongestif 

D. Hipokalsemia 

E. STEMI Inferior 

 

B. Hiperkalemia 

Pasien laki-laki 53 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati 

disertai sesak muncul mendadak. Pasien juga mengeluhkan mual dan 

muntah dua kali sebelum datang ke IGD. Riwayat penyakit pasien CKD. 

Pemeriksaan TTV TD130/90 mmHg, N37 x/menit, RR 24 x/menit, SpO2 

97%, suhu aksila 36.10C. Tidak didapatkan ronchi atau wheezing dan 

akral hangat. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan penurunan 

hemoglobin, peningkatan leukosit dan trombosit, peningkatan ureum (159 

mg/dL) dan kreatinin (6,31). EKG seperti pada gambar berikut. 

Kemungkinan penyebab kondisi pasien tersebut adalah? 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Hipokalemia gelombang T mendatar, gelombang U muncul 

C. Gagal jantung kongestif EKG LVH dan atau RVH, sindroma overload 

(+) 

D. Hipokalsemia  Gel. T menjauh/prolonged 

E. STEMI Inferior  gambaran ST elevasi di lead II, III, dan aVF 

 

57.  Anak laki-laki usia 6 bulan dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan 

sering sesak 3 hari terakhir. Sesak tidak disertai kebiruan. Pada 

pemeriksaann fisik didapatkan nadi 100x/mnt, RR 20x/mnt, suhu 36OC. 

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan murmur diastolik di ICS 3-4 

parasternal line kiri. Di manakah letak kelainan pada pasien tersebut? 

A. Defek pada katup antar ventrikel disertai hipertrofi ventrikel kiri 

B. Defek pada katup atrium ventrikel kanan disertai dilatasi arteri 

pulmonalis 

C. Kegagalan penutupan duktus arteriosus 

D. Stenosis Pulmonal 

E. Tidak terbentuk nya katup trikuspid 

 

 

 

 



 
B. Defek pada katup atrium ventrikel kanan disertai dilatasi arteri 

pulmonalis 

Keyword: 

• Anak laki-laki usia 6 bulan keluhan sering sesak 3 hari terakhir, tidak 

disertai kebiruan. 

• PF : nadi 100x/mnt, RR 20x/mnt, suhu 36OC. 

• didapatkan murmur diastolik di ICS 3-4 parasternal line kiri 

 

Di manakah letak kelainan pada pasien tersebut? 

 

 

Defek Septum Atrium (ASD) 

• Manifestasi klinis : 

• Asimptomatis 

• Riwayat ISPA berulang 

• Sesak saat beraktivitas 

• Bunyi jantung S2 melebar dan menetap pada saat inspirasi maupun 

ekspirasi (splitting) 

• Murmur sistolik pada katup pulmonal (ICS 2 parasternal line kiri) 

ATAU murmur diastolik pada area trikuspid (ICS 3-4 parasternal 

line kiri) 

• Pemeriksaan penunjang: 



 
 • Thorax: kardiomegali dgn pembesaran atrium dan ventrikel kanan, 

peningkatan corak paru, arteri pulmonalis menonjol 

 

Jawaban lainnya… 

A. Defek pada katup antar ventrikel disertai hipertrofi ventrikel kiri VSD 

B. Kegagalan penutupan duktus arteriosus  PDA 

C. Stenosis Pulmonal TOF 

D. Tidak terbentuk nya katup trikuspid  Atresia Trikuspid 

 

Jadi, letak kelainan pada pasien tersebut adalah… 

B. DEFEK PADA KATUP ATRIUM VENTRIKEL KANAN DISERTAI DILATASI 

ARTERI PULMONALIS 

 

58.  Seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pada 

ujung jari kaki kiri sejak 6 bulan yang lalu. Nyeri bertambah parah dan 

tidak hilang dengan istirahat. Pasien merupakan perokok aktif, dan 

memilki riwayat hipertensi tidak terkontrol. Pemeriksaan fisik tampak 

ulkus dan nekrosis pada ujung-ujung jari kaki kiri. Pemeriksaan fisik TD 

150/90 mmHg, Nadi 100x/m, RR 20x/m Suhu 37 C. Apakah diagnosis dan 

tatalaksana yang tepat pada pasien tersebut? 

 A. Raynaud disease; Berhenti merokok dan pemberian aspirin 80 mg 

 B. Buerger disease; Berhenti merokok dan IV Iloprost 1 ng/kgBB/menit 

 C. Chronic disease insufficiency; Skleroterapi 

 D. DVT; Berhenti merokok dan pemberian aspirin 80 mg 



 
 E. Takayasu arteritis; Berhenti merokok dan pemberian IV dexamethasone 

5 mg 

 

 B. Buerger disease; Berhenti merokok dan IV Iloprost 1 ng/kgBB/menit 

Seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pada 

ujung jari kaki kiri sejak 6 bulan yang lalu. Nyeri bertambah parah dan 

tidak hilang dengan istirahat. Pasien merupakan perokok aktif, dan 

memilki riwayat hipertensi tidak terkontrol. Pemeriksaan fisik tampak 

ulkus dan nekrosis pada ujung- ujung jari kaki kiri. Pemeriksaan fisik TD 

150/90 mmHg, Nadi 100x/m, RR 20x/m Suhu 37 C. Apakah diagnosis 

dan tatalaksana yang tepat pada pasien tersebut? 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Raynaud disease; Berhenti merokok dan pemberian aspirin 80 mg  

vasospasme pembuluh darah kecil dipicu suhu, stres emosi, obat/zat 

vasospastik 

C. Chronic disease insufficiency; Skleroterapi  Gangguan aliran darah 

vena akibat inkompetensi katup dipicu obesitas 

D. DVT; Berhenti merokok dan pemberian aspirin 80 mg  penyakit 

tromboembolik vena, homan sign (+) 

E. Takayasu arteritis; Berhenti merokok dan pemberian IV dexamethasone 

5 mg  tidak memenuhi 3 kriteria ACR (usia ≤40th, klaudikasio 

ekstremitas, penurunan pulsasi brakial, beda TD antar lengan, bruit a. 

subklavia/aorta, abnormal pd arteriogram) 

 



 
59.  Tn.P, 40th, datang ke dokter dengan keluhan penglihatan kedua matanya 

sempit seperti melihat terowongan. Mata merah (-). Nyeri (-). Pemeriksaan 

TIO: OD 35 mmHg, OS 40 mmHg, gonioskopi: sudut bilik mata depan 

terbuka, C/D ratio 0,8. Tidak ada penyakit lain pada mata maupun 

penyakit sistemik. Apakah penyebab kelainan mata pada pasien diatas? 

A. Gangguan aliran keluar aqueous humor akibat kelainan sistem drainase 

sudut bilik mata depan 

B. Gangguan aliran keluar aqueous humor akibat kelainan sistem drainase 

sudut bilik mata belakang 

C. Gangguan akses aqueous humor ke sistem drainase 

D. Infeksi virus pada bilik mata depan 

E. Gangguan aliran darah menuju kedua mata 

 

A. Gangguan aliran keluar aqueous humor akibat kelainan sistem 

drainase sudut bilik mata depan 

Tn.P, 40th, datang ke dokter dengan keluhan penglihatan kedua matanya 

sempit seperti melihat terowongan. Mata merah (-). Nyeri (-). Pemeriksaan 

TIO: OD 35 mmHg, OS 40 mmHg, gonioskopi: sudut bilik mata depan 

terbuka, C/D ratio 0,8. Tidak ada penyakit lain pada mata maupun 

penyakit sistemik. Apakah penyebab kelainan mata pada pasien diatas? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B.  Gangguan aliran keluar aqueous humor akibat kelainan sistem drainase 

sudut bilik mata belakang  seharusnya adalah pada bilik mata depan 

C. Gangguan akses aqueous humor ke sistem drainase  etiologi glaukoma 

sudut tertutup 

D.  Infeksi virus pada bilik mata depan  tidak menyebabkan glaukoma 



 
E.  Gangguan aliran darah menuju kedua mata  lebih spesifik 

menyebabkan gangguan pada pembuluh darah mata (arteri/vena) 

 

60.  Seorang anak usia 4 tahun datang diantar ayahnya karena terdapat 

benjolan kemerahan disebelah kelopak mata bawah mata kiri dekat dengan 

hidung. Nyeri tekan (+), sekret (+).  

A. Kalazion Diagnosis kelainan mata pada pasien diatas adalah . . . 

B. Hordeolum 

C. Dakriosistitis 

D. Dakrioadenitis 

E. Dakriostenosis 

 

C. Dakriosistitis 

Seorang anak usia 4 tahun datang diantar ayahnya karena terdapat 

benjolan kemerahan disebelah kelopak mata bawah mata kiri dekat dengan 

hidung. Nyeri tekan (+), sekret (+). Diagnosis kelainan mata pada pasien 

diatas adalah . . . 

 



 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Kalazion  peradangan kelenjar meibom yang tersumbat, terjadi infeksi 

ringan yang mengakibatkan peradangan kronis 

B. Hordeolum  peradangan supuratif kelenjar kelopak mata akibat infeksi 

staphylococcus 

D.Dakrioadenitis peradangan kelenjar lakrimal, dapat unilateral atau 

bilateral 

E. Dakriostenosis  tersumbatnya duktus nasolakrimalis akibat kelainan 

kongenital, atau inflamasi, dakrolit, dan trauma 

 

61.  Bayi perempuan 5 hari datang ke poli mata untuk pemeriksaan rutin. 

Pasien merupakan bayi yang lahir prematur dengan usia gestasi 33 minggu 

dan berat badan lahir 1700. Pada pemeriksaan fundus dengan indirect 



 
ophtalmoscopy ditemukan adanya peninggian demarcation line pada area 

nasal ora serata. Diagnosis yang tepat pada pasien adalah? 

A. Retinoblastoma stage 1 

B. Retinoblastoma stage 2 

C. Retinopathy of prematurity stage 1 

D. Retinopathy of prematurity stage 2 

E. Retinopathy of prematurity stage 3 

 

D. Retinopathy of prematurity stage 2 

Bayi perempuan 5 hari datang ke poli mata untuk pemeriksaan rutin. 

Pasien merupakan bayi yang lahir prematur dengan usia gestasi 33 minggu 

dan berat badan lahir 1700. Pada pemeriksaan fundus dengan indirect 

ophtalmoscopy ditemukan adanya peninggian demarcation line pada area 

nasal ora serata. Diagnosis yang tepat pada pasien adalah? 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Retinoblastoma stage 1  Tumor intraretina homogen, berbentuk 

kubah, lesi berwarna putih, irreguler, kalsifikasi 

B. Retinoblastoma stage 2  Tumor intraretina homogen, berbentuk kubah, 

lesi berwarna putih, irreguler, kalsifikasi 

C. Retinopathy of prematurity stage 1 demarcation line 

E. Retinopathy of prematurity stage 3  proliferasi fibrovaskular extraretina 

 

62.  Seorang anak laki-laki datang bersama orangtuanya dengan keluhan posisi 

bola mata kirinya yang tidak sesuai dengan mata kanan. Keluhan mata 

merah, nyeri, gatal disangkal. Pasien juga tidak mengeluhkan adanya 

penurunan pengelihatan. Pada pemeriksaan optalmology didapatkan hasil 

seperti di gambar. Dokter ingin melakukan serangkaian pemeriksaan. 

Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pasien ini adalah, kecuali... 

A. Uji Hirschberg 

B. Uji Krimsky 

C. Uji tutup mata 

D. Uji buka tutup mata 

E. Uji Crowding Pnenomena 

 

E. Uji Crowding Pnenomena 

Keyword: 



 
• Keluhan posisi bola mata kirinya yang tidak sesuai dengan mata kanan. 

• Keluhan mata merah, nyeri, gatal disangkal. 

• Pasien juga tidak mengeluhkan adanya penurunan pengelihatan. 

• Pada pemeriksaan optalmology didapatkan hasil seperti di gambar. 

• DX : Eksotropia 

 

Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pasien ini adalah, kecuali... 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Uji Hirschberg  Adanya juling ditentukan dengan menggunakan 

sentolop dan melihat refleks sinar pada kornea 

B. Uji Krimsky  mengukur sudut deviasi pada juling dengan meletakkan 

di tengah vahaya refleks kornea dengan prisma 

C. Uji Tutup Mata  Untuk mengetahui adanya tropa atau foria 

D. Uji Tutup Buka Mata  Sama dengan Uji tutup mata 

  

Jadi, Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pasien ini adalah, 

kecuali... 

D. Uji Crowding Pnenomena 

 



 
63.  Seorang pasien datang dengan keluhan tidak bisa melihat total hanya pada 

mata sebelah kiri. Mata kanan masih dapat melihat dengan jelas. Kedua 

mata tidak merah dan tidak nyeri. Tidak ada riwayat trauma sebelumnya. 

Pada pemeriksaan didapatkan VOD 1/tak terhingga LP (-), VOS 6/6. 

Kemungkinan letak lesi yang terjadi pada … 

A. Nervus optikus dekstra 

B. Nervus optikus sinistra 

C. Kiasma optikus 

D. Radiatio optika dekstra 

E. Lobus oksipital 

 

 B. Nervus optikus sinistra 

 Keyword: 

 • Seorang pasien datang dengan keluhan tidak bisa melihat pada mata 

sebelah kiri, mata kenan normal 

 • Kedua mata tidak merah dan tidak nyeri. Tidak ada riwayat trauma 

sebelumnya. 

 • Pada pemeriksaan didapatkan VOD 1/tak terhingga LP (-), VOS 6/6. 

 

 Kemungkinan letak lesi yang terjadi pada ... 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Nervus optikus dekstra monocular vision loss sisi kanan 

C. Kiasma optikus  bitemporal hemianosia 

D. Radiatio optika dekstra  quadrantanopia homonimus superior /  

  inferior 

E. Lobus oksipital  hemianopia homonimus 

  

 

 

 

 



 
 

Jadi, Kemungkinan letak lesi yang terjadi pada ... 

B. Nervus optikus sinistra    

 

64.  Laki-laki 75 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan mata terus 

berair, silau, dan terasa seperti ada yang mengganjal. Kadang juga disertai 

dengan mata merah. Belekan disangkal. Riwayat trauma disangkal. 

Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan visus ODS 6/6. 

Pemeriksaan lokalis mata ditemukan gambaran seperti berikut ini. 

Pemeriksaan fluoresen +. Apa diagnosis yang tepat pada pasien ini? 

 A. Keratitis bacterial 

 B. Keratitis punctat superficial 

 C. Keratitis filamen 

 D. Keratitis herpetik 

 E. Keratitis fungal 

 

 C. Keratitis filamen 

Laki-laki 75 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan mata terus 

berair, silau, dan terasa seperti ada yang mengganjal. Kadang juga disertai 

dengan mata merah. Belekan disangkal. Riwayat trauma disangkal. 

Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan visus ODS 6/6. 

Pemeriksaan lokalis mata ditemukan gambaran filamen. Pemeriksaan 

fluoresen +. Apa diagnosis yang tepat pada pasien ini? 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Keratitis bacterial  peradangan kornea karena infeksi bakteri, trias 

keratitis, sekret mucopurulent atau purulent, defek epitel kornea 

(infiltrate, punctat, ulkus) 

B. Keratitis punctat superficial  peradangan atau defek pada epitel kornea 

dengan morfologi berbentuk dot atau titik 

C. Keratitis filamen 

D. Keratitis herpetic  peradangan kornea karena infeksi virus herpes 

simpleks, trias keratitis, dendrite lesion 

E. Keratitis fungal  peradangan kornea karena infeksi jamur, trias 

keratitis, satelit lesion, feathery branch lesion 

 

65.  Wanita 45 tahun datang dengan keluhan penglihatan mata kanan tiba- tiba 

kabur. Tidak ada keluhan seperti ini sebelumnya. Pasien memiliki Riwayat 



 
penyakit jantung sejak 5 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik 

ditemukan tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 90x/menit, laju nafas 

16x/menit, suhu 36,5 C. VOD 1/300. Pada pemeriksaan funduskopi retina 

tampak pucat sebagian dan ditemukan gambaran cattle trucking. Apakah 

diagnosis penyakit yang dialami pasien? 

A. Age-related Macular Degeneration 

B. Retinopati hipertensi 

C. Oklusi vena sentralis retina 

D. Oklusi arteri sentralis retina 

E. Oklusi arteri cabang retina 

 

E. Oklusi arteri cabang retina 

Wanita 45 tahun datang dengan keluhan penglihatan mata kanan tiba-tiba 

kabur. Tidak ada keluhan seperti ini sebelumnya. Pasien memiliki Riwayat 

penyakit jantung sejak 5 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik 

ditemukan tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 90x/menit, laju nafas 

16x/menit, suhu 36,5 C. VOD 1/300. Pada pemeriksaan funduskopi retina 

tampak pucat sebagian dan ditemukan gambaran cattle trucking. Apakah 

diagnosis penyakit yang dialami pasien? 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Age-related Macular Degeneration  drusen (+) 



 
B.  Retinopati hipertensi  Riwayat hipertensi (+), mikroaneurisma, 

perdarahan pada retina 

C. Oklusi vena sentralis retina  cotton wool spot (+), dot blot 

hemorrahage (+) 

D. Oklusi arteri sentralis retina  Cherry red spot 

 

66.  Seorang anak 7 tahun datang dengan keluhan sulit melihat tulisan di 

papan tulis saat sekolah. Ibu pasien mengeluhkan bahwa pasien sering 

memincingkan mata saat melihat benda yang jauh. Keluhan dirasakan saat 

anak mulai masuk SD. Pada pemeriksaan visus, ditemukan VOD 6/36 

koreksi dengan S-0,50 Axis 90 : 6/12 dan VOS 6/60 koreksi dengan S -

4,00 C -0,25 Axis 180 : 6/18. Pemeriksaan Hirscberg ditemukan cahaya 

jatuh pada pupil di kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior kedua mata normal. Diagnosis yang tepat pada pasien ini 

adalah? 

A. Ambliopia Anisometropia 

B. Ambliopia Meridional 

C. Ambliopia Strabismus 

D. Ambliopia Deprivasi 

E. Miopia Derajat Tinggi 

 

A. Ambliopia Anisometropia 

 

 



 
Seorang anak 7 tahun datang dengan keluhan sulit melihat tulisan di 

papan tulis saat sekolah. Ibu pasien mengeluhkan bahwa pasien sering 

memincingkan mata saat melihat benda yang jauh. Keluhan dirasakan saat 

anak mulai masuk SD. Pada pemeriksaan visus, ditemukan VOD 6/36 

koreksi dengan S-0,50 Axis 90 : 6/12 dan VOS 6/60 koreksi dengan S -

4,00 C -0,25 Axis 180 : 6/18. Pemeriksaan Hirscberg ditemukan cahaya 

jatuh pada pupil di kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior kedua mata normal. Diagnosis yang tepat pada pasien ini 

adalah? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Ambliopia Anisometropia 

B. Ambliopia Meridional  ambliopia karena astigmatisme yang 

tidak terkoreksi, biasanya >1 D 

C. Ambliopia Strabismus  ambliopia karena supresi monocular dari mata 

yang terdeviasi 

D. Ambliopia Deprivasi ambliopia karena deprivasi penglihatan 

seperti katarak, ptosis 

E. Miopia Derajat Tinggi  perbedaan refraksi kedua mata pada 

myopia >6 D 

 

67.  Seorang pria berusia 20 tahun datang dengan keluhan mata kiri 

kemerahan sejak 3 hari yang lalu, terasa nyeri, dan ada rasa mengganjal. 

Penurunan penglihatan di sangkal, riwayat trauma di sangkal. Dari hasil 

pemeriksaan ophtalmology di dapatkan injeksi konjungtiva (+), VODS 6/6. 



 
Saat diberikan fenil efrin 2,5% topikal pembuluh darah mengecil. Diagnosa 

yang tepat adalah . . . 

A. Perdarahan subkonjungtiva 

B. Skleritis 

C. Episkleritis 

D. Konjungtivitis Bakteri 

E. Konjungtivitis Vernal 

 

C. Episkleritis 

Seorang pria berusia 20 tahun datang dengan keluhan mata kiri 

kemerahan sejak 3 hari yang lalu, terasa nyeri, dan ada rasa mengganjal. 

Penurunan penglihatan di sangkal, riwayat trauma di sangkal. Dari hasil 

pemeriksaan ophtalmology di dapatkan injeksi konjungtiva (+), VODS 6/6. 

Saat diberikan fenil efrin 2,5% topikal pembuluh darah mengecil. Diagnosa 

yang tepat adalah . . . 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A.  Perdarahan subkonjungtiva  Mata merah tanpa rasa nyeri, di dahului 

dengan riwayat trauma 



 
B. Skleritis  Tidak mengecil dengan pemberian fenil efrin topikal 

D. Konjungtivitis Bakteri  Mata merah terasa nyeri dengan sekret 

mukopurulen (+) 

E.  Konjungtivitis Vernal  Mata gatal dan berair, cobblestone appearance 

 

68. Seorang pasien wanita, 58 tahun, datang dengan keluhan nyeri saat 

melakukan hubungan seksual sejak sebulan terakhir, Pada pemeriksaan 

Pap smear tampak sel-sel anaplasia, biopsi cervix ditemukan sel yang 

menutupi seluruh lapisan epitel cervix. Pada pemeriksaan tanda vital 

didapatkan hasil dalam batas normal. Diagnosis pada pasien ini adalah... 

A. CIN I 

B. CIN II 

C. CIN III 

D. CIN IV 

E. CIN V 

 

C. CIN III 

Seorang pasien wanita, 58 tahun, datang dengan keluhan nyeri saat 

melakukan hubungan seksual sejak sebulan terakhir, Pada pemeriksaan 

Pap smear tampak sel-sel anaplasia, biopsi cervix ditemukan sel yang 

menutupi seluruh lapisan epitel cervix. Pada pemeriksaan tanda vital 

didapatkan hasil dalam batas normal. Diagnosis pada pasien ini adalah... 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. CIN I  Tidak tepat 



 
B. CIN II  Tidak tepat 

C. CIN IV  Tidak tepat 

D. CIN V  Tidak tepat 

 

69. Seorang wanita usia 33 tahun G5P4A0 dibawa ke Puskesmas setelah 

ditolong partus oleh dukun bersalin. Dari hasil pemeriksaan fisik 

didapatkan pembukaan 10 cm, presentasi belakang kepala, ibu sudah 

dipimpin mengedan selama 1 jam di dukun, namun bayi tidak kunjung 

lahir. Bagian terendah janin berada di station +3. Saat tiba di Puskesmas, 

ibu masih terus berusaha mengedan. Manajemen yang tepat pada kasus 

ini adalah... 

A. Observasi 

B. SC 

C. Forceps 

D. Injeksi oksitosin 

E. Vakum 

 

E. Vakum 

Seorang wanita usia 33 tahun G5P4A0 dibawa ke Puskesmas setelah 

ditolong partus oleh dukun bersalin. Dari hasil pemeriksaan fisik 

didapatkan pembukaan 10 cm, presentasi belakang kepala, ibu sudah 

dipimpin mengedan selama 1 jam di dukun, namun bayi tidak kunjung 

lahir. Bagian terendah janin berada di station +3. Saat tiba di Puskesmas, 

ibu masih terus berusaha mengedan. Manajemen yang tepat pada kasus 

ini adalah... 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Observasi pembukaan sudah lengkap, seharunya terminasi kehamilan 

B. SC bagian terendah janin sudah di station +3, kemungkinan CPD kecil, 

sehingga masih dapat diusahakan untuk lahir pervaginam 

C. Forceps  bila ibu sudah tidak kuat mengedan 

D. Injeksi oksitosin  tidak ada keterangan yang mengatakan terdapat 

gangguan his 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

70.  Seorang wanita usia 22 tahun G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu datang 

ke Puskesmas dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang, disertai 

pelepasan lendir dan darah dari jalan lahir. Dari hasil anamnesis, pasien 

merasa nyeri perut teratur sejak 18 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik 

didapatkan TD 120/80 mmHg, HR 92x/menit, RR 22x/menit, Suhu 36,7C. 

Pada pemeriksaan abdomen didapatkan TFU 3 jari di bawah processus 

xiphoideus. DJJ 144x/menit, His 3x/10 menit selama 40 detik. Pada 

pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 6 cm, penurunan bagian 

terendah janin di Hodge I. 4 jam kemudian dilakukan pemeriksaan dalam 

lagi, didapatkan pembukaan tidak maju, dan tidak ada penurunan kepala 

janin. Apa diagnosis dan tatalaksana yang tepat pada kasus di atas? 

A. Persalinan kasep, rujuk ke RS 

B. Persalinan kasep, SC 

C. Partus macet, rujuk ke RS 

D. Partus macet, SC 



 
E. Partus macet, ekstraksi vakum 

 

C. Partus macet, rujuk ke RS 

•  Keywords: 

•  Wanita, 22 tahun G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu datang ke 

Puskesmas 

•  keluhan nyeri perut tembus ke belakang, disertai pelepasan lendir dan 

darah dari jalan lahir. 

•  pasien merasa nyeri perut teratur sejak 18 jam yang lalu. 

•  TTV : TD 120/80 mmHg, HR 92x/menit, RR 22x/menit, Suhu 36,7C. 

(dbn) 

•  PF: Pada pemeriksaan abdomen didapatkan TFU 3 jari di bawah 

processus xiphoideus. DJJ 144x/menit, His 3x/10 menit selama 40 

detik. 

•  Pemeriksaan dalam : pembukaan 6 cm, penurunan bagian terendah 

janin di Hodge I. 4 jam kemudian dilakukan pemeriksaan dalam lagi, 

didapatkan pembukaan tidak maju, dan tidak ada penurunan kepala 

janin. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Persalinan kasep, rujuk ke RS  ada kemajuan dan penurunan namun 

terhambat 

B. Persalinan kasep, SC  ada kemajuan dan penurunan namun 

terhambat, rujuk ke RS terlebih dahulu 

D. Partus macet, SC rujuk ke RS terlebih dahulu 

E. Partus macet, ekstraksi vakum  rujuk ke RS terlebih dahulu 

 

Jadi, diagnosis dan tatalaksana yang tepat adalah... 

C. Partus macet, rujuk ke Rumah Sakit 

 

71. Seorang wanita usia 32 tahun datang ke Puskesmas untuk berdiskusi 

mengenai kontrasepsi. Pasien ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak 



 
mengganggu produksi ASI sebab sedang menyusui bayinya yang berusia 3 

bulan. Pasien sudah memiliki 1 orang anak, namun belum mau menambah 

anak dalam waktu dekat karena usia anaknya yang masih 3 bulan. Saat 

ini, keluhan pasien tidak ada keluhan. Kontrasepsi apakah di bawah ini 

yang dapat mengganggu produksi ASI? 

 A. Pil kombinasi 

 B. Minipil 

 C. Suntik KB 3 bulan 

 D. Implan 

 E. AKDR 

 

 A. Pil kombinasi 

Seorang wanita usia 32 tahun datang ke Puskesmas untuk berdiskusi 

mengenai kontrasepsi. Pasien ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak 

mengganggu produksi ASI sebab sedang menyusui bayinya yang berusia 3 

bulan. Pasien sudah memiliki 1 orang anak, namun belum mau menambah 

anak dalam waktu dekat karena usia anaknya yang masih 3 bulan. Saat 

ini, keluhan pasien tidak ada keluhan. Kontrasepsi apakah di bawah ini 

yang dapat mengganggu produksi ASI? 

 

Jawaban lainnya… 

B. Minipil  aman untuk ibu menyusui 

C. Suntik KB 3 bulan  aman untuk ibu menyusui 

D. Implan  aman untuk ibu menyusui 



 
E. AKDR  aman untuk ibu menyusui 

 

 

 

 

 



 

 

 

72.  Seorang wanita, berusia 28 tahun, dibawa ke IGD dengan keluhan lemas 

yang semakin memberat. Sebelumnya pasien sempat mengeluhkan nyeri 

perut bawah berat. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan 

darah 80/60, denyut nadi 120x/menit, frekuensi napas 28x/menit, suhu 

37,2C. Pada peneriksaan fisik ditemukan chandelier sign dan 

terdapat penumpukan cairan di cavum douglas. Hasil tes plano (+) dengan 

serum hCG 3000 mIU/mL. Tatalaksana definitif yang paling tepat untuk 

kasus ini adalah... 

A. Rawat inap dan observasi 

B. Terapi metotreksat 

C. Pembedahan laparoskopi 



 
D. Pembedahan laparotomi 

E. Resusitasi cairan 

 

D. Pembedahan laparotomi 

Keyword: 

• Wanita, 28 tahun 

• Lemas semakin memberat 

• Riwayat nyeri perut bawah berat (+) 

• TTV : Tekanan darah 80/60, denyut nadi 120x/menit, frekuensi napas 

28x/menit, suhu 37,2C (terdapat tanda gangguan hemodinamik) 

• Chandelier sign (+)  tanda rangsang peritoneum 

• Tes plano (+) 

• Serum hCG 3000 mIU/mL (tinggi) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Rawat inap dan observasi pada KET tidak dilakukan observasi 



 
B. Terapi metotreksat  pada gangguan hemodinamik dilakukan tindakan 

pembedahan 

C. Pembedahan laparoskopi pada gangguan hemodinamik laparotomi 

merupakan pilihan utama 

 E. Resusitasi cairan  merupakan tatalaksana awal, bukan merupakan 

tatalaksana definitif 

 

Jadi, tatalaksana definitif yang paling tepat untuk kasus ini adalah .... 

D. Pembedahan laparotomi   

73.  Seorang wanita berusia 35 tahun baru saja menjalani kuretase 4 minggu 

yang lalu atas indikasi hamil anggur. Saat ini pasien datang untuk kontrol 

mingguan. Pasien tidak memiliki keluhan selain penurunan berat badan 

sebanyak 1,5 kilo gram semenjak kuretase. Pada pemeriksaan tanda vital 

didapatkan hasil dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik lainnya tidak 

ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan serum beta-hCG didapatkan hasil 

 20.00 IU/L dengan peningkatan konstan beta-hCG setiap minggunya sejak 

kuretase. Dokter memikirkan adanya suatu proses keganasan. Keganasan 

yang dimaksud oleh dokter tersebut adalah... 

 A. Mola Hidatidoma 

 B. Karsinoma Ovarium 

 C. Leiomyoma Uteri 

 D. Karsinoma Cervix 

 E. Koriokarsinoma 

 



 
E. Koriokarsinoma 

Seorang wanita berusia 35 tahun baru saja menjalani kuretase 4 minggu yang 

lalu atas indikasi hamil anggur. Saat ini pasien datang untuk kontrol mingguan. 

Pasien tidak memiliki keluhan selain penurunan berat badan sebanyak 1,5 kilo 

gram semenjak kuretase. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan hasil dalam 

batas normal. Pada pemeriksaan fisik lainnya tidak ditemukan kelainan. Pada 

pemeriksaan serum beta-hCG didapatkan hasil 20.000 IU/L dengan 

peningkatan konstan beta-hCG setiap minggunya sejak kuretase. Dokter 

memikirkan adanya suatu proses keganasan. Keganasan yang dimaksud oleh 

dokter tersebut adalah... 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Mola Hidatidoma  tidak ada diagnosis ini 

B. Karsinoma Ovarium  tidak terkait dengan mola hidatidosa 

C. Leiomyoma Uteri tidak terkait dengan mola hidatidosa 

D. Karsinoma Cervix  tidak terkait dengan mola hidatidosa 



 
 

74.  Perempuan usia 21 tahun datang ke UGD RS diantar oleh suaminya karena 

mual muntah hebat sejak 1 hari yang lalu. Pasien sedang mengandung 

anak pertama, dengan usia kandungan 10 minggu. Pasien mengeluhkan 

pusing dan badan terasa lemas. Pemeriksaan fisik ditemukan tekanan 

darah 120/80 mmHg, nadi 92 x/menit, frekuensi nafas 20 x/menit, suhu 

36,7oC. Pemeriksaan fisik didapatkan TFU setinggi 1 jari di bawah pusat. 

Dokter kemudian menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan USG. Hasil 

USG menunjukkan gambaran snowstorm. Apakah diagnosis yang paling 

mungkin pada pasien tersebut? 

A. Emesis gravidarum 

B. Hiperemesis gravidarum grade I 

C. Hiperemesis gravidarum grade II 

D. Hiperemesis gravidarum grade III 

E. Mola hidatidosa 

 

E. Mola Hidatidosa 

Keyword: 

• Perempuan usia 21 tahun 

• mual muntah hebat sejak 1 hari yang lalu 

• mengandung anak pertama, UK10 minggu 

• mengeluhkan pusing dan badan terasa lemas 

• TTV dbn 

• TFU setinggi 1 jari di bawah pusat 



 
• USG : gambaran snowstorm 

 

Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien tersebut? 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Emesis gravidarum  mual muntah pada kehamilan 

B. Hiperemesis gravidarum grade I 

C. Hiperemesis gravidarum grade II 

D. Hiperemesis gravidarum grade III 

 

• Mual muntah berat yang terjadi 
pada kehamilan hingga usia 16 
minggu, ditandai dengan adanya 
tanda dehidrasi, gangguan asam 
basa & elektrolit dan ketoasidosis. 

 

• Klinis sesuai dengan grade masing-
masing 

 



 
Jadi, diagnosis yang paling mungkin pada pasien tersebut adalah .... 

E. Mola Hidatidosa   

 

75.  Seorang wanita usia 26 tahun datang ke Poli Kandungan untuk 

dijadwalkan operasi. Dari hasil anamnesis, pasien belum memiliki anak 

meski sudah 3 tahun menikah. Pasien memiliki riwayat berobat 

sebelumnya dan dikatakan terdapat tumor pada indung telurnya.Keesokan 

harinya, pasien dioperasi untuk pengangkatan tumornya dan dokter 

melakukan pemeriksaan histopatologi pada jaringan tumor dan 

didapatkan rambut dan gigi. Asal sel tumor tersebut adalah... 

 A. Sel germinal totipotensial 

 B. Sel ektoderm 

 C. Sel mesoderm 

 D. Sel endoderm 

 E. Sel epitel 

 

A. Sel germinal totipotensial 

Seorang wanita usia 26 tahun datang ke Poli Kandungan untuk 

dijadwalkan operasi. Dari hasil anamnesis, pasien belum memiliki anak 

meski sudah 3 tahun menikah. Pasien memiliki riwayat berobat 

sebelumnya dan dikatakan terdapat tumor pada indung telurnya. 

Keesokan harinya, pasien dioperasi untuk pengangkatan tumornya dan 

dokter melakukan pemeriksaan histopatologi pada jaringan tumor dan 

didapatkan rambut dan gigi. Asal sel tumor tersebut adalah... 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Sel ektoderm teratoma ovarium berasal dari totipotential germ cell 

C. Sel mesoderm  teratoma ovarium berasal dari totipotential germ cell 

D. Sel endodermteratoma ovarium berasal dari totipotential germ cell 

E. Sel epitel  sel yang melapisi bagian paling luar suatu jaringan 

 

76. Seorang wanita berusia 35 tahun datang dengan keluhan benjolan nyeri 

yang keluar di jalan lahir. Nyeri dirasakan semakin memberat pada saat 

menstruasi,perut terasa penuh dan tidak nyaman. Berat badan dirasakan 

naik dan perut dirasakan membesar. Menstruasi lancar seperti biasa, ganti 

pembalut 3-4 kali/hari. Pada pemeriksaan USG didapatkan adanya massa 

pada cavum uteri dengan ukuran 5x4x4 cm yang bertangkai. Diagnosis 

yang tepat pada kasus ini adalah... 

A. Kanker ovarium 



 
B. Endometriosis 

C. Myoma Geburt 

D. Infeksi saluran kemih 

E. Kanker cervix 

 

C. Myoma Geburt 

Seorang wanita berusia 35 tahun datang dengan keluhan benjolan nyeri 

yang keluar di jalan lahir. Nyeri dirasakan semakin memberat pada saat 

menstruasi, perut terasa penuh dan tidak nyaman. Berat badan dirasakan 

naik dan perut dirasakan membesar. Menstruasi lancar seperti biasa, ganti 

pembalut 3-4 kali/hari. Pada pemeriksaan USG didapatkan adanya massa 

pada cavum uteri dengan ukuran 5x4x4 cm yang bertangkai. Diagnosis 

yang tepat pada kasus ini adalah... 

 

 



 

Jawaban lainnya… 

A. Kanker ovarium  perut terasa begah dan penuh, massa pada abdomen, 

penurunan berat badan, peningkatan CA-125 

B. Endometriosis  nyeri perut terutama saat menstruasi, pada 

pemeriksaan USG didapatkan massa kistik dengan intensitas echo 

rendah 

D. Infeksi saluran kemih  nyeri perut bawah, tidak lampias setelah BAK, 

urin tampak keruh, demam 

E. Kanker cervix perdarahan pervaginam, tanda keganasan : penurunan 

berat badan, sesak napas (bila sudah terdapat metastasis ke paru) 

 

77.  Seorang wanita berusia 25 tahun, diantar ke IGD Rumah Sakit dengan 

keluhan keluar darah dari jalan lahir. Keluhan disertai mulas pada perut 

sejak 7 jam yang lalu. Saat ini, perdarahan sudah berhenti dan perut sudah 

tidak terasa mulas lagi. Usia kehamilan pasien saat ini 16 minggu. Pada 

pemeriksaan VT ditemukan ostium uteri eksternum yang tertutup. Pada 



 
pemeriksaan abdomen didapatkan uterus sebesar telur ayam. Tidak 

didapatkan massa pada adneksa maupun slinger pain. Cavum douglas 

tidak menonjol. Diagnosis yang paling tepat untuk pasien ini adalah... 

A. Abortus insipiens 

B. Abortus komplit 

C. Abortus inkomplit 

D. Missed abortion 

E. Abortus imminens 

 

B. Abortus Komplit 

Keyword: 

• Wanita 25 tahun, usia kehamilan 16 minggu 

• Keluar darah dari jalan lahir disertai perut mulas sejak 7 jam yang lalu 

• Saat ini perdarahan sudah berhenti dan perut sudah tidak terasa mulas 

• VT : ostium uteri eksternum tertutup 

• Px Abdomen : uterus sebesar telur ayam (lebih kecil dari usia kehamilan) 

• Tidak didapatkan massa pada adneksa maupun slinger pain. Cavum 

douglas tidak menonjol. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Abortus insipiens  ostium cervix terbuka, tidak ada jaringan yang 

keluar 

C. Abortus inkomplit ostium cervix terbuka, hasil konsepsi (+) sebagian 



 
D. Missed Abortion  perdarahan (+/-), serviks terbuka/tertutup, TFU 

mengecil 

E. Abortus iminens  ostium cervix tertutup, hanya perdarahan saja 

 

Jadi, diagnosis yang paling tepat untuk pasien ini adalah... 

B. Abortus Komplit   

 

 

78.  Seorang wanita usia 32 tahun G3P2A0 usia kehamilan 42 minggu datang 

ke Poli Kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien 

mengatakan belum ada rasa kenceng-kenceng atau keluar air-air. Dari 

hasil pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. DJJ 

141x/menit. Pasien disarankan untuk melakukan CTG untuk menilai NST 

karena kehamilan sudah lewat bulan. Berikut hasil CTG pasien. Apakah 

hasil interpretasi CTG pasien di atas? 

A. Kategori 1 

B. Kategori 2 

C. Kategori 3 

D. Kategori 4 

E. Kategori 5 

 

 A. Kategori 1 

Seorang wanita usia 32 tahun G3P2A0 usia kehamilan 42 minggu datang 

ke Poli Kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien 



 
mengatakan belum ada rasa kenceng-kenceng atau keluar air-air. Dari 

hasil pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. DJJ 

141x/menit. Pasien disarankan untuk melakukan CTG untuk menilai NST 

karena kehamilan sudah lewat bulan. Berikut hasil CTG pasien. Apakah 

hasil interpretasi CTG pasien di atas? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Kategori 2  bukan kategori 1 dan 3 

C. Kategori 3  variabilitas (-), deselerasi lambat/variabel rekuren, 

bradikardia 



 
D. Kategori 4  tidak ada 

E. Kategori 5  tidak ada 

 

79.  Seorang wanita berusia 35 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 37 minggu 

datang untuk memeriksakan kehamilannya. Sejak usia kehamilan 29 

minggu pasien telah didiagnosis preeklampsia dan telah menerima 

pengobatan berupa metildopa. Saat ini pasien mengeluhkan pusing, 

pandangan kabur, serta terasa nyeri pada ulu hati. His (-), TFU 30 cm. 

Tekanan darah 180/110 mmHg, Hb 13 g/dL, Leukosit 15.500, Trombosit 

89,000 sel/mm3, Ureum 50 mg/dL, Creatinine 0,9 mg/dL, SGOT 80 U/L, 

SGPT 75 U/L, LDH 700 U/L, Proteinuria (+2), D-dimer (-). Diagnosis yang 

paling tepat untuk pasien ini adalah... 

A. HELLP syndrome total 

B. HELLP syndrome parsial 

C. Preeklampsia berat 

D. Preeklampsia ringan 

E. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) 

 

A. HELLP syndrome total 

Seorang wanita berusia 35 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 37 minggu 

datang untuk memeriksakan kehamilannya. Sejak usia kehamilan 29 

minggu pasien telah didiagnosis preeklampsia dan telah menerima 

pengobatan berupa metildopa. Saat ini pasien mengeluhkan pusing, 

pandangan kabur, serta terasa nyeri pada ulu hati. His (-), TFU 30 cm. 

Tekanan darah 180/110 mmHg, Hb 13 g/dL, Leukosit 15.500, Trombosit 

89,000 sel/mm3, Ureum 50 mg/dL, Creatinine 0,9 mg/dL, SGOT 80 U/L, 



 
SGPT 75 U/L, LDH 700 U/L, Proteinuria (+2), D-dimer (-). Diagnosis yang 

paling tepat untuk pasien ini adalah... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. HELLP Syndrome parsial tidak tepat, pasien memenuhi seluruh 

Kriteria Tennessee 



 
C. Preeklampsia Berat  tekanan darah ≥ 140/90 mmHg setelah usia 

kehamilan 20 minggu dan proteinuria ≥300 mg/24 jam atau dipstick 

minimal +1DAN gejala   berat (penurunan kesadaran, trombositopenia, 

kreatinin >1,1 mg/dL, dll) 

D. Preeklampsia Ringan  istilah yang sudah tidak digunakan lagi 

E. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)  merupakan komplikasi 

pada HELLP syndrome, terdapat peningkatan D-dimer 

 

80.  Wanita usia 25 tahun hamil anak kedua dengan usia kehamilan 8 minggu 

dibawa ke RS karena demam tinggi naik turun disertai dengan menggigil 

sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri kepala, mual dan 

muntah. Pasien baru pulang dari Papua sebelumnya. Pemeriksaan tanda 

vital didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 95 x/menit, frekuensi 

nafas 19 x/menit, suhu 38,9oC. Pemeriksaan apusan darah tepi ditemukan 

gambaran banana shaped. Profilaksis malaria untuk ibu hamil yang 

tepat adalah... 

A. Mefloquine 

B. Doksisiklin 

C. Tetrasiklin 

D. Proguanil 

E. ACT selama 3 hari 

 

A. Mefloquine 

Wanita usia 25 tahun hamil anak kedua dengan usia kehamilan 8 minggu 

dibawa ke RS karena demam tinggi naik turun disertai dengan menggigil 



 
sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri kepala, mual dan 

muntah. Pasien baru pulang dari Papua sebelumnya. Pemeriksaan tanda 

vital didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 95 x/menit, frekuensi 

nafas 19 x/menit, suhu 38,9oC. Pemeriksaan apusan darah tepi ditemukan 

gambaran banana shaped. Profilaksis malaria yang tepat untuk ibu 

hamil adalah... 

 

 

 

Malaria pada Kehamilan 

 • Malaria Berat : Antimalaria injeksi (IV  Artesunat, IM  Artemeter) 

• Hamil Semua Trimester  ACT selama hari 

 

Obat malaria yang tidak disarankan dalam kehamilan 

• Doksisiklin 

• Tetrasiklin 



 
• Proguanil 

• Primakuin 

• Atovaquone 

 

Profilaksis Malaria Saat Hamil 

• Mefloquine 1x250 mg/minggu (dikonsumsi sejak 2 minggu sebelum pergi 

hingga 4 minggu setelah kembali) 

 

Jawaban lainnya… 

B. Doksisiklin  bukan merupakan profilaksis malaria pada ibu hamil 

C. Tetrasiklin bukan merupakan profilaksis malaria pada ibu hamil 

D. Proguanil bukan merupakan profilaksis malaria pada ibu hamil 

E. ACT selama 3 hari terapi malaria pada ibu hamil 

 

81. Seorang wanita berusia 30 tahun postpartum anak pertama pervaginam 

kurang lebih 15 menit yang lalu. Plasenta lahir lengkap. Saat ini terdapat 

perdarahan yang tidak kunjung berhenti dari jalan lahir. Pemeriksaan 

tanda vital tekanan darah 80/palpasi, denyut nadi 120x/menit, frekuensi 

napas 24x/menit, sihu 37,3C. Konjungtiva anemis, akral dingin. Pada 

pemeriksaan fisik ditemukan uterus yang lembek. Dokter kemudian 

melakukan masase uterus. Tindakan yang dapat dilakukan berikutnya 

adalah... 

A. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec sisa plasenta 

B. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec laserasi perineum 



 
C. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec inversio uteri 

D. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec diatesis hemoragik 

E. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec atonia uteri 

 

E. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec atonia uteri 

Seorang wanita berusia 30 tahun postpartum anak pertama pervaginam 

kurang lebih 15 menit yang lalu. Plasenta lahir lengkap. Saat ini terdapat 

perdarahan yang tidak kunjung berhenti dari jalan lahir. Pemeriksaan 

tanda vital tekanan darah 80/palpasi, denyut nadi 120x/menit, frekuensi 

napas 24x/menit, sihu 37,3C. Konjungtiva anemis, akral dingin. Pada 

pemeriksaan fisik ditemukan uterus yang lembek. Dokter kemudian 

melakukan masase uterus. Tindakan yang dapat dilakukan berikutnya 

adalah... 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec sisa plasenta  tidak 

tepat, pada soal plasenta lahir lengkap 



 
B. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec laserasi perineum  

tidak tepat, pada soal tidak dijelaskan mengenai adanya robekan jalan 

lahir 

C. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec inversio uteri  tidak 

tepat, pada soal tidak dijelaskan adanya massa uterus yang terputar 

keluar dari ostium uteri 

D. Syok hipovolemik ec perdarahan postpartum ec diatesis hemoragik 

 tidak tepat, pada soal tidak dijelaskan adanya gangguan 

pembekuan darah 

 

82.  Seorang wanita berusia 24 tahun, G1P0A0 hamil 5 minggu datang dengan 

keluhan lemas. Dari anamnesis ditemukan pasien mengalami mual 

muntah sejak 1 minggu terakhir. Pasien tidak nafsu makan dan sulit 

minum karena mual. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien compos 

mentis, tekanan darah 100/80 mmHg, denyut nadi 104x/menit, frekuensi 

napas 20x/menit, suhu 37,2C. Pasien masih bisa buang air kecil, 120 cc 

dalam 2 jam terakhir. 

Penyebab utama keluhan yang dialami pasien adalah... 

A. Defisiensi LH 

B. Berlebihnya progesteron 

C. Defisiensi progesteron 

D. Berlebihnya beta-hcG 

E. Berlebihnya LH 

 

D. Berlebihnya beta-hcG 



 
Seorang wanita berusia 24 tahun, G1P0A0 hamil 5 minggu datang dengan 

keluhan lemas. Dari anamnesis ditemukan pasien mengalami mual 

muntah sejak 1 minggu terakhir. Pasien tidak nafsu makan dan sulit 

minum karena mual. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien compos 

mentis, tekanan darah 100/80 mmHg, denyut nadi 104x/menit, frekuensi 

napas 20x/menit, suhu 37,2C. Pasien masih bisa buang air kecil, 120 cc 

dalam 2 jam terakhir. Penyebab utama keluhan yang dialami pasien 

adalah... 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Defisiensi LH  tidak tepat 

B. Berlebihnya progesteron  tidak tepat 

C. Defisiensi progesteron  tidak tepat 

E. Berlebihnya LH  tidak tepat 

 

83.  Wanita usia 27 tahun, G1P0A0 dengan usia kehamilan 12 minggu, datang 

ke Puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Tidak ada keluhan dengan 

kandungan, hanya saja pasien mengatakan payudara kadang-kadang 

terasa nyeri, pasien takut keluhan ini berhubungan dengan kanker 

payudara. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik 

dalam batas normal, tidak ditemukan benjolan pada payudara kanan 

maupun kiri, dan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening pada axilla 

kanan-kiri. Kemudian dokter menjelaskan bahwa keluhan ini biasa 

dirasakan oleh wanita hamil akibat pengaruh dari ketidakseimbangan 



 
hormon di dalam tubuh dan tidak ada kecurigaan yang mengarah ke 

keganasan. Hormon apakah yang menjadi penyebab dasar keluhan 

pasien? 

A. Beta-hCG 

B. Prolaktin 

C. Estrogen 

D. Progesteron 

E. Estrogen + Progesteron 

 

E. Estrogen + Progesteron 

Keyword: 

• Wanita usia 27 tahun, G1P0A0 dengan usia kehamilan 12 minggu 

• Tidak ada keluhan dengan kandungan 

• Payudara kadang-kadang terasa nyeri 

• TTV : dalam batas normal 

• Px Fisik : Tidak ditemukan benjolan pada payudara kanan maupun kiri, 

dan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening pada axilla kanan-kiri 

 

Hormon apakah yang menjadi penyebab dasar keluhan pasien? 

 

Mastodinia 

Mastodinia adalah rasa kencang dan nyeri pada payudara. Selain itu, 

ditandai dengan pembesaran payudara, peningkatan vaskularisasi, 



 
proliferasi asinus dan duktus. Mastodinia merupakan salah satu tanda 

tidak pasti dari kehamilan. 

 

Mastodinia terjadi akibat pengaruh dari hormon estrogen dan 

progesteron. 

 

Jawaban lainnya… 

A. Beta-hCG  hormon pertanda kehamilan, penyebab morning sickness 

(mual muntah) 

B. Prolaktin  perubahan pada payudara, sekresi kolostrum 

C. Estrogen  salah satu penyebab morning sickness (mual muntah), 

perubahan warna kulit (striae, kloasma → warna areola menggelap), dan 

mastodinia 

D. Progesteron  salah satu penyebab mastodinia 

 

Jadi, hormon yang menjadi penyebab dasar keluhan pasien 

adalah... 

E. Estrogen + Progesteron 

 

84. Seorang wanita berusia 29 tahun G1P0A0 hamil 33 minggu ingin kontrol 

kehamilan. Pasien mengeluh sering lemas dan mudah lelah selama 

kehamilannya. Nafsu makan juga dirasakan menurun. Riwayat ANC tidak 

teratur. Pemeriksaan fisik pasien tampak pucat, tekanan darah 110/70 

mmHg. Pemeriksaan darah kesan anemia mikrositik hipokromik. 



 
 Komplikasi yang mungkin terjadi pada janin adalah... 

A. Sepsis neonatorum 

B. Hidrops fetalis 

C. Kematian janin 

D. Insufisiensi tiroid 

E. Distress pernapasan 

 

C. Kematian janin 

Seorang wanita berusia 29 tahun G1P0A0 hamil 33 minggu ingin kontrol 

kehamilan. Pasien mengeluh sering lemas dan mudah lelah selama 

kehamilannya. Nafsu makan juga dirasakan menurun. Riwayat ANC tidak 

teratur. Pemeriksaan fisik pasien tampak pucat, tekanan darah 110/70 

mmHg. Pemeriksaan darah kesan anemia mikrositik hipokromik. 

Komplikasi yang mungkin terjadi pada janin adalah... 

 

 



 
 

 

Komplikasi Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan 

• Abortus spontan 

• Partus prematurus 

• Berat badan lahir rendah 

• Kematian janin 

 

Jawaban lainnya… 

A. Sepsis neonatorum  tidak tepat 

B. Hidrops fetalis  tidak tepat 

D. Insufisiensi tiroid  tidak tepat 

E.   Distress pernapasan tidak tepat 

 

Seorang wanita berusia 31 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke 

praktik dokter untuk memeriksakan kehamilan. Pada pemeriksaan tanda 



 
vital dalam batas normal. Pasien mengaku sering makan daging setengah 

matang, termasuk saat hamil. Dari pemeriksaan USG janin tunggal dengan 

hidrosefalus dan kalsifikasi intrakranial. Pemeriksaan serologis yang 

tepat adalah... 

A. Antibodi anti Toksoplasma 

B. Antibodi anti HSV 

C. Antibodi anti CMV 

D. Antibodi anti HIV 

E. Antibodi anti Rubella 

 

A. Antibodi anti Toksoplasma 

Seorang wanita berusia 31 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke 

praktik dokter untuk memeriksakan kehamilan. Pada pemeriksaan tanda 

vital dalam batas normal. Pasien mengaku sering makan daging setengah 

matang, termasuk saat hamil. Dari pemeriksaan USG janin tunggal dengan 

hidrosefalus dan kalsifikasi intrakranial. 

Pemeriksaan serologis yang tepat adalah... 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Antibodi anti HSV  tidak tepat 



 
C. Antibodi anti CMV  tidak tepat 

D. Antibodi anti HIV tidak tepat 

E. Antibodi anti Rubella  tidak tepat 

 

86. Di sebuah desa X, terdapat 8 orang terkonfirmasi positif. Dari 8 orang 

tersebut, terdapat 20 orang yang diindikasikan sebagai kontak erat setelah 

dilakukan tracing. Dari 8 orang tersebut, terdapat 2 orang yang meninggal 

karena COVID-19. Attack Rate COVID-19 di desa tersebut adalah... 

A. 8/20 x 100% 

B. 2/8 x 100% 

C. 2/20 x 100% 

D. 8/2 x 100% 

E. 6/20 x 100% 

 

A. 8/20 x 100% 

Di sebuah desa X, terdapat 8 orang terkonfirmasi positif. Dari 8 orang 

tersebut, terdapat 20 orang yang diindikasikan sebagai kontak erat setelah 

dilakukan tracing. Dari 8 orang tersebut, terdapat 2 orang yang meninggal 

karena COVID-19. Attack Rate COVID-19 di desa tersebut adalah... 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. 8/20 x 100% → jawaban benar 

B. 2/8 x 100% → bukan jawaban tepat 

C. 2/20 x 100% → bukan jawaban tepat 

D. 8/2 x 100% → bukan jawaban tepat 

E. 6/20 x 100% → bukan jawaban tepat 

 

87. Grup peneliti FDI ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui 

hubungan antara pemberian sorgum terhadap status gizi anak di desa A. 

Pengukuran status gizi dilakukan sebelum dan sesudah pemberian 

sorgum. Hasil sebelum pemberian sorgum: status gizi rendah 50%, normal 

30%, obesitas 20%. Hasil setelah pemberian sorgum: status gizi rendah 

20%, normal 70%, obsesitas 10% Uji hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah... 



 
A. McNemar 

B. Repeated ANOVA 

C. Wilcoxon 

D. Pair T test 

E. Independent sampel T Test 

 

C. Wilxocon 

Grup peneliti FDI ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui 

hubungan antara pemberian sorgum terhadap status gizi anak di desa A. 

Pengukuran status gizi dilakukan sebelum dan sesudah pemberian 

sorgum. Hasil sebelum pemberian sorgum: status gizi rendah 50%, normal 

30%, obesitas 20%. Hasil setelah pemberian sorgum: status gizi rendah 

20%, normal 70%, obsesitas 10% Uji hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah... 

 

Jawaban lainnya… 

A. McNemar: jika variabel dependen berskala numerik, dan variabel 

independennya berskala kategorik nominal 

B. Repeated ANOVA: variabel independen kategorik > 2 perlakuan, variabel 

dependen numerik, distribusi normal 

C. Wilcoxon: jika variabel dependen berskala numerik, dan variabel 

independennya berskala kategorik ordinal, berpasangan 

D. Pair T test: pre post variabel numerik, distribusi normal 



 
E. Independent sampel T Test: komparatif kategorik numerik distribusi 

tidak normal. 

 

Uji Hipotesis 

• Pada soal, keywordsnya adalah hubungan (komparatif) 

• Pada soal, kelompok tersebut berpasangan dan dilakukan pada individu 

yang sama 

• Variabel independen: kategorik (sebelum dan sesudah sorgum) 

• Variabel dependen: kategorik (status gizi data ordinal) 

• Uji: Wilxocon 

 

Variabel 

• Variabel bebas (independen, prediktor, risiko, determinan, kausa) → 

variabel yang apabila berubah akan menyebabkan perubahan pada 

variabel yang lain 

• Variabel tergantung (dependen, efek, hasil, respon) → variabel yang 

berubah akibat variabel bebas 

 

 



 

 

 

 

 



 
88. Kepala puskesmas Desa X sedang menghadapi KLB difteri. Kepala 

puskesmas tersebut ingin meminta bantuan ahli epidemiologi untuk 

membantu melakukan upaya yang harus dilakukan untuk mengentaskan 

KLB tersebut. Jenis rujukan yang tepat pada skenario kasus diatas 

adalah... 

 A. Rujukan spesimen 

 B. Rujukan ilmu pengetahuan 

 C. Rujukan tenaga 

 D. Rujukan operasional 

 E. Rujukan kasus 

 

 C. Rujukan tenaga 

Kepala puskesmas Desa X sedang menghadapi KLB difteri. Kepala 

puskesmas tersebut ingin meminta bantuan ahli epidemiologi untuk 

membantu melakukan upaya yang harus dilakukan untuk mengentaskan 

KLB tersebut. Jenis rujukan yang tepat pada skenario kasus diatas 

adalah... 

 

Jawaban lainnya… 

A. Rujukan spesimen: untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih 

lengkap. 

B. Rujukan ilmu pengetahuan: mendatangkan tenaga yang lebih 

kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga puskesmas 

C. Rujukan tenaga: tenaga ahli untuk kepentingan masyarakat 



 
D. Rujukan operasional: menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan 

masyarakat dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan 

masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 

E. Rujukan kasus: merujuk pasien ke fasilitas kesehatan 

diatasnya/setara 

 

 

 

 

 

Rujukan Medis (UKP) 

1. Rujukan kasus → keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik 

(biasanya operasi) dan lain-lain. 

2. Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) → untuk pemeriksaan 

laboratorium yang lebih lengkap. 



 
3. Rujukan ilmu pengetahuan → mendatangkan tenaga yang lebih 

kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga puskesmas dan 

ataupun menyelenggarakan pelayanan medik di puskesmas. 

 

Rujukan Kesehatan (UKM) 

1. Rujukan sarana dan logistik → fogging, alat laboratorium kesehatan 

alat audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan 

bahan makanan. 

2. Rujukan tenaga → dukungan tenaga ahli untuk penyelidikan kejadian 

luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, 

penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam. 

3. Rujukan operasional → menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan 

masyarakat atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 

(antara lain Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Kerja, Upaya 

Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Rujukan operasional diselenggarakan 

apabila puskesmas tidak mampu. 

 



 
 

89.  Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar ke IGD karena penurunan 

kesadaran setelah terjadi kecelakaan. Ia tertabrak sepeda motor saat 

pulang dari tempat kerjanya. Pada pemeriksaan CT scan didapatkan EDH 

dan diperlukan operasi segera. Pasien telah terdaftar BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan yang dapat melakukan 

pembiayaan pada kondisi ini adalah... 

A. Jasa raharja 

B. BPJS kesehatan dan jasa raharja 

C. BPJS kesehatan 

D. Perusahaan 

E. BPJS ketenagakerjaan 

 

E. BPJS ketenagakerjaan 

Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar ke IGD karena penurunan 

kesadaran setelah terjadi kecelakaan. Ia tertabrak sepeda motor saat 

pulang dari tempat kerjanya. Pada pemeriksaan CT scan didapatkan EDH 

dan diperlukan operasi segera. Pasien telah terdaftar BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan yang dapat melakukan 

pembiayaan pada kondisi ini adalah... 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, 

termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju 



 
tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Jasa raharja: bukan pilihan yang tepat 



 
B. BPJS kesehatan dan jasa raharja: bukan pilihan yang tepat 

C. BPJS kesehatan: bukan pilihan yang tepat 

D. Perusahaan: bukan pilihan yang tepat 

 

Dalam mewujudkan wilayah kerja puskesmas A agar terbebas dari masalah 

sanitasi, terutama pada anak sekolah dasar, puskesmas menerapkan 

program dokter kecil. Program ini bekerjasama dengan UKS di sekolah 

dasar. Perwakilan dokter kecil diberikan informasi dan pelatihan agar 

dapat disampaikan kepada teman-temannya. Strategi promosi kesehatan 

ini termasuk dalam... 

A. Advokasi 

B. Bina suasana 

C. Kerjasama lintas sektor 

D. Pemberdayaan 

E. Kemitraan 

 

D. Pemberdayaan 

Dalam mewujudkan wilayah kerja puskesmas A agar terbebas dari masalah 

sanitasi, terutama pada anak sekolah dasar, puskesmas menerapkan 

program dokter kecil. Program ini bekerjasama dengan UKS di sekolah 

dasar. Perwakilan dokter kecil diberikan informasi dan pelatihan agar 

dapat disampaikan kepada teman- temannya. Strategi promosi 

kesehatan ini termasuk dalam... 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Advokasi: strategi mendapatkan dukungan kepada 

pejabat/stakeholder/pembuat keputusan 

B. Bina suasana: Menciptakan lingkungan sosial yang mendorong 

individu untuk melakukan perilaku tertentu 

C. Kerjasama lintas sektor: tidak ada strategi ini 

D. Pemberdayaan: melakukan edukasi dan pemberdayaan pada 

masyarakat/populasi tertentu 

E. Kemitraan: menjalin suasana advokasi, bina suasana, dan 

pemberdayaan dalam jiwa kemitraan (kesetaraan, keterbukaan, saling 

menguntungkan) 

 

91.  Suatu desa banyak pasien datang dengan keluhan batuk pilek nyeri 

tenggorok, ketika diperiksa didapatkan selaput tebal berwarna abu-abu 

pada tenggorok. Ternyata telah terjadi wabah pada desa tersebut. Maka 



 
untuk pelaporan wabah dalam waktu 24 jam setelah wabah pada sistem 

pelaporan puskesmas menggunakan formulir... 

A. LB-1 

B. LT-1 

C. W1 

D. W2 

E. LB1S 

 

C. W1 

Keyword: 

• Suatu desa banyak pasien datang dengan keluhan batuk pilek nyeri 

tenggorok, ketika diperiksa didapatkan selaput tebal berwarna abu-abu 

pada tenggorok. 

• Ternyata telah terjadi wabah pada desa tersebut. 

Maka untuk pelaporan wabah dalam waktu 24 jam setelah wabah pada 

sistem pelaporan puskesmas menggunakan formulir. 

 

Sistem Pelaporan Puskesmas 

Menurut keputusan Dirjen Bina Kesmas no.590/BM/DJ/INFO/V/96: 

• Formulir laporan bulanan: 

 • LB-1: laporan kasus penyakit 

 • LB-2: laporan obat 

 • LB-3: laporan gizi, KIA KB, Imunisasi 



 
 • LB-4: laporan kegiatan Puskesmas 

• Formulir laporan tahunan: 

 • LT 1: data dasar Puskesmas 

 • LT 2: data kepegawaian Puskesmas 

 • LT 3: data peralatan/sarana Puskesmas, Pustu, dan Pusling 

 

Sistem Pelaporan Puskesmas 

• Formulir laporan wabah: 

 • W1: laporan pertama yang dibuat oleh Puskesmas dalam 24 jam 

setelah wabah 

 • W2: laporan keadaan penyakit wabah di satu daerah. Mencakup hasil 

penanggulangan yang dilakukan, dikirim tiap minggu. 

• Formulir laporan sentinel: 

 • LB1S:data penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan diare 

 • LB2S: data KIA, Gizi, ISPA, Penyakit akibat kerja 

 

Jawaban lainnya… 

A.LB-1 laporan kasus penyakit 

B. LT-1 data dasar puskesmas 

D.W2  keadaan penyakit wabah, hasil penanggulangan yang dilakukan 

E. LB1S  data penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan diare 



 
Jadi, sistem pelaporan puskesmas yang dibuat pertama dalam 24 jam 

setelah wabah adalah... 

C. W1  

 

 

92.  Seorang anak usia 6 tahun datang dengan keluhan nyeri pada lengan kiri 

setelah terjatuh dari tangga. Dari pemeriksaan fisik didapatkan angulasi 

(+), bengkak (+) pada lengan kiri. Dokter melakukan pemeriksaan radiologi 

dan didapatkan hasil sebagai berikut. Apakah kemungkinan jenis fraktur 

pada pasien tersebut? 

 A. Complete fracture 

 B. Spiral fracture 

 C. Oblique fracture 

 D. Comminuted fracture 

 E. Greenstick fracture 

 

 E. Greenstick fracture 

Seorang anak usia 6 tahun datang dengan keluhan nyeri pada lengan kiri 

setelah terjatuh dari tangga. Dari pemeriksaan fisik didapatkan angulasi 

(+), bengkak (+) pada lengan kiri. Dokter melakukan pemeriksaan radiologi 

dan didapatkan hasil sebagai berikut. Apakah kemungkinan jenis fraktur 

pada pasien tersebut? 

 

Jawaban lainnya… 



 
A. Complete fracture  kurang tepat 

B. Spiral fracture  kurang tepat 

C. Oblique fracture  kurang tepat  

D.Comminuted fracture  kurang tepat 

 

 

 



 
 

93.  Seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke klinik dokter dengan keluhan 

tidak bisa kentut sejak 2 hari yang lalu. Riwayat mengonsumsi obat anti 

diare sejak 5 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan perutnya kembung, 

mual, dan muntah. Pemeriksaan fisik TD 110/80mmHg, Nadi 80x/m, RR 

20x/m, suhu 37 C. Pemeriksaan fisik abdomen tampak distended, bising 

usus menghilang, nyeri tekan (-), perkusi timpani. Tatalaksana awal yang 

tepat untuk pasien tersebut adalah? 

A. Pemasangan kateter untuk evaluasi urine output 

B. Pemberian antibiotik IV 

C. Laparotomi eksplorasi 

D. Pemasangan NGT untuk mencegah aspirasi 

E. Terapi konservatif 

 

D. Pemasangan NGT untuk mencegah aspirasi 

Seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke klinik dokter dengan keluhan 

tidak bisa kentut sejak 2 hari yang lalu. Riwayat mengonsumsi obat anti 

diare sejak 5 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan perutnya kembung, 

mual, dan muntah. Pemeriksaan fisik TD 110/80mmHg, Nadi 80x/m, RR 

20x/m, suhu 37 C. Pemeriksaan fisik abdomen tampak distended, bising 

usus menghilang, nyeri tekan (-), perkusi timpani. Tatalaksana awal yang 

tepat untuk pasien tersebut adalah? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Pemasangan kateter untuk evaluasi urine output  dekompresi terlebih 

dahulu 

B. Pemberian antibiotik IV terapi lanjutan 

C. Laparotomi eksplorasi  bila terdapat tanda iskemia intestinal atau 

tidak membaik setelah 24 jam terapi konservatif 

E. Terapi konservatif  bukan tatalaksana awal 

 

94.  Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke IGD mengeluh tidak bisa BAK 

sejak tadi pagi, sebelumnya pasien mengeluh sulit BAK sejak 5 bulan 

terakhir. Setiap BAK pancaran lemah dan harus mengejan terlebih dahulu. 

Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik VU 

kesan penuh, pemeriksaan RT teraba prostat membesar bilateral dan 

kenyal. Patofisiologi dari penyakit pasien tersebut adalah? 

A. Massa jinak pada zona perifer prostat 

B. Hiperplasia pada zona transisional prostat 

C. Massa curiga ganas pada zona sentralis prostat 

D. Stroma pada zona perifer prostat 

E. Akumulasi kolagen dan epitel pada zona fibromuskular anterior prostat 

 

B. Hiperplasia pada zona transisional prostat 

Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke IGD mengeluh tidak bisa BAK 

sejak tadi pagi, sebelumnya pasien mengeluh sulit BAK sejak 5 bulan 



 
terakhir. Setiap BAK pancaran lemah dan harus mengejan terlebih dahulu. 

Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik VU 

kesan penuh, pemeriksaan RT teraba prostat membesar bilateral dan 

kenyal. Patofisiologi dari penyakit pasien tersebut adalah? 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Massa jinak  pada  zona  perifer prostat   predileksi Ca Prostat paling 

sering di zona perifer 

C. Massa curiga ganas pada zona sentralis prostat  predileksi Ca Prostat 

paling sering di zona perifer 

D.  Stroma pada zona perifer prostat  Stroma terdiri dari kolagen dan otot 

polos membentuk massa jinak prostat di zona transisional 

E. Akumulasi kolagen dan epitel pada zona fibromuskular anterior prostat 

 stroma paling sering di zona transisional prostat 

 

 

95. Anak-anak usia 2 bulan dibawa ke poliklinik oleh ibunya karena saat 

kencing air seni tidak keluar dari ujung penis, melainkan pada bagian atas 

penis di dekat pubis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan OUE pada bagian 



 
dorsal penis. Pernyataan berikut yang benar tentang penyakit pada 

pasien tersebut adalah? 

A. Tatalaksana pada pasien tersebut yaitu sirkumsisi segera 

B. Diagnosis penyakit pasien tersebut adalah penile epispadia 

C. Penyakit pada pasien tersebut memiliki prognosis buruk 

D. Dilakukan tindakan operasi setelah pasien berusia lebih dari 18 bulan 

E. Tatalaksana pada pasien bertujuan untuk memotong/menghilangkan 

preputium 

 

C. Penyakit pada pasien tersebut memiliki prognosis buruk 

Anak-anak usia 2 bulan dibawa ke poliklinik oleh ibunya karena saat 

kencing air seni tidak keluar dari ujung penis, melainkan pada bagian atas 

penis di dekat pubis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan OUE pada bagian 

dorsal penis. Pernyataan berikut yang benar tentang penyakit pada 

pasien tersebut adalah? 

 

 



 

 

 

 

Tatalaksana: 

• Operasi sebelum usia 18 bulan 

• Tujuan operasi : OUE tepat di ujung penis dan membentuk penis 

normal dan lurus 

• Metode pembedahan : 



 
• Meluruskan penis 

• Membuat saluran uretra 

• Memposisikan OUE tepat di ujung penis 

• Rekonstruksi preputium 

 

Jawaban lainnya… 

A. Tatalaksana pada pasien tersebut yaitu sirkumsisi segera  

kontraindikasi dilakukan sirkumsisi 

B. Diagnosis penyakit pasien tersebut adalah penile epispadia OUE pada 

batang penis 

D. Dilakukan tindakan operasi setelah pasien berusia lebih dari 18 bulan 

 operasi dilakukan sebelum usia 18 bulan 

E. Tatalaksana pada pasien bertujuan untuk memotong/menghilangkan 

preputium  tujukan operasi pada epispadia adalah rekonstruksi 

preputium 

 

 

96.  Bayi laki-laki baru lahir datang dibawa oleh orang tuanya ke UGD dengan 

keluhan terdapat benjolan di punggungnya, bayi lahir di bidan. 

Pemeriksaan fisik tampak benjolan di daerah L4-L5 dengan benjolan 

tampak tertutup selaput, defisit neurologis (+). Pemeriksaan tanda vital 

dalam batas normal. 

Diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah? 

A. Myeloskisis 



 
B. Meningomyelocele 

C. Meningocele 

D. Spina bifida occulta 

E. Congenital Spinal stenosis 

 

B. Meningomyelocele 

Bayi laki-laki baru lahir datang dibawa oleh orang tuanya ke UGD dengan 

keluhan terdapat benjolan di punggungnya, bayi lahir di bidan. 

Pemeriksaan fisik tampak benjolan di daerah L4-L5 dengan benjolan 

tampak tertutup selaput, defisit neurologis (+). Pemeriksaan tanda vital 

dalam batas normal. 

Diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tatalaksana 

• Perbaikan keadaan umum jika ada gangguan 



 
• Cegah pecahnya benjolan (dengan kain sterill yang dibasahi larutan 

garam fisiologi) 

• Pembedahan dilakukan usia 5-6 bulan 

 

Jawaban lainnya… 

A. Myeloskisis  Benjolan tanpa di bungkus selaput 

C. Meningocele  Sudah timbul benjolan tertutup selaput tetapi belum 

ada kelainan neurologis 

D. Spina bifida occulta  Belum ada benjolan, biasanya hanya tumbuh 

rambut halus 

E. Congenital Spinal stenosis  penyempitan kanalis spinalis ec diffuse 

skeletal dysplasia 

 

97. Seorang laki-laki usia 30 tahun diantar ke IGD oleh warga setelah 

mengalami kecelakaan lalu lintas 1 jam yang lalu. Pasien tidak sadar sejak 

post KLL hingga sekarang, saat di perjalanan menuju RS pasien muntah 

2x. Pemeriksaan fisik didapatkan GCS 213, TD 90/60, Nadi 40x/m, RR 

30x/m, tampak hematom di regio temporal dextra dan sinistra. Hasil 

pemeriksaan CT scan tampak petechie bleeding di basal ganglia. 

Patofisiologi dari penyakit pasien tersebut adalah? 

A. Peningkatan tekanan intrakranial yang disebabkan oleh pecahnya 

aneurisma pada arteri cerebral media 

B. Pecahnya arteri meningea media 

C. Pecahnya pembuluh darah bridging vein pada otak 



 
D. Trauma yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah arteri cerebral 

media 

E. Trauma yang menyebabkan putusnya axon pada white matter 

 

E. Trauma yang menyebabkan putusnya axon pada white matter 

Seorang laki-laki usia 30 tahun diantar ke IGD oleh warga setelah 

mengalami kecelakaan lalu lintas 1 jam yang lalu. Pasien tidak sadar sejak 

post KLL hingga sekarang, saat di perjalanan menuju RS pasien muntah 

2x. Pemeriksaan fisik didapatkan GCS 213, TD 90/60, Nadi 40x/m, RR 

30x/m, tampak hematom di regio temporal dextra dan sinistra. Hasil 

pemeriksaan CT scan tampak petechie bleeding di basal ganglia. 

Patofisiologi dari penyakit pasien tersebut adalah? 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Peningkatan tekanan intrakranial yang disebabkan oleh pecahnya 

aneurisma pada arteri cerebral media  SAH 

B. Pecahnya arteri meningea media  EDH 

C. Pecahnya pembuluh darah bridging vein pada otak SDH 

D. Trauma yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah arteri cerebral 

media  ICH 

 

98.  Seorang laki-laki usia 35 tahun datang ke UGD bersama temannya karena 

KLL. Pasien tampak sadar. Dari anamnesa pasien mengalami mimisan 

disertai keluar darah dari telinga. Pemeriksaan fisik kesadaran compos 

mentis, TD 130/80mmHg, nadi 88x/m, RR 24x/m. tampak hematom pada 

retroauricular dan pada sekitar mata. 

Apa pemeriksaan lanjutan untuk menyingkirkan diagnosa lain? 

A. Foto waters 



 
B. Nitrazin test 

C. Thoraks foto 

D. Halo test 

E. Schimmer test 

 

D. HALO TEST 

Keywords 

• Pasien post KLL 

• Keluhan mimisan disertai keluar darah dari telinga. 

• tampak hematom pada retroauricular dan pada sekitar mata. 

 

Apa pemeriksaan lanjutan untuk menyingkirkan diagnosa lain? 

 

 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Foto waters → kurang tepat untuk menyingkirkan diagnosa lain 

B. Nitrazin test → tes lakmus pada ketuban pecah dini 

C.Thoraks foto → kurang tepat 

E. Schimmer test → tes pada dry eyes syndrome 

 

JADI PEMERIKSAAAN LANJUTAN UNTUK MENYINGKIRKAN 

DIAGNOSIS LAIN ADALAH… 

D. HALO TEST  

 

99.  Bayi usia 2 hari dibawa oleh ibunya karena belum BAB sejak bayi tersebut 

lahir. Riwayat bayi lahir cukup bulan, BBL normal, lahir di bidan. Keluhan 

muntah disangkal. Pada pemeriksaan fisik tidak tampak lubang pada anal 

canal. Setelah dilakukan pemeriksaan invertogram bagian distal rectum 

berakhir di atas muskulus levator ani dengan jarak 2 cm dengan kulit luar. 

Diagnosis yang tepat pada pasien tersebut adalah? 

A. Fistula Ani Letak Tinggi 

B. Fistula Ani Letak Rendah 

C. Atresia Ani Letak Tinggi 

D. Atresia Ani Letak Rendah 

E. Fistula Urachus Letak Tinggi 

 



 
 C. Atresia Ani Letak Tinggi 

Bayi usia 2 hari dibawa oleh ibunya karena belum BAB sejak bayi tersebut 

lahir. Riwayat bayi lahir cukup bulan, BBL normal, lahir di bidan. Keluhan 

muntah disangkal. Pada pemeriksaan fisik tidak tampak lubang pada anal 

canal. Setelah dilakukan pemeriksaan invertogram bagian distal rectum 

berakhir di atas muskulus levator ani dengan jarak 2 cm dengan kulit luar. 

Diagnosis yang tepat pada pasien tersebut adalah? 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A.  Fistula Ani Letak Tinggi  “a grain of rice", terkait dengan lubang 

internal. 

B.  Fistula Ani Letak Rendah  cord-like structure, menunjukkan fistula 

"rendah" 

D. Atresia Ani Letak Rendah  bagian distal rectum melewati musculus 

levator ani (jarak < 1,5cm dari kulit luar) 

E. Fistula Urachus Letak Tinggi  keluarnya urin dari umbilikus 

 

100. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang diantar warga ke IGD dengan 

keluhan nyeri di dada dan perut serta tampak kehausan. Dari keterangan 

warga yang mengantar, pasien mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 30 

menit yang lalu, jatuh tertabrak motor. Pemeriksaan fisik tanda vital 

didapatkan TD 90/80 mmHg, Nadi 110 x/menit, Laju Napas 30 x/menit, 

Suhu 37 C. Pemeriksaan fisik terlihat perut distended dari sejak masuk ke 

IGD. 



 
Apakah tatalaksana awal yang tepat pada kasus di atas? 

A. DPL 

B. Laparotomi eksplorasi 

C. Observasi 

D. Resusitasi Cairan 

E. Rujuk 

 

D. Resusitasi Cairan 

Keyword: 

• Perempuan, 30 tahun 

• Nyeri di dada dan perut serta tampak kehausan 

• Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 30 menit yang lalu, 

jatuh tertabrak motor 

• TD 90/80 mmHg, Nadi 110 x/menit, Laju Napas 30 x/menit, Suhu 37 

C 

• Perut distended 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. DPL  kurang tepat 

B. Laparotomi eksplorasi  kurang tepat 



 
C. Observasi  kurang tepat 

E. Rujuk  kurang tepat 

 

Jadi, tatalaksana awal pada kasus pasien adalah… 

D. RESUSITASI CAIRAN  

 

101.Seorang laki-laki berusia 25 tahun dibawa oleh warga setelah pasien 

mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien tampak sesak nafas. 

Pemeriksaan tanda vital: TD 90/60 mmHg N: 110 x/menit RR: 34 x/menit. 

Pemeriksaan fisik menunjukkan JVP meningkat, pengembangan dada 

sebelah kiri tertinggal, fremitus taktil meningkat, perkusi hipersonor, 

auskultasi tidak ada suara paru. Apakah terapi awal pada kasus pasien 

tersebut? 

A. WSD 

B. Torakostomi 

C. Foto polos toraks 

D. Needle decompression 

E. Kompresi 

 

D. Needle decompression 

Seorang laki-laki berusia 25 tahun dibawa oleh warga setelah pasien 

mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien tampak sesak nafas. 

Pemeriksaan tanda vital: TD 90/60 mmHg N: 110 x/menit RR: 34 x/menit. 

Pemeriksaan fisik menunjukkan JVP meningkat, pengembangan dada 



 
sebelah kiri tertinggal, fremitus taktil meningkat, perkusi hipersonor, 

auskultasi tidak ada suara paru. Apakah terapi definitif pada kasus 

pasien tersebut? 

 

Jawaban lainnya… 

A. WSD  definitif 

B. Torakostomi  kurang tepat 

C. Foto polos toraks  kurang tepat 

E. Kompresi  kurang tepat 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

102.Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri 

pada seluruh lapang perut sejak kemarin. Pasien sering mengonsumsi 

jamu yang dibelinya di warung untuk mengatasi keluhan pegal linu. Pasien 

sebelumnya juga mengeluhkan mual muntah 3x, dan tidak bisa kentut 

sejak 24 jam sebelum masuk rumah sakit. Pemeriksaan tanda vital 

didapatkan TD 110/70 mmHg, Nadi 92 x/menit, RR 24 x/menit, suhu 38 

C, defans muskuler (+), bising usus menurun, dan pekak hepar hilang. 

Penyebab penyakit pasien tersebut adalah? 



 
A. Perforasi esofagus 

B. Ulkus Peptikum 

C. Pankreatitis Akut 

D. Ulkus Duodenum 

E. Perforasi Gaster 

 

E. Perforasi Gaster 

Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri 

pada seluruh lapang perut sejak kemarin. Pasien sering mengonsumsi 

jamu yang dibelinya di warung untuk mengatasi keluhan pegal linu. Pasien 

sebelumnya juga mengeluhkan mual muntah 3x, dan tidak bisa kentut 

sejak 24 jam sebelum masuk rumah sakit. Pemeriksaan tanda vital 

didapatkan TD 110/70 mmHg, Nadi 92 x/menit, RR 24 x/menit, suhu 38 

C, defans muskuler (+), bising usus menurun, dan pekak hepar hilang. 

Penyebab penyakit pasien tersebut adalah? 

 



 

 

 

 

 

Terapi 

•  Penatalaksanaan awal → resusitasi agresif, terapi oksigen, cairan 

intravena, pemasangan NGT, dan antibiotik spektrum luas. 



 
•  Pembedahan→ terapi definitif 

 

Jawaban lainnya… 

A. Perforasi esofagus muntah, hematemesis, disfagia, takipneu, batuk, 

demam, emfisema subkutis. 

B. Ulkus Peptikum nyeri ulu hati tidak membaik dengan makan, urea 

breath test (+) 

C. Pankreatitis Akut  nyeri perut kanan atas menjalar ke punggung, 

peningkatan enzim amilase dan lipase 

D. Ulkus Duodenum  nyeri ulu hati membaik saat makan 

 

103.Seorang perempuan berusia 20 tahun diantar ibunya ke UGD dengan 

keluhan penurunan kesadaran dan kejang sejak 6 jam yang lalu. Pasien 

sebelumnya dikeluhkan demam tinggi dan pusing. Pasien sedang dalam 

pengobatan TB paru selama 3 bulan. Pemeriksaan tanda vital dalam batas 

normal. Pemeriksaan neurologis GCS 234, meningeal sign (+), refleks 

patologis (+). Hasil CT scan menunjukkan “mickey mouse ventricle” dengan 

evans ratio >30%. Tatalaksana yang tepat pada pasien tersebut adalah? 

A. Pemasangan AV shunt 

B. Kraniotomi 

C. Antibiotik IV 

D. Pemasangan VP shunt 

E. Terapi mannitol 1 g/kgBB 

 



 
D. Pemasangan VP shunt 

Seorang perempuan berusia 20 tahun diantar ibunya ke UGD dengan 

keluhan penurunan kesadaran dan kejang sejak 6 jam yang lalu. Pasien 

sebelumnya dikeluhkan demam tinggi dan pusing. Pasien sedang dalam 

pengobatan TB paru selama 3 bulan. Pemeriksaan tanda vital dalam batas 

normal. Pemeriksaan neurologis GCS 234, meningeal sign (+), refleks 

patologis (+). Hasil CT scan menunjukkan “mickey mouse ventricle” dengan 

evans ratio >30%. Tatalaksana yang tepat pada pasien tersebut adalah? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Pemasangan AV shunt  untuk rencana hemodialisis 

B. Kraniotomi terapi tumor/perdarahan intrakranial 

C. Antibiotik IV  kurang tepat 

E. Terapi mannitol 1 g/kgBB  kurang tepat 

 

104.Seorang wanita usia 50 tahun dibawa ke IGD setelah terjatuh di kamar 

mandi 3 jam yang lalu. Pasien mengeluhkan sebelum jatuh mengalami 

nyeri hebat pada panggul kanan. Keluhan disertai rasa kaku pada kaki 

kanan. Keluhan awalnya terasa sejak 1 bulan yang lalu dan semakin 

memberat. Pemeriksaan ttv dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik 

didapatkan nyeri hebat pada sendi panggul kanan dan ROM terbatas. Hasil 

pemeriksaan x-ray crescent sign (+), subchondral colapse (+). Diagnosis 

yang tepat pada pasien ini adalah? 



 
A. Dislokasi hip joint anterior 

B. Fraktur Collum Femur 

C. Dislokasi patella 

D. Dislokasi hip joint posterior 

E. Nekrosis caput femur 

 

E. Nekrosis caput femur 

Seorang wanita usia 50 tahun dibawa ke IGD setelah terjatuh di kamar 

mandi 3 jam yang lalu. Pasien mengeluhkan sebelum jatuh mengalami 

nyeri hebat pada panggul kanan. Keluhan disertai rasa kaku pada kaki 

kanan. Keluhan awalnya terasa sejak 1 bulan yang lalu dan semakin 

memberat. Pemeriksaan ttv dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik 

didapatkan nyeri hebat pada sendi panggul kanan dan ROM terbatas. Hasil 

pemeriksaan x-ray crescent sign (+), subchondral colapse (+). Diagnosis 

yang tepat pada pasien ini adalah? 

 

 



 
 

 

Terapi 

• Pengobatan medikamentosa  NSAID, perubahan aktivitas, dan 

menggunakan kruk  dapat menghilangkan rasa sakit dan 

memperlambat perkembangan penyakit 

• Terapi definitif  pembedahan (core decompression), osteochondral 

grafting, vascularized fibula graft, total hip replacement 

 

Jawaban lainnya… 

A. Dislokasi hip joint anterior posisi kaki fleksi, eksorotasi, abduksi 

B. Fraktur Collum Femur  nyeri hebat, pemendekan (+) 

C. Dislokasi patella  deformitas patella (+) 

D. Dislokasi hip joint posterior  posisi kaki ekstensi, endorotasi, dan 

adduksi 

 



 
105. Seorang laki-laki 15 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan skrotum 

membesar sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan nyeri dan demam disangkal. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan TD 130/80 mmHg, HR 80x/menit, RR 

18x/menit, suhu 36,5oC. Pada pemeriksaan fisik didapatkan skrotum 

teraba membesar, konsistensi lunak, kistik, transiluminasi (+), nyeri tekan 

(-). 

Patofisiologi dari penyakit pasien tersebut adalah? 

A. Penumpukan cairan di antara lapisan parietalis dan viseralis tunika 

albuginea 

B. Penumpukan sperma di bagian atas/belakang testis 

C. Peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan virus 

D. Dilatasi pleksus pampiniformis dan vena spermatika yang mengelilingi 

korda spermatika. 

E. Penumpukan cairan di antara lapisan parietalis dan viseralis tunika 

vaginalis 

 

E. Penumpukan cairan di antara lapisan parietalis dan viseralis tunika 

vaginalis 

Seorang laki-laki 15 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan skrotum 

membesar sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan nyeri dan demam disangkal. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan TD 130/80 mmHg, HR 80x/menit, RR 

18x/menit, suhu 36,5oC. Pada pemeriksaan fisik didapatkan skrotum 

teraba membesar, konsistensi lunak, kistik, transiluminasi (+), nyeri tekan 

(-). Patofisiologi dari penyakit pasien tersebut adalah? 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Penumpukan cairan di antara lapisan parietalis dan viseralis tunika 

albuginea  kurang tepat 

B. Penumpukan sperma di bagian atas/belakang testis  spermatokel 

C. Peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan virus  orkitis 

D. Dilatasi pleksus pampiniformis dan vena spermatika yang mengelilingi 

korda spermatika  varikokel 

 

106. Perempuan 35 tahun datang dengan keluhan benjolan pada payudara 

kanan. Benjolan membesar dengan cepat, ukuran besar, dan tampak 

mengkilat. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tumor sudah sangat besar 

sehingga perlu dilakukan tindakan. Tatalaksana pasien ini? 

A. Ekstirpasi 



 
B. Eksisi 

C. MRM 

D. Aspirasi 

E. Mastektomi 

 

E. Mastektomi 

Keyword: 

•  benjolan pada payudara kanan. Benjolan membesar dengan cepat, 

ukuran besar, dan tampak mengkilat. 

•  Dx : Tumor Phyloides 

 

• Tatalaksana pasien ini? 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Ekstirpasi  kurang tepat karena benjolan sudah membesar dengan 

cepat 



 
B. Eksisi  kurang tepat karena benjolan sudah membesar dengan cepat 

C. MRM  kurang tepat karena benjolan sudah membesar dengan cepat 

D. Aspirasi  kurang tepat karena benjolan sudah membesar dengan 

cepat 

  

Jadi, Tatalaksana pasien ini? 

E. Mastektomi  

 

107. Seorang anak usia 1 tahun dibawa orang tua ke klinik dokter karena timbul 

benjolan pada kepalanya semakin melebar. Benjolan muncul sejak lahir 

dan berwarna merah terang. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. 

Status lokalis tampak gambaran single papul eritemotous diameter 3 cm 

berbatas tegas di regio kapitis. Pernyataan berikut yang benar tentang 

penyakit pasien tersebut adalah? 

 

 

 

 

 A. Diagnosis penyakit pasien tersebut adalah hemangioma kongenital 

 B. Penyakit pasien tersebut dibagi dalam 2 fase, yaitu fase proliferasi dan 

sembuh 

 C. Secara morfologi, penyakit pasien tersebut tergolong dalam multiocal 

hemangioma 



 
 D. Penyakit pasien tersebut dapat involusi pada usia 5-8 tahun karena 

diameter <10 cm 

 E. Pengobatan dengan steroid berfungsi untuk meningkatkan 

angiogenesis 

 

 D. Penyakit pasien tersebut dapat involusi pada usia 5-8 tahun karena 

diameter <10 cm 

 Seorang anak usia 1 tahun dibawa orang tua ke klinik dokter karena timbul 

benjolan pada kepalanya semakin melebar. Benjolan muncul sejak lahir 

dan berwarna merah terang. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. 

Status lokalis tampak gambaran single papul eritemotous diameter 3 cm 

berbatas tegas di regio kapitis. Pernyataan berikut yang benar tentang 

penyakit pasien tersebut adalah?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HEMANGIOMA 

Secara morfologi dibagi menjadi: 

1.  Localized  tumbuh dari satu titik atau terlokalisir pada suatu area 

2.  Segmental  hemangioma yang berkelompok membentuk suat 

konfigurasi 

3.  Intermediate  tidak dapat dikelompokkan pada jenis localized maupun 

segmental 

4. Multifocal  jika terdapat ≥10 hemangioma kutis 

 

HEMANGIOMA 

Terapi pilihan utama: 

Kortikosteroid dengan MOA: 



 
1. Menghambat kapasitas proliferasi pericytes immature. 

2. Intensifikasi efek vasokonstriksi epinefrin maupun norefinefrin pada 

pembuluh darah otot polos. 

3. Memblok reseptor estradiol pada hemangioma. 

4. Menghambat angiogenesis. 

Dosis: 

Sistemik: prednison atau prednisolon 2 – 3 mg/kg/hari, satu 

kali sehari pada pagi hari. 

Intralesi: Dosis yang diberikan 2 – 3 mg/kg setiap kali suntikan diulang 

setiap minggu selama 1 -2 bulan. 

 

Jawaban lainnya… 

A. Diagnosis penyakit pasien tersebut adalah hemangioma kongenital  

hemangioma infantil 

B. Penyakit pasien tersebut dibagi dalam 2 fase, yaitu fase proliferasi dan 

sembuh 3 fase yaitu proliferasi, involusi, dan sembuh 

C. Secara morfologi, penyakit pasien tersebut tergolong dalam multiocal 

hemangioma  localized hemangioma 

E. Pengobatan dengan steroid berfungsi untuk meningkatkan angiogenesis 

 menghambat angiogenesis 

 

108. Perempuan usia 40 tahun datang dengan keluhan benjolan di atas alis 

mata kanan sejak 2 bulan yang lalu. Benjolan semakin lama semakin 

membesar dan tidak terasa nyeri. Dilakukan pemeriksaan didapatkan 



 
benjolan teraba kenyal, nyeri tekan (-), eritema (-) punctum (+). Saat 

dilakukan aspirasi, didapatkan isi dari massa tersebut seperti keju 

kekuningan berbau busuk. Apakah diagnosis dan tatalaksana dari kasus 

tersebut? 

 A. Kista atheroma; Eksisi 

 B. Kista epidermoid; Ekstirpasi 

 C. Kista dermoid; Ekstirpasi 

 D. Lipoma; Ekstirpasi 

 E. Abses Coli; Pungsi 

 

B. Kista epidermoid; Ekstirpasi 

Perempuan usia 40 tahun datang dengan keluhan benjolan di atas alis 

mata kanan sejak 2 bulan yang lalu. Benjolan semakin lama semakin 

membesar dan tidak terasa nyeri. Dilakukan pemeriksaan didapatkan 

benjolan teraba kenyal, nyeri tekan (-), eritema (-) punctum (+). Saat 

dilakukan aspirasi, didapatkan isi dari massa tersebut seperti keju 

kekuningan berbau busuk. Apakah diagnosis dan tatalaksana dari kasus 

tersebut? 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Kista atheroma; Eksisi  terdapat puncak kista (pungta) → titik 

berwarna kebiruan dermis; ekstirpasi 



 
C. Kista dermoid; ekstirpasi kapsul (-), isi massa seperti keju dan 

berminyak 

D. Lipoma; ekstirpasi  Kenyal, mobile, tidak nyeri, berkapsul, batas 

tegas; ekstirpasi 

E. Abses Coli; Pungsi  teraba fluktuatif (+) 

 

109. Pasien laki – laki 70thn datang dengan keluhan BAK kemerahan sejak 7 

bulan lalu, tidak terasa nyeri/sakit saat BAK, disertai penurunan BB, perut 

bagian bawah terasa penuh. Pada pemeriksaan fisik, teraba adanya massa 

iregular di regio suprapubik. 

Diagnosis pada pasien ini? 

A. Ca Buli 

B. BPH 

C. Ca Prostat 

D. Ruptur Buli 

E. Ruptur Uretra 

 

A. Ca Buli 

Keyword: 

•  Pasien laki – laki 70thn datang dengan keluhan BAK kemerahan sejak 7 

bulan lalu , tidak terasa nyeri/sakit saat BAK, disertai penurunan BB, 

perut bagian bawah terasa penuh. Pada pemeriksaan fisik, teraba 

adanya massa iregular di regio suprapubik. 

 



 
 Diagnosis pasien ini? 

 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 



 
B. BPH → ada gejala LUTS 

C. Ca Prostat → gejala LUTS + tanda keganasan, dari hasil Colok dubur 

ditemukan pembesaran prostat dan teraba berdungkul - dungkul 

D. Ruptur Buli → ada riwayat trauma, nyeri suprapubik, hematuria post 

trauma 

E. Ruptur Uretra → nyeri di selangkangan, darah menetes dari OUE 

  

Jadi, Diagnosa pasien ini? 

A. Ca Buli 

 

110. Tn. A 30 tahun sudah menikah selama 5 tahun tetapi belum memiliki 

keturunan. Dari pemeriksaan fisik kesan normal. Dilakukan analisis 

sperma dengan jumlah sperma total 40juta, volume semen 2cc, tapi sperma 

tidak hidup. Diagnosis yang tepat pada pasien ini? 

A. Azoospermia 

B. Teratozoospermia 

C. Necrozoospermia 

D. Hypospermia 

E. Asthenozoospermia 

 

C. Necrozoospermia 

Keyword: 

• jumlah sperma total 40juta 



 
• volume semen 2cc 

• Sperma tidak hidup 

Diagnosis yang tepat pada pasien ini? 

 

 

 

Jawaban lainnya… 



 
A. Azoospermia 

B. Teratozoospermia 

D. Hypospermia 

E. Asthenozoospermia 

 

Jadi, Diagnosis pasien ini? 

C. Necrozoospermia   

 

 

111. Seorang laki-laki berusia 33 tahun datang ke Klinik dengan keluhan 

muncul luka pada alat kelamin sejak 1 bulan yang lalu. Luka tidak terasa 

nyeri. Setelah anamnesis lanjut, pasien mengaku pernah berhubungan 

dengan seorang wanita malam sebelum luka muncul. Pemeriksaan 

dermatologis didapatkan ulkus berbentuk bulat dan soliter, dindingnya 

tidak bergaung, dengan dasar bersih. Apakah pemeriksaan penunjang 

yang tepat? 

A. Pewarnaan gram ditemukan badan inklusi 

B. Pewarnaan gram ditemukan bakteri berpasangan seperti biji kopi 

C. Mikroskop lapangan gelap ditemukan bakteri bentuk spiral 

D. Pewarnaan gram ditemukan school of fish 

E. Pewarnaan KOH ditemukan pseudohifa dan blastospora 

 

C. Mikroskop lapangan gelap ditemukan bakteri bentuk spiral 



 
Seorang laki-laki berusia 33 tahun datang ke Klinik dengan keluhan 

muncul luka pada alat kelamin sejak 1 bulan yang lalu. Luka tidak terasa 

nyeri. Setelah anamnesis lanjut, pasien mengaku pernah berhubungan 

dengan seorang wanita malam sebelum luka muncul. Pemeriksaan 

dermatologis didapatkan ulkus berbentuk bulat dan soliter, dindingnya 

tidak bergaung, dengan dasar bersih. Apakah pemeriksaan penunjang 

yang tepat? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Pewarnaan gram ditemukan badan inklusi 

B. Pewarnaan gram ditemukan bakteri berpasangan seperti biji kopi  

Gonore 



 
D.Pewarnaan gram ditemukan school of fish ulkus mole 

E. Pewarnaan KOH ditemukan pseudohifa dan blastospora kandidiasis 

  

Jadi, pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus adalah……… 

C. Mikroskop lapangan gelap ditemukan bakteri bentuk spiral 

 

112. Seorang wanita 20 tahun datang ke poliklinik dengan muncul bintil-bintil 

berair pada tangan dan kaki. Awalnya didahului rasa gatal. Keluhan seperti 

ini sudah pernah dialami pasien sebelumnya. Pasien mengaku sedang 

stress menghadapi ujian akhir. Pemeriksaan dermatologis tampak multiple 

vesikel disertai deskuamasi di lateral digiti I-V manus et pedis. Pasien 

memiliki penyakit kronik asma. Apakah diagnosis yang paling mungkin 

pada kasus? 

A. Dishidrosis 

B. Skabies 

C. Urtikaria 

D. Dermatitis kontak iritan 

E. Dermatitis kontak alergi 

 

A. Dishidrosis 

Seorang wanita 20 tahun datang ke poliklinik dengan muncul bintil-bintil 

berair pada tangan dan kaki. Awalnya didahului rasa gatal. Keluhan seperti 

ini sudah pernah dialami pasien sebelumnya. Pasien mengaku sedang 

stress menghadapi ujian akhir. Pemeriksaan dermatologis tampak multiple 



 
vesikel disertai deskuamasi di lateral digiti I-V manus et pedis. Pasien 

memiliki penyakit kronik asma. Apakah diagnosis yang paling mungkin 

pada kasus? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Skabies  4 tanda kardinal (menyerang berkelompok, pruritus 

nokturna, adanya terowongan, ditemukan tungau) 

C. Urtikaria  gambaran klinis edema setempat yang timbul mendadak 

dan menghilang perlahan-lahan, bewarna pucat, kemerahan, meninggi 

di permukaan kulit dan sekitarnya dapat dikelilingi halo. 

D. Dermatitis kontak iritan  ada riwayat kontak dengan bahan iritan 

E. Dermatitis kontak alergi ada riwayat kontak dengan alergen 

 

Jadi, diagnosis yang paling mungkin adalah…….. 

A. Dishidrosis  

 

113. Seorang wanita berusia 27 tahun datang ke Klinik dengan keluhan adanya 

keputihan disertai demam dan nyeri pada kelamin. Suami pasien juga 

mengalami hal yang sama setelah pulang dari luar kota sebulan yang lalu. 



 
Pemeriksaan inspekulo ditemukan serviks tampak eritema dan erosi, duh 

tubuh purulen (+). Dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ditemukan 

kuman DGNI (+) seperti biji kopi. Apakah diagnosis yang tepat pada 

kasus? 

A. Ulkus mole 

B. Ulkus durum 

C. Granuloma inguinale 

D. Servisitis non-gonore 

E. Servisitis gonore 

 

E. Servisitis gonore 

Seorang wanita berusia 27 tahun datang ke Klinik dengan keluhan adanya 

keputihan disertai demam dan nyeri pada kelamin. Suami pasien juga 

mengalami hal yang sama setelah pulang dari luar kota sebulan yang lalu. 

Pemeriksaan inspekulo ditemukan serviks tampak eritema dan erosi, duh 

tubuh purulen (+). Dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ditemukan 

kuman DGNI (+) seperti biji kopi. Apakah diagnosis yang tepat pada 

kasus? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

Jawaban lainnya… 



 
 A.  Ulkus mole disebabkan Haemophilus ducreyi, ulkus dengan dasar 

kotor, khas “school of fish” 

B. Ulkus durum  disebabkan Treponema pallidum, merupakan sifilis 

primer, ulkus dengan dasar bersih, soliter, tepi meninggi, batas tegas 

 C.  Granuloma inguinale  disebabkan Klebsiella granulomatis, ulkus 

pada penis, khas mikroskopik Donovan bodies (+) 

D. Servisitis non Gonore  duh tubuh mucoid, disebabkan chlamydia 

trachomatis, badan inklusi (+) 

 

Jadi, diagnosis yang tepat adalah… 

E. Servisitis gonore  

 

114. Seorang wanita 48 tahun datang ke Poliklinik dengan keluhan muncul 

benjolan bewarna kekuningan di kedua kelopak matanya sejak 3 bulan 

yang lalu. Benjolan teraba lunak. Keluhan berupa nyeri atau gatal 

disangkal oleh pasien. Dari pemeriksaan fisik didapatkan BB : 85 kg, TB : 

154 cm, Kolesterol total : 350 mg/dL. Dari pemeriksaan fisik ditemukan 

plak bewarna kuning ukuran 5-6 mm pada palpebra superior dextra et 

sinistra. Apakah diagnosis dari kasus diatas? 

A. Siringoma 

B. Xantelasma 

C. Hiperplasia glandula sebasea 

D. Kalazion 

E. Dakrioadenitis 



 
 

B. Xantelasma 

Seorang wanita 48 tahun datang ke Poliklinik dengan keluhan muncul 

benjolan bewarna kekuningan di kedua kelopak matanya sejak 3 bulan 

yang lalu. Benjolan teraba lunak. Keluhan berupa nyeri atau gatal 

disangkal oleh pasien. Dari pemeriksaan fisik didapatkan BB : 85 kg, TB : 

154 cm, Kolesterol total : 350 mg/dL. Dari pemeriksaan fisik ditemukan 

plak bewarna kuning ukuran 5-6 mm pada palpebra superior dextra et 

sinistra. Apakah diagnosis dari kasus diatas? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Siringoma : tumor jinak kelenjar ekrin yang tampak sebagai papul kecil, 

keras, multiple. Lokasi terutama di kelopak mata bawah 

C. Hiperplasia glandula sebasea : Tumor jinak kelenjar sebasea. Gambaran 

papul soliter/multiple, ukuran kecil, terdapat umbilikasi sentra. 

Umumnya di daerah dahi 

D. Kalazion : Adanya sumbatan pada kelenjar meibom, warna kulit, nyeri 

(-), konsistensi sedikit keras 

E. Dakrioadenitis : Inflamasi kelenjar air mata, edema (+), eritema (+), nyeri 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

115. Seorang laki-laki usia 28 tahun datang ke Klinik dengan keluhan muncul 

bintil-bintil berisi cairan di sekitar alat kelaminnya. Beberapa dirasakan 

pecah dan membentuk luka kecil. Pasien mengatakan sudah pernah 

mengalami hal serupa sebelumnya. Pasien aktif secara seksual. Pada 



 
pemeriksaan fisik didapatkan vesikel bergerombol disertai dengan krusta. 

Apakah tatalaksana dari kasus diatas adalah? 

A. Asiklovir 5 x 200 mg 5 hari 

B. Asiklovir 5 x 200 mg 7 hari 

C. Penisilin G benzatin 2,4 juta IM 

D. Doksisiklin 2 x 100 mg selama 21 hari 

E. Cefixime 400 mg dosis tunggal 

 

A. Asiklovir 5 x 200 mg 5 hari 

Seorang laki-laki usia 28 tahun datang ke Klinik dengan keluhan muncul 

bintil-bintil berisi cairan di sekitar alat kelaminnya. Beberapa dirasakan 

pecah dan membentuk luka kecil. Pasien mengatakan sudah pernah 

mengalami hal serupa sebelumnya. Pasien aktif secara seksual. Pada 

pemeriksaan fisik didapatkan vesikel bergerombol disertai dengan krusta. 

Apakah tatalaksana dari kasus diatas adalah? 

 

Jawaban lainnya… 

B. Asiklovir 5 x 200 mg 7 hari : Herpes simpleks episode pertama 

C. Penisilin G benzatin 2,4 juta IM : Sifilis 

D. Doksisiklin 2 x 100 mg selama 21 hari : LGV 

E. Cefixime 400 mg dosis tunggal : Uretritis gonore 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

116. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang ke puskesmas dengan 

keluhan kulit kepala gatal. Pada pemeriksaan dermatologis dijumpai 

skuama di rambut, berwarna keabu-abuan, alopecia+, rambut mudah 

rontok. Pemeriksaan KOH +. Pada pemeriksaan lampu wood akan 

memberi gambaran? 

A. Kuning keemasan 

B. Putih terang 

C. Merah membara 

D. Hijau 

E. Biru 

 



 
D. Hijau 

Keyword: 

• keluhan kulit kepala gatal. 

• Pada pemeriksaan dermatologis dijumpai skuama di rambut, berwarna 

abu-abu, alopecia+, rambut rontok 

• Pemeriksaan KOH + 

Pada pemeriksaan lampu wood akan memberi gambaran…. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

    

 

117. Seorang pria berusia 27 tahun datang ke Klinik dengan keluhan mengalami 

kebotakan pada beberapa area kepala. Pasien mengaku bingung mengenai 

penyakitnya. Tidak ada riwayat mencabut rambut atapun minum obat 

sebelumnya. Pasien tidak mengeluhkan adanya rasa gatal pada kepalanya. 

Pada pemeriksaan didapatkan kebotakan berbentuk oval diameter 3-5 cm 

di beberapa tempat. Tidak ada jaringan parut ataupun radang. Exclamation 

mark hair (+). Apakah diagnosis yang tepat pada kasus? 

A. Tinea kapitis 

B. Alopesia androgenic 

C. Alopesia areata 



 
D. Telogen effluvium 

E. Anagen effluvium 

 

C. Alopesia areata 

• Keywords: 

• Pria usia 27 tahun 

• kebotakan pada beberapa area kepala. 

• kebotakan berbentuk oval diameter 3-5 cm di beberapa tempat. 

• Exclamation mark hair (+). 

Diagnosis yang tepat pada kasus adalah…. 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Tinea kapitis  infeksi dermatofitosis pada kepala, dibagi menjadi tipe 

inflamasi dan non inflamasi 

B. Alopesia androgenic  berhubungan dengan hormon DHT, pola 

kebotakan pria dimulai dari bitemporal meluas ke vertex dan frontal 

(pola M) 

D. Telogen effluvium fase telogen rambut dominan (faktor pemicu 

umumnya stress) 

E. Anagen effluvium  kerontokan 80-90% rambut tiba- tiba, gangguan 

fase anagen, contoh: kemoterapi 

 

Jadi, diagnosis pasien adalah…… 

C. Alopesia areata   



 
118. Seorang laki laki berusia 45 tahun datang ke RS dengan keluhan luka di 

hidung yang pada awalnya berupa tahi lalat berwarna coklat berkilat 

kemudian menjadi luka dan berdarah. Pasien sehari-hari bekerja sebagai 

penjaga pantai. Pada pemeriksaan fisik luka tampak seperti gigitan tikus 

dengan pinggiran meninggi di tengah (ulkus rodent), telangiektasis (+). 

Pada pemeriksaan PA didapatkan sel palisade. Apakah etiologi yang 

paling mungkin pada kasus? 

A. Trauma 

B. Radiasi 

C. Sinar UV matahari 

D. Merokok 

E. Alkohol 

 

C. Sinar UV matahari 

Seorang laki laki berusia 45 tahun datang ke RS dengan keluhan luka di 

hidung yang pada awalnya berupa tahi lalat berwarna coklat berkilat 

kemudian menjadi luka dan berdarah. Pasien sehari-hari bekerja sebagai 

penjaga pantai. Pada pemeriksaan fisik luka tampak seperti gigitan tikus 

dengan pinggiran meninggi di tengah (ulkus rodent), telangiektasis (+). 

Pada pemeriksaan PA didapatkan sel palisade. Apakah etiologi yang 

paling mungkin pada kasus? 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Trauma  kurang tepat 

B. Radiasi  kurang tepat 



 
D. Merokok  merupakan faktor predisposisi karsinoma sel skuamous 

E. Alkohol  bukan faktor predisposisi 

 

Jadi, etiologi yang paling mungkin pada kasus adalah… 

C. Sinar UV matahari  

 

119. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibawa oleh Ayahnya ke Puskesmas 

dengan keluhan muncul ruam yang gatal pada pipi kiri dan telapak tangan 

kanannya. Dari anamnesis diketahui pasien kemarin bermain di kebun. 

Pemeriksaan dermatologis ditemukan eritema, vesikel serta pustul yang 

tersusun linier. Kissing lesion (+). Apakah terapi topikal yang tepat 

diberikan? 

A. Hidrokortison 1% cream 

B. Klobetasol propionate 0.05% cream 

C. Betametasone valerat 0.1% cream 

D. Mometasone furoat 0.1% cream 

E. Fluocinonide 0.05% cream 

 

A. Hidrokortison 1% cream 

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibawa oleh Ayahnya ke Puskesmas 

dengan keluhan muncul ruam yang gatal pada pipi kiri dan telapak tangan 

kanannya. Dari anamnesis diketahui pasien kemarin bermain di kebun. 

Pemeriksaan dermatologis ditemukan eritema, vesikel serta pustul yang 



 
tersusun linier. Kissing lesion (+). Apakah terapi topikal yang tepat 

diberikan? 

 

Dermatitis Venenata 

•  Merupakan dermatitis kontak iritan tipe akut lambat yang biasanya 

disebabkan oleh gigitan, liur, atau bulu serangga yang terbang pada 

malam hari. 

•  DKI akut akibat toxin serangga, paling sering terjadi di daerah yang 

panas serta beriklim tropis, salah satu yang tersering adalah paederin, 

gambaran klinis dan gejalanya baru muncul 8 sampai 24 jam atau lebih 

setelah kontak. 

•  Penderita baru merasa pedih esok harinya, pada awalnya terlihat eritema 

dan sore harinya sudah menjadi vesikel atau bahkan nekrosis 

•  Serangga paederus tidak menggigit tetapi mengeluarkan toksin ketika 

bersentuhan dengan kulit. 

•  Kelainan kulit dapat berupa lepuhan, eritema, vesikel, papul, pustule, 

bentuk polimorf, multiple, tersebar. 

•  Umumnya lesi berbentuk linier atau kissing lesion (sepasang kulit 

yang sama yang terjadi akibat lesi kulit pertama menempel pada kulit 

normal lainnya). 

 

Terapi 

• Cuci dengan air dan sabun 

• Kompres air dingin 



 
• Pemberian kortikosteroid topikal, potensi sesuai lokasi lesi 

• Pemberian antibiotic topical bila ditemukan infeksi sekunder 

• Dapat diberi antihistamin untuk mengurangi gatal 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Klobetasol propionate 0.05% cream  Kortikosteroid potensi kuat 

C. Betametasone valerat 0.1% cream  Kortikosteroid potensi sedang 

D. Mometasone furoat 0.1% cream  Kortikosteroid potensi kuat 

E. Fluocinonide 0.05% cream  Kortikosteroid potensi kuat 

 

Jadi, terapi topical yang tepat adalah… 

A. Hidrokortison 1% cream   



 
120. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan 

gatal pada ketiak kanan dan kirinya sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan 

gatal dirasakan semakin hebat saat pasien sedang berkeringat. Dari 

efloresensi kulit ditemukan lesi seperti dikelilingi satelit berupa vesikel dan 

pustul. Pemeriksaan KOH didapatkan gambaran blastospora dan 

pseudohifa. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus? 

A. Kandidiasis intertriginosa 

B. Tinea korporis 

C. Pitiriasis versicolor 

D. Eritrasma 

E. Erisipelas 

 

A. Kandidiasis intertriginosa 

Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan 

gatal pada ketiak kanan dan kirinya sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan 

gatal dirasakan semakin hebat saat pasien sedang berkeringat. Dari 

efloresensi kulit ditemukan lesi seperti dikelilingi satelit berupa vesikel dan 

pustul. Pemeriksaan KOH didapatkan gambaran blastospora dan 

pseudohifa. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Tinea korporis  central healing (+) 

C. Pitiriasis versicolor macula hipopigmentasi disertai skuama halus 

D. Eritrasma  makula eritematosa hingga coklat, berbatas tegas, dengan 

skuama halus diatasnya, khas lampu wood merah membara 

E. Erisipelas  eritema difus yang berwarna merah dengan batas tegas 

dengan tanda-tanda radang akut 

 

Jadi, diagnosis yang tepat adalah… 

A. Kandidiasis intertriginosa  

 



 
121. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun datang ke Klinik diantar Ibunya 

dengan keluhan muncul bintil-bintil berisi air pada bagian punggung. 

Keluhan ini dialami sejak seminggu yang lalu, demam disangkal. Pada 

pemeriksaan status dermatologis ditemukan bula hipopion, sebagian pecah 

menjadi kolaret dengan dasar eritematosa. Tanda nikolsky (-). Apakah 

terapi topikal yang dapat diberikan? 

A. Mupirocin 2% cream 

B. Mikonazole 2% cream 

C. Acyclovir 5% cream 

D. Hidrokortisone 1% cream 

E. Permentrin 5% 

 

 A. Mupirocin 2% cream 

Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun datang ke Klinik diantar Ibunya 

dengan keluhan muncul bintil-bintil berisi air pada bagian punggung. 

Keluhan ini dialami sejak seminggu yang lalu, demam disangkal. Pada 

pemeriksaan status dermatologis ditemukan bula hipopion, sebagian pecah 

menjadi kolaret dengan dasar eritematosa. Tanda nikolsky (-). Apakah 

terapi topikal yang dapat diberikan? 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

B. Mikonazole 2% cream  cream untuk jamur 

C. Acyclovir 5% cream cream antivirus 

D. Hidrokortisone 1% cream  cream kortikosteroid potensi ringan 

E. Permentrin 5%  untuk skabies 

  

Jadi, terapi topikal yang dapat diberikan adalah…….. 

A. Mupirocin 2% cream   

 

122. Seorang laki-laki berusia 18 tahun dengan keluhan muncul bintil-bintil di 

kedua lengan tangannya. Awalnya hanya sedikit namun semakin 

bertambah banyak. Dilakukan pemeriksaan dermatologis tampak multiple 

papul milier yang saat ditekan keluar massa berwarna putih seperti nasi. 

Apakah terapi yang dapat diberikan pada kasus? 



 
A. Acyclovir 5 x 800mg 

B. Valacyclovir 3 x 1000 mg 

C. Podofilotoksin 0.5% 

D. Antibiotik sistemik 

E. Enukleasi 

 

 E. Enukleasi 

 Seorang laki-laki berusia 18 tahun dengan keluhan muncul bintil-bintil di 

kedua lengan tangannya. Awalnya hanya sedikit namun semakin 

bertambah banyak. Dilakukan pemeriksaan dermatologis tampak multiple 

papul milier yang saat ditekan keluar massa berwarna putih seperti nasi. 

Apakah terapi yang dapat diberikan pada kasus? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Tata laksana 

•  Terapi sistemik: Terapi sistemik hanya diberikan untuk pasien 

imunokompromais yaitu interferon-α sub kutan 

 

Jawaban lainnya… 

A. Acyclovir 5 x 800mg  terapi varicela dan herpes zoster 

B. Valacyclovir 3 x 1000 mg  terapi varicela dan herpes zoster 

C. Podofilotoksin 0.5%  terapi kondiloma  

D. Antibiotik sistemik  jika terdapat infeksi sekunder 

 

Jadi, terapi yang dapat diberikan adalah……… 

E. Enukleasi  

 



 
123. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke Klinik dengan keluhan 

nyeri pada tumit setiap kali memakai sepatu untuk berjalan. Keluhan ini 

baru saja dialami pasien sekitar 3 bulan terakhir. Setelah anamnesis 

lanjut, sepatu pasien yang digunakan saat ini kekecilan dan baru dibeli 4 

bulan lalu. Pada pemeriksaan status dermatologis tampak hiperkeratosis 

setempat yang berbatas tegas, merata dengan ukuran 2 cm. Apakah 

diagnosis yang tepat untuk kasus diatas? 

A. Veruka vulgaris 

B. Veruka plana 

C. Moluskum kontagiosum 

D. Kalus 

E. Klavus 

 

D. Kalus 

Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke Klinik dengan keluhan 

nyeri pada tumit setiap kali memakai sepatu untuk berjalan. Keluhan ini 

baru saja dialami pasien sekitar 3 bulan terakhir. Setelah anamnesis 

lanjut, sepatu pasien yang digunakan saat ini kekecilan dan baru dibeli 4 

bulan lalu. Pada pemeriksaan status dermatologis tampak hiperkeratosis 

setempat yang berbatas tegas, merata dengan ukuran 2 cm. Apakah 

diagnosis yang tepat untuk kasus diatas? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A.  Veruka vulgaris  papul verukosa, permukaan kasar, dan bersisik 

B.  Veruka plana  cicin keras di tengah agak lunak, warna kekuningan, 

permukaan licin 

C. Moluskum kontagiosum  papul bulat, kubah, ditengah terdapat 

lekukan/ delle 

E.  Klavus  hiperkeratosis berbatas tegas, tidak merata, tampaknya 

seperti kerucut terbalik, sering disebut sebagai mata ikan 



 
  

Jadi, diagnosis yang tepat adalah……… 

D. Kalus   

 

124. Seorang perempuan berusia 21 tahun datang ke poli kulit dengan keluhan 

kuku tangannya terasa gatal sejak 7 hari yang lalu. Pada pemeriksaan 

status lokalis didapatkan kuku yang rapuh, dan terdapat sisa jaringan. 

Pada pemeriksaan KOH tampak adanya hifa panjang bersepta. Apakah 

diagnosis yang tepat untuk kasus diatas? 

A. Tinea capitis 

B. Tinea manus 

C. Tinea pedis 

D. Tinea korporis 

E. Tinea unguium 

 

E. Tinea unguium 

Keyword: 

• Kuku tangan terasa gatal sejak 7 hari yang lalu 

• Pada pemeriksaan tampak kuku rapuh dan sisa jaringan 

• Pemeriksaan KOH tampak hifa panjang bersepta 

Diagnosis yang paling tepat adalah….. 

 



 

 

Terapi Onikomikosis 

Khusus untuk onikomikosis, dikenal sebagai dosis denyut selama 3 bulan. 

Cara pemberiannya sebagai berikut, diberikan 3 tahap dengan interval 1 

bulan. Setiap tahap selama 1 minggu dengan dosis 2x200 mg sehari dalam 

kapsul. 

  

Jawaban lainnya… 

A. Tinea capitis  pada kepala 

B. Tinea manus  pada tangan 

C. Tinea pedis  pada kaki 

D. Tinea korporis  pada badan 

 

Jadi, diagnosis yang tepat adalah……… 

E. Tinea unguium   



 
 

125. Seorang pasien anak dengan Demam berdarah datang ke RS, setelah 

diperiksa ternyata tidak indikasi untuk rawat inap. Namun ibu pasien 

menginginkan anaknya untuk dirawat inap. 

Apakah yang sebaiknya dilakukan dokter? 

A. Memahami kekhawatiran ibu pasien, namun tetap mengikuti prosedur 

dan indikasi medis 

B. Memasukan pasien ke rawat inap 

C. Menyuruh pasien pulang tanpa memberi penjelasan 

D. Menyuruh ibu pasien untuk membawa anaknya pergi ke dokter lain 

E. Menakuti-nakuti ibu pasiententang penyakit anaknya 

 

A. Memahami kekhawatiran ibu pasien, namun tetap mengikuti 

prosedur dan indikasi medis 

Seorang pasien anak dengan demam berdarah datang ke RS, setelah 

diperiksa ternyata tidak indikasi untuk rawat inap. Namun ibu pasien 

menginginkan anaknya untuk dirawat inap. 

Apakah yang sebaiknya dilakukan dokter? 

 

Jawaban lainnya… 

B. Memasukan pasien ke rawat inap  Tidak tepat, karena dokter harus 

memiliki keputusan sendiri berdasar indikasi 



 
C. Menyuruh pasien pulang tanpa memberi penjelasan  Tidak tepat, 

karena pasien /ibu pasien perlu juga untuk mengetahui tentang kondisi 

pasien 

D. Menyuruh ibu pasien untuk membawa anaknya pergi ke dokter lain 

Tidak tepat, karena pasien /ibu pasien perlu juga untuk mengetahui 

tentang kondisi pasien 

E. Menakuti-nakuti ibu pasiententang penyakit anaknya  Tidak tepat, 

karena pasien /ibu pasien perlu juga untuk mengetahui tentang kondisi 

pasien, namun bukan memberi ketakutan 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

126. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke tempat praktek dokter 

dengan keluhan pusing. Keluhan sudah dirasakan sejak 3 bulan yang lalu 

dan dirasakan hilang timbul. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan 

tumor pada otak. Dokter merujuk pada dokter spesialis untuk penanganan 

lebih lanjut. Tetapi pasien menolak kerena ingin mencari second opinion 

pada dokter lain untuk penyakit yang dideritanya. Dokter menyetujui 

keinginan pasien tersebut. Dasar etika tindakan dokter tersebut 

adalah... 

A. Beneficence 

B. Non-malficience 

C. Autonomi 

D. Justice 

E. honesty 

 

C. AUTONOMI 



 
Keyword: 

•  Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke tempat praktek dokter 

dengan keluhan pusing. Keluhan sudah dirasakan sejak 3 bulan yang 

lalu dan dirasakan hilang timbul. Pada pemeriksaan penunjang 

ditemukan tumor pada otak. 

•  Dokter merujuk pada dokter spesialis untuk penanganan lebih lanjut. 

Tetapi pasien menolak kerena ingin mencari second opinion pada dokter 

lain untuk penyakit yang dideritanya. 

•  Dokter menyetujui keinginan pasien tersebut. 

 

Dasar etika tindakan dokter tersebut adalah... 

 

Prinsip Etika Medis 

• Primum non nocere, jangan merugikan. Hal ini menjadi landasan prinsip 

etika yang utama nonmalficience, dimana setiap tindakan dan pelayanan 

medis yang kita berikan tidak membahayakan atau merugikan 

kepentingan pasien nantinya. Implikasinya adalah kecuali terdapat cukup 

alasan seorang tenaga medis wajib menghindari dan tidak melakukan 

tindakan yang sekiranya menimbulkan efek lebih banyak bahaya 

dibandingkan keuntungannya. 

• Beneficeance: prinsip etika yang menuntut setiap dokter berbuat baik 

atauyang nantinya akan menguntungkan kepentingan pasien. Untuk 

setiap tindakan yang mengandung potensi untukng dan rugi terhadap 

pasien, seorang dokter wajib mempertimbangkan kepentingan dan 

persetujuan pasien serta standart pelayanan medis yang berlaku. 

 



 
Prinsip Etika Medis 

• Autonomy: bentuk hak dan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk 

menentukan serta merencanakan tindakan medis yang akan 

dilaksanakan pada dirinya. Aspek ini ditujukan untuk menghargai 

kepentingan seseorang sebagai individu yang bebas dan kompeten 

mengambil keputusan. 

• Justice: perlakuan yang sama pada tiap individu dalam situasi dan 

kondisi sejenis. Dalam aspek medis, dokter dituntut memberikan 

perlakuan dan pelayanan sama terhadap tiap pasien dengan 

mempertimbangkan asas persamaan dan kebutuhan tiap pasien, tanpa 

memandang status, agama, ras, ekonomi, dan hubungan kekerabatan. 

 

Jawaban lainnya… 

A. Beneficence  berbuat baik yang akan menguntungkan kepentingan 

pasien 

B. Non-malficience  setiap tindakan dan pelayanan medis yang kita 

berikan tidak membahayakan atau merugikan kepentingan pasien 

 D. Justice  perlakuan yang sama pada tiap individu dalam situasi dan 

kondisi sejenis 

E. Honesty  dalam keadaan apapun harus mengatakan sejujur-jujurnya 

tentang kondisi pasien 

 

Jadi, dasar etika tindakan dokter tersebut adalah... 

C. AUTONOMI  

 



 
 

127. Dokter A adalah dokter muda yang baru saja menyelesaikan program 

internsip dan telah menerima STR Definitif. Saat ini dokter A juga telah 

memilki SIP dan siap melakukan praktek sebagai dokter umum di fasilitas 

kesehatan. Dalam melakukan prakteknya, dokter A berhak untuk . . . 

A. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan 

kesehatan yang dimilikinya 

B. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima 

C. Menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan 

D. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan 

kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya 

E. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan SOP 

 

C.Menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan 

Dokter A adalah dokter muda yang baru saja menyelesaikan program 

internsip dan telah menerima STR Definitif. Saat ini dokter A juga telah 

memilki SIP dan siap melakukan praktek sebagai dokter umum di fasilitas 

kesehatan. Dalam melakukan prakteknya, dokter A berhak untuk . . . 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan 

kesehatan yang dimilikinya  kewajiban pasien 

B. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima  kewajiban 

pasien 

D. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan 

kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya 

kewajiban pasien 

E. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan SOP 

kewajiban dokter 



 
 

128. Seorang dokter residen bedah akan meminta informed consent kepada 

pasien wanita yang akan menjalani operasi Tiroidektomi elektif. Dokter 

residen tersebut hendak menjelaskan beberapa hal pada pasien dan 

suaminya. Apa yang perlu dijelaskan oleh dokter kepada pasien dan 

keluarga? 

A. Waktu dan tempat pelaksanaan tindakan/operasi 

B. Prosedur lengkap tindakan/operasi 

C. Persiapan kantong darah untuk transfusi 

D. Jenis tindakan, tujuan, efek samping, komplikasi, alternatif, dan resiko 

tindakan/operasi 

E. Rincian biaya tindakan/operasi 

 

D. Jenis tindakan, tujuan, efek samping, komplikasi, alternatif, dan 

resiko tindakan/operasi 

Seorang dokter residen bedah akan meminta informed consent kepada 

pasien wanita yang akan menjalani operasi Tiroidektomi elektif. Dokter 

residen tersebut hendak menjelaskan beberapa hal pada pasien dan 

suaminya. Apa yang perlu dijelaskan oleh dokter kepada pasien dan 

keluarga? 

 

Tujuan Informed Consent 

• Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter 



 
• Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan 

dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, 

dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko. 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Waktu dan tempat pelaksanaan tindakan/operasi  walaupun tetap 

perlu disampaikan tetapi bisa dijelaskan diluar waktu meminta IC 

B. Prosedur lengkap tindakan/operasi  tidak perlu dijelaskan secara 

lengkap kepada pasien 

C. Persiapan kantong darah untuk transfusi  pada soal tidak dijelaskan 

bahwa operasi pasien memerlukan transfusi darah 

E. Rincian biaya tindakan/operasi  pihak administrasi RS yang akan 

 menyampaikan rincian biaya tindakan/operasi 

 

129. Seorang wanita dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 3 hari 

yang lalu. Pasien mengaku memiliki riwayat penyakit maag. Dokter 



 
memeriksa pasien dan mendiagnosa pasien dengan Dyspepsia. Akan tetapi, 

Dokter memberikan antibiotik untuk mengobati pasien tersebut. 

Termasuk tindakan apakah yang dilakukan oleh Dokter? 

A. Professional Misconduct 

B. Nonfeasance 

C. Misfeasance 

D. Malfeasance 

E. Lack of skill 

 

D. Malfeasance 

Seorang wanita dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 3 hari 

yang lalu. Pasien mengaku memiliki riwayat penyakit maag. Dokter 

memeriksa pasien dan mendiagnosa pasien dengan Dyspepsia. Akan tetapi, 

Dokter memberikan antibiotik untuk mengobati pasien tersebut. 

Termasuk tindakan apakah yang dilakukan oleh Dokter? 

 

 



 
 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Professional Misconduct  kelalaian medis yang dilakukan secara sadar 

B. Nonfeasance idak melakukan tindakan medis yang merupakan 

kewajiban baginya 

C. Misfeasance  melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi 

dilaksanakan dengan tidak tepat 

E. Lack of skill  melakukan tindakan di bawah standar kompetensi 

/diluar kompetensi 

 

130. Anak perempuan usia 10 tahun datang dengan keluhan lemas sejak 1 

minggu terakhir. Pasien juga sering lelah terutama setelah beraktivitas. Ibu 

pasien juga mengeluhkan anak sulit konsentrasi dan sering mengantuk di 

kelas. Selama ini anak makan hanya sedikit sekitar 3-5 sendok per hari 



 
dan tidak suka makan daging dan sayur tetapi anak sangat senang minum 

teh manis tiap pagi. Hasil laboratorium Hb 8 g/dL, Leukosit 8200/μL, 

Trombosit 279000/μL, MCV 65, MCH 20, MCHC 21. Pada pemeriksaan 

fisik ditemukan konjungtiva anemis, atrofi papil lidah, sudut bibir pecah-

pecah, telapak tangan pucat dan kuku pasien tampak seperti gambar di 

bawah. Gambaran pemeriksaan fisik yang tepat pada pasien sesuai 

pada kasus di atas, adalah... 

A. Leukonikia 

B. Koilonikia 

C. Paronikia 

D. Terry’s nail 

E. Clubbing finger 

 

B. Koilonikia 

Anak perempuan usia 10 tahun datang dengan keluhan lemas sejak 1 

minggu terakhir. Pasien juga sering lelah terutama setelah beraktivitas. Ibu 

pasien juga mengeluhkan anak sulit konsentrasi dan sering mengantuk di 

kelas. Selama ini anak makan hanya sedikit sekitar 3-5 sendok per hari 

dan tidak suka makan daging dan sayur tetapi anak sangat senang minum 

teh manis tiap pagi. Hasil laboratorium Hb 8 g/dL, Leukosit 8200/μL, 

Trombosit 279000/μL, MCV 65, MCH 20, MCHC 21. Pada pemeriksaan 

fisik ditemukan konjungtiva anemis, atrofi papil lidah, sudut bibir pecah-

pecah, telapak tangan pucat dan kuku pasien tampak seperti gambar di 

bawah. Gambaran pemeriksaan fisik yang tepat pada pasien sesuai 

pada kasus di atas, adalah... 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

131. Seorang bayi perempuan usia 1 bulan datang ke poli anak dibawa ibunya 

ingin imunisasi karena riwayat ibu HIV reaktif saat kehamilan. Bayi lahir 

SC di rumah sakit atas indikasi infeksi HIV pada ibu dan disproporsi kepala 

panggul, bayi menangis kuat, BBL 2700 gram PB 48 cm. Ibu mengaku anak 

tidak dapat mengonsumsi susu formula karena alergi susu sapi, sehingga 

ibu memutuskan sendiri untuk memberikan ASI. Saat ini bayi sehat, 

demam (-), batuk (-), riwayat kontak pasien TBC (-), BB naik, dan ibu dalam 

pengobatan ARV. Pemeriksaan fisik didapatkan HR 128x/menit, RR 

34x/menit, Suhu 36,7C, status gizi baik. Pemeriksaan penunjang yang 

perlu dilakukan dokter kepada pasien sesuai kasus di atas adalah… 

A. Uji Virologi bayi sesegera mungkin 

B. Uji Serologi bayi umur 9 bulan 

C. Uji Serologi bayi setelah berhenti konsumsi ASI 6 minggu 

D. Uji Virologi bayi setelah berhenti konsumsi ASI 6 minggu 

E. Uji Serologi bayi sesegera mungkin 



 
 

 

A. Uji Virologi bayi sesegera mungkin 

Seorang bayi perempuan usia 1 bulan datang ke poli anak dibawa ibunya 

ingin imunisasi karena riwayat ibu HIV reaktif saat kehamilan. Bayi lahir 

SC di rumah sakit atas indikasi infeksi HIV pada ibu dan disproporsi kepala 

panggul, bayi menangis kuat, BBL 2700 gram PB 48 cm. Ibu mengaku anak 

tidak dapat mengonsumsi susu formula karena alergi susu sapi, sehingga 

ibu memutuskan sendiri untuk memberikan ASI. Saat ini bayi sehat, 

demam (-), batuk (-), riwayat kontak pasien TBC (-), BB naik, dan ibu dalam 

pengobatan ARV. Pemeriksaan fisik didapatkan HR 128x/menit, RR 

34x/menit, Suhu 36,7C, status gizi baik. Pemeriksaan penunjang yang 

perlu dilakukan dokter kepada pasien sesuai kasus di atas adalah… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Uji Virologi bayi sesegera mungkin 

B. Uji Serologi bayi umur 9 bulan  dilakukan jika < 18 bulan terpajan HIV 

yang tampak sehat dan belum dilakukan uji virologis 

C. Uji Serologi setelah berhenti konsumsi ASI 6 minggu  anak umur < 18 

bulan yang masih mendapat ASI, prosedur diagnostik dilakukan tanpa 

perlu menghentikan pemberian ASI 

E. Uji Virologi setelah berhenti konsumsi ASI 6 minggu  anak umur < 18 

bulan yang masih mendapat ASI, prosedur diagnostik dilakukan tanpa 

perlu menghentikan pemberian ASI, jika bayi sudah berhenti ASI untuk 

mengeksklusi infeksi HIV setelah pajanan dihentikan 

E. Uji Serologi bayi atau ibu sesegera mungkin  dilakukan pada bayi sehat 

dengan pajanan HIV tidak diketahui, untuk menentukan ada tidaknya 

pajanan 

 



 
132. Seorang ibu G2P1A0 usia gestasi 39 minggu, melahirkan seorang bayi 

perempuan dengan seksio sesaria atas indikasi partus tidak maju. BB 3200 

gram, PB 49 cm, air ketuban jernih. Bayi terlihat sesak, denyut jantung 

150x/menit, frekuensi Nafas 40x/menit, retraksi (-), sianosis (-). Apakah 

kemungkinan diagnosis pada pasien ini? 

A. Neonatal pneumonia 

B. Penyakit membran hialin 

C. Sindrom aspirasi mekonium 

D. Necrotizing enterocolitis 

E. Takipnea sementara pada neonatus 

  

E. Takipnea sementara pada neonatus 

Seorang ibu G2P1A0 usia gestasi 39 minggu, melahirkan seorang bayi 

perempuan dengan seksio sesaria atas indikasi partus tidak maju. BB 3200 

gram, PB 49 cm, air ketuban jernih. Bayi terlihat sesak, denyut jantung 

150x/menit, frekuensi Nafas 40x/menit, retraksi (-), sianosis (-). Apakah 

kemungkinan diagnosis pada pasien ini? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Neonatal pneumonia → demam, batuk, sesak 

B. Penyakit membran hialin → pada bayi prematur, sesak berat 

C. Sindrom aspirasi mekonium → pada bayi post-term atau ketuban 

bercampur dengan mekonium 



 
E. Necrotizing enterocolitis → pada bayi prematur yang diberikan susu 

formula, gejala: demam, mual muntah, distensi abdomen, pneumatosis 

intestinalis 

 

 

 

 



 

 

 

133. Seorang anak laki-laki usia 4 tahun dirujuk dari dokter bedah dengan 

keterangan hipospadia, dan tidak ditemukan testis. Pasien lahir spontan, 

berat lahir dan panjang lahir normal. Ayah pasien juga hanya memiliki satu 

testis. Sepupu pasien mempunyai keluhan tidak memiliki lubang vagina 

dan hanya mempunyai lubang buang air kecil yang dibesarkan sebagai 

perempuan. Pemeriksaan genital ekterna ditemukan ukuran penis saat 

diregangkan 2,8 cm (normal 5,5±0,9cm), orifisium uretra eksterna terletak 

didaerah perineum pada lipatan skrotum (prader III). Pada perabaan kedua 

skrotum tidak ditemukan testis. Hasil pemeriksaan kromosom 46,XY. 

Pemeriksaan USG abdomen tidak ditemukan testis kanan dan kiri di 

rongga perut. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut ? 

A. Mikropenis 

B. Genitalia ambiguous 

C. Criptrochidismus bilateral 

D. Sindroma Turner 



 
E. Sindroma Klinefelter 

 

B. Genitalia ambiguous 

Seorang anak laki-laki usia 4 tahun dirujuk dari dokter bedah dengan 

keterangan hipospadia, dan tidak ditemukan testis. Pasien lahir spontan, 

berat lahir dan panjang lahir normal. Ayah pasien juga hanya memiliki satu 

testis. Sepupu pasien mempunyai keluhan tidak memiliki lubang vagina 

dan hanya mempunyai lubang buang air kecil yang dibesarkan sebagai 

perempuan. Pemeriksaan genital ekterna ditemukan ukuran penis saat 

diregangkan 2,8 cm (normal 5,5±0,9cm), orifisium uretra eksterna terletak 

didaerah perineum pada lipatan skrotum (prader III). Pada perabaan kedua 

skrotum tidak ditemukan testis. Hasil pemeriksaan kromosom 46,XY. 

Pemeriksaan USG abdomen tidak ditemukan testis kanan dan kiri di 

rongga perut. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Mikropenis hanya menggambarkan satu diagnosis yang dialami 

  Pasien 



 
B. Genitalia ambiguous 

C. Criptrochidismus bilateral  hanya menggambarkan testis yang 

dicurigai belum turun dan terdapat di rongga perut 

D. Agenesis testis  kurang tepat, menggambarkan tidak terbentuknya 

testis 

E. Sindroma Klinefelter  kurang tepat, kelainan kromosom 47XXY, pasien 

kegagalan perkembangan testis, dengan akibat hipogonadisme dan 

gangguan spermatogenesis, ginekomastia. 

 

134. Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ke rumah sakit karena keluhan 

berat badan sulit naik, disertai muntah 2x/hari, kelemahan dan diare 

kronis yang tidak kunjung membaik. Ibu mengatakan perut anak kembung 

dan bengkak pada kedua tungkai. Keluhan serupa dimulai sejak anak usia 

8 bulan, saat dimulainya pemberian MPASI berupa bubur gandum oleh 

ibu. Pada pemeriksaan fisik, berat badan dan tinggi badan masing-masing 

adalah 8,2 kg (-3 SD), 76 cm (-3 SD). Pemeriksaan tanda vital, nadi 

128x/menit, RR 37x/menit, suhu 37,4C. Jaringan lemak subkutan 

menurun drastis. Ruam macula vesicular dengan skuama, berwarna 

merah muda kecokelatan muncul di perut dan punggung, distensi 

abdomen (+), mata cowong (+), turgor kulit =3s. Pada pemeriksaan 

laboratorium, analisis hitung darah lengkap normal tetapi Hb 9.5 g/dl, 

MCV 78fl, MCH 25, MCHC 32. Antibodi antitransglutaminase IgA (+). 

Etiologi yang tepat sesuai kondisi pasien adalah… 

A. Enteropati yang disebabkan makanan mengandung gandum 

B. Infeksi dari bakteri Shigella, sp 

C. Infeksi virus morbili 



 
D. Enteropati yang disebabkan defisiensi enzim laktase 

E. Reaksi hipersensitivitas tubuh terhadap protein susu sapi 

 

A. Enteropati yang disebabkan makanan mengandung gandum 

Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ke rumah sakit karena keluhan 

berat badan sulit naik, disertai muntah 2x/hari, kelemahan dan diare 

kronis yang tidak kunjung membaik. Ibu mengatakan perut anak kembung 

dan bengkak pada kedua tungkai. Keluhan serupa dimulai sejak anak usia 

8 bulan, saat dimulainya pemberian MPASI berupa bubur gandum oleh 

ibu. Pada pemeriksaan fisik, berat badan dan tinggi badan masing-masing 

adalah 8,2 kg (-3 SD), 76 cm (-3 SD). Pemeriksaan tanda vital, nadi 

125x/menit, RR 37x/menit, suhu 37,4C. Jaringan lemak subkutan 

menurun drastis. Ruam macula vesicular dengan skuama, berwarna 

merah muda kecokelatan muncul di perut dan punggung, distensi 

abdomen (+), mata cowong (+), turgor kulit =3s. Pada pemeriksaan 

laboratorium, analisis hitung darah lengkap normal tetapi Hb 9.5 g/dl, 

MCV 78fl, MCH 25, MCHC 32. Antibodi antitransglutaminase IgA (+). 

Etiologi yang tepat sesuai kondisi pasien adalah… 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tatalaksana 

Diet bebas gluten 



 
• Hindari semua makanan yang mengandung gandum, gandum hitam, 

dan gluten barley (oat murni biasanya aman). 

• Hindari malt kecuali diberi label yang jelas berasal dari jagung. 

• Gunakan hanya beras, jagung, soba, millet, bayam, quinoa, sorgum, 

tepung kentang atau 

kentang, kedelai, tapioka, kacang, dan tepung kacang. 

• Tepung terigu dan produk yang mengandung pati gandum sebaiknya 

hanya digunakan jika mengandung gluten <20 ppm bertanda "bebas 

gluten". 

• Baca semua label dan pelajari bahan makanan olahan. 

• Waspadai gluten dalam obat, suplemen, zat aditif, pengemulsi, atau 

penstabil makanan. 

• Batasi susu dan produk susu pada awalnya jika ada bukti intoleransi 

laktosa. 

 

Komplikasi 

• Pasien dengan penyakit celiac sering mengalami defisiensi nutrisi 

terutama zat besi, vitamin D, asam folat, vitamin B12, vitamin B6, dan 

zinc. 

• Perempuan yang memiliki penyakit celiac memiliki risiko yang tinggi 

untuk terjadinya infertilitas, aborsi spontan, kelahiran prematur, dan 

melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. 

• Pasien dengan penyakit celiac memiliki risiko keganasan yang tinggi, 

seperti adenokarsinoma usus halus, kanker esofagus, serta limfoma non 

Hodgkin sel B dan sel T. 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Enteropati yang disebabkan makanan mengandung gandum 

B. Infeksi dari bakteri Shigella, sp  tidak tepat, klinis diare berdarah >10x 

  bersifat akut 

C. Infeksi virus morbilli  tidak tepat, klinis ruam maculopapular seluruh 

tubuh diawali dari belakang telinga dengan demam dan 3C (cough, 

coryza, conjungtivitis) 

D. Enteropati yang disebabkan defisiensi enzim lactase  tidak tepat, 

  klinis intoleransi laktosa, pruritus ani dan feses berbau asam 

F. Reaksi hipersensitivitas tubuh terhadap protein susu sapi  tidak tepat, 

klinis alergi susu sapi, pruritus ani, kembung, diare, dan ruam 

terutama pipi dan sekitarnya 

 

135. Anak perempuan umur 12 tahun dikeluhkan sakit perut dan diare sejak 

seminggu yang lalu. Pasien juga tidak nafsu makan dan berat badan 

menurun. Riwayat pasien 2 minggu yang lalu liburan ke daerah Sulawesi 

Tengah dan bermain di sawah. Pada pemeriksaan tinja ditemukan telur 

oval dengan duri. Apakah terapi yang diberikan? 

 A. Albendazole 400 mg selama 3 hari 

 B. Pirantel pamoat 10 mg/kgBB 

 C. Mebendazole 3 x 100mg selama 3 hari 

 D. Prazikuantel 40-60 mg/kgBB/hari 

 E. DEC 6mg/kgBB/hari 12 hari 



 
 

 D. Prazikuantel 40-60 mg/kgBB/hari 

Anak perempuan umur 12 tahun dikeluhkan sakit perut dan diare sejak 

seminggu yang lalu. Pasien juga tidak nafsu makan dan berat badan 

menurun. Riwayat pasien 2 minggu yang lalu liburan ke daerah Sulawesi 

Tengah dan bermain di sawah. Pada pemeriksaan tinja ditemukan telur 

oval dengan duri. Apakah terapi yang diberikan? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Albendazole 400 mg selama 3 hari → tatalaksana pada soil- transmitted 

helmithes dan taeniasis 

B. Pirantel pamoat 10 mg/kgBB → tatalaksana pada soil-transmitted 

helmithes dan taeniasis 

C. Mebendazole 3 x 100mg selama 3 hari → tatalaksana pada soil- 

 transmitted helmithes dan taeniasis 

F. DEC 6mg/kgBB/hari 12 hari → tatalaksana pada filariasis 

 



 

 

 

Schistosomiasis 

• Manifestasi klinis 

 • Asimptomatik 

 • Demam katayana → pada turis karena belum terbentuk

  imunitas (demam mendadak, urtikaria, angioedema, diare) 

 • Swimmer’s itch → dermatitis lokal pada lokasi masuknya serkaria (pada 

  ekstremitas bawah) 

 • Schistosomiasis intestinalis → S. mansoni dan S. japonicum → nyeri perut, 

  diare, anoreksia, perdarahan sal. cerna 

 • Schistosomiasis hepatosplenik → hepatosplenomegali tanpa gangguan 

fungsi hepar 

 • Schistosomiasis genitourinari → S. haematobium → infertilitas, hematuria 

  terminal (di akhir BAK), hemospermia 



 
 

Schistosomiasis 

• Pemeriksaan penunjang 

 • Eosinofilia 

 • Mikroskopis: ditemukan telur pada feses atau urin (Gold standar) 

 • Serologi: ELISA 

 

• Tatalaksana 

 • S. mansoni → 40 mg/kgBB terbagi 2 dosis 

 • S. haematobium → 40 mg/kgBB terbagi 2 dosis 

 • S. japonicum → 60 mg/kgBB terbagi 3 dosis 

 

136. Seorang anak laki-laki usia 1 tahun, dibawa oleh ibunya ke poli tumbuh 

kembang dengan keluhan belum bisa merangkak dan belum dapat 

mengucap satu kata. Kedua kaki anak lemah dengan posisi menyilang. 

Riwayat anak lahir prematur dengan usia kehamilan 32 minggu, BBL 2000 

gram. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tonus otot meningkat, 

kelemahan pada kedua extremitas bawah, dan scissors gait (+). Apa 

diagnosis pasien tersebut? 

  A. Cerebral palsy spastik hemiplegia 

  B. Cerebral palsy spastik diplegia 

  C. Cerebral palsy koreo-athetoid 

  D. Cerebral palsy ataksik 



 
  E. Poliomyelitis 

 

 B. Cerebral palsy spastik diplegia 

Seorang anak laki-laki usia 1 tahun, dibawa oleh ibunya ke poli tumbuh 

kembang dengan keluhan belum bisa merangkak dan belum dapat mengucap 

satu kata. Kedua kaki anak lemah dengan posisi menyilang. Riwayat anak 

lahir prematur dengan usia kehamilan 32 minggu, BBL 2000 gram. Pada 

pemeriksaan fisik didapatkan tonus otot meningkat, kelemahan pada kedua 

extremitas bawah, dan scissors gait (+). Apa diagnosis pasien tersebut? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 



 
A. Cerebral palsy spastik hemiplegia  Kelumpuhan yang kaku, 

hiperrefleksia, terjadi pada satu sisi tubuh dan anggota gerak, misalnya 

tangan kiri, kaki kiri 

B. Cerebral palsy spastik diplegia 

C. Cerebral palsy koreo-athetoid  tangan atau kaki bergerak melengkung-

lengkung, sikap abnormal dan gerakan involunter 

D. Cerebral palsy ataksik  gangguan koordinasi, biasanya gangguan di 

tulang belakang, leher kaku, dan tampak melengkung, kehilangan 

keseimbangan 

E. Poliomyelitis  demam, sakit kepala, muntah, nyeri otot, leher dan 

punggung kaku, dan kelumpuhan 

 

137. Seorang anak usia 3,5 bulan dibawa ibunya ke poliklinik anak untuk 

dilakukan imunisasi. Ibu takut karena bayi sempat bertemu kakeknya saat 

lebaran dan baru saja terdiagnosis flek paru. Riwayat persalinan ibu 

dibantu oleh dukun anak dan sampai saat ini bayi belum pernah mendapat 

imunisasi. Saat ini bayi aktif, status gizi WAZ -3<z<-2 dan HAZ -2<z<-1. 

Apa tindakan yang perlu dilakukan dokter? 

 A. Periksa mantoux test 

 B. Periksa radiologi 

 C. Langsung imunisasi BCG 

 D. Periksa BTA Sputum 

 E. Periksa darah lengkap 

 

A. Periksa mantoux test 



 
 Seorang anak usia 3,5 bulan dibawa ibunya ke poliklinik anak untuk 

dilakukan imunisasi. Ibu takut karena bayi sempat bertemu kakeknya saat 

lebaran dan baru saja terdiagnosis flek paru. Riwayat persalinan ibu 

dibantu oleh dukun anak dan sampai saat ini bayi belum pernah mendapat 

imunisasi. Saat ini bayi aktif, status gizi WAZ -3<z<-2 dan HAZ -2<z<-1. 

Apa tindakan yang perlu dilakukan dokter? 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

A. Periksa mantoux test 

B. Periksa radiologi  kurang relevan, untuk skrining paparan Tb 

 hasil mantoux test 

C. Langsung imunisasi BCG  tidak diperbolehkan karena usia anak 

 sudah 3,5 bulan 

D. Periksa BTA Sputum  kurang relevan, untuk skrining paparan Tb 

 hasil mantoux test 

E. Periksa darah lengkap  kurang relevan 

 

138. Seorang anak perempuan usia 10 bulan dibawa ke IGD RS karena sesak 

napas dan batuk-batuk sejak 1 hari ini. Keluhan diawali dengan demam 

dan pilek sejak 3 hari. Pemeriksaan fisik HR 150x/m, RR 60x/m, Tax 39C, 

sianosis tidak ditemukan, retraksi ringan dan wheezing di seluruh lapang 



 
paru. Dokter berencana melakukan pemeriksan rontgen thorax, apakah 

gambaran radiologis yang diharapkan pada kasus tersebut? 

  A. Hiperaerasi dengan air trapping 

  B. Perselubungan pada apex paru 

  C. Honeycomb appereance 

  D. Air fluid level 

  E. Meniscus sign 

 

  A. Hiperaerasi dengan air trapping 

  Keyword: 

  • Anak perempuan usia 10 bulan sesak napas dan batuk- batuk sejak 1 

hari ini, diawali dengan demam dan pilek sejak 3 hari. 

  • Pemeriksaan fisik : HR 150x/m, RR 60x/m, Tax 39C, sianosis (-), retraksi 

ringan dan wheezing di seluruh lapang paru 

 

  gambaran radiologis yang diharapkan pada kasus tersebut adalah … 

 

Bronkiolitis 

• Inflamasi bronkioli pada bayi < 2 tahun 

• Etiologi: RSV (tersering), Rhinovirus, Adenovirus 

• Faktor resiko: sosioekonomi rendah, ortu perokok, prematuritas, PJB 

• Gejala klinis: 



 
 • Demam (tidak terlalu tinggi) 

 • Rhinorrhea, nasal discharge 

 • Batuk kering dan mengi  khas 

 • Poor feeding 

• Pemeriksaan fisik: 

 • Takipnea 

 • Wheezing (+) 

 • Retraksi dinding dada 

 • Fine inspiratory crackles pada seluruh lapang paru 

• Pemeriksaan penunjang: 

 • Saturasi oksigen: ≤ 92%  ruang intensif 

 • Foto thorax: hiperaerasi, air trapping 

• Tatalaksana: 

 • Awal: oksigen, nebulisasi SABA 

 • Suportif: antipiretik 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Hiperaerasi dengan air trapping 

B. Perselubungan pada apex paru  TB 

C. Honeycomb appereance  Bronkiektasis 

D. Air fluid level → Abses Paru 

E. Meniscus sign → Efusi Pleura 

 

Jadi, gambaran radiologis yang diharapkan pada kasus tersebut 

adalah… 

 A. Hiperaerasi dengan air trapping  

 



 
 139. Seorang anak laki2 5 tahun datang dgn keluhan bengkak, bengkak 

awalnya di kelopak mata namun selang beberapa hari bengkak hingga ke 

kaki. Dari pemeriksaan fisik didapatkan TD 130/70, nadi 84x/menit, RR 

20x/menit, suhu 36.7C, didapatkan pitting edema (+), proteinuria +++. 

Apabila anak telah remisi diberikan prednisone dosis penuh namun 

terjadi relaps 2x berurutan saat dosis diturunkan, maka anak tersebut 

mengalami … 

A. Sindroma nefrotik dependen steroid 

B. Sindroma nefrotik resisten steroid 

C. Sindroma nefrotik sensitive steroid 

D. GNAPS dependen steroid 

E. GNAPS resisten steroid 

 

  A. Sindroma nefrotik dependen steroid 

  Keyword: 

  • Anak laki2 5 tahun dgn keluhan bengkak, awalnya di kelopak mata 

namun selang beberapa hari bengkak hingga ke kaki. 

  • Pemeriksaan fisik: TD 130/70, nadi 84x/menit, RR 20x/menit, suhu 

36.7C, pitting edema (+), proteinuria +++. 

 

Apabila anak telah remis diberikan prednisone dosis penuh namun 

terjadi relaps 2x berurutan saat dosis diturunkan, maka anak tersebut 

mengalami … 



 

 

 

 



 

 

Jawaban lainnya… 

B. Sindroma nefrotik resisten steroid  tidak terjadi remisi pada 

pengobatan steroid dosis penuh 

C. Sindroma nefrotik sensitive steroid terjadi remisi setelah pemberian 

steroid dosis penuh 4 minggu 

D. GNAPS dependen steroid  diagnosis kurang tepat 

E. GNAPS resisten steroid  tidak tepat 

 

Jadi, apabila anak telah remisi diberikan prednisone dosis penuh namun 

terjadi relaps 2x berurutan saat dosis diturunkan, maka anak tersebut 

mengalami … 

A. Sindroma nefrotik dependen steroid  

 



 
140. Bayi perempuan berusia 3 hari datang dibawa ibunya ke Puskesmas 

karena sejak kemarin bayi tampak kuning. Bayi seringkali menangis 

karena tidak mendapat ASI. Ibu mengatakan produksi ASI tidak begitu 

banyak dan bahkan tidak keluar. Ibu menyatakan telah mengonsumsi 

suplemen penambah ASI tetapi produksi ASI tetap kurang. Pada 

pemeriksaan fisik nadi 121x/m, RR 41x/m, suhu 36,8C, bayi bergerak 

aktif, tonus otot baik, bayi menangis kuat, mata cowong (-), turgor kulit 

kembali cepat, seluruh badan tampak kuning kecuali telapak tangan dan 

kaki. Bilirubin total 14,25 g/dL, bilirubin direk 0,75 g/dL, bilirubin indirek 

13,5 g/dL. Stage Kramer pada bayi di atas adalah… 

A. Kramer 1 

B. Kramer 2 

C. Kramer 3 

D. Kramer 4 

E. Kramer 5 

 

  D. Kramer 4 

Bayi perempuan berusia 3 hari datang dibawa ibunya ke Puskesmas 

karena sejak kemarin bayi tampak kuning. Bayi seringkali menangis 

karena tidak mendapat ASI. Ibu mengatakan produksi ASI tidak begitu 

banyak dan bahkan tidak keluar. Ibu menyatakan telah mengonsumsi 

suplemen penambah ASI tetapi produksi ASI tetap kurang. Pada 

pemeriksaan fisik nadi 121x/m, RR 41x/m, suhu 36,8C, bayi bergerak 

aktif, tonus otot baik, bayi menangis kuat, mata cowong (-), turgor kulit 

kembali cepat, seluruh badan tampak kuning kecuali telapak tangan dan 

kaki. Bilirubin total 14,25 g/dL, bilirubin direk 0,75 g/dL, bilirubin indirek 

13,5 g/dL. Stage Kramer pada bayi di atas adalah… 



 
 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Kramer 1  batas sampai leher 



 
B. Kramer 2  batas sampai pusar 

C. Kramer 3batas sampai lutut 

D. Kramer 4 

E. Kramer 5  seluruh tubuh termasuk telapak tangan dan kaki 

 

141. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun diantar oleh ibu nya ke klinik dokter 

karena bentuk dada yang aneh. Pasien merasa malu karena seringkali 

diolok-olok oleh temannya. Pada pemeriksaan fisik tampak dada cekung ke 

dalam. 

Apa diagnosis yang paling tepat? 

A. Pectus carinatum 

B. Barell chest 

C. Fraktur iga 

D. Pectus excavatum 

E. pneumothoraks 

 

D. PEKTUS EXCAVATUM 

Keywords 

• Pasien anak diantar oleh ibu nya ke klinik dokter karena bentuk dada 

yang aneh. 

• Pasien merasa malu karena seringkali diolok-olok oleh temannya. 

• Pada pemeriksaan fisik tampak dada cekung ke dalam 

 



 
Apa diagnosis yang paling tepat? 

 

Jawaban lainnya… 

A. Pectus carinatum → dada cembung 

B. Barell chest → kelainan akibat PPOK 

C. Fraktur iga → tidak ada tanda-tanda fraktur pada pasien ini 

E. Pneumothoraks → tidak ada tanda pneumothoraks 

 

Jadi diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah… 

D. PEKTUS EXCAVATUM   

 

142. Bayi perempuan usia 10 jam dilahirkan dari ibu P1A0 dengan usia 

kehamilan 37 minggu, BBL 2500g. Riwayat demam saat kehamilan (+) pada 

awal usia kehamilan dan diduga infeksi virus. Pada pemeriksaan fisik 

didapatkan anak tampak tenang, tanda vital dalam batas normal, kepala 

bayi tampak kecil dengan lingkar kepala 29 cm, palpasi abdomen 



 
didapatkan hepatosplenomegali. Dokter mengonsulkan ke dokter spesialis 

mata, ditemukan chorioretinitis pada kedua mata. Hasil CT Scan 

ditemukan kalsifikasi periventrikel Apa penyebab paling mungkin pada 

pasien tersebut? 

A. Rubella virus 

B. Paramyxovirus 

C. Toxoplasma gondii 

D. Herpes simplex virus 

E. Cytomegalovirus 

 

E. Congenital Cytomegalovirus infection 

Keywords: 

• Bayi perempuan usia 10 jam dilahirkan dari ibu P1A0 dengan usia 

kehamilan 37 minggu, BBL 2500g. 

• Riwayat demam saat kehamilan (+) pada awal usia kehamilan dan diduga 

infeksi virus. 

• PF: anak tampak tenang, tanda vital dalam batas normal, kepala bayi 

tampak kecil dengan lingkar kepala 29 cm, palpasi abdomen didapatkan 

hepatosplenomegali. 

• Dokter mengonsulkan ke dokter spesialis mata, ditemukan chorioretinitis 

pada kedua mata. 

• Hasil CT Scan ditemukan kalsifikasi periventrikel 

Penyebab paling mungkin pada pasien tersebut adalah… 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Rubella virus Congenital Rubella Syndrome gejala SNHL, katarak, PDA, 

Blueberry muffin rash 



 
B. Paramyxovirus  mumps, parotitis, gejala pembesaran dan radang 

kelenjar parotis, nyeri memberat saat makan makanan masam, demam, 

tidak kongenital 

C. Toxoplasma gondii  Congenital toxoplasmosis, TRIAS hidrosefalus, 

kalsifikasi intracranial, korioretinitis 

D. Herpes simplex virus  Congenital herpes simplex, gejala vesikel 

mukokutan, konjungtivits/keratokonjungtivitis, peningkatan enzim 

transaminase 

E. Cytomegalovirus  jawaban benar 

 

Jadi, penyebab paling mungkin pada pasien tersebut adalah… 

E. Cytomegalovirus   

 

143. Seorang bayi perempuan usia 5 hari dibawa ke rumah sakit dengan 

keluhan tampak kurang aktif dan mudah kaget. Ibu menyatakan saat kaget 

bayi tampak gerakan kaki seperti mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip 

selama <1 menit, terkadang disertai menangis lemah setelahnya. Ibu 

mengaku bayi malas menyusu dan cenderung tertidur. Riwayat kelahiran 

dari ibu hamil 35 minggu dengan air ketuban keruh berbau busuk. BBL 

2600 gram PB 47cm LK 33 cm. Tanda vital didapatkan denyut jantung 162 

x/menit, pernapasan 45 x / menit, suhu 37.1 C, kesadaran menurun, 

kejang tonik-klonik (+), ubun-ubun besar besar membonjol, tali pusat 

bersih. Hasil laboratorium: Hb 16 g/dL, Hct 45%, leukosit 35.000/uL, 

trombosit 260.000/uL, hitung jenis dalam batas normal, kadar gula darah 

sewaktu 40mg/dl, kadar elektrolit dalam batas normal. Tatalaksana yang 

tepat diberikan pada pasien adalah... 



 
A. Glukosa 10% 2 ml/kg BB IV bolus dalam 5 menit, diikuti fenobarbital 

20mg/kgBB IV dalam 10-15menit 

B. Midazolam bolus 0,2mg/kgBB, lalu glukosa 10% 8 mg/kg BB/menit IV 

C. Glukosa 10% 2 ml/kg BB IV bolus dalam 5 menit, diikuti fenobarbital 3-

5 mg/kgBB/hari dosis tunggal IV 

D. Diazepam 10 mg/kgBB/hari dengan drip selama 24 jam 

E. Fenitoin 4-8 mg/kgBB/hari IV, lalu glukosa 10% 8 mg/kg BB/menit IV 

 

A. Glukosa 10% 2 ml/kg BB IV bolus dalam 5 menit, diikuti fenobarbital 

20mg/kgBB IV dalam 10-15menit 

Seorang bayi perempuan usia 5 hari dibawa ke rumah sakit dengan 

keluhan tampak kurang aktif dan mudah kaget. Ibu menyatakan saat kaget 

bayi tampak gerakan kaki seperti mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip 

selama <1 menit, terkadang disertai menangis lemah setelahnya. Ibu 

mengaku bayi malas menyusu dan cenderung tertidur. Riwayat kelahiran 

dari ibu hamil 35 minggu dengan air ketuban keruh berbau busuk. BBL 

2600 gram PB 47cm LK 33 cm. Tanda vital didapatkan denyut jantung 162 

x/menit, pernapasan 45 x/menit, suhu 37.1 C, kesadaran menurun, 

kejang tonik-klonik (+), ubun-ubun besar besar membonjol, tali pusat 

bersih. Hasil laboratorium : Hb 16 g/dL, Hct 45%, leukosit 35.000/uL, 

trombosit 260.000/uL, hitung jenis dalam batas normal, kadar gula darah 

sewaktu 40mg/dl, kadar elektrolit dalam batas normal. Tatalaksana yang 

tepat diberikan pada pasien adalah... 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Glukosa 10% 2 ml/kg BB IV bolus dalam 5 menit, diikuti fenobarbital 

  20mg/kgBB IV dalam 10-15menit 

B. Midazolam bolus 0,2mg/kgBB lalu glukosa 10% 8 mg/kg BB/menit IV 

 kurang tepat, midazolam diberikan bila bayi masih kejang setelah 

pemberian fenobarbital dan fenitoin, dosis glukosa merupakan dosis 

rumatan, tangani hipoglikemia terlebih dahulu 

C. Glukosa 10% 2 ml/kg BB IV bolus dalam 5 menit, diikuti fenobarbital 3-

5 mg/kgBB/hari dosis tunggal IV  kurang tepat, dosis fenobarbital 

merupakan dosis rumatan 

D. Diazepam 10 mg/kgBB/hari dengan drip selama 24 jam  kurang tepat, 

  tatalaksana spasme tetanus neonatorum 



 
E. Fenitoin 4-8 mg/kgBB/hari IV, lalu glukosa 10% 8 mg/kg BB/menit IV 

kurang tepat, dosis rumatan fenitoin dan glukosa 

 

144. Seorang bayi laki-laki berusia 30 jam dibawa ke IGD karena anak tampak 

kuning sejak 12 jam yang lalu. Riwayat lahir spontan, pervaginal, langsung 

menangis dengan BBL 3000gr, APGAR skor 8/9 dan dibantu bidan. 

Sebelumnya bayi aktif menyusu dan BAK >5x sehari dan tinja kehijauan. 

Pada pemeriksaan fisik bayi tampak kuning (kramer 5), letargis, lemah, dan 

tidak mau menyusu. Pemeriksaan TTV menunjukkan HR 160x/menit, RR 

55x/menit, dan Suhu 36,5ºC. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan 

kadar bilirubin total 19 mg/dL, bilirubin indirek 18mg/dL, Leukosit 9500, 

dan Trombosit 350.000. Diketahui ibu bergolongan darah O+ dan bayi A+. 

Apa diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas? 

A. Ikterus neonatus fisiologis 

B. Kolestasis 

C. Breastmilk jaundice 

D. Inkompatibilitas Rhesus 

E. Inkompatibilitas ABO 

 

E. Inkompatibilitas ABO 

Seorang bayi laki-laki berusia 30 jam dibawa ke IGD karena anak tampak 

kuning sejak 12 jam yang lalu. Riwayat lahir spontan, pervaginam, 

langsung menangis dengan BBL 3000gr, APGAR skor 8/9 dan dibantu 

bidan. Sebelumnya bayi aktif menyusu dan BAK >5x sehari dan tinja 

kehijauan. Pada pemeriksaan fisik bayi tampak kuning (kramer 5), letargis, 

lemah, dan tidak mau menyusu. Pemeriksaan TTV menunjukkan HR 



 
160x/menit, RR 55x/menit, dan Suhu 36,5ºC. Pemeriksaan laboratorium 

menunjukkan kadar bilirubin total 19 mg/dL, bilirubin indirek 18mg/dL, 

Leukosit 9500, dan Trombosit 350.000. Diketahui ibu bergolongan darah 

O+ dan bayi A+. Apa diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Ikterus neonates fisiologis → kuning usia >24 jam 

B. Kolestasis  kuning/ikterik, tinja berwarna pucat atau akolik dan urin 

berwarna kuning tua seperti teh karena terganggunya sekresi dan 

ekskresi empedu ke duodenum 

C. Breastmilk jaundice  kuning usia >24 jam, muncul hari ke 5-10, 

  berhubungan dengan konsumsi ASI, 

D. Inkompatibilitas rhesus rhesus ibu (-) dan bayi (+) 

E. Inkompatibilitas ABO 

 

145. Seorang anak laki-laki 8 tahun datang dibawa oleh ibunya ke poli anak 

dengan keluhan anak semakin kurus dan berat badannya menurun 7 kg 

dalam 3 bulan terakhir, padahal menurut ibu, nafsu makan anak baik dan 



 
cenderung lahap. Keluhan lain yang dirasakan ialah sering buang air kecil 

dan sering mengompol pada malam hari, serta mudah haus. Keringat 

malam dan riwayat kontak disangkal. Riwayat ayah pasien menderita DM 

dan hipertensi. Pada pemeriksaan BB: 25 kg, TB: 134 cm, TD 110/70 

mmHg, Nadi 102x/m, RR 26x/m, suhu 36.5C. Hasil lab Hb 11,7g/dl, 

Leukosit 8000/uL, LED 7mm/jam, GDS 355 mg/dl, kolesterol total 100 

mg/dl, trigliserida 130 mg/dl. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan 

marker antibodi didapatkan Islet cell antibody (+). Apakah kemungkinan 

diagnosis pasien? 

A. Diabetes Mellitus Tipe 1 

B. Diabetes Mellitus Tipe 2 

C. Diabetes Insipidus 

D. Diabetes monogenik 

E. Dyslipidemia 

 

A. Diabetes Mellitus Tipe 1 

Seorang anak laki-laki 8 tahun datang dibawa oleh ibunya ke poli anak 

dengan keluhan anak semakin kurus dan berat badannya menurun 7 kg 

dalam 3 bulan terakhir, padahal menurut ibu, nafsu makan anak baik dan 

cenderung lahap. Keluhan lain yang dirasakan ialah sering buang air kecil 

dan sering mengompol pada malam hari, serta mudah haus. Keringat 

malam dan riwayat kontak disangkal. Riwayat ayah pasien menderita DM 

dan hipertensi. Pada pemeriksaan BB: 25 kg, TB: 134 cm, TD 110/70 

mmHg, Nadi 102x/m, RR 26x/m, suhu 36.5C. Hasil lab Hb 11,7g/dl, 

Leukosit 8000/uL, LED 7mm/jam, GDS 355 mg/dl, kolesterol total 130 

mg/dl, trigliserida 180 mg/dl. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan 



 
marker antibodi didaptkan Islet cell antibody (+). Apakah kemungkinan 

diagnosis pasien? 

 

 

 

 



 
 

Jawaban lainnya… 

A. Diabetes Mellitus Tipe 1 

B. Diabetes Mellitus Tipe 2  anak cenderung obesitas, ditemukan 

C. pada fase remaja, terdapat akantosis nigricans 

D. Diabetes Insipidus gejala dominan poliuria, sering mengompol, 

polidipsi karena gangguan hormon ADH, terbagi menjadi sentral, 

nefrogenik, dipsogenik 

E. Diabetes monogenik diwariskan autosomal dominan atau resesif, 

terdiagnosis DM tipe 1 usia <6 bulan, tidak ditemukan marker 

autoantibodi sel islet pankreas Dyslipidemia  gangguan profil lipid, 

ditandai peningkatan kadar kolesterol total >170, LDL >110, HDL <45, 

dan trigliserida >150 

 

146. Seorang anak usia 14 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut 

kanan atas sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai penurunan nafsu 

makan, mual, muntah, dan demam. Pasien merupakan siswa pertukaran 

pelajar dari Amerika. Riwayat penyakit serupa disangkal. Selama 1 minggu 

ini pasien rutin melakukan jajanan kuliner Indonesia di pinggir jalan. 

Pemeriksaan TTV menunjukkan 110/90 mmHg, HR 85x/menit, RR 

22x/menit, suhu 38ºC. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva 

anemis (-), sklera ikterik (+), nyeri tekan abdomen RUQ (+), dan hepar 

teraba 2,5 cm di bawah arcus costa. Apakah hasil pemeriksaan yang 

tepat berdasarkan kasus di atas? 

A. HBsAg (+) dan IgM anti HBc (+) 

B. HBeAg (+) 



 
C. IgM anti HAV (+) 

D. IgG anti HAV (+) 

E. IgM anti HBc (+) 

 

   C. IgM anti HAV (+) 

Seorang anak usia 14 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut 

kanan atas sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai penurunan nafsu 

makan, mual, muntah, dan demam. Pasien merupakan siswa pertukaran 

pelajar dari Amerika. Riwayat penyakit serupa disangkal. Selama 1 

minggu ini pasien rutin melakukan jajanan kuliner Indonesia di pinggir 

jalan. Pemeriksaan TTV menunjukkan 110/90 mmHg, HR 85x/menit, RR 

22x/menit, suhu 38ºC. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva 

anemis (-), sklera ikterik (+), nyeri tekan abdomen RUQ (+), dan hepar 

teraba 2,5 cm di bawah arcus costa. Apakah hasil pemeriksaan yang 

tepat berdasarkan kasus di atas? 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. HBsAg (+) dan IgM anti HBc (+)  Infeksi akut Hepatitis B Akut 

B. HBeAg (+)  Replikatif Hep B 

C. IgM anti HAV (+) 

D. IgG anti HAV (+) Sudah sembuh dari infeksi Hepatits A 

E. IgM anti HBc (+)  Infeksi akut Hepatitis C 

 

147. Mayat seorang anak ditemukan mengapung di bantaran sungai. Anak 

tersebut adalah warga kampung sekitar yang dikabarkan hilang selama 2 

hari. Polisi dan tim forensik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Apa yang akan ditemukan oleh tim forensik pada pemeriksaan luar 

tubuh korban? 

A. Cutis anserina pada regio truncus anterior 

B. Peningkatan suhu mayat 



 
C. Livor mortis terutama pada kepala dan leher 

D. Warna pucat pada paru disertai bintik-bintik kemerahan 

E. Bercak perdarahan besar dibawah pleura 

 

C. Livor mortis terutama pada kepala dan leher 

Mayat seorang anak ditemukan mengapung di bantaran sungai. Anak 

tersebut adalah warga kampung sekitar yang dikabarkan hilang selama 2 

hari. Polisi dan tim forensik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Apa yang akan ditemukan oleh tim forensik pada pemeriksaan luar 

tubuh korban? 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Cutis anserina pada regio truncus anterior  cutis anserina lebih 

spesifik ditemukan pada ekstremitas 



 
B. Peningkatan suhu mayat  seharusnya penurunan suhu mayat 

D. Warna pucat pada paru disertai bintik-bintik kemerahan  ditemukan 

pada pemeriksaan dalam 

E. Bercak perdarahan besar dibawah pleura  ditemukan pada 

pemeriksaan dalam 

 

148. Mayat seorang anak ditemukan mengapung di bantaran sungai. Anak 

tersebut adalah warga kampung sekitar yang dikabarkan hilang selama 2 

hari. Polisi dan tim forensik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Apa yang akan ditemukan oleh tim forensik pada pemeriksaan luar 

tubuh korban? 

A. Cutis anserina pada regio truncus anterior 

B. Peningkatan suhu mayat 

C. Livor mortis terutama pada kepala dan leher 

D. Warna pucat pada paru disertai bintik-bintik kemerahan 

E. Bercak perdarahan besar dibawah pleura 

 

C. Livor mortis terutama pada kepala dan leher 

Mayat seorang anak ditemukan mengapung di bantaran sungai. Anak 

tersebut adalah warga kampung sekitar yang dikabarkan hilang selama 2 

hari. Polisi dan tim forensik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Apa yang akan ditemukan oleh tim forensik pada pemeriksaan luar 

tubuh korban? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Cutis anserina pada regio truncus anterior  cutis anserina lebih 

spesifik ditemukan pada ekstremitas 

B. Peningkatan suhu mayat  seharusnya penurunan suhu mayat 

D. Warna pucat pada paru disertai bintik-bintik kemerahan  ditemukan 

pada pemeriksaan dalam 

E. Bercak perdarahan besar dibawah pleura  ditemukan pada 

pemeriksaan dalam 

 

149. Polisi sedang melakukan investigasi terhadap mayat seorang wanita yang 

ditemukan oleh adiknya telah meninggal ditepi tempat tidur. Dari 

keterangan keluarga, wanita ini kerap menyendiri dan sering menangis 

setelah bercerai. Tim forensik menemukan pola luka pada tubuh mayat 

seperti pada gambar. Kematian wanita ini termasuk kasus.… 



 
A. Kekerasan tumpul 

B. Tenggelam 

C. Keracunan 

D. Bunuh diri 

E. Pembunuhan 

 

D. Bunuh diri 

Polisi sedang melakukan investigasi terhadap mayat seorang wanita yang 

ditemukan oleh adiknya telah meninggal ditepi tempat tidur. Dari 

keterangan keluarga, wanita ini kerap menyendiri dan sering menangis 

setelah bercerai. Tim forensik menemukan pola luka pada tubuh mayat 

seperti pada gambar. Kematian wanita ini termasuk kasus. . . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Jawaban lainnya… 



 
A. Kekerasan tumpul  pola luka pada soal tidak sesuai dengan ciri-ciri 

luka akibat kekerasan tumpul 

B. Tenggelam  pola luka pada soal tidak sesuai dengan ciri-ciri korban 

tenggelam 

C. Keracunan  pola luka pada soal tidak sesuai dengan ciri-ciri korban 

keracunan 

E.Pembunuhan  keterangan dan pola luka pada soal tidak mengarah 

pada kasus pembunuhan 

 

150. Seorang lansia ditemukan di gudang tempat penyimpanan 

gabah dengan posisi tergantung. Kondisi mayat tersebut masih segar, 

berpakaian lengkap, tidak ada tanda kekerasan. Dari hasil pemeriksaan 

ditemukan alur jerat berbentuk V, lidah tidak terjulur, ditemukan bintik 

perdarah pada mata. Mekanisme kematian korban adalah... 

A. Hipoksia 

B. Pembunuhan 

C. Asfiksia 

D. Bunuh diri 

E. Perdarahan 

  

  C. Asfiksia 

Seorang lansia ditemukan di gudang tempat penyimpanan gabah dengan 

posisi tergantung. Kondisi mayat tersebut masih segar, berpakaian 

lengkap, tidak ada tanda kekerasan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 



 
alur jerat berbentuk V, lidah tidak terjulur, ditemukan bintik perdarah 

pada mata. Mekanisme kematian korban adalah... 

 

 

 

 

 

Jawaban lainnya… 

A. Hipoksia  bukan merupakan mekanisme kematian 

B. Pembunuhan  cara kematian yang masih bersifat umum 

D. Bunuh diri  merupakan cara kematian pada soal 



 
E. Perdarahan  mekanisme kematian yang paling banyak disebabkan oleh 

luka akibat senjata tajam 

 

 


