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Topik 1(Kelompok 6) 

1. Semua determinan kesehatan yang menggambarkan suatu kondisi manusia dari terlahir, 

bertumbuh, hidup, bekerja, dan umur serta system kesehatan. 

Berikut bukan merupakan contoh aplikasi dari konsep determinan tersebut di atas adalah 

a. Seorang anak yang menderita thallesemia sejaklahir 

b. Pekerjaan ayah sebagai seorang penambang 

c. Satu keluarga yang tidakmemiliki BPJS  

d. Seorang yang tengahmelanjutkan pendidikan tinggi di LuarNegeri 

e. Seorang anak yang sering melakukan aktifitas fisik 

Jawaban : A. Seorang anak yang menderita thallesemia sejak lahir 

2. Sebuah review mengenai tren di Afrika Selatan menunjukkan bahwa telah ada peningkatan di 

bidang ekonomi yang meningkatkan akses pada kebutuhan dasar seperti air, sanitasi dan 

listrik. Namun, ternyata status kesehatan di Afrika Selatan masih rendah. Hal ini disebabkan 

oleh : 

a. Fokus pemerintah yang hanya meningkatkan kebutuhan ekonomi dibandingkan 

kesehatan 

b. Ketidakseimbangan lingkungan sosial yang meliputi pendidikan, sosial ekonomi, ras dan 

etnik 

c. Persebaran penyakit menular yang sangat cepat dan tidak tertangani di Afrika Selatan 

d. Penangaan masalah kesehatan yang lambat oleh pemerintah setempat 

e. Ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi kemajuan zaman dalam bidang kesehatan 

Jawaban : B. Ketidakseimbangan lingkungan sosial yang meliputi pendidikan, sosial 

ekonomi, ras dan etnik 

 

3. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengidentifikasi tantangan 

pembangunan kesehatan jangka panjang yang dihadapi, yaitu; 

a. Ada perbedaan risiko kesehatan yang diderita kelompok PBI dengan non PBI 

b. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai 

c. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional masih defisit 

d. Tidak semua pimpinan daerah berkomitmen penuh terhadap pembangunan kesehatan 

e. Masalah social budaya dan perilaku masyarakat 

Jawaban  : B. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai 



4. Masalah kesehatan yang selaras dengan upaya yang dilakukan adalah 

a. Masalah genetika   melalui pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan dan 

pengetahuan lingkungan hidup 

b. Masalah determinan sosial  melalui pemerintah mengeluarkan Perpres no.12 Tahun 2013 

tentang jaminan kesehatan nasional 

c. Masalah fasilitas kesehatan dengan meningkatkan pendidikan mengenai PHBS pada 

masyarakat 

d. Masalah lingkungan dengan meningkatkan pendidikan PHBS pada masyarakat 

e. Masalah perilaku kesehatan dengan pemerintah sejak tahun 1984 tanggung jawab di 

Puskesmas ditingkatkan dengan berkembangnya program Paket Terpadu Kesehatan dan 

Keluarga Berencana 

Jawaban : D. Masalah lingkungan dengan meningkatkan pendidikan PHBS pada 

masyarakat 

5. Incest merupakan masalah genetika yang masih terjadi di salah satu daerah Indonesia, aapun 

upaya  pemerintah yang  paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah : 

a. Memperbanyak institusi pendidikan yang membuka ilmu genetika 

b. Menjadikan ilmu genetika sebagai suatu kodifikasi ilmu 

c. Memperbanyak konselor genetika dan ahli genetika memperdalam ilmu dalam bidang 

genetika 

d. Memperbanyak pendidik ahli genetika di instiusi-institusi pendidikan di berbai negara di 

Indonesia 

e. Melakukan rekayasa genetika  

Jawaban : C. Memperbanyak konselor genetika dan ahli genetika memperdalam ilmu 

dalam bidang genetika 

 

  



Topik 2 (Kelompok 4) 

1. Menurut Spasoff (2012), prinsip dalam menentukan sebuah kebijakan yang berlaku 

untuk masyarakat terdiri dari empat komponen yaitu nilai, ideologi, kepentingan 

politik, dan bukti ilmiah. Idealnya, sebuah kebijakan kesehatan masyarakat harus 

didukung dengan bukti ilmiah, tidak bertentangan dengan ideologi bangsa dan nilai-

nilai yang dianut di masyarakat, serta tidak menimbulkan keresahan politik. Di 

Indonesia telah banyak dilakukan penelitian di bidang kesehatan seperti misalnya riset 

kesehatan dasar (Riskesdas), survei demografi dan kependudukan Indonesia (SDKI), 

survei penduduk 2010. Hal – hal tersebut merupakan pendukung dalam komponen 

sebagai berikut: 

a. Nilai 

b. Ideologi 

c. Politik 

d. Bukti ilmiah 

e. Budaya   

Jawaban: D. Bukti ilmiah 

2. WHO sebagai lembaga kesehatan dunia turut mentukan arah kebijakan kesehatan di 

berbagai negara anggotanya, termasuk Indonesia. Salah satu kebijakan yang 

disepakati oleh negara-negara WHO dan sedang diupayakan di Indonesia adalah 

terciptanya suatu sistem kesehatan dimana seluruh masyarakat memiliki akses yang 

adil terhadap pelayanan kesehatan. Kebijakan ini adalah yang disebut dengan : 

a. Sectoral Health Coverage 

b. Sectoral Society Initiative 

c. Universal Society Health Initiative 

d. Universal Development Initiative  

e. Universal Health Coverage 

Jawaban: E. Universal Health Coverage 

3. Kementerian Kesehatan RI menetapkan tujuan dan target program kesehatan nasional, 

namun pelaksanaan program-programnya menjadi  wewenang dan tanggung jawab 

pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten dan kota. Sistem yang demikian 

merupakan sistem kebijakan kesehatan ... 

a. Desentralisasi 

b. Sentralisasi 

c. Semi Desentralisasi 



d. Semi Sentralisasi 

e. Quasi Desentralisasi 

Jawaban: A. Desentralisasi 

4. Kebijakan kesehatan yang yang sudah digulirkan terkadang tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat atau kondisi yang ada, bertolak belakang atau bersebrangan 

dengan kepentingan sektor lain, kurang antisipatif terhadap kejadian luar biasa, dan 

sebagainya. Permasalahan tersebut muncul karena para perancang kebijakan kurang 

memperhatikan karakteristik masalah pokok dari kebijakan seperti yang dikatakan 

oleh Dunn (1998) yang terdiri dari : 

a. Multidisiplin, korelasi, pragmatis 

b. Independensi (berdiri sendiri), objektif, statis, bisa diprediksi 

c. Interdepensi (saling tergantung), subjektif, artifisial, dinamis, tidak terduga 

d. Visioner, akuntable, statis 

e. Aplikatif, statis, visioner, akuntable, Independensi (berdiri sendiri), multidisiplin 

Jawaban: C. Interdepensi (saling tergantung), subjektif, artifisial, dinamis, tidak 

terduga 

5. Prof Adik Wibowo menulis dalam bukunya bahwa meskipun sistem kesehatannya 

sudah lebih tertata, negara-negara maju masih harus mencari solusi untuk mengatasi 

masalah kesehatannya seperti Swiss, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia 

yang notabene adalah negara berpendapatan tinggi menurut klasifikasi Bank Dunia 

(World Bank). 

Sementara masalah yang dihadapi oleh negara dengan transisi ekonomi seperti Cina, 

Rusia, Slovenia, dan Vietnam adalah disparitas akses kesehatan antara kelompok kaya 

dan miskin, keengganan mendayagunakan tenaga dokter umum serta regulasi dan 

kontrol antara pemerintah dan pihak swasta yang belum matang. 

Dalam kasus ini, yang termasuk kedalam masalah yang saat ini ada di negara 

berkembang adalah : 

a. Disparitas akses kesehatan 

b. Desentralisasi dan penentuan anggaran kesehatan 

c. Pengelolaan fasilitas kesehatan baik 

d. SDM yang memadai 

e. Pengelolaan anggaran yang sudah tertata dengan rapi 

Jawaban: B. Desentralisasi dan penentuan anggaran kesehatan  



Topik 3 (Kelompok 3) 

1. Pada abad ke-17, seorang filsuf Inggris merumuskan adanya hak alamiah (natural 

right) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan 

hak milik. Siapakah filsuf yang dimaksud? 

A. Malcom X 

B. Marthin Luther King 

C. John Locke 

D. Louis XVI 

E. Hector Pieterson 

Jawaban: C. John Locke 

2. Menurut Data dari Puskesmas X bahwa cakupan ASI Eksklusif  hanya mencapai 39% 

sementara target cakupan adalah 80%.  Mahasiswa FKM bermaksud melakukan 

penyuluhan aspek HAM bagi bayi dan balita dalam mendapatkan ASI Ekslusif di 

wilayah kerja puskemas x maka prinsip utama HAM yang perlu disampaikan kepada 

keluarga adalah : 

A. HAM adalah perangkat hukum wajib ditaati oleh masyarakat 

B. HAM mendorong pencapaian derajat hidup sehat 

C. HAM adalah perlindungan harkat manusia dan tidak boleh diabaikan 

D. HAM dalam konteks pelayanan kesehatan pemberian upaya kesehatan yang 

disesuaikan dengan kondisi 

E. HAM adalah semua apa yang harus didapatkan tanpa mengabaikan kewajiban 

Jawaban: C. HAM adalah perlindungan harkat manusia dan tidak boleh 

diabaikan 

3. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak 

kesehatan yaitu BPJS kesehatan. BPJS sebagai bentuk jaminan pembiayaan kesehatan 

warga Indonesia maka tidak boleh  lagi ada masyarakat yang tidak memperoleh 

pelayanan kesehatan karena alasan biaya. BPJS telah berlaku efektif mulai tahun 2014 

namun faktanya masih banyak kasus kasus yang mengabaikan hak hak masyarakat 

dalam pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, 

contohnya peserta tidak bisa menentukan sendiri fasiltas pelayanan yang diinginkan. 

Hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yaitu : 

A. Pasal 5 



B. Pasal 6 

C. Pasal 7 

D. Pasal 8 

E. Pasal 9 

Jawaban: A. Pasal 5 

4. Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang utama dan dipandang sebagai 

produk berbahaya yang mengancam kesehatan pengguna dan orang-orang di 

sekitarnya. Total jumlah kematian terkait tembakau pada tahun 2010 diperkirakan 

sebesar 190.260 kasus atau 12,7% dari total kematian pada tahun yang sama namun 

pemerintah Indonnesia gagal untuk melakukan aksesi FCTC sebagai kebijakan kunci 

dalam pengendalian tembakau. Berdasarkan uraian diatas, HAM apa yang belum 

dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia? 

A. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. 

B. Hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang 

dan bertanggung jawab 

C. Hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk 

tindakan dan pengobatan yang telah dan maupun yang akan diterimanya dari 

tenaga kesehatan 

D. Hak untuk memperoleh kesehatan 

E. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau 

Jawaban: A. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian 

derajat kesehatan. 

5. Sistem ini dimaksudkan untuk setiap orang memperoleh layanan kesehatan yang 

mereka perlukan tanpa mengalami kesulitan keuangan ketika melakukan pembayaran. 

Hal terpenting untuk mencapainya melalui mutu layanan kesehatan harus mencakup 

promosi kesehatan, pencegahan dan pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan yang 

meringankan. Untuk mencapa i hal tersebut, pilihlah salah satu upaya yang tepat untuk 

dilakukan pada jawaban di bawah ini: 

A. Menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem Universal Health Coverage 

(UHC) 

B. Menjamin kesehatan masyarakat melalui pemenuhan rasio cakupan tenaga 

kesehatan 

C. Penyediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah 

D. Penyediaan layanan homecare 



E. Menerbitkan regulasi tentang kesehatan 

Jawaban: A. Menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem Universal Health 

Coverage (UHC) 

  



Topik 4 (Kelompok 7) 

1. SIK Indonesia mempunyai banyak “sub-sistem” yang berjalan secara paralel sesuai 

kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda, yang akhirnya membuat petugas di 

lapangan kewalahan dalam mengkompilasi dan melaporkan data yang diperlukan. Salah 

satu contohnya, di suatu analisis yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat, dalam satu tahun 

laporan yang harus diserahkan kepada petugas kesehatan dalam provinsi melebihi 300 

lebih tipe laporan dengan memakai 8 tipe software yang berbeda. Salah satu permasalahan 

SIK yang sesuai dengan ilustrasi di atas disebut... 

a. Redundant 

b. Overlapping 

c. Fragmentasi 

d. Integrasi 

e. Interoperabilitas 

Jawaban: C. Fragmentasi 

2. Pemangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat  

bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat 

terwujud. Ada 7 subsistem komponen pembangunan kesehatan, pada subsistem apakah 

data dan informasi kesehatan berperan secara langsung? 

a. Upaya kesehatan 

b. Penelitian dan pengembangan kesehatan 

c. Pembiayaan Kesehatan 

d. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan 

e. Sumber daya manusia kesehatan 

Jawaban: D. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan 

3. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini memberikan 

dampak positif bagi berbagai macam aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan 

sistem informasi kesehatan (SIK) di Indonesia. Berdasarkan rancangan pedoman SIK yang 

diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2011, metode pengelolaan sistem 

informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah diimplementasikan 

sampai saat ini salah satunya adalah pengelolaan informasi dijalankan dengan 

menggunakan aplikasi sistem informasi pada perangkat komputer yang terhubung dengan 

jaringan internet sehingga dapat diakses oleh beberapa pihak tertentu untuk keperluan 



sinkronisasi data dan informasi kesehatan. Disebut apakah pengelolaan sistem informasi 

kesehatan diatas? 

a. Sistem Informasi Kesehatan Manual 

b. Sistem Informasi Kesehatan Komputerisasi Offline 

c. Sistem Informasi Kesehatan Komputerisasi Online 

d. Sistem Informasi Kesehatan Nasional 

e. Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan 

Jawaban: C. Sistem Informasi Kesehatan Komputerisasi Online 

4. Pusat data dan informasi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berwenang dalam 

pengelolaan sistem informasi kesehatan telah menyusun regulasi dan standar berupa 

rancangan peraturan pemerintah, serta pedoman dan roadmap rencana aksi penguatan SIK 

yang akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2011 sampai dengan 2024. Salah satu 

gambaran garis besar roadmap dan langkah-langkah penguatan RIK tersebuat adalah 

pengaturan fondasi RIK yang mencakup peraturan (kebijakan), sumberdaya dan proses 

pengintegrasian RIK. Di tahun berapa roadmap tersebut diatas disusun: 

a. 2011-2014 

b. 2011-2015 

c. 2015-2019 

d. 2015-2020 

e. 2020-2024 

Jawaban: A. 2011-2014 

5. Pada model SIK terintegrasi, terdapat tahapan dimana laporan softcopy maupun hardcopy 

dari seluruh fasilitas kesehatan di wilayah cakupannya diterima. Laporan hardcopy 

dimasukkan ke dalam aplikasi SIKDA generik, sedangkan laporan softcopy diimpor ke 

dalam aplikasi SIKDA Generik. Dimanakah tahapan tersebut berlangsung? 

a. Puskesmas 

b. Bank Data Nasional 

c. Rumah Sakit Pemerintah 

d. Dinas Kesehatan  

e. Kementerian Kesehatan 

Jawaban : D. Dinas Kesehatan  

  



Topik 5 (Kelompok 2) 

1. Pada tahun 1662 ia menganalisis laporan mingguan kelahiran dan kematian di 

London. Ia mencatat besarnya perbedaan kelahiran dan kematian antara laki-laki dan 

wanita, besarnya kematian bayi menurut musim, seperti yang dianjurkan Hipocrates, 

menghitung kematian penyakit pes di kota dan menjelaskan karakter tahun ketika 

wabah terjadi, dan ia juga sangat menekankan pentingnya pengumpulan data penyakit 

secara rutin, yang menjadi dasar bentuk epidemiologi moderen.  Hasilnya, sebuah 

buku "the Nature and Political Observations Made upon the Bills of Mortality". 

Siapakah tokoh epidemiologi yang dimaksud? 

a.  William Farr 

b. John Snow  

c. Doll dan Hill 

d. John Graunt 

e. Robert Koch 

Jawaban: D. John Graunt 

2. Kasus KLB demam Chikungunya di awal tahun 2000-an terjadi di berbagai daerah di 

Indonesia. Menyadari pentingnya pencegahan penyakit tersebut, maka puskesmas di 

Kecamatan Jeruk melakukan surveilans sentinel dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan dengan mencatat warganya yang terkena demam Chikungunya. Yang 

dimaksud surveilans sentinel pada kasus diatas adalah 

a. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi terhadap beberapa kejadian, 

permasalahan, dan / atau faktor resiko kesehatan 

b. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, 

faktor resiko kesehatan atau situasi khusus kesehatan 

c. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas 

untuk mendapatkan signal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi yang 

lebih luas 

d. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi pada periode tertentu serta populasi 

untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit atau faktor 

resiko kesehatan 

e. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dimana unit surveilans mengumpulkan 

data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber 

datanya 



Jawaban: C. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi pada populasi dan 

wilayah terbatas untuk mendapatkan signal adanya masalah kesehatan pada 

suatu populasi yang lebih luas 

3. Adanya transisi demografi yang di ikuti dengan transisi epidemiologi di suatu negara 

menimbulkan perubahan transisi pada status kesehatan penduduk. Salah satunya 

menyebabkan tingkat kelahiran meningkat/tinggi serta tingkat kematian menurun, 

pertumbuhan alami penduduk menjadi lambat. Hal tersebut disebut sebagai apa pada 

lima transisi demografi? 

a. Tahap awal perkembangan 

b. Tahap akhir perkembangan 

c. Tahap stasioner tinggi 

d. Tahap stasioner rendah 

e. Tahap menurun 

Jawaban: A. Tahap awal perkembangan 

4. Setelah terjadinya wabah Pes atau Black Death di Boyolali, kemudian tercetus lah ide 

mengenai pentingnya lembaga penelitian yang kuat untuk menunjang pembangunan 

kesehatan nasional oleh dr. Julie Sulianti Saroso. Lembaga apakah yang dimaksud? 

a. Lembaga Eykman 

b. Lembaga Kanker Nasional 

c. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

d. Lembaga Pusat Penyelidikan Pemberantasan Penyakit Kelamin 

e. Lembaga Riset Kesehatan Nasional 

Jawaban: E. Lembaga Riset Kesehatan Nasional 

5. Salah satu kunci keberhasilan surveilans yang menjadi tahap akhir dalam kegiatan 

surveilans yang berupa pemberian umpan balik kepada sumber – sumber data, adalah 

a. Menulis laporan pencatatan hasil surveilans 

b. Melakukan diseminasi informasi 

c. Membuat penyajian data hasil surveilans 

d. Membuat rencana tindakan intervensi 

e. Melakukan analisis data hasil surveilans 

Jawaban: B. Melakukan diseminasi informasi 

  



Topik 6 (Kelompok 1) 

1. Kegiatan Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) yang dilaksanakan oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) terdiri dari kegiatan: Survei 

Kesehatan Nasional (SURKESNAS), Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), Riset 

Fasilitas Kesehatan (RIFASKES) dan Riset Khusus (RIKUS). Kegiatan apa yang 

dimaksud? 

a. Tujuan dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan 

b. Fungsi dari dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan 

c. Manfaat dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan 

d. Implementasi dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan 

e. Peran dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Jawaban: D. Implementasi dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan 

Menteri Kesehatan 

2. Dalam suatu penelitian, pada keadaan dimana jumlah populasi yang relatif kecil, kurang 

dari 30 orang, dan peneliti ingin membuat generalisasi kesalahan yang sangat kecil 

sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengambilan 

sampel untuk penelitian di atas adalah? 

a. Incidental Sampling 

b. Quota Sampling 

c. Sampling Jenuh 

d. Purposive Sampling 

e. Snowball Sampling 

Jawaban : C. Sampling Jenuh 

3. Dalam perhitungan statistik vital kelahiran, di mana angka tersebut menunjukkan rata-

rata banyaknya anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang 

usia produktifnya. Indikator apakah yang sesuai untuk menggambarkan keadaan di atas?  

a. Angka Kelahiran Kasar (ALK) atau Crude Birth Rate (CBR) 

b. Angka Fertilitas Umum (AFU) atau General Fertility Rate (GFR) 

c. Angka Fertilitas Spesifik-Usia (AFS-U) atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) 

d. Angka Fertilitas Total (AFT) atau Total Fertility Rate (TFR) 

e. Jumlah anak yang pernah dilahirkan (children everborn/CEB) 

Jawaban : D. Angka Fertilitas Total (AFT) atau Total Fertility Rate (TFR) 

4. Penyediaan data dasar dan status kesehatan serta faktor penentu kesehatan, baik di 

tingkat rumah tangga maupun tingkat individual dilakukan dalam Riset Kesehatan Dasar 



di Indonesia. Terdapat 5 pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam Riskesdas, 

yaitu 

1. bagaimanakah pencapaian status kesehatan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota? 

2. Apakah telah terjadi perubahan masalah kesehatan spesifik di setiap provinsi, dan 

kabupaten/kota? 

3. Apa dan bagaimana  faktor-faktor yang melatarbelakangi  status kesehatan 

masyarakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota? 

4. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan masalah kesehatan? 

5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan masalah kesehatan; dan  

6. Bagaimana korelasi antar faktor terhadap status kesehatan? 

Riskesdas tahun berapakah yang dapat menjawab pertanyaan penelitian  1 dan 2? 

a. Riskesdas tahun 2003 

b. Riskesdas tahun 2007 

c. Riskesdas tahun 2010 

d. Riskesdas tahun 2013 

e. Riskesdas tahun 2014 

Jawaban: D. Riskesdas tahun 2013 

5. Dalam pelaksanaan sampling sering terjadi kesalahan-kesalahan non sampling seperti 

salah menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian, kesalahan pada saat 

menyampaikan pertanyaan ke responden sehingga terjadi beda persepsi antara responden 

dengan pewawancara atau pencacah dan kesalahan saat perekaman data pada 

pengolahan. Upaya apa yang paling sesuai dalam mengatasi permasalahan tersebut? 

a. Dilakukan peningkatan kualitas data 

b. Dilakukan peningkatan metodologi sensus dan survei 

c. Dilakukan peningkatan enumerator/ surveyor 

d. Dilakukan peningkatan sarana dan prasarana 

e. Dilakukan peningkatan efisiensi diseminasi data  

Jawaban: C. Dilakukan peningkatan enumerator/ surveyor 

  



Topik 7 (Kelompok 9) 

1. Di Afrika, terdapat suku indian yang memandang penyakit itu sebagai 

ketidakharmonisan  antara manusia dan alam, serta berasal dari kutukan atau sering 

dikaitkan dengan iblis dan roh jahat. Dengan keyakinan tersebut, mereka memilih 

untuk menghindari manusia atau benda-benda tertentu yang membawa roh jahat. 

Maka dari itu suku indian Afrika memakaikan gelang perak pada balita agar terhindar 

dari penyakit panas yang menimbulkan kejang-kejang.  Termasuk jenis analisis 

apakah situasi ilmu social dalam kesehatan masyarakat pada suku indian di Afrika 

tersebut? 

a. Psikologi  

b. Sosiologi 

c. Antropologi 

d. Demografi 

e. Komunikasi  

Jawaban : C. Antropologi 

2. Salah satu tujuan pemerintah Singapura membentuk National healthy Lifestyle 

Program untuk menurunkan angka obesitas penduduknya dengan sasaran anak-anak 

sekolah, pegawai kantoran, dan masyarakat umum, sehingga dapat menekan angka 

kejadian penyakit kronis tidak menular di masa mendatang. Berdasarkan teori lima 

tingkat pencegahan penyakit Leavell dan Clark (1965), upaya tersebut termasuk 

dalam tahapan apa? 

a. Promosi kesehatan 

b. Perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit 

c. Penegakan diagnosis secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat 

d. Pembatasan kecacatan 

e. Pemulihan kesehatan 

Jawaban : A. Promosi kesehatan 

3. Petugas kesehatan memiliki peranan sebagai fasilitator atau motivator untuk 

memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan maupun program kesehatan masyarakat 

dan memotivasi masyarakat untuk bekerjasama serta berkontribusi terhadap program 

tersebut dengan memberikan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan teknologi 

kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasional. Hal ini 

merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat 

dalam pendekatan ilmu sosial, apakah upaya yang dimaksud? 



a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kesehatan 

b. Peningkatan Upaya Edukasi 

c. Pemberdayaan Masyarakat 

d. Reorientasi Pelayanan Kesehatan 

e. Pengembangan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan 

Jawaban : C. Pemberdayaan Masyarakat 

4. Perilaku terjadi akibat adanya dorongan dari dalam diri manusia berupa kebutuhan-

kebutuhan, dan manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut 

berjenjang dari yang paling mendesak hingga yang akan muncul dengan sendirinya 

saat kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan Teori? 

a. Sosiologi 

b. Maslow 

c. Health Belief Model 

d. Lawrence Green 

e. Reinforcement 

 Jawaban: A. Teori Maslow 

5. Pemerintah Indonesia menggerakan masyarakat untuk sadar akan kesehatannya 

melalui tenaga kesehatan dan stakeholder terkait dengan melakukan sosialisasi usaha 

pencegahan penyakit baik primer, sekunder, maupun tersier, yang bertujuan agar 

masyarakat dapat mengubah perilaku untuk menjaga dan meningkatkan derajat 

kesehatan. Contoh berikut yang masuk ke dalam pencegahan sekunder adalah... 

a. Penatalaksanaan TB pada pasien TB anak agar mencegah kekambuhan  infeksi di 

masa mendatang dengan pemberian pengobatan fase intensif dan pengobatan 

lanjutan. 

b. Melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dengan melibatkan dokter, psikiater 

dan intervensi dari keluarga. 

c. Melakukan promosi kesehatan dengan mencanangkan program Perilaku Hidup 

Bersih Sehat (PHBS). 

d. Melakukan skrining kanker serviks dengan menggunakan Inspeksi Visual Asetat 

(IVA). 

e. Pemberlakuan program imunisasi dasar yang diberikan secara gratis di Posyandu, 

yang terdiri dari imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT-HIB, serta campak.  

 



Jawaban: D. Melakukan skrining kanker serviks dengan menggunakan Inspeksi 

Visual Asetat (IVA). 

  



Topik 8 (Kelompok 5) 

1.  Sick Building Syndrome (SBS) digunakan untuk menggambarkan situasi di mana  

penghuni dari sebuah bangunan mengalami kesehatan akut atau ketidaknyamanan terkait 

dengan waktu yang dihabiskan di dalam gedung. Konsep lingkungan manakah yang 

memicu terjadinya Sick Building Syndrome?  

a.  Altered environment  

b.  Unaltered environment  

c.  Built environment  

d.  Unnatural environment  

e.  Social environment  

Jawaban: C. Built environment 

2.  Program SDG’s merupakan suatu program kesehatan yang dicanangkan pemerintah 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kelanjutan dari MDG’s. Program 

ini terdiri atas beberapa goals salah satunya yaitu menjamin ketersediaan dan 

pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Pernyataan di atas 

merupakan goals dari SDS’s yang ke….  

a. 5  

b. 6  

c. 7  

d. 8  

e. 9 

Jawaban B. 6 

3.  Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara filosofis ialah Pemikiran dan upaya 

penerapannya untuk menjamin keutuhan dankesempurnaan khususnya tenaga kerja baik 

jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil makmur dan 

sejahtera. Batasan pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berakibat :  

a. Adanya korban yang cidera luka-luka atau meninggal dunia  

b. Adanya kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia  

c. Terganggunya proses pekerjaan walaupun tidak terjadi korban yang cideramaupun 

kerusakan peralatan  

d. Tidak terganggunya proses pekerjaan 

e. Kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia 

Jawaban B. Adanya kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia 



4.  Masyarakat di suatu Desa mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan. 

Diasumsikan mereka mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah tentang pengelolaan 

Sampah dan mempunyai sikap yang negatif tentang sampah. Setelah dilakukan survei 

ternyata menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mereka baik dan sikap yang positif, 

namun tidak tersedia sarana pembuangan sampah. Apa yang harus dilakukan untuk 

membuat masyarakat MAMPU membuang sampah pada tempatnya?   

a. Penyuluhan Pengelolaan Sampah   

b. Menyiapkan Wadah sampah  

c. Memberi Sanksi  

d. Membuat TPA Sampah  

e. Membantu mengumpulkan sampah  

Jawaban B. Menyiapkan Wadah sampah 

5.  Disebuah rumah sakit, terdapat unit pelayanan untuk melakukan tindakan diagnostic 

endoskopi, tenaga medis yang bekerja disana selama lebih dari 7 tahun sering 

mengeluhkan sakit pinggang setelah melakukan tindakan endoskopi tersebut dan 

akhirnya harus selalu sedia alat untuk mengurangi sakit pinggang saat akan melakukan 

tindakan endoskopi. Setelah diusut, ternyata saat melakukan tindakan endoskopi tempat 

tidur pasien terlalu rendah sedangkan tenaga medis harus berdiri, tindakan tersebut 

berlangsung hingga 1 jam dan pasien yang harus diendoskopi selalu banyak. Sakit 

pinggang yang sering dialami oleh tenaga medis disebabkan oleh factor ?  

a. Bahaya Kimia  

b. Bahaya Biologi  

c. Bahaya Biomekanik   

d. Bahaya Fisik/mekanik  

e. Bahaya Sosial-Psikologis  

Jawaban C. Bahaya Biomekanik   

  



Topik 9 (Kelompok 11) 

1. Departemen Kesehatan membagi masalah gizi di Indonesia menjadi tiga, yaitu 

masalah yang sudah dapat dikendalikan, masalah yang belum terselesaikan dan 

masalah baru yang mengancam kesehatan (emerging), masalah gizi yang belum dapat 

diselesaikan adalah : 

a. KVA, stunting dan gizi kurang 

b. Anemia gizi pada anak dan stunting 

c. GAKY, stunting dan obesitas 

d. Obesitas dan stunting 

e. Gizi kurang dan stunting` 

Jawaban: E. Gizi kurang dan stunting 

2. Sebanyak 13 provinsi di Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting dengan 

kategori serius seperti provinsi Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan 

Maluku Utara. Stunting dikatakan masalah kesehatan masyarakat yang serius jika….. 

a. Prevalensi ≥ 10% 

b. Prevalensi ≥ 20% 

c. Prevalensi ≥ 30% 

d. Prevalensi ≥ 40% 

e. Prevalensi ≥ 50% 

Jawaban: D. Prevalensi ≥ 40% 

3. Seorang pasien datang ke puskrsmas dengan keluhan batuk lebih dari tig minggu, 

demm, berat badan menurun, keringat malam, mudah lelah, nafsu makan hialng, nyeri 

dada dan batuk darah. Gejala tersebut meupakan tanda dari suspek penyakit : 

a. Difteri 

b. ISPA 

c. Malaria 

d. TB 

e. DBD 

Jawaban: D. TB 

4. Prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia, baik diisap dalam bentuk rokok maupun 

tembakau kunyah, pada penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat dalam 18 

tahun terakhir. Peningkatan konsusmsi itu diikuti dengan peningkatan penderita 

penyakit paru obstruktif kronik. Apakah yang harus dilakukan untuk menekan rokok 

di usia muda (pemula) ? 



a. Surat edaran tidak melayani BPJS terhadap penyakit akibat merokok 

b. Menaikan harga rokok hingga Rp. 50.000,- per bungkus 

c. Pemasangan gambar seram pada bungkus rokok 

d. Konseling berhenti merokok yang mudah di akses 

e. Kampanye bahaya merokok ke sekolah-sekolah 

Jawaban: E. Kampanye bahaya merokok ke sekolah-sekolah 

5. Faktor risiko Penyakit Tidak Menular adalah suatu kondisi yang secara potensial 

berbahaya dan dapat memicu terjadinya penyakit pada seseorang atau kelompok 

tertentu. Faktor risiko yang dimaksud antara lain kurang aktifitas fisik, diet yang tida 

sehat dan tidak seimbang, merokok dan mengkonsumsi alkohol. 

Termasuk dalam kategori apakah faktor risiko yang di atas ? 

a. Faktor risiko fisiologis 

b. Faktor risiko metabolik 

c. Faktor risiko perilaku 

d. Faktor risiko patologis 

e. Faktor risiko keturunan 

Jawaban: C. Faktor risiko perilaku 

  



Topik 10 (Kelompok 8) 

1. Seseorang yang menggunakan narkotika akan mengalami tahapan kecanduan. 

Kecanduan tidak hanya menyebabkan depresi tetapi juga meresahkan masyarakat. 

Kriminalitas meningkat akibat para pecandu yang menghalalkan berbagai cara untuk 

mendapatkan sumber kesenangan yang menyesatkan. Perilaku kriminal para pengguna 

narkotika ini merupakan salah satu tahapan dari dampak penggunaan narkotika. Apakah 

tahapan yang dimaksud?  

A. Kompulasi  

B. Habituasi  

C. Toleransi  

D. Obsesi  

E. Adiksi  

Jawaban: D. (OBSESI karena pelaku sudah tidak peduli dengan lingkungannya, 

sehingga cenderung merusak dan menggunakan berbagai cara agar dapar 

mendapatkan narkotika) 

2. Telah banyak negara yang peduli akan kesehatan publik. Salah satu bentuk kepedulian 

pemerintah dengan menerapkan kebijakan pembelian rokok menggunakan kartu TASPO 

dan menambah penyebutan kandungan alkohol yang dapat berefek pada kesehatan pada 

kemasan produk. Di Negara manakah kebijakan terkait rokok dan alkohol tersebut 

diterapkan?  

A. Amerika dan Jepang  

B. Amerika dan Australia  

C. Malaysia dan Iran  

D. Thailand dan Australia 

E. Jepang dan Malaysia  

Jawaban: E. (Jepang untuk rokok dan Malaysia untuk alkohol) 

3. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah sebuah kerangka kerja 

bersama yang disusun oleh negara-negara anggota WHO dalam upaya mengendalikan 

tembakau. Sampai dengan Juli 2013, tercatat 177 negara menyatakan sebagai negara 

pihak FCTC ditambah 9 negara yang sudah menandatangani namun masih belum 

meratifikasi FCTC. Negara manakah yang belum meratifikasi FCTC? 

A. Amerika 

B. Jepang 

C. Indonesia 



D. Malaysia 

E. Australia  

Jawaban: C. Indonesia 

4. Berdasarkan laporan global status keselamatan jalan tahun 2015 yang mencerminkan 

informasi dari 180 negara, menunjukkan bahwa di seluruh dunia jumlah kematian lalu 

lintas jalan telah stabil di 1,25 juta per tahun. Kematian tertinggi berada di negara 

berpenghasilan rendah. Dalam tiga tahun terakhir 17 negara telah memiliki undang-

undang yang mengatur penggunaan sabuk pengaman, minuman-mengemudi, kecepatan, 

helm sepeda motor atau pembatasan anak. Apakah hal ini bermanfaat utuk mencapai 

target keselamatan jalan? 

A. Hal ini sangat membantu meringankan mencapai target keselamatan jalan yang 

tercermin dalam Agenda 2030 dan  Target ini baru diadopsi untuk pembangunan 

berkelanjutan guna mengurangi jumlah kematian dan cedera dari lalu lintas jalan 

global crash 2020. 

B. Hal ini tidak  membantu meringankan mencapai target keselamatan jalan yang 

tercermin dalam Agenda 2030. 

C. Target ini baru diadopsi untuk pembangunan berkelanjutan guna mengurangi jumlah 

kematian dan cedera dari lalu lintas jalan global crash 2010. 

D. Hal ini sangat membantu meringankan mencapai target keselamatan jalan yang 

tercermin dalam Agenda 2012. 

E. Hal ini tidak membantu meringankan mencapai target keselamatan jalan yang 

tercermin dalam Agenda 2030. Target ini baru diadopsi untuk pembangunan 

berkelanjutan guna mengurangi jumlah kematian dan cedera dari lalu lintas jalan 

global crash 2010. 

Jawaban: A.  Hal ini sangat membantu meringankan mencapai target keselamatan 

jalan yang tercermin dalam Agenda 2030 dan  Target ini baru diadopsi 

untuk pembangunan berkelanjutan guna mengurangi jumlah kematian 

dan cedera dari lalu lintas jalan global crash 2020. 

5. Konsumsi rokok di Indonesia berdampak signifikan pada tingkat rumah tangga serta 

biaya kehilangan produktifitas (kematian dini, sakit atau kecacatan) mencapai 167,1 

Triliun. Termasuk dalam bidang apakah dampak rokok tersebut? 

A. Kesehatan 

B. Ekonomi 

C. Sosial 



D. Budaya 

E. Psikologis 

Jawaban: B. Ekonomi   

  



Topik 11 (Kelompok 10) 

1. Narapidana perempuan merupakan populasi yang sangat kecil dalam populasi lapas. 

Profil dan latar belakang yang berbeda dari narapidana laki-laki membuat mereka 

dipenjarakan berbeda dari narapidana laki-laki. Di lapas yang kelebihan penghuni dan 

kekurangan staf, perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap kebutuhan psikologis, 

perawatan, kesehatan, dan sosial. Program-program untuk mendapatkan penghasilan dan 

sosialisasi yang diperuntukkan bagi narapidana perempuan pun sering tidak efektif. 

Semua faktor tersebut membuat narapidana perempuan menjadi rentan di dalam lapas. 

Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

a. Karena kepadatan hunian kamar yang padat, pencahayaan yang kurang, serta 

kebiasaan merokok yang tinggi pada perempuan di lapas 

b. Karena sebagian besar perempuan di lapas berasal dari kelompok yang 

termarjinalkan secara sosial dan mungkin terlibat dalam kerja seks atau pemakaian 

narkoba 

c. Karena kurangnya jejaring layanan kesehatan 

d. Karena masih rendahnya dukungan dari donor potensial untuk pembuatan program 

bagi narapidana perempuan 

e. Karena belum adanya umpan balik monitoring dan evaluasi dari program untuk 

narapidana perempuan 

Jawaban: B. Karena sebagian besar perempuan di lapas berasal dari kelompok 

yang termarjinalkan secara sosial dan mungkin terlibat dalam kerja seks atau 

pemakaian narkoba 

2. Persoalan ketenagakerjaan Indonesia belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Masalah 

yang muncul mulai dari rendahnya upah pekerja, klausul kontrak yag tidak jelas, belum 

adanya jaminan sosial, hak cuti, hak pekerja perempuan, masalah PHK dan pesangon, 

waktu kerja melebihi ketentuan dan lainnya menjadi tugas pemerintah dan stake holder 

terkait  untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik.  Peran Pemerintah sangat 

diperlukan  untuk mengintervensi kelompok khusus tersebut. Permasalahan apa yang 

paling tepat terkait hal di atas? 

a. kurangnya kesadaran buruh dan pekerja untuk mendaftarkan diri menjadi peserta 

BPJS ketenagakerjaan. 

b. Kurangnya hubungan dan rendahnya komunikasi yang terjalin antara buruh dan 

pengusaha. 

c. Permasalahan cross cutting issue di dalam dunia ketenagakerjaan. 



d. Buruh dan pekerja yang bekerja mengharapkan upah lembur. 

e. Ekonomi dunia yang melambat mempengaruhi kinerja perusahaan 

Jawaban : C. Permasalahan cross cutting issue di dalam dunia ketenagakerjaan. 

3. Bayi hingga usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko 

gangguan kesehatan yang tinggi, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Untuk usia di 

atas neonatal sampai 1 tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya 

pnemonia dan diare. Upaya apakah yang lebih tepat dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut? 

a. Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) 

b. Pemberian konseling perawatan bayi baru lahir 

c. pemberian ASI eksklusif 

d. mempersiapkan calon ibu agar dapat menerapkan PHBS 

e. pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi 

Jawaban: D. mempersiapkan calon ibu agar dapat menerapkan PHBS 

4. Guna meningkatkan kesejahteraan lansia diperlukan adanya pemenuhan akan suatu tata 

kehidupan dan penghidupan baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin. Program apa yang sesuai untuk hal 

tersebut? 

a. Pemenuhan kebutuhan fisik 

b. Pemenuhan kebutuhan mental 

c. Pemenuhan kebutuhan sosial 

d. Pemenuhan kebutuhan perlindungan hukum 

e. Pemenuhan kebutuhan emosional 

Jawaban: C. Pemenuhan kebutuhan sosial 

5.  Penyandang disabilitas perlu dibantu agar mampu hidup berdampingan di masyarakat, 

seperti perilaku asertif, pelatihan keterampilan kerja, cara berinteraksi dan sebagainya. 

Upaya pemerintah apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? 

A. Memberikan bantuan permakanan ke Panti disabilitas 

B. Bantuan tanggap darurat korban bencana 

C. Memberikan Jaminan sosial penyandang disabilitas berat 

D. Mendirikan loka bina karya untuk penyandang disabilitas 

E. Bantuan sosial bagi organisasi sosial penyandang disabilitas 

Jawaban: D. Mendirikan loka bina karya untuk penyandang disabilitas 

  



Topik 12 (Kelompok 12) 

1. Pemerintah membuat beberapa program terkait dengan kesehatan. Program tersebut 

diantaranya adalah Program Indonesia Pintar, Program Kartu Sehat, Program Indonesia 

Kerja, dan Program Indonesia sejahtera. 

Program diatas merupakan bagian dari kebijakan apa? 

a. RPJMN 2015-2019 

b. RENSTRA 2015-2019 

c. Visi Jokowi-JK 

d. Misi Jokowi-JK 

e. Nawacita 

Jawaban: E. Nawacita 

2. Dalam dasawarsa terakhir, Indonesia sedang menghadapi beberapa permasalahan terkait 

dengan kesehatan. Saat ini penyakit menular seperti malaria, Tuberculosis (TBC), diare 

dan infeksi masih menjadi perhatian serius, Kematian akibat penyakit tidak menular 

seperti Hipertensi, Jantung, Diabetes, dan kanker dari waktu ke waktu menunjukkan 

peningkatan, ditambah dengan munculnya beberapa penyakit baru seperti HIV/AIDs, 

SARS, Aviant Influenza serta H1N1. 

Berdasarkan keterangan diatas, Tantangan apakah yang sedang dihadapi oleh Indonesia 

saat ini? 

a. Double Burden Disease 

b. Triple Burden Disease 

c. Transisi Kesehatan 

d. Transisi Epidemiologi 

e. Transisi Demografi 

Jawaban: B. Triple Burden Disease 

3. Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi 

masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung 

dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. 

Program diatas merupakan bagian dari kebijakan apa? 

a. Nawacita 

b. Visi Jokowi-Jusuf Kalla 

c. RPJMN 2015-2019 

d. Misi Jokowi-Jusuf Kalla 

e. RENSTRA 2015-2019 



Jawaban: C. RPJMN 2015-2019 

4. Transisi kesehatan disebabkan antara lain perubahan-perubahan seperti urbanisasi, 

industrialisasi, peningkatan pendapatan dan tingkat pendidikan, serta berkembangnya 

teknologi kesehatan dan kedokteran di masyarakat. 

Transisi apakah yang sesuai dengan keterangan diatas? 

a. Transisi demografi 

b. Transisi Epidemiologi 

c. Transisi Biologi 

d. Double Burden Disease 

e. Triple Burden Disease. 

Jawaban: A. Transisi demografi 

5. Dalam dua dasawarsa terakhir telah terjadi pergeseran beban penyakit terbanyak di 

Indonesia yang cukup signifikan dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Pada 

era 1990 kasus ISPA, Tuberkulosis dan Diare menempati urutan tiga besar. Namun pada 

era 2010 dan 2015 telah bergeser menjadi Stroke, kecelakaan Lalu lintas dan Penyakit 

Jantung disusuk dengan kanker dan Diabetes. 

Apakah bentuk Fenomena yang sesuai dengan kasus diatas? 

a. Transisi demografi 

b. Transisi Epidemiologi 

c. Transisi Biologi 

d. Double Burden Disease 

e. Triple Burden Disease. 

Jawaban: B. Transisi Epidemiologi 
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KEL. I :  DETERMINAN KESEHATAN (2) 

 

1.  Seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan dibawa oleh ibunya ke RS B yang berjarak lebih dari 30 km dari 

rumah setelah berobat ke Puskesmas A  yang berjarak 10 km dari rumah orang tua bayi tersebut. Bayi 

tersebut mengalami diare lebih dari 3 hari dengan frekuensi 5-6 kali/hari, disertai demam tinggi. Oleh 

Puskesmas A, bayi tersebut sudah diberi obat dan oralit tetapi diare belum berhenti. Kondisi bayi 

tersebut menangis lemah, malas makan dan minum. Dari  anamnesis diketahui bahwa bayi tersebut 

sering diare sejak usia 3 bulan. Bayi tersebut tidak mendapat ASI penuh hanya usia 2 bulan pertama 

sejak lahir dan tidak rutin dikarenakan ibu bekerja. Selama ini hanya diberi susu botol yang tidak 

direbus secara rutin. BB bayi tersebut hanya 7 kg. Berdasarkan kasus diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa determinan kesehatan yang mempengaruhi adalah : 

A. Lingkungan 

B. Perilaku 

C. Pelayanan Kesehatan 

D. Genetik 

E. Herediter 

Jawaban : B. 

 

2.  Derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psycho socio somatic health well being, 

merupakan resultante dari faktor : 

A. Lingkungan 

B. Impersonal 

C. Antisipatif 

D. Naturalistik 

E. Personalistik 

Jawaban: A 

 

3.  Seseorang yang menderita sakit karena pengaruh dari lingkungan merupakan konsep penyebab sakit 

berdasarkan : 

A. Personalistik 

B. Naturalistik 

C. Perilaku 

D. Kebudayaan 

E. Biomedik 

Jawaban: B 

 

4.  Bapak S mengalami fraktur pada humerus sinistra saat dia sedang bekerja di bengkel. Kawan- kawan 

Bapak S menyarankan agar beliau segera pergi ke RS tetapi keluarga lebih memilih membawa Bapak S 

ke Cimande, keluarganya lebih mempercayai pengobatan di Cimande  daripada pengobatan di RS. Dari 

kasus diatas keluarga Bapak S menggunakan : 

A. Konsep sehat sakit 

B. Konsep budaya 

C. Perilaku mencari fasilitas kesehatan 

D. Konsep Ethnomedicine 

E. Konsep religius 



Jawab D 

 

5. Dalam sistem pelayanan kesehatan terdapat upaya kesehatan yang diwujudkan melalui usaha kesehatan 

masyarakat (UKM) dan usaha kesehatan perorangan (UKP). Di bawah ini merupakan contoh yang 

termasuk dalam UKP Strata ke-2 adalah  

A. Klinik Pratama 

B. Puskesmas 

C. Rumah Sakit Kelas A 

D. Rumah Sakit Kelas B 

E. Praktik Dokter Pribadi 

Jawaban: D 

 

KEL. II : KEBIJAKAN KESEHATAN (7) 

 

6. Rumah Sakit sebagai Pihak Pemberi Layanan Kesehatan Lanjutan yang sangat diharapkan 

keberadaannya oleh Masyarakat, dalam kondisi darurat (bencana ) apakah bisa menolak pasien 

dengan alasan tertentu dan alasan kebijakan Rumah Sakit, bila hal tersebut didasarkan UU No 36 

Tahun 2009 tentang UU Kesehatan : 

a. Boleh menolak karena bagian internal otoritas RS  

b. Dibolehkan dengan alasan yang keterbatasan fasilitas. 

c. RS berhak menolak karena kapasitas RS yang tidak memadai. 

d. RS tidak boleh /dilarang menolak memberikan pelayanan medis dalam kondisi darurat 

(bencana) 

e. Semua jawaban diatas salah. 

 

7. Pembagian wilayah pelaksanaan system rujukan. Pembagian wilaayh ini didasarkan atas 

pembagian wilayah secara administrative. Tetapi didasarkan atas lokasi atau mudahnya system 

rujukan itu dicapai. Hal ini untuk menjaga agar pusat system rujukan mendapat arus penderita 

secara merata. Sistem ini disebut dengan : 

a. Regionalisasi 

b. Screening 

c. Rujukan medis 

d. Tingkatan rujukan  

e. Rujukan logistik 

 

8.  Rumah sakit PONEK 24 jam merupakan bagian dari sistem rujukan kegawatdaruratan maternal 

perinatal yang berperan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini yang BUKAN 

merupakan upaya pelayanan PONEK menurut keputusan menteri kesehatan no 1051 tahun 2008 

adalah  

a. Stabilisasi di UGD dan persiapan pengobatan definitif 

b. Pelayanan asuhan kehamilan resiko tinggi 

c. Pelayanan asuhan antenatal resiko tinggi 

d. Penanganan operatif cepat dan tepat 

e. Perawatan intensif ibu dan bayi 



9.  Berdasarkan Permenkes no 59 tahun 2014 tentang Standard Tarif JKN yang menggunakan tarif 

INA CBGs hal ini menimbulkan perubahan beberapa konsekuensi dalam pelayanan di Rumah 

Sakit pada umumnya. INA CBGs merupakan turunan dari sistem case mix yang merupakan sistem 

pengelompokkan diagnosis dan prosedur dengn mengacu pada ciri klinis yang mirip / sama dan 

biaya perawatan yang mirip / sama. Salah satu yang bukan merupakan penyebab terjadinya  fraud 

adalah : 

a. Kompetensi dan pemahaman yang kurang tentang INA CBGs 

b. Perbedaan besar tarif INA CBGs dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit 

c. Meningkatnya inefisiensi dan moral hazard 

d. Ketidaktahuan terhadap resiko hukum 

e. Kurang pengetahuan tentang coding dalam INA CBGs yang memungkinkan salah klaim 

 

10. World Health Organization ( WHO ) menetapkan delapan elemen yang harus tercakup dalam 

menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan yaitu pendekatan holistic, partisipatori, 

kebijakan public yang sehat,ekuitas efisiensi,kualitas pemberdayaan masyarakat dan self-reliant. 

Negara wajib menjamin pelayanan kesehatan setiap warganya tanpa memandang status ekonomi 

ataupun social karena kesehatan merupakan hak asasi manusia hal tersebut merupakan pengertian 

dari elemen apa : 

a. Partispatori 

b. Self-Reliant 

c. Efisiensi 

d. Ekuitas 

e. Kebijakan Publik yang sehat 

 

KEL. III : HAM & KESMAS DAN ETIKA DLM KESEHATAN (3) 

 

11. Seorang wanita, 28 tahun, datang ke dokter umum dengan keluhan tidak haid selama dua bulan 

terakhir. Pasien merasakan muntah setiap pagi. Dari anamnesis diketahui bahwa pasien mengalami 

pemerkosaan oleh teman dekatnya. Pasien tahu bahwa dia hamil berdasarkan tes kehamilan yang 

dilakukannya sendiri. Pasien datang kepada dokter tersebut meminta pengguguran kandungannya. 

Bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut.  

A. Dokter tersebut boleh menggugurkan kandungan  pasien karena pasien adalah korban 

perkosaan 

B. Dokter tersebut boleh menggugurkan kandungan pasien karena pasien baru tidak haid 2 bulan 

sehingga kemungkinan hamilnya kurang dari 6 minggu 

C. Dokter tersebut tidak boleh menggugurkan kandungan pasien karena dia adalah 

seorang dokter umum 

D. Dokter tersebut tidak boleh menggugurkan kandungan karena tidak ada izin dari orang tua 

pasien  

E. Dokter tersebut tidak boleh menggugurkan kandungan karena terikat sumpah dokter 

 

12. Seorang ibu ingin membawa anaknya yang berusia 2 tahun ke puskesmas untuk mendapatkan 

imunisasi tetapi dilarang oleh ayahnya. Bagaimana pendapat Saudara mengenai hal ini dikaitkan 

dengan ilmu kesehatan masyarakat?  



A. Ayah tersebut melanggar hak setiap anak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang 

lebih tinggi untuk terbebas dari penyakit-penyakit yang dapat membunuh 

B. Ayah tersebut berhak untuk melarang karena memiliki hak atas anak tersebut 

C. Ayah tersebut wajib melarang karena masih banyak kontroversi tentang manfaat imunisasi 

pada anak 

D. Ayah tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar hak anak 

E. Ayah tersebut dibenarkan secara hukum untuk melarang ibu membawa anaknya untuk 

diimunisasi karena ayah wajib melindungi anak dari hal-hal yang mungkin dapat 

menyebabkan penyakit karena banyak kasus kecacatan karena imunisasi saat ini 

 

13. Seorang dokter penyakit dalam di sebuah rumah sakit merawat pasien HIV. Tiba-tiba 

manajemen rumah sakit mengeluarkan surat untuk mengeluarkan pasien tersebut dan memecat 

dokter tersebut. Bagaimana pendapat Saudara mengenai hal ini dipandang dari segi ilmu 

kesehatan masyarakat?  

A. Tindakan tersebut tepat karena HIV merupakan penyakit sangat menular dan dapat 

membahayakan pasien lain di rumah sakit tersebut 

B. Tindakan tersebut tepat karena HIV memerlukan tempat rawat khusus 

C. Tindakan tersebut salah karena melanggar hak pasien untuk mendapat perlakuan 

sama  

D. Tindakan tersebut salah karena seharusnya manajemen mengajak dokter yang merawat untuk 

berdiskusi dulu sebelum mengeluarkan surat  

E. Tindakan tersebut salah karena dokter tersebut tidak memiliki keahlian khusus tentang HIV, 

sedangkan dokter yang berhak merawat pasien HIV adalah dokter ahli infeksi 

 

14. Seorang pria berusia 46 tahun merokok di dalam sebuah bis transjakarta. Dia ditegur oleh 

penumpang di sebelahnya dan diminta untuk segera mematikan rokoknya. Pria tersebut marah 

dan merasa hak asasinya sebagai manusia dilanggar. Bagaimana pendapat Saudara bila dikaitkan 

dengan ilmu kesehatan masyarakat?  

A. Pria tersebut benar karena merokok merupakan hak asasi manusia 

B. Pria tersebut boleh merokok di bis transjakarta asalkan asapnya tidak mengenai orang sekitar 

C. Pria tersebut di ruangan khusus untuk merokok di bis transjakarta  

D. Pria tersebut tidak boleh merokok karena melanggar undang-undang kesehatan No. 23 

tahun 2009 pasal 113,114,115, dan 116 

E. Pria tersebut tidak boleh merokok di bis transjakarta karena dapat memicu kebakaran  

 

15. Seorang pejabat negara menganjurkan pemakaian kondom bila akan berhubungan intim dengan 

individu risiko tinggi. Anjuran ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Menurut ilmu kesehatan 

masyakat hal tersebut adalah :  

A. Salah, karena menganjurkan pemakaian kondom tidak akan memutus mata rantai penularan 

penyakit menular seksual 

B. Benar, karena salah satu program pencegahan HIV  adalah kondomisasi 

C. Benar, karena kondom dapat mencegah penularan HIV meskipun belum menjadi program 

pemerintah 

D. Salah, karena melanggar norma-norma agama 

E. Salah, karena seolah-seolah menganjurkan perbuatan berhubungan intim tak resmi 



  

 

 

KEL. IV : SISTEM INFORMASI & INTELEJENSIA KESEHATAN (5) 

 

16. JKN merupakan sistem kesehatan Nasional bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan setinggi-

tingginya. Dalam perannya, BPJS menjadi badan penyelenggara dalam pengendalian mutu dan 

biaya. Pengendalian mutu dan biaya dapat didukung oleh sistem informasi. 

Sistem Informasi bagi BPJS bertujuan untuk :  

a) Memberikan informasi yang bias terkait masalah kesehatan 

b) Dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan terkait program gratis 

pengobatan 

c) Dapat dijadikan sumber data sebagai dasar dalam perekrutan SDM  

d) Memudahkan dalam pemantauan biaya dan jumlah peserta pada sistem JKN 

e) Memberikan informasi berupa program gratis pengobatan untuk kasus penyakit tertentu  

 

17. Memaksimalkan sistem informasi pada JKN dapat menjadikan pekerjaan pelaporan menjadi lebih 

mudah. Data yang dibuat akan lebih baik jika dikumpulkan pada satu tempat agar dapat diolah 

dan digunakan semestinya. 

Penggunaan dan pengolahan data-data yang dimaksud bertujuan untuk : 

a) Menetapkan program pengobatan gratis untuk penyakit tertentu 

b) Sebagai sumber data evaluasi yang dapat diakses setahun sekali 

c) Memberikan kesulitan dalam melihat data Operasional  

d) Menetapkan suatu kebijakan sewaktu-waktu dan terus menerus saat terjadi masalah  

e) Sistem efisien sehingga pelaporan menjadi lebih cepat  

 

18. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang 

digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan 

manajemen kesehatan yang terpadu. 

Secara umum, domain SIK dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan karakteristik integrasi 

sistem informasi (Raghupathi dan Tan,2002). 

Sistem informasi yang mempunyai derajat integritas yang tinggi, salah satunya antara lain : 

a) Sistem informasi rekam medis elektronik  

b) Sistem informasi kesehatan publik  

c) Sistem informasi manajemen 

d) Sistem informasi legislatif  

e) Sistem informasi terkini 

 

19. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh besar dalam semua bidang, 

tak terkecuali bidang kesehatan di mana terdapat proses rekam medis yang disebut rekam medis 

elektronik (Hozinah dalam Adiputra, 2012) 

Menurut WHO, SIK merupakan salah satu dari 6 building blocks atau komponen utama dalam 

sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen tersebut antara lain : 

a) Pelaksanaan survey bidang kesehatan 

b) Sistem pembiayaan kesehatan 



c) Sistem informatika 

d) Bidang bimbingan dan konseling 

e) Pemberdayaan masyarakat 

 

20. Menurut WHO, SIK merupakan salah satu dari 6 building blocks atau komponen utama dalam 

sistem kesehatan di suatu negara. Adapun menurut Sistem Kesehatan Nasional Indonesia yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Nasional adalah : 

a) Sistem gotong royong 

b) SDM ketenagakerjaan 

c) Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan  

d) Kepemimpinan legislatif 

e) Etika, integritas, dan kualitas  

 

 

KEL. V : PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI DLM KESMAS (4) 

Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia mengalami transisi epidemiologis yg signifikan. Di satu sisi, 

Indonesia masih menghadapi penyakit menular yg bebannya cukup besar & di sisi lain juga harus 

berhadapan dg penyakit tidak menular yg bebannya semakin meningkat. Penyakit menular utama 

yg bebannya harus diturunkan antara lain HIV/AIDS, Tuberculosis, Malaria, DBD, Influenza & 

Flu Burung. Sedang penyakit menular yg belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia 

yaitu penyakit tropis terabaikan meliputi kusta, filariasis, leptospirosis, rabies, dll. Penyakit tidak 

menular yang terus meningkat prevalensinya yaitu hipertensi, diabetes, kanker, dan PPOK. 

Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dg pendekatan epidemiologis : 

21. Kusta adalah penyakit menular menahun yang sangat sulit menular. Penyebab Penyakit Kusta 

adalah Mycobacterium Leprae  yang untuk pertama kali ditemukan G.H.Armauer Hansen pada 

tahun1873. M.Leprae hidup intraseluler dan mempunyai afinitas yang besar pada sel saraf 

(Schwan cellI) dan sel dari sisem retikulo endothelial. Waktu pembelahannya sangat lama yaitu 

2-3 minggu. Di luar sel tubuh manusia (dalam kondisi tropis) kuman kusta dari secret nasal dapat 

bertahan sampai 9 hari.  

Berdasarkan faktor agen penyebab Penyakit Kusta termasuk agen? 

A.Biologik 

B.Kimia 

C.Fisika 

D.Mekanik 

E.Nutrisi 

Jawaban : A.Biologik 

 

22. Leptospirosis disebabkan oleh infeksi bakteri leptospira yang dibawa oleh hewan-hewan tertentu. 

Bakteri ini dapat dapat menyebar melalui banjir. Hewan pembawa bakteri leptospira umumnya 

tidak memiliki tanda-tanda sedang mengidap leptospirosis karena bakteri ini dapat keluar melalui 

urine mereka. Leptospirosis umumnya banyak ditemui di area tropis dan subtropis, di mana 

udaranya panas dan lembap yang membuat bakteri ini dapat bertahan hidup lebih lama, seperti 

Tiongkok, India, dan Asia Tenggara. Para pekerja yang sering berurusan dengan hewan juga 



memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi leptospirosis, misalnya seorang peternak, nelayan, 

pekerja di saluran pembuangan limbah, maupun masyarakat di daerah banjir.  

Ukuran frekuensi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian penyakit Leptospirosis 

disuatu daerah adalah ? 

A. Prevalens 

B. Insidens 

C. Odds Ratio 

D. Relative Risk 

E. Risk Difference 

Jawaban : B.Insiden 

 

23. Hipertensi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang menjadi bagian dari 

masalah kesehatan masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Hipertensi dikenal sebagai the silent 

killer yang berdampak pada tingginya angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh 

darah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hipertensi adalah obesitas, umur, ras/etnik, 

pendidikan, pekerjaan, psikososial dan stress, merokok, aktifitas fisik, konsumsi alcohol, 

konsumsi garam berlebih dan hyperlipidemia/hiperkolesterolemia.  Petugas kesehatan di 

puskesmas melaksanakan penyuluhan mengenai Penyakit Hipertensi kepada masyarakat. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan termasuk pencegahan tingkat ? 

A.Primer 

B.Sekunder 

C.Tertier 

D.Primodial 

E.Kuarter 

Jawaban : A.Primer 

 

24. Rabies merupakan salah satu Penyakit Bersumber Binatang yang sangat ditakuti  di Indonesia 

yang dapat menyebabkan kematian dengan CFR (Case Fatality Rate) 100 %. Penyakit ini 

ditularkan dari hewan yang sudah terkena virus Rabies kepada manusia yang disebut dengan Lyssa 

Virus yang dapat menular dengan secara cepat dari hewan pada penderita lain melalui melalui 

saliva (air liur). Seorang mahasiswa FKM Jurusan Epidemiologi Komunitas melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik binatang  memberikan 

vaksinasi pada binatangnya. Penelitian ini membagi menjadi 2 kelompok dimana ada kelompok 

dengan jumlah sampel 130 yaitu pemilik anjing yang tidak memberikan vaksin kepada anjingnya 

dan kelompok dengan jumlah sampel 130 yaitu pemilik anjing yang memberikan vaksin kepada 

anjing. Data diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kuisioner pada responden pemilik 

anjing dan dianalisa univariat, bivariate dan multivariate. Penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa tersebut dapat menggunakan desain peneliian ? 

A.Kros Seksional 

B.Kasus Kontrol 

C.Kohort 

D.Laporan Kasus 

E.Ekologi 

Jawaban : B.Kasus Kontrol 

 



25. Penyakit Rabies merupakan penyakit virus yang mematikan dan telah dilaporkan di lebih dari 150 

negara di dunia termasuk di Indonesia. Bali dan Sulawesi utara merupakan 2 Provinsi dengan 

kasus Lyssa terbesar yaitu 15 kasus dan 28 kasus (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016). 

Pelatihan bagi para petugas kesehatan untuk melakukan tata laksana kasus dam penyuluhan 

kesehatan akan bahaya penyakit Rabies sudah dilakukan. Adapun salah satu cara pencegahan 

penyakit rabies yang bisa dilakukan adalah...... 

A. Memberikan vaksinasi pada hewan peliharaan dan manusia yang berisiko tinggi 

B. Menyuntikkan SAR (Serum Anti Rabies) 

C. Mencuci luka dengan sabun 

D. Memberikan vaksin anti rabies dengan metode 2-1-1 

E. Mengurung hewan peliharaan 

Jawaban  : A 

 

 

KEL. VI : PENDEKATAN BIOSTATISTIK DLM KESEHATAN (6) 

26. Sejarah penggunaan biostatistik dalam masyarakat diawali oleh raja Henry VII di Inggris yang 

menggunakan untuk pencatatan kematian pada tahun 1532. Kemudian Jhon Snow (1813-1858), 

mencoba membuktikan secara statistik penyebaran wabah penyakit kolera diakibatkan karena 

saluran pembuangan kotoran dan sistem pengairan yang kuang baik. Dan pada tahun 1880 

dikembangkan konsep populasi berisiko yang terkenal dengan metode pemilihan kasus control.  

Konsep ini dikembangkan oleh… 

A. Raja Henry VII (1532) 

B. John Graunt (1620-1674) 

C. John Snow (1813-1858) 

D. William Farr (1880) 

E. Raja Louis (1454)  

 

27. Memilih jenis uji statistik sangat tegantung dari jenis variabel yang dianalisis; jenis data, dependen 

atau independen; jenis distribusi data populasi, mengikuti distribusi normal atau tidak normal; dan 

yang ingin diperoleh dari suatu uji statistik, sebagai contoh untuk mengetahui perbedaan dua mean 

akan berbeda dengan uji statistik untuk mengetahui perbedaan proporsi/persentase. Uji apakah 

yang harus dipilih pada suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan 

tinggi badan pada tiga kelompok? 

A. Uji T Independen 

B. Uji T dependen 

C. Uji Chi Square 

D. Uji Korelasi   

E. Uji Anova  

 

28. Mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah-masalah kesehatan yang terdapat 

di dalam berbagai kelompok masyarakat merupakan salah satu peran biostatistik dalam kesehatan 

masyarakat. Contoh penggunaan biostatistik untuk mengetahui status kesehatan masyarakat 

adalah: 



A. Kualitas air sungai ciliwung berdasarkan parameter fisik, kimia dan bakteriologis (fecal 

coli) dibandingkann dengan pergub no. 582/1995 rata-rata telah melebihi baku mutu, 

kecuali konsentrasi TDS pada peruntukan golongan B dan konsentrasi phospat di titik 1.  

B. Tingginya konsentrasi parameter kimia diduga karena banyaknya aktivitas manusia 

disepanjang sungai (penduduk, industri, pertanian dan lain-lain) yang membuang 

limbahnya ke sungai. Sedangkan tingginya parameter bakteriologis fecal coli disebabkan 

karena banyaknya warga yang tinggal di DAS Ciliwung selama tahun 2000-2010 

cenderung mengalami peningkatan. 

C. Debit air sungai ciliwung selama tahun 2000-2010 cenderung mengalami peningkatan 

D. Hasil uji statistik tingkat pendidikan ibu dengan kejadian penyakit diare di suatu 

daerah, diperoleh nilai p = 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat 

kepercayaan 95% ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu balita dengan 

kejadian penyakit diare.  

E. Indeks pencemaran sungai ciliwung di daerah hulu tergolong cemar ringan sampai sedang, 

di daerah tengah cemar sdang sampai berat dan di daerah hilir tergolong cemar sedang 

sampai berat 

 

29. Agar data yang telah didapat dapat disajikan sehingga mampu memberikan informasi dan 

bermanfaat untuk ditindaklanjuti baik berupa perbaikan, pengambilan keputusan/kebijakan atau 

bahkan menghasilkan teori baru, harus diolah dan dinalisis  terlebih dahulu. Contoh penyajian data 

berikut berbentuk:  

 

A. Tabel 

B. Grafik Histogram 

C. Grafik Poligon 

D. Tulisan  

E. Grafik Diagram Pie 

 

30. Tantangan dalam penerapan pendekatan biostatistik dalam kesehatan masyarakat di Indonesia 

antara lain: kondisi geografis Indonesia, kualitas pengambilan sampling, tantangan dari 

responden, kesalahan pengukuran, kualitas surveyor, dan pemilihan metode statistik. Berikut 

merupakan sikap reponden yang menjadi tantangan dalam suatu pengumpulan data di masyarakat:  
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A. Responden merasa terganggu dengan adanya informasi yang dirasa menyerang 

dirinya atau kepentingannya, sehingga responden menolak bekerjasama dalam 

penelitian.  

B. Ketidakakuratan dalam mencatat respon yang diberikan responden karena kelemahan 

instrumen dalam memiliki pokok pertanyaan. 

C. Pengambilan sampel yang berulang-ulang. 

D. Kesalahan pembantu peneliti/surveyor dalam menyampaikan konsep dan definisi, pada 

saat wawancara dengan responden.  

E. Kesalahan responden dalam memilih metode statistik. 

 

KEL. VII : PENDEKATAN ILMU SOSIAL DLM KESMAS/ASPEK SOSIAL (9) 

 

Keberhasilan pembangunan kesehatan ditandai dengan lingkungan yang kondusif, perilaku 

masyarakat yang proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah terjadinya 

penyakit serta pelayanan kesehatan yang berhasil dan berdaya guna tersebar merata di seluruh wilayah 

Indonesia. Namun dalam kenyataannya hal ini masih jauh dari yang kita harapkan. Permasalahan 

kesehatan masih banyak terjadi. Beberapa contohnya antara lain penyakit DBD, flu burung, AIDS, 

TBC, kusta dan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. 

31. Mengapa penyakit DBD, flu burung, AIDS, TBC, kusta, meskipun sudah ditangani namun 

belum sepenuhnya hilang dari masyarakat : 

A. Jumlah tenaga kesehatan belum mencukupi kebutuhan kesehatan masyarakat 

B. Fasilitas kesehatan belum merata dan memadai 

C. Faktor perilaku masyarakat yang memiliki kesadaran kesehatan masih rendah 

D. Pemerintah belum optimal menyediakan sarana kesehatan 

E. Jumlah dokter spesialis belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat 

 

32. Dari sisi kebijakan, hal apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengatasi pencemaran 

lingkungan? 

A. Membuat aturan perundangan yang mengatur pengolahan limbah oleh perusahaan/pabrik 

(AMDAL) 

B. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah secara efektif  

C. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun 

D. Memperketat ijin perusahaan 

E. Menggunakan bahan yang bisa didaur ulang dan berperan serta untuk mengolah limbah 

secara efektif 

 

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan, menurut H. Ray Elling (1970) adalah self 

consept dan image kelompok. Self consept ditentukan oleh tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang 

kita rasakan terhadap diri kita sendiri, terutama bagaimana kita ingin memperlihatkan diri kita kepada 

orang lain. Image kelompok adalah persepsi individu yang ditentukan oleh image yang dimiliki oleh 

kelompok. 

33. Kebiasaan merokok seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Hal  ini termasuk dalam konsep 

: 

A. Self image 

B. Image kelompok 



C. Self image dan image kelompok 

D. Kepuasan individu 

E. Eksistensi individu 

 

34. Ingin membentuk keluarga kecil dengan mengikuti program Keluarga Berencana karena adanya 

pengalaman masa lalu hidup berkekurangan dengan jumlah anggota keluarga yang besar 

merupakan konsep : 

A. Self image 

B. Image kelompok 

C. Self image dan image kelompok 

D. Self perception 

E. Mekanisme trauma 

 

Menurut Notoatmojo (2007), masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang merupakan 

results dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, sosial 

budaya, perilaku,populasi penduduk, genetika dan sebagainya. Derajat kesehatan masyarakat 

merupakan hasil dari 4 faktor : 

 environment 

 behavior 

 herediter yang dipengaruhi populasi dan distribusi penduduk  

 healthcare service berupa program kesehatan yang bersifat promotif, preventif dan kuratif. 

35. Dari 4 faktor di atas, faktor manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap tinggi 

rendahnya derajat kesehatan masyarakat? 

A. Environment dan behavior 

B. Herediter dan environment 

C. Herediter dan healthcare 

D. Environment dan herediter 

E. Herediter dan behavior 

 

KEL.VIII : KES. LING. KERJA DAN KES. GLOBAL/KES. KERJA (8) 

 

36. Seorang Wanita 35 tahun, datang ke RS X dengan keluhan batuk 3 minggu,yang disertai sesak 

penurunan berat badan, nafsu makan berkurang, keringat malam. Dokter di RS tersebut 

mendiagnosa berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, rontgent dan pemeriksaan dahak. Pasien 

didiagnosa dengan Tuberkulosis Paru. Pasien tersebut di terapi dengan pengobatan TB di 

Poliklinik TB DOTS. Berikut dibawah ini yang menjadi strategi pelayanan TB DOTS adalah :  

a. Komitmen Politis, dengan mengutamakan penurunan dan kesinambungan pendanaan 

b. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang tidak terjamin mutunya 

c. Pengobatan yang standar, dengan supervise dan dukungan bagi keluarga 

d. Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang bukan menjadi kunci utama 

e. Sistem Monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap 

hasil pengobatan pengawas makan obat dan kinerja program 

 

37. Seorang pria, usia 40 tahun, datang ke dokter dengan keluhan sesak nafas sejak 3 bulan yang lalu 

dan bertambah berat sejak 1 bulan terakhir. Pasien mengatakan bahwa terdapat batuk yang hilang 



timbul sejak 1 tahun yang lalu. Riwayat alergi dan asma disangkal. Pasien bekerja sebagai pekerja 

pabrik semen dan tinggal di rumah kontrakan sekitar pabrik. Menurutnya, beberapa teman 

kerjanya juga mengalami keluhan yang sama. Apakah factor yang menyebabkan terjadinya 

masalah kesehatan pasien ini? 

a. Asap pabrik 

b. PHBS buruk 

c. Penggunaan APD yang tidak baik 

d. Terjadi atopi pada pasien 

e. Bau bahan baku semen 

 

38. RS X melaporkan adanya larva cacing pada sumber air didaerah tersebut. Larva tersebut dapat 

masuk ke kulit pendudukan yang kebetulan berada di air dan menyebabkan penyakit 

schistosomiasis. Apakah jenis penyakit melalui air yang paling tepat?  

a. Water borne disease 

b. Water privation disease 

c. Water based disease 

d. Water related disease 

e. Water dispersed infection 

 

39. Seorang pasien dirawat di RS selama beberapa hari, penyakit lain muncul diduga infeksi 

nosocomial yang didapat di RS. Penyebab utama timbulnya penyebaran infeksi di rumah sakit 

adalah karena kegagalan petugas dalam :  

a. Penggunaan APD 

b. Hand Hygiene 

c. Sterilisasi alat 

d. Edukasi pasien 

e. Desinfeksi alat 

 

40. Seorang pasien datang ke poliklinik paru RS X, karena pasien tidak mengalami perbaikan setelah 

menjalani pengobatan TB paru dengan OAT Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide dan Etambutol 

selama 3 minggu. Pasien diperiksakan dahak kembali dan dinyatakan bahwa kuman tidak 

mengalami perbaikan. Pada kondisi tersebut diatas pasien termasuk dalam kondisi berikut 

dibawah ini : 

a. Tb ekstra paru 

b. Tb Resisten ganda primer 

c. Tb Resisten ganda sekunder 

d. Tb Kelenjar 

e. Bukan Tb 

 

KEL. IX : MASALAH KES. UTAMA/SEJARAH KESMAS (1) 

 

41. Rendahnya derajat kesehatan Masyarakat Indonesia yang terlihat dari tingginya angka kesakitan 

dan kematian pada sejumlah kasus penyakit tertentu membuktikan bahwa sistem kesehatan di 

Indonesia masih lemah. Salah satunya adalah angka kejadian penyakit Hypertensi yang 

merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada masyarakat didunia. Penyakit ini disebut 



juga the silent killer. Prevalensi hipertensi di indonesia telah mencapai angka 31, 7% semua 

penduduk. 

Hal di bawah ini menyebabkan angka kejadian penyakit hypertensi terus mengalami peningkatan 

per tahunnya meskipun telah banyak dilakukan intervensi di masyarakat. Kecuali : 

a. Fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau 

b. Pola hidup yang masyarakat kurang sehat 

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hypertensi 

d. Pengaruh kebijakan kesehatan suatu daerah 

e. Tidak adanya informasi kesehatan di daerah 

 

42. Resiko paling akbar di dunia atau terutama di negara berkembang pada dua dekade yang akan 

datang adalah epidemik hipertensi. Mengapa? Karena hanya smart governments dengan iklim 

regulasi yang sehat yang mampu secara dini mendeteksi dan mengelola resiko-resiko ini.  

Apa peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan mengelola angka kejadian 

hypertensi, kecuali? 

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada penderita hypertensi 

b. Promosi kesehatan secara berkesinambungan dan terprogram 

c. Pembagian JKN secara merata kepada KK miskin 

d. Membentuk relawan hypertensi 

e. Informasi yang benar tentang penyakit hipertensi 

 

43. Secara garis besar transisi epidemiologi ditandai dengan perubahan pola penyakit dan kematian 

yang semula didominasi oleh penyakit infeksi beralih ke penyakit non infeksi (non-communicable 

disease) atau penyakit tidak menular. Faktor risiko penyakit tidak menular dipengaruhi oleh 

kemajuan era globalisasi yang telah mengubah cara pandang penduduk dunia dan melahirkan 

kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan gaya hidup sehat. Berikut ini adalah pola hidup 

sebagai upaya yang dapat menurunkan kejadian penyakit tidak menular, kecuali... 

a. Mengurangi aktivitas fisik 

b. Rajin berolahraga. 

c. Mengurangi tingkat stress. 

d. Mengurangi konsumsi lemak. 

e. Pengaruh lingkungan tempat tinggal 

 

44. Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembangunan di bidang kesehatan diharapkan 

akan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dapat 

dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara memadai. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat.  

Apa kaitan teori Blum yang mempengaruhi status kesehatan suatu masyarakat?  

a. Perilaku, Lingkungan, Kebijakan, Prevalensi Penyakit 

b. Status Ekonomi, Genetika, Lingkungan, Makanan 

c. Perilaku, Lingkungan, Genetika, Pelayanan Kesehatan 

d. Pelayanan Kesehatan, Kebijakan, Perilaku, Daya Tahan Tubuh 

e. Pelayanan Kesehatan, Genetika, Perilaku, Status Ekonomi 

 



45. Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi Diabetes Melitus (DM) di 

Indonesia mencapai 21,3 juta orang (Diabetes Care, 2004). Sedangkan hasil Riset kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok 

usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah pedesaan, 

DM menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%. Berdasarkan data diatas strategi yang efektif perlu 

dilakukan secara terintegrasi dan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali ? 

a. Melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor termasuk swasta 

b. Pengembangan kemitraan dengan berbagai unsur di masyarakat dan lintas sektor yang terkait 

dengan DM di setiap wilayah 

c. Pemahaman faktor risiko DM oleh para pemegang program, pendidik, edukator maupun kader 

kesehatan di masyarakat sekitarnya. 

d. Sosialisasi tentang DM dari petugas kesehatan dan pelayana kesehatan yang memadai 

e. Mengatur pola makan setiap individu 

 

KEL X : PENCEGAHAN & KONTROL BAHAYA KES. PUBLIK (11) 

 

Sebagaimana kita ketahui, dampak negatif dari aspek kesehatan lingkungan, sebuah sarana 

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit juga dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan. 

Kondisi ini terutama jika limbah yang dihasilkan sebagai akibat aktifitas pelayanan kesehatan tidak 

dikelola dengan baik. Sebagaimana diungkapkan Said (1999), rumah sakit dalam menjalankan 

fungsi operasionalnya menghasilkan limbah, baik itu limbah domestik, limbah padat, limbah cair 

dan limbah gas serta limbah radioaktif. 

46. Kondisi diatas disebabkan karena berbagai kegiatan di rumah sakit berpotensi menghasilkan 

berbagai karakteristik dan jenis limbah. dan berpotensi menghasilkan dampak yang digolongkan 

sebagai limbah yang mengandung B3, yang berbahaya terhadap kehidupan manusia.  

Apakah yang dimaksud limbah B3? 

A. Bahan Berbahaya dan Beracun  

B. Bahan Berbahaya dan Bau 

C. Bahan Berbahaya dan Beresiko tinggi 

D. Bahan Bio-hazard dan Biokimia 

E. Bahan Bio-hazard dan Bau 

Jawaban : A 

 

47. Sebagaimana diperkirakan WHO (1999), bahwa sekitar 10%-25% limbah yang dihasilkan oleh 

rumah sakit merupakan limbah yang telah terkontaminasi oleh infectious agent dan potensial 

mambahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kejadian infeksi nosokomial, juga sering 

terjadi di Rumah Sakit.  Sebagai contoh, keberadaan alat suntik jika pengelolaan pembuangannya 

tidak benar, berpotensi besar dapat menularkan penyakit kepada pasien lain, pengunjung rumah 

sakit dan puskesmas, petugas kesehatan, maupun masyarakat umum. Dan didalam melakukan 

fungsinya, rumah sakit menghasilkan berbagai buangan dan sebagian daripadanya merupakan 

limbah berbahaya dan beracun, diantaranya adalah, kecuali …. 

A. Limbah infeksius, yang terdiri atas exkreta, spesimen laboratorium bekas balutan, jaringan 

busuk dan lain-lain. Limbah tajam, yang terdiri atas pecahan peralatan gelas seperti 

thermometer, jarum bekas dan alat suntik, limbah plastik, bekas kemasan obat dan barang, 

cairan infus, spuit sekali pakai/disposable perlak. 

http://www.indonesian-publichealth.com/kesehatan-lingkungan-2/


B. Limbah non infeksius, seperti bungkus handscoon, bungkus disposable, bungkus makanan 

dan minuman, serta kantong plastic bekas obat. 

C. Limbah jaringan tubuh, seperti sisa amputasi, plasenta yang tidak etis dibuang sembarang. 

D. Limbah sitotoxik, yakni sisa obat pembunuh sel yang digunakan untuk mengobati penyakit 

kanker. 

E. Limbah kimia dari laboratorium, rumah obat. Limbah radioaktif, limbah cucian pakaian, 

limbah dapur dan limbah cair domestik. 

Jawaban : B 

 

48. Tindakan pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pengelolaan limbah cair adalah 

tindakan pencegahan. Tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk pengurangan volume atau 

bahaya dari limbah yang dikeluarkan ke lingkungan. Tindakan itu dikenal dengan istilah minimasi 

limbah. Minimasi meliputi beberapa tindakan dengan urutan prioritas sebagai contoh adalah 

dengan mendesinfeksi dan mencuci instrumen bedah, seperti gunting dan pinset merupakan 

tindakan pada :  

A. Reduksi pada sumbernya (reduce) 

B. Pemanfaatan limbah yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali (reuse) 

C. Daur ulang (recycling) dan pemulihan kembali (recovery) 

D. Pengolahan limbah 

E. Pembuangan limbah cair sisa pengolahan. 

Jawaban : B 

 

49. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau nukan tanaman baik sintesis maupun semi 

sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkannya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan 

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan menjadi beberapa golongan. UU No. 35 

tahun 2009 membagi narkotika menjadi beberapa golongan yaitu.. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 Jawaban : C  

 

50. Tembakau merupakan masalah kesehatan masyarakat yang paling penting dan paling dihindari di 

dunia. Pada abad terakhir, tembakau telah menewaskan 100 juta orang terutama di negara-negara 

maju, dan bisa membunuh 1 miliar orang pada abad ini, terutama di negara berpenghasilan rendah 

dan menengah.  Saat ini, tembakau membunuh 5,4 juta orang setiap tahun. Kecuali tindakan segera 

diambil, tembakau akan membunuh 8 juta orang per tahun pada 2030 dan 80 persen dari mereka 

akan berada di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, WHO pada tahun 2008 mencanangkan 

kebijakan terkait dengan tembakau yang disebut dengan WHO MPOWER. Berikut ini adalah yang 

termasuk dalam kebijakan tersebut adalah … 

A. Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, Raise 

B. Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, Refuse 



C. Monitor, Protect, Object, Want, Emerge, Refuse 

D. Monitor, Protect, Object, Want, Emerge, Raise 

E. Monitor, Protect, Object, Want, Emerge, Reduce  

Jawaban : A 

 

KEL. XI : INTERVENSI PADA KEL. KHUSUS /GIZI (12) 

 

51. Kelompok khusus adalah sekelompok masyarakat atau individu yang karena keadaan fisik, mental 

maupun sosial budaya dan ekonominya perlu mendapatkan bantuan, bimbingan dan pelayanan 

kesehatan serta asuhan keperawatan, karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka dalam 

memelihara kesehatan dan keperawatan terhadap dirinya sendiri. 

Yang menjadi prinsip dasar dalam perawatan kelompok khusus adalah: 

a. Tidak menekankan kepada upaya preventif dan promotif tetapi lebih kepada upaya kuratif dan 

rehabilitatif 

b. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelompok khusus dalam meningkatkan 

kesehatan mereka sendiri 

c. Pendekatan tidak secara menyeluruh menggunakan proses keperawatan secara konsisten dan 

berkesinambungan 

d. Tidak melibatkan peran serta aktif petugas panti, kader kesehatan dan kelompok sebagai 

subjek maupun objek pelayanan 

e. Melakukan rujukan medik dan kesehatan 

 

52. Puskesmas A berencana akan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sasaran 

ibu hamil, bayi, balita dan lansia dengan tujuan agar mereka sebagai kelompok berisiko dapat 

diminimalisir risiko kejadian penyakit terhadap mereka. Jenis pelayanan kesehatan yang 

dilakukan adalah? 

a. Penyuluhan 

b. Rehabilitatif 

c. Kuratif  

d. Preventif 

e. Promotif 

 

53. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan/ pemeriksaan untuk menemukan secara dini 

adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan 

secara dini penyimpangan/masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah 

dilakukan, tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan/ intervensi 

yang tepat, terutama ketika harus melibatkan ibu/ keluarga. Bila penyimpangan terlambat 

diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh 

kembang anak.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, jenis deteksi dini yang harus dilakukan pada anak adalah:  

a. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, perkembangan dan mental emosional 

b. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, perkembangan dan bahasa 

c. Deteksi dini penyimpangan perkembangan, motorik dan sensorik 

d. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, sensorik dan mental emosional 

e. Deteksi dini penyimpangan perkembangan, motorik dan mental emosional 



 

54. Usia lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 

enam puluh sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan 

psikologis yang semakin menurun. Indonesia telah memiliki berbagai program untuk menjamin 

kesejahteraan lansia. Salah satunya adalah pemenuhan akan suatu tata kehidupan dan 

penghidupan baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir dan batin. Ini adalah termasuk pemenuhan :  

a. Pemenuhan kebutuhan fisik (pangan, sandang, papan) 

b. Pemenuhan kebutuhan mental 

c. Pemenuhan kebutuhan sosial 

d. Pemenuhan kebutuhan perlindungan hukum 

e. Pemenuhan kebutuhan spiritual 

 

55. Program-program kesejahteraan lansia dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut, 

salah satunya adalah: 

a. Lansia harus mendapatkan tempat yang dihormati dan dibahagiakan 

b. Keluarga bukan merupakan wahana pelayanan yang terbaik bagi lansia untuk menjalani 

kehidupan sampai akhir nyawanya 

c. Pemberian perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan lingkungan merupakan faktor 

tambahan  

d. Pelayanan dalam panti merupakan upaya yang harus dilakukan pada lansia 

e. Pemberian pendidikan dan melakukan perawatan sesuai kebutuhan lansia 

 

KEL. XII : FUNGSI-FUNGSI KESMAS (10) 

 

56. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 penduduk di suatu RW di dapatkan data bahwa 7 orang 

mengatakan sebelum makan jarang cuci tangan dan 8 orang mengatakan tidak pernah memakai 

sabun saat mencuci tangan, mereka mengatakan selama ini belum pernah mendapatkan informasi 

tentang cara mencuci tangan yang benar dari petugas kesehatan. Apakah prioritas intervensi yang 

akan dilakukan? 

A.    Kemitraan 

B.     Proses kelompok 

C.     Tindakan mandiri 

D.    Promosi kesehatan 

E.     Pendidikan kesehatan 

 

57. Survey yang di lakukan terhadap suatu RW di dapatkan data lansia dengan hipertensi ringan 

61,4%, sedang 27,7 %,  berat 8,9%, dan gemuk 2% dari 78 lanisa.sikap lansia terhadap perawatn 

hipertensi seperti diet hipertensi cukup baik sebesar 85%, kontrol kesehatan cukup baik 75% akan 

tetapi aktifitas fisik atau olahraga hanya di lakukan sebanyak 5%. Hasil wawancara terhadap 10 

lansia mengatakan keinginan untuk di fasitasi dalam kegiatan olahraga. Bagaimana program 

kesmas yang tepat berdasarkan kasus tersebut? 

A.    Kolaborasi denagn instruktur seman aerobic 

B.     Penyuluah kesehatan tentang hipertensi pada lansia 

C.     Penyuluahn kesehatan tentang hipertensi perawatan hipertensi pada lansia 



D.    Melakukan advokasi kepada pihak kelurahan untuk pembuatan gedung olahraga 

E.    Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk melakukan senam lansia secara 

terjadwal. 

 

58. Berdasarkan pengkajian terdapat 10 lansia yang mengalami gastritis di suatu  RW. Ditemukan 

bahwa delapan diantaranya mengatakan kalau sedang stress, gastritisnya kambuh dan belum 

mengetahui bangaimana caranya untuk mengendalikan stress supaya gastritisnya kambuh. 

Bagaimana program intervensi yang tepat untuk kasus tersebut ? 

A. Senam lansia 

B. Senam pernafasan. 

C. Manejemen strees 

D. Pendidikan Kesehatan 

E. Terapi altivitas kelompok 

 

59. Seorang perawat melakukan pengkajian pada masyarakat di suatu desa, di peroleh data amgka 

kesakitan ISPA 42%, hipertEnsi 30%, penyakit kulit 15%, tb paru 6%, jantung 4%, penyakit 

tulang dan sendi 10%. Data cara pengolahan sampah masyarakat 75% dibakar, dan data kandang 

ternak yang menempel rumah 51% dari semua yang memiliki hewan ternak. Bagaimana masalah 

kesehatan pada masyarakat di atas? 

A. Tingginya angka kesakitan masyarakat. 

B. Kandang ternak yang tidak sehat 

C. Pengolahan sampah yang tidak sehat 

D. Resiko terjadinya peningkatan kesakitan ispa. 

E. Resiko peningkatan angka kesakitan hipertensi dan penyakit kulit. 

 

60. Masyarakat suatu desa berada di sekitar perusahaan pengolahan tahu yang mengekluarkan bau 

tidak sedap. Masyarakat sering mengeluh adanya gangguan pernapasan akibat bau yang 

ditimbulkan oleh masyarakat tersebut. Data menunjukan angka kesakitan ispa 35%, asma 2%. 

program strategi yang pertama direncanakan ? 

A.    Kemitraan 

B.     Bina suasana 

C.     Proses kelompok 

D.    Pendidikan kesehatan 

E.     Pemberdayaan masyarakat 
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I. SISTEM KESEHATAN NASIONAL 

1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam 

satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam 

kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar 1945. Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks 

Pembangunan Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan 

sosial, seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, 

distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, dan 

kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut. Sistem Kesehatan Nasional 

disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar 

yang meliputi: 

a. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata 

b. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat 

c. Kebijakan pembangunan kesehatan 

d. Kepemimpinan 

e. Semua Benar 

Jawaban : E 

2. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan 

oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara 

sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Landasan Sistem Kesehatan Nasional meliputi: 

a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila. 

b. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, khususnya: Pasal 28 A, 28 H ayat (1) dan 

ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1) 

c. Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. 

d. A dan B benar 

e. Semua Benar 

Jawaban : E 

 



3. Terwujudnya keadaan sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, 

tetapi juga tanggung jawab sektor terkait, misalnya sistem pendidikan nasional 

(SISDIKNAS). Dalam penyelenggaraaan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, 

SKN bersinergis dengan sistem nasional lainnya. SKN juga mencakup beberapa sistem. 

Urutan kedudukan sistem upaya kesehatan dalam sistem ketahanan nasional dari 

urutan terendah adalah : 

a. Sub Sistem Upaya Kesehatan - SKN – SISDIKNAS – Sistem Ketahanan Nasional 

b. SKN – Sub Sistem Upaya Kesehatan - Sistem Ketahanan  Nasional – SISDIKNAS 

c. SISDIKNAS – SKN – Sistem Ketahanan Nasional - Sub Sistem Upaya Kesehatan 

d. Sistem Ketahanan Nasional - SISDIKNAS – SKN - Sub Sistem Upaya Kesehatan 

e. Sub Sistem Upaya Kesehatan – SISDIKNAS – SKN - Sistem Ketahanan  Nasional 

Jawaban : A 

4. Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yg mendasar baik 

eksternal maupun internal. Penyusunan SKN baru disesuaikan dengan  SKN sebelumnya 

dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat 

dipergunakan sebagai landasan, arah, dan pedoman penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat, provinsi, 

kab/kota ) serta pihak-pihak lainnya. Peyesuaian SKN pada umumnya dilihat 

berdasarkan analisis situasi dengan indikator : 

a. Angka Kematian IBU (AKI), AKB, dan UHH 

b. Cakupan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan 

c. Cakupan Upaya Pelayanan Kesehatan 

d. AKI, AKB, Cakupan Pelayanan Kesehatan 

e. AKI, Angka Balita Gizi Buruk, cakupan imunisasi 

Jawaban : A 

5. Dalam perkembangannya, SKN mengalami beberapa perubahan dalam subsistem karena 

perkembangan pembangunan hasil dan pendekatan manajemen. Pada SKN 2012, subsistem 

yang baru adalah : 

a. Pembiayaan Kesehatan 

b. Penelitian dan pengembangan kesehatan 

c. Farmasi dan Alkes 

d. Manajemen & Informasi 

e. Pemberdayaan Masyarakat 



Jawaban : B 

 

II. HAM DAN KESEHATAN , TERMASUK ISU ETIKA DALAM KESMAS 

1. Tidak terpenuhinya hak ODHA dalam akses pengobatan dan pelayanan kesehatan dalam   

menjalani kehidupan social dan dalam menerima pelayanan kesehatan, ODHA sering kali 

menerima diskriminasi karena penyakit HIV/AIDS masih dianggap sebagai penyakit yang 

berhubungan dengan moral negative. Berikut adalah hak ODHA antra lain kecuali : 

a. Mendapat perawatan yang sesuai dan tidak dibeda-bedakan 

b. Mengatakan kepada Dokter jika tidak mengerti kondisi dan cara perawatan diri dan 

meminta penjelasan 

c. Mendapatkan keterangan yang jelas berkaitan dengan keadaan kesehatan dan cara 

perawatannya 

d. Dijamin kerahasiannya 

e. Tidak dihakimi karena keadaan kesehatan, keluhan dan pertanyaan 

Jawaban : B 

2. Saat ini masih banyak kelompok-kelompok yang kontra terhadap imunisasi dengan berbagai 

macam alasan, mulai dari alasan agama bahkan alasan medis. Kemungkinan kelompok kontra 

tersebut didasari karena kurangnya pengetahuan tentang imunisasi ataupun mengikuti betita-

berita yang tidak benar yang beredar di kalangan mereka. Sebagai seorang kader kesehatan, apa 

yang dapat anda lakukan? 

a. Menjamin ketersediaan dan kecukupan vaksin 

b. Memberikan akses kepada masyarakat dan swasta 

c. Memberikan informasi lisan, mengajak ibu-ibu dan mempengaruhi mereka agar 

melakukan imunisasi 

d. Melakukan sosialisasi melalui media televisi 

e. Melaksanakan imunisasi sesuai standar 

Jawaban : C 

Untuk soal nomer 3 dan 4 

Aborsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya 

melanggar Hak-hak seorang janin untuk tetap hidup didalam rahim seorang ibu. Di negara 

berkembang seperti Indonesia hukum aborsi masih menjadi pro dan kontra untuk ditegakkan dan 

dilaksanakan. 



3. Di dalam undang-undang tentang kesehatan, aborsi dapat dilakukan dengan syarat sebagai 

berikut :  

a. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untuk itu.  

b. Dengan persetujuan ibu/suami/keluarga  

c. Pada sarana kesehatan yang tertentu  

d. Menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janin 

e. Semua pernyataan di atas benar  

Jawaban : E 

4. Aborsi pada wanita korban pemerkosaan dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan yang di 

tentukan undang-undang. UU yang mengatur hal tersebut adalah  

a. UUD 1945  

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

c. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

d. UU No.29 tahun 2004 tentang praktik kesehatan  

e. UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan  

Jawaban : C 

5. Mengenai masalah HAM telah diatur dalam beberapa Undang-undang yang merupakan 

pedoman dalam penyelesaian permasalahan kesehatan masyarakat dan sebagai dasar 

pembuatan program-program penurunan angka kejadian aborsi di Indonesia. Berikut ini yang 

bukan merupakan program-program  yang dapat mengatasi aborsi di Indonesia adalah.... 

a. Penyuluhan mengenai program Keluarga Berencana 

b. Program pendidikan seksual sejak dini 

c. Penerapan hukum pidana 

d. Penerapan hukum social 

e. Promosi kesehatan 

Jawaban : D 

III. SISTEM INFORMASI DAN INTELIGENSIA KESEHATAN 

1.  Sistem informasi dan intelegensia kesehatan dapat memudahkan pertukaran data dan 

informasi kesehatan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk 

pemanfaatan sistem informasi kesehatan adalah untuk intelegensia penyakit dan 



penyajian informasi di bidang kesehatan masyarakat seperti mengetahui gambaran 

epidemiologi dan meramalkan terjadinya wabah.  

Apakah bentuk pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang dimaksud ? 

A. Surveillance 

B. Sampling 

C. Networking 

D. Smartcard 

E. Programming 

Jawaban : A 

2.  Pengelolaan data dan informasi dalam Sistim Informasi Kesehatan (SIK) belum 

terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, sehingga masih terjadi duplikasi kegiatan 

pengumpulan dan pengolahan data.  

       Apakah upaya pengintegrasian SIK untuk menampung seluruh data kesehatan dari 

semua sumber data di Indonesia ? 

A. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 

B. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 

C. AIDS Digital 

D. National Health Data Repository 

E. Elecronic Health Records 

Jawaban : D 

3.  Data kesehatan yang dikumpulkan merupakan data rutin yang terdiri dari data derajat 

kesehatan, data upaya kesehatan, data sumber daya kesehatan dan data determinan 

kesehatan.  Selain data rutin, juga terdapat data kesehatan non rutin. Diantara data 

berikut manakah yang merupakan data non rutin? 

A. Data surveillance 

B. Data faktor risiko 

C. Data morbiditas 

D. Data mortalitas 

E. Data Susenas 

Jawaban : B 

 



4.   Alur sistem informasi kesehatan digabungkan dalam proses pengolahan dan analisis data 

akan menghasilkan suatu informasi kesehatan yang dapat dipergunakan bagi 

pengembangan, penelitian, dan perencanaan. Apabila dibutuhkan data untuk 

perumusan strategi dan kebijakan operasional, dapat diperoleh di tingkat : 

 A. Puskesmas 

 B. Dinas Kesehatan Kab/Kota 

 C. Dinas Kesehatan Provinsi 

 D. Kementerian Kesehatan 

 E. Pimpinan (Menteri Kesehatan) 

 Jawaban : B 

5.  Mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ingin meneliti 

tentang pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) wilayah DKI Jakarta di era Jaminan Kesehatan Nasional KN. Untuk itu 

diperlukan data-data yang berasal dari sistem informasi kesehatan yang telah ada. 

Apakah sistem informasi kesehatan terintegrasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa 

tersebut? 

 A. SIKDA 

 B. SIRS 

 C. SIMRS 

 D. SPGDT 

 E. AIDS Digital 

 Jawaban : A 

IV. PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Segitiga epdemiologi (triad epidemiologi) merupakan konsep dasar/model 

epidemiologi yang mengilustrasikan bagaimana penyakit dan masalah kesehatan 

lainnya terjadi. Triad epidemiologi terdiri dari agent, host dan environment. Yang 

dimaksud dengan Host adalah : 

a. Semua faktor diluar Individu, dapat berupa lingkungan fisik, biologis dan sosial 

b. Semua faktor manusia atau makhluk lainnya, tempat terjadi proses alamiah 

perkembangan penyakit 



c. Semua faktor diluar Individu termasuk makhluk hidup dan unsure lainnya 

d. Unsur, Organisme hidup atau kuman efektif yang menyebabkan terjadisuatu 

penyakit 

e. Bukan salah satu dan jawaban di atas 

Jawaban : B 

2. Berdasarkan triad epidemiologi di atas, apakah yang dimaksud dengan agent? 

a. Semua faktor diluar Individu, dapat berupa lingkungan fisik, biologis dan sosial 

b. Semua faktor manusia atau makhluk lainnya, tempat terjadi proses alamiah 

perkembangan penyakit 

c. Semua faktor diluar Individu termasuk makhluk hidup dan unsure lainnya 

d. Unsur, Organisme hidup atau kuman efektif yang menyebabkan terjadisuatu 

penyakit 

e. Bukan salah satu dan jawaban di atas 

Jawaban : D 

3. Dalam rangka memahami konsep tingkat pencegahan suatu penyakit, seorang public 

health harus mampu memahami riwayat alamiahnya, Dimana riwayat alamiah suatu 

penyakit merupakan perkembangan secara alamiah tanpa intervensi/campur tangan 

medis, sehingga suatu penyakit berlangsung secara natural. Tahap kerentanan 

individu dalam keadaan sehat terhadap agen penyakit dimana telah terjadi interaksi 

antara penjamu dan agen diluar tubuh penjamu, merupakan tahap dari? 

a. Inkubasi 

b. Dini 

c. Patogenesis 

d. Prepatogenesi 

e. Bukan salah satu dan jawaban di atas 

Jawaban : D 

4. Mempelajari determinan suatu penyakit serta berguna dalam memahami penyebab 

penyakit, menjelaskan dan meramalkan kecenderungan penyakit, serta menemukan 



strategi yang efektif untuk mencegah dan mengendalikannya. Merupakan deskripsi 

dari? 

a. Epidemiologi deskriptif 

b. Epidemiologi analitik 

c. Prinsip Epidemiologi 

d. Metode Epidemiologi 

e. Bukan salah satu dan jawaban di atas 

Jawaban : B 

5. Dalam menyelesaikan permasalahan suatu penyakit, tidak dapat diselesaikan oleh 

faktor kesehatan sendiri. Tentunya diperlukan tatalaksana terintegrasi dan 

komprehensif dengan melakukan kerjasama yang harmonis antar program, sehingga 

perlu dikembangkan subsistem surveilans epidemiologi kesehatan dengan ruang 

lingkup permasalahan sebagai berikut, kecuali : 

a. Surveilans epidemiologi penyakit menular dan faktor resikonya 

b. Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular dan faktor resikonya 

c. Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan faktor resikonya 

d. Surveilans epidemiologi Vektor penyakit dan faktor resikonya 

e. Bukan salah satu dan jawaban di atas 

Jawaban : D 

6. Wabah keracunan makanan pada suatu desa X terjadi setelah penyelenggaraan 

pesta pernikahan, lalu tenaga surveilans kesehatan melakukan pengumpulan data 

dengan melalui wawancara dan pengumpulan sampel makanan untuk diperiksa 

dilaboratorium. Contoh tersebut merupakan pelaksanaan dari : 

a. Surveilans Aktif 

b. Surveilans Pasif 

c. Surveilans Sentinel 

d. Surveilans epidemiologi 

e. Bukan salah satu dan jawaban di atas 

Jawaban : A 



V. PENDEKATAN BIOSTATISTIK DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Ilmu kesehatan masyarakat  merupakan ilmu yang multidisiplin karena banyak disiplin 

ilmu yang terkait, antara lain Biologi, Kimia, Fisika, Kedokteran, Kesehatan Lingkungan, 

Sosiologi, Kedokteran, Psikologi dan lain-lain. Namun secara garis besar, disiplin ilmu 

yang menopang ilmu kesehatan masyarakat, atau sering disebut sebagai pilar utama 

Ilmu Kesehatan Masyarakat ini adalah : 

a. Epidemiologi dan Biostatistik Kesehatan. 

b. Sosial dan Pendidikan Kesehatan & Ilmu Perilaku 

c. Administrasi Kesehatan Masyarakat (Kebijakan Kesehatan & Managemen) 

d. Kesehatan Lingkungan. 

Jawaban : A 

2. William Far menggunakan statistik untuk: 

a. Mempelajari masalah sosial  

b. Mencatat kematian dan kelahiran 

c. Membuktikan penyebaran wabah penyakit karena sistem pengairan yang kurang 

baik 

d. Estimasi populasi 

e. Analisis kematian yang digunakan untuk mengevalusi masalah kesehatan 

penduduk 

Jawaban : E 

3. Ilmu kesehatan masyarakat mengajarkan bahwa kita harus mengubah paradigma yang 

dulunya paradigma sakit (mengobati orang sakit) menjadi paradigma sehat 

(mempertahankan agar tidak jatuh sakit). Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan 

pembelajaran ilmu kesehatan masyarakat. Terdapat 3 fungsi utama ilmu kesehatan 

masyarakat, kecuali : 

a. Menformulasikan kebijakan kesehatan 

b.  Mengkaji dan memantau masalah kesehatan di masyarakat atau kelompok 

berisiko 

c. Menjamin agar masyarakat memliki akses yang tepat terhadap pelayanan yang 

cost effective 

d. Mengkaji dan memantau masalah kesehatan di individu atau perseorangan 



e. BSSD 

Jawaban : D 

4. Dalam suatu penelitian status gizi pada suatu Sekolah Dasar.  Status gizi responden  

diukur berdasarkan Indek Massa Tubuh (IMT) untuk itu dilakukan pengukuran  tinggi 

badan dan berat badan siswa. Hasi pengukuran dipisahkanantara siswa laki dan 

perempuan. Data tinggi badan dan berat badan tersebut  kemudian digunakan untuk 

menghitung IMT responden. Hasil IMT lalu disusun sesuai dengan kategori yang telah 

ditentukan, kurang, normal, overweight, obesitas.   Dalam tahapan biostatistik manakah 

peneliti tersebut? 

a. Pengumpulan data dan pengolahan data 

b. Pengolahan data dan penyajian data 

c. Penyajian dan interpretasi data 

d. Pengumpulan data 

e. Pengolahan data 

Jawaban: A. 

5. Biostatistik merupakan ilmu terapan yang diimplementasikan dalam bidang kesehatan 

masyarakat. Penerapannya seringkali digunakan dalam riset kesehatan nasional antara 

lain Surkesnas, Riskesdas, Risfaskes dan Rikhus. Oleh sebab itu, biostatistik dapat 

berperan dalam kesehatan masyarakat, kecuali  

a. Membandingkan status kesehatan masyarakat di satu tempat dengan tempat lain 

atau statuskesehatan masyarakat sekarang dengan status kesehatan lampau. 

b. Mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting dan vital dalam bidang politik 

yang terjadi di masyarakat. 

c. Mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah-masalah 

kesehatan yang terdapat di dalam berbagai kelompok masyarakat. 

d. Meramalkan status kesehatan masyarakat di masa-masa mendatang. Evaluasi 

tentang perjalanan, keberhasilan dan kegagalan dan suatu program kesehatan atau 

pelayanankesehatan yang sedang dilaksanakan. 

e. Keperluan estimasi tentang kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

serta menentukan secara pasti target pencapaian tujuan. 

Jawaban : B 



VI. PENDEKATAN ILMU SOSIAL BAGI KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Suatu Desa di Sumatera Selatan terkenal dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat. 

Terbukti di Desa tersebut banyak masyarakat menderita penyakit berbasis lingkungan. 

Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat bermaksud melaksanakan suatu tindakan 

agar dapat merubah lingkungan Desa tersebut menjadi lebih sehat. Puskesmas membuat 

suatu program yang mengajak semua masyarakat sehat untuk membersihkan lingkungan 

mereka dan menjaga kebersihan individu agar terhindar dari penyakit berbasis lingkungan 

sehingga tercipta kondisi lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. 

Program yang dilaksanakan oleh Puskesmas tersebut merupakan suatu tindakan 

pencegahan penyakit yaitu… 

a. Dissability Limitation 

b. Rehabilitation 

c. Health Promotion 

d. General And Spesific Protection 

e. Early Diagnosis And Prompt Treatment 

Jawaban : C 

2. Di pelosok Timur Indonesia terdapat suatu Desa terpencil yang belum memiliki sarana 

listrik yang cukup. Angka Infant Mortality Rate (IMR) di Desa tersebut cukup tinggi. Menurut 

beberapa hasil survei dan riset yang dilakukan, ternyata masih banyak  ibu bersalin yang 

ditolong oleh non tenaga kesehatan (dukun). Saat ini di Desa tersebut terdapat banyak Ibu 

hamil. Tenaga kesehatan di Desa tersebut ingin melakukan penyuluhan kesehatan dengan 

tujuan agar para ibu hamil mau memeriksakan kandungannya dan melahirkan di tenaga 

kesehatan (bidan). Jenis media apa yang paling tepat digunakan pada penyuluhan tersebut? 

a. Banner 

b. Baliho 

c. Majalah 

d. Flip Chart 

e. Televisi 

Jawaban : D 

3. Salah satu desa di Pedalaman Kalimantan Timur terjadi kematian bayi. Ternyata setelah 

diselidiki, sang ibu melahirkan di bantu oleh seorang dukun. Ibu tersebut melahirkan bayi 

ke dukun karena melihat tetangga sekitar juga melahirkan pada dukun yang sama. Perilaku 

ibu tersebut memilih dukun karena merasa Bidan belum berpengalaman dan Bidan yang 



ada di Desa nya masih muda – muda. Bagaimana strategi yang harus dilakukan agar Ibu 

tersebut memilih pertolongan persalinan ke Tenaga Kesehatan?  

a. Penyuluhan  

b. Menyediakan Fasilitas Kesehatan 

c. Mengganti Tenaga Kesehatan yang lebih Tua  

d. Kemitraan Nakes dan Dukun 

e. Memberikan Sanksi ibu yang bersalin ke dukun 

Jawaban : D 

4. Seorang dosen di salah satu fakultas kesehatan masyarakat merasa pengendalian 

penggunaan tembakau sudah sangat dibutuhkan. Salah satu ide (yang telah berdasarkan 

kajian dan penelitian) adalah menaikkan harga rokok di pasaran. Hasil kajian ini pun ia 

bawa dan paparkan dengan berbagai sektor baik pemerintah (Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dll) maupun sektor swasta. Hal ini 

dilakukan agar kajian yg ia bawa mendapat pengakuan dan bisa dilegalkan menjadi aturan 

dari pemerintah. 

Apa nama kegiatan/langkah yang dilakukan dosen tersebut? 

a. Komunikasi 

b. Advokasi 

c. Penyuluhan 

d. Manajemen 

e. Survei 

Jawaban : B 

5. Di suatu desa, Ibu Maya rajin membawa balitanya ke Posyandu untuk memeriksakan 

tumbuh kembang anaknya. Ibu Maya merasa ini penting dilakukan karena pada dasarnya ia 

telah tahu dan paham akan pentingnya Posyandu dari berbagai info yang diberikan oleh 

kader-kader kesehatan dan petugas-petugas Puskesmas yang ada. Hal ini juga ditambah 

akses ke fasilitas Posyandu dan Puskesmas di desa tersebut terjangkau. 

Berdasarkan Teori Green, faktor predisposing dari cerita tersebut adalah... 

a. Tahu dan paham akan pentingnya posyandu 



b. Rajin membawa balita ke posyandu 

c. Sikap/dorongan dari kader dan petugas kesehatan 

d. Akses ke fasilitas kesehatan terjangkau 

e. Tinggal di daerah desa 

Jawaban : A 

VII. KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA 

1. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan 

dalam kesejahteraan masyarakat. Di mana lingkungan yang sehat sangat 

dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi 

juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja. Dalam diagram 

yang diusun oleh H.L Bloom di sebutkan 4 faktor terbesar dalam mempengaruhi 

Kesehatan Masyarakat yaitu…. 

a. Faktor lingkungan kerja, jenis pekerjaan, tenaga kerja dan peraturan 

b. Faktor fisik, kimiawi, hayati, fisiologis dan psikologi 

c. Faktor pekerja, peralatan kerja, proses kerja dan lingkungan kerja  

d. Faktor Kesehatan  Lingkungan, Keturunan, Pelayanan Kesehatan, dan 

Perilaku 

e. Faktor preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif 

Jawaban : D 

 

2. Kesehatan lingkungan kerja bertujuan agar tenaga kerja terlindung dari berbagai 

resiko akibat lingkungan kerja. Upaya kesehatan lingkungan kerja di Indonesia 

dikembangkan selaras dengan aspek ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja 

baik dari segi keilmuan maupun penerapannya. Penyakit hubungan kerja adalah 

penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja. Pekerjaan yang 

dimaksud termasuk di dalamnya teknologi dan atau metode kerja, bahan dan 

proses serta lingkungan kerja yang memiliki resiko menimbulkan penyakit bagi ara 

pekerja. Contoh penyakit yang dapat muncul karena tempat kerja yang tidak 

memenuhi persyaratan ergonamis adalah…. 

a. Bissinosis 



b. Dermatitis kontak 

c. Ganglion 

d. Sinus 

e. Nosokomial 

Jawaban : C 

3. Seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan demam menggigil, tenggorokan 

sakit, myalgia, dan batuk produktif. Setelah dilakukan anamnesa diketahui bahwa 

pasien telah bekerja selama lebih dari 10 tahun sebagai tukang las. Dari hasil 

pemerikasaan ini dapat diduga pasien menderita saah satu penyakit akibat kerja 

yaitu… 

a. Polymer fume fever 

b. Metal fume fever 

c. Antrakosilikosis 

d. Hand Arm vibration 

e. Influenza 

Jawaban : B 

4. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ruang lingkup 

kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah 

padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor 

penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya. Sumber pencemar harus 

diatasi bahkan diintervensi sebelum terjadi kerusakan lingkungan. Sumber 

pencemar alami yang tidak dapat diintervensi adalah... 

a. Pembuangan limbah industri rumah tangga 

b. Asap kendaraan di jalan raya 

c. Pabrik di tengah kota 

d. Gunung meletus 

e. Air selokan 

Jawaban : D 

5. Standar mutu baku kesehatan lingkungan ditetapkan pada media lingkungan 

meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, vektor dan binatang 

pembawa penyakit. Persyaratan Kesehatan untuk media air sebagaimana yang 

dimaksud terdiri atas unsur... 

a. Fisik, biologi, kimia, dan radioaktif 



b. Organik, anorganik, pestisida, dan disinfektan 

c. Pengolahan, pewadahan, penyajian, higiene 

d. Tidak bau, tidak keruh, dan tidak berwarna 

e. Bersih, jernih, putih 

Jawaban : A 

6. Fasilitas sanitasi seperti air bersih, pembuangan limbah air, jamban keluarga, 

pengolahan sampah, dan pengendalian vektor harus tersedia dalam rumah. 

Persyaratan jamban keluarga adalah... 

a. Tersedia air bersih yang cukup, tidak bau, cukup ventilasi, selalu dalam 

keadaan bersih 

b. Tersedia air yang cukup, cukup ventilasi, selalu dalam keadaan bersih dan ada 

grees trap  

c. Tersedia air yang cukup, cukup ventilasi, selalu dalam keadaan bersih dan tidak 

terang  

d. Tersedia air yang cukup, cukup ventilasi, selalu dalam keadaan bersih dan di 

dalam 

e. Tersedia air yang cukup, tidak bau, cukup ventiilasi, bersih, dan lembab 

 Jawaban : A 

 

VIII. MASALAH KESEHATAN GIZI, PTM, PENYAKIT EMERGING DAN  

         REEMERGING 

  

1. Suatu penyakit X ditemukan pada suatu wilayah A yang menyebabkan banyaknya 

masyarakat yang sakit dan meninggal akibat penyakit tersebut, sehingga ditetapkan 

sebagai masalah kesehatan masyarakat utama. Setelah ditangani oleh petugas kesehatan, 

bekerjasama dengan pemerintah dan sektor lainnya, angka kejadian kesakitan dan 

kematian tersebut turun. Setelah beberapa tahun setelahnya, penyakit X muncul kembali 

pada suatu wilayah B yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian tinggi di 

wilayah tersebut akibat dari penyakit X tersebut. Penyakit X didefinisikan sebagai … 

a. Penyakit menular 

b. Penyakit tidak menular 

c. Penyakit kronik 

d. Emerging desease 



e. Re emerging desease 

Jawaban : E 

2. Masyarakat RT 2 Patrang sedang melakukan kerja bakti dalam rangka pemberantasan 

sarang nyamuk. Dikarenakan beberapa bulan ini ada kejadian Demam Berdarah di RT 

tersebut. Para petugas jumantik mendatangi setiap rumah-rumah untuk melihat apakah 

terdapat jentik nyamuk di bak mandi, tempat air dan sebagainya. Upaya yang  dilakukan 

oleh masyarakat RT 2 Patrang tersebut adalah 

a. Upaya promotif 

b. Upaya preventif 

c. Upaya kuratif 

d. Upaya rehabilitative 

e. Salah semua 

Jawaban : B 

3. Penyakit menular merupakan salah satu penyebab kematian utama di negara berkembang. 

Penyakit menular dapat dikelompokkan menjadi emerging disease dan reemerging 

disease. Penyebab penyebaran emerging disease dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor 

yaitu faktor agent, host, dan environment. Infeksi oportunis pada penderita HIV-AIDS 

(ODHA) dan infeksi pada orang yang menjalani terapi imunosupresan adalah contoh dari 

penyebaran emerging disease karena faktor host, yaitu : 

a. Traveling  

b. Perubahan iklim  

c. Perusakan habitat hewan liar  

d. Daya imunitas rendah 

e. Perang 

Jawaban : D 

4. Diantara permasalahan utama gizi yang ada di Indonesia, manakah yang sudah dapat 

dieradikasi/ diatasi dengan baik?  

a. Kekurangan Energi dan Protein 

b. Anemia 

c. Kekurangan Vitamin A 

d. Stunting 

e. Gangguan Akibat Kekurangan IODIUM 

Jawaban : C 

 



5. Saat ini di Indonesia terdapat 1114 Posbindu PTM yang tersebar di 29 Propinsi. 

Diharapkan di semua Kelurahan/Desa  dapat menyelenggarakan kegiatan Posbindu PTM 

sebagai bentuk mawas diri dari masyarakat terhadap faktor resiko PTM.  

Pemda/industri/swasta/organisasi/ sektor lainnya diharapkan dapat ikut memfasilitasi 

kegiatan Posbindu PTM. Adapun kegiatan yang dlakukan pada pelaksanaan Posbindu 

PTM adalah : 

a. Deteksi, pengobatan terhadap peyakit PTM serta rujukan yang dilakukan secara rutin 

dan periodik 

b. Deteksi, konseling, monitoring faktor resiko PTM yang dilakukan secara rutin dan 

periodik 

c. Sosialisasi penyakit PTM yang dilakukan secara rutin dan periodik 

d. Komunikasi terpadu penyakit PTM yang dilakukan secara rutin  dan periodik 

e. Salah semua 

Jawaban : B 

Petunjuk menjawab 

a. 1,2,3 benar 

b. 1,3 benar 

c. 2,4 benar 

d. 4 benar 

e. Semua benar 

Nn Lina memeriksakan diri ke tenaga medis untuk persiapan pernikahannya. Dia 

memeriksakan skreening TORCH, HbSAg (Hepatitis B), dan periksa hemoglobin. Dari tes 

TORCH dan HbSAg menunjukkan negative. Namun, untuk hasil Hb nya adalahah 9,3gr%. 

Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Nn Lina sebelum menikah adalah... 

1. Mengkonsumsi tablet besi setiap hari sesuai dosis anjuran 

2. Mengkonsumsi teh dan kopi setiap hari 

3. Mengkonsumsi sayuran hijau dan hati sapi 

4. Membiarkan keadaan tersebut 

Jawaban : B 

 



 

IX.  PENCEGAHAN DAN KONTROL BAHAYA KESEHATAN PUBLIK 

1. Tujuan penerapan cukai pada dasarnya untuk mengendalikan konsumsi dan 

peredaran rokok. Pemerintah sangat fokus dengan aspek kesehatan, termasuk 

jumlah produksi rokok, sehingga diharapkan produksinya semakin hari semakin 

turun dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan. Faktor apa saja yang 

mempengaruhi kebijakan tarif cukai rokok ? 

a. kesehatan, manufaktur, dan industri padat karya 

b. politik, sosial, ekonomi  

c. geografis, sosial, politik 

d. kesehatan, sosial, ekonomi 

e. manufaktur, kesehatan, ekonomi 

Jawaban : A 

2. Di dalam obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis psikotropika terdapat zat-zat 

yang berbahaya dan mempunyai pengertian zat-zat tidak termasuk ke dalam 

golongan narkotika, melainkan termasuk ke dalam golongan halusinogen. Manakah 

zat-zat di bawah ini yang termasuk golongan halusinogen ?  

a. DET, Psilosia, Meskalina, ETKLORVIROL, PIPRADO 

b. DET. DMPH, DMT, Meskalina, Tetrohisro-kannabinol 

c. LSD, Psilocybin, Maskalin, Gasolin, Glue snifting 

d. AMFEPRAMONA, BARBITAL, ETINAMAT, FENOBARBITAL 

e. AFETAMINA, DEKSAFETAMINA, FENMERAZINA, FENSIKLIDMA, METILFENIDAT 

Jawaban : C 

3. Alkohol menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak 

jangka pendek berupa intoksinasi yang menimbulkan masalah publik, sedangkan 

dampak jangka panjang berupa gangguan kesehatan. 

Manakah di bawah ini yang merupakan dampak jangka pendek ?  

a. Mual, pusing, mengantuk 

b. Depresent, Stimulant, Hallucinogen 

c. Psilocybin, maskalin, gasolin 

d. Pingsan, kejang-kejang, pusing 

e. Tingkah laku anti sosial, kecelakaan lalu lintas, perkelahian 



Jawaban : E 

4. Manakah di bawah ini yang merupakan dampak jangka panjang ?  

a. Sirosis hati, ketergantungan, gangguan mental 

b. Jantung koroner, TB, Demam berdarah  

c. Depresent, Stimulant, Hallucinogen 

d. Psilocybin, maskalin, gasolin 

e. HIV, Nosokomial, Psilosia 

Jawaban : A 

5. Cedera menurut National Highway Traffic Safety Administration (2006) dalam Global 

Health 101 (2012) didefinisikan sebagai akibat sebuah tindakan yang membuat 

kerusakan, mencelakai, atau melukai; kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja 

kepada tubuh akibat pajanan akut terhadap energi termal, mekanis, elektris, atau 

kimia atau dari kealpaan suhu atau oksigen. 

Manakah di bawah ini yang merupakan contoh cedera yang tidak disengaja ?  

a. Percobaan bunuh diri, percobaan pembunuhan, perkelahian 

b. Pemukulan, penembakan, pembegalan 

c. Kulit hitam akibat matahari,  sesak napas akibat dicekik, alergi pada kulit 

d. Kecelakaan kendaraan bermotor, tenggelam, terjatuh  

e. Mual, pusing, mengantuk 

Jawaban : D 

6. Peraturan mengenai rokok di Indonesia masih sangat lemah penerapannya. Dalam 

berbagai penelitian, terbukti bahwa rokok dijual di sembarang tempat dan bahkan 

anak-anak memiliki akses untuk membelinya, belum adanya aturan yang menjerat 

orang tua, ketika ditemukan anak-anaknya yang belum berumur lima tahun sudah 

merokok. Padahal, banyak ditemukan kasus semacam itu di Indonesia. Apa yang 

harus segera dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ?  

a. Buat peraturan mengenai batas usia pembelian rokok 

b. Hentikan penjualan rokok 

c. Melarang penanaman tembakau 

d. Hentikan produksi rokok 

e. Stop tayangan iklah rokok di televisi 

Jawaban : A 

 



X. INTERVENSI PADA KELOMPOK KHUSUS 

1. Seorang bayi dilahirkan dengan berat badan 1250 gram memerlukan penanganan 

yang tepat untuk kelangsungan kehidupannya. Bayi tersebut perlu diberi infus untuk 

satu atau dua hari pertama karena biasanya memiliki masalah pada kesehatannya. 

Setelah stabil dapat diberikan ASI sebagai tropic feeding. Berdasarkan harapan 

hidupnya bayi seperti kasus diatas termasuk kategori : 

a. Bayi Berat Lahir Rendah 

b. Bayi Berat Lahir Sangat Rendah 

c. Bayi Berat Lahir Ekstrim Rendah 

d. Berat Badan Lahir Rendah 

e. Berat Badan Lahir Sangat Rendah 

Jawaban : B 

2. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau sehingga masih ada 

beberapa daerah yang merupakan daerah-daerah terpencil yang masih jauh dari 

fasilitas kesehatan. Oleh karena itu banyak sekali ibu hamil sebagai salah satu 

kelompok rentan tidak mendapatkan pelayanan yang optimal dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan terutama tindakan saat persalinan oleh tenaga medis , untuk 

itu maka pemerintah dapat menerapkan program : 

a. Layanan persalinan gratis 

b. Menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran 

c. Mengirimkan tenaga kesehatan ke rumah ibu yang akan melahirkan 

d. Memperbaiki fasilitas kesehatan terkait persalinan 

e. Menambah wawasan pegawai kesehatan 

Jawaban : B 

3. Seorang anak mengalami keterlambatan dalam proses belajar, setelah dilakukan 

pemeriksaan IQ ternyata anak tersebut memiliki nilai IQ 80, anak tersebut memiliki 

riwayat pernah demam tinggi, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka anak tersebut 

dinyatakan mengalami retardasi mental. Berdasarkan kesepakatan secara 

internasional , istilah retardasi mental ini diganti menjadi : 

a. Disabilitas intelektual 

b. Disabilitas kognitif 

c. Retardasi kognitif 



d. Psikosomatis 

e. Skizofrenia 

Jawaban : A 

4. Pada Juni dan Oktober 2012, kerusuhan bernuansa SARA pecah di Negara bagian 

Rakhine,  Myanmar. Kekerasan ini menewaskan ratusan orang dan membuat 140 

ribu warga minoritas tersebut kehilangan tempat tinggal. Karena ketakutan puluhan 

ribu warga Rohingya kemudian meninggalkan wilayah mereka ke negara lain. Warga 

Rohingya yang berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau, karena 

rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut kita 

sebut : 

a. Refugee 

b. Internally Displaced Person 

c. Pencari suaka 

d. Pengungsi internal 

e. Imigran gelap 

Jawaban : A 

5. Ditujukan untuk memobilisasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan 

dukungan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya dengan memanfaatkan 

potensi sumber kesejahteraan sosial setempat. Program ini digerakan oleh kader 

dari masyarakat dalam suatu tim yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur terkait 

dan tokok masyarakat serta keluarga dan kelompok penyandang disabilitas. Kegiatan 

utamanya melakukan deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan 

rujukan pada sumber potensial sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Apakah 

jenis program disabilitas yang dimaksud di atas? 

a. Rehabilitasi sosial berbasis non institusi 

b. Rehabilitasi sosial berbasis institusi 

c. Rehabilitasi berbasis keluarga/masyarakat 

d. Bantuan Sosial bagi Organisasi Sosial yang bergerak di bidang Disabilitas 

e. Jaminan Sosial  Penyandang Disabilitas Berat 

Jawaban : C 

 

 



XI. FUNGSI KESEHATAN MASYARAKAT 

 
1. Fungsi kesehatan masyarakat diantaranya adalah melakukan identifikasi, mengukur dan 

memonitor kebutuhan dan tren kesehatan di tingkat masyarakat, nasional dan global 

melalui surveilens penyakit dan faktor resikonya. Untuk kemudian melakukan analisa 

terhadap tren kesehatan tersebut melalui sistem informasi kesehatan sehingga 

menghasilkan informasi yang esensial untuk memprediksi atau mengantisipasi 

kebutuhan kesehatan masyarakat ke depannya. Fungsi kesehatan masyarakat yang tepat 

terkait kegiatan tersebut adalah : 

a. Penilaian 

b. Pengembangan kebijakan 

c. Jaminan kualitas pelaksanaan 

d. Evaluasi 

Jawaban: A 

2. Pada tahun 1988 Institute of Medicine (IOM) mempublikasikan hasil studinya yang 

dikenal dengan The Future of Public Health. Di dalamnya IOM menetapkan tiga fungsi 

utama kesehatan masyarakat, yaitu penilaian (assessment), pengembangan kebijakan 

(policy development), dan jaminan kualitas pelaksanaan (assurance). Diantara fungsi 

kesehatan masyarakat berikut ini yang manakah yang menggambarkan fungsi 

pengembangan kebijakan (policy development) ? 

a. Memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat 

b. Menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan masyarakat tentang masalah 

kesehatan 

c. Mendiagnosa dan menyelidiki masalah kesehatan dan bahaya kesehatan di 

masyarakat 

d. Menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi dan menjamin kesehatan dan 

keselamatan publik 

Jawaban: B 

3. Kesehatan masyarakat berkaitan dengan proses memobilisasi sumber daya lokal, 

provinsi, nasional, dan internasional untuk menjamin kondisi di mana semua orang bisa 

hidup sehat (Detels and Breslow 2002). Dalam rangka menyukseskan implementasi 

proses tersebut dan agar kesehatan untuk semua dapat diwujudkan, maka fungsi-fungsi 



kesehatan masyarakat harus dilaksanakan. Berikut ini merupakan fungsi kesehatan 

masayarakat yang tercakup dalam sepuluh layanan kesehatan masayarakat esensial, 

kecuali : 

a. Mempromosikan perilaku hidup sehat 

b. Merumuskan, mempromosikan, danmenegakkan kebijakan kesehatan yang penting 

c. Membatasi akses terhadap pelayanan kesehatan 

d. Melatih dan memastikan tenaga kerja kesehatan masyarakat yang kompeten 

Jawaban: C 

4. Menurut Data dari Puskesmas X bahwa cakupan Pemberian Tablet Fe (Zat Besi) hanya 

mencapai 39% semntara target cakupan adalah 90%.  Mahasiswa FKM bermaksud 

melakukan penelitian untuk mengungkap penyebab masalah tersebut, dalam 

pelaksanaannya instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner yang telah di uji 

cobakan sebelumnya, dan pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara, hasil yang 

diharapkan adalah mencari hubungan antar variabel serta kekuatan hubungan antar 

variabel Independen dan Dependen. Jenis Penelitian yang digunakan Para Mahasiswa 

FKM ? 

a. Kuantitatif 

b. Survei 

c. Case Control 

d. Kualitatif 

e. Eksperimen 

Jawaban : A 

5.  Pada   suatu komunitas wilayah  X  20%  masyarakatnya menderita penyakit berbasis 

lingkungan. Puskesmas X bermaksud melakukan pelayanan kesehatan dengan tujuan 

untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat tersebut dengan cara selalu 

membersihkan lingkungan mereka dan sasarannya adalah semua masyarakat yang 

sehat. Jenis pelayanan kesehatan apa yang sebaiknya dilakukan? 

a. Promotif 

b. Preventif 

c. Kuratif 

d. Rehabilitatif 

e. Kooperatif 



Jawaban : A 
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I. FAKTOR PENENTU KESEHATAN DAN PENYAKIT (DETERMINAN 

KESEHATAN) 

1. Kasus kabut asap uang saat ini terjadi di Riau telah menjadi perhatian banyak pihak. 

Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab menyebabkan begitu banyak 

kerugian. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi bencana ini juga telah 

menimbulkan korban jiwa. Penderita infeksi saluran pernafasan meningkat mulai dari 

bayi, anak-anak sampai orang tua. 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho lewat 

pernyataan resmi Badan tersebut mengatakan, ada 10 korban tewas akibat kabut asap 

di Sumatera dan Kalimantan, baik lewat dampak langsung maupun tidak langsung. 

Data BNPB juga mencatat ada 503.874 jiwa yang menderita infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) di 6 Provinsi sejak 1 Juli – 23 Oktober 2015. “Kemungkinan 

jumlah penderita yang sebenarnya lebih dari pada itu karena sebagian masyarakat 

sakit tidak berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. Mereka berobat mandiri sehingga 

tidak tercatat,” kata Sutopo lagi. Sementara itu, BNPB memperkirakan ada lebih dari 

43 juta jiwa penduduk terpapar oleh asap. 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151024_indonesia_jakarta_k

abutasap  

Kita ketahui ada empat determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan 

individu, kelompok, atau masyarakat. Meningkatnya jumlah penderita ISPA akibat 

kabut asap menunjukkan berperannya faktor determinan kesehatan. Dalam hal ini 

determinan kesehatan yang berpengaruh adalah ..... 

a. Lingkungan dan Perilaku 

b. Perilaku dan Pelayanan Kesehatan 

c. Lingkungan dan Genetika 

d. Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan 

e. Genetika dan Perilaku 

Jawaban: A 

 

2. Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih 

mengahadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi 

persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perbaikan status gizi kurang (underweight) 

menjadi 15% dan prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 32% pada tahun 2014. 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151024_indonesia_jakarta_kabutasap
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151024_indonesia_jakarta_kabutasap


Hasil Riskesdas dari tahun 2007 ke tahun 2013 menunjukkan fakta yang 

memprihatinkan dimana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%, stunting 

juga meningkat dari 36,8 menjadi 37,2%, sementara wasting (kurus) menurun dari 

13,6% menjadi 12,1%. Pencegahan stunting bisa dilakukan dengan cara: pemenuhan 

kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, ASI ekslusif sampai umur 6 bulan, memantau 

pertumbuhan balita di posyandu dan meningkatkan akses terhadap air bersih dan 

fasilitas sanitasi. 

Determinan kesehatan yang mana yang turut berperan untuk terjadinya stunting? 

a. Lingkungan (baik lingkungan fisik maupun non-fisik) 

b. Perilaku 

c. Pelayanan Kesehatan 

d. Genetika 

e. Keadilan sosial 

Jawaban: B 

 

3. Manakah dibawah ini yang bukan merupakan upaya pencegahan gizi buruk dan 

stunting menurut artikel di atas 

a. Pemberian ASI ekslusif sampai umur 6 bulan 

b. Memantau pertumbuhan balita di posyandu 

c. Melahirkan di fasilitas kesehatan dengan dibantu oleh tenaga kesehatan 

d. Pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil 

e. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi 

Jawaban: C 

 

4. Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu 

kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar 

glukosa darah diatas nilai normal. Penyakit ini disebabkan gangguan metabolismes 

glukosa akibat kekurangan insulin baik secara absolute maupun relatif. Menurut 

Riskesdas 2013 prevalensi DM meningkat dari 2007 dan pada perempuan lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki dan DM pada masyarakat perkotaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Berdasarkan faktor-fakor penentu 

kesehatan dan penyakit dibawah ini, manakah yang tidak termasuk faktor langsung 

terjadinya DM ..... 

a. Perilaku 



b. Genetik 

c. Pengetahuan 

d. Asupan Gizi 

e. Sosial ekonomi 

Jawaban: A 

 

5. Berdasarkan data Riskesdas, terdapat 26,3% yang menyatakan bahwa keluarga tidak 

mengizinkan anak diimunisasi. Persentase tertinggi balita tidak diimunisasi karena 

keluarga tidak mengizinkan diimunisasi ada pada kelompok kepala rumah tangga 

yang bekerja sebagai pegawai. Dari hal tersebut, terlihat adanya masalah gender, 

dimana laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan yang menentukan 

status kesehatan keluarga, berdasarkan kasus diatas, terlihat bahwa faktor yang 

menentukan determinan kesehatan adalah faktor ..... 

a. Pelayanan  

b. Sosial Budaya 

c. Genetik 

d. Perilaku 

e. Lingkungan 

Jawaban: B 

 

II. KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT 

6. Tidak ada aturan baku dalam mewujudkan Universal Health Coverage ( UHC), 

namun beberapa negara telah berkomitman untuk melaksanakan UHC dan berhasil 

mengembangkan sistem kesehatan sesuai dengan konteks lokal, Contohnya Negara 

Inggris yang menerapkan Tax based dalam iuran jaminan kesehatannya . Menurut 

anda apakah sistem jaminan yang diterapkan di negara Inggris sesuai diterapkan di 

Indonesia? 

a. Sesuai, karena membuat warga negara Indonesia disiplin dalam membayar pajak 

b. Sesuai, karena pendapatan negara dari sector pajak sudah cukup meningkat karena 

adanya Tax Amnesty. 

c. Tidak Sesuai, karena bertentangan dengan azaz negara Pancasila 

d. Tidak Sesuai, Karena inggris merupakan negara yang menganut paham kapitalis 

e. Tidak Sesuai, Karena penerimaan negara dari sektor pajak belum mencukupi, dan 

masih banyak masyarakat miskin yang perlu dibantu Negara 



Jawaban: E. 

7. Mengacu soal diatas, manakah yang sesuai dengan prinsip kebijakan kesehatan 

masyarakat: 

a Keberlangsungan UHC di Indonesia bergantung pada kemampuan iur biaya 

peserta. 

b JKN menjawab masalah pemenuhan hak akses masyarakat atas pelayanan 

kesehatan. 

c Kebijakan JKN bebas dari intervensi politik 

d Pihak terdampak tidak mempunyai peran dalam perumusan kebijakan 

e Sector pajak akan menjadi penentu tercapainya cakupan UHC di Indonesia 

Jawaban: B 

 

8. Dimasukkannya UHC dalam sebagai salah satu target dalam SDG’s menunjukkan 

pentingnya UHC sebagai pondasi dan tujuan akhir untuk tercapainya kebutuhan 

global, dan setiap negara menghadapi tantangan dan masalah yang berbeda-beda 

dalam menghadapi UHC sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara maju yaitu antara lain? 

a. Tingginya tingkat OOP ( Out Of Pocket) dalam pembelian obat-obatan dan 

pelayanan kesehatan 

b. Perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat yang berpengaruh terhadap 

kesehatan 

c. Masih tingginya mortalitas dan morbiditas akibat penyakit infeksi 

d. Inovasi teknologi kesehatan yang memerlukan SDM dengan keterampilan 

mumpuni. 

e. Beban determinan kesehatan yang masih tinggi di perkotaan dan pedesaaan. 

Jawaban: B 

 

9. Didalam program JKN masih banyak peserta terutama bayi baru lahir dari keluarga 

tidak mampu yang belum menjadi PBI dan belum dijamin melalui JKN yang 

merupakan kendala proses administratif atau penetapan peserta JKN melalui 

Keputusan Mensos, dari persoalan diatas adalah salah satu kendala pelaksanaan JKN 

dari aspek? 

a. Aspek Pembiayaan 

b. Aspek Pelayanan  



c. Aspek Kepesertaan 

d. Aspek Pengorganisasian 

e. Aspek Pendanaan 

Jawaban: C 

 

10. Sejak diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014, implementasi kebijakan JKN masih 

sarat dengan permasalahan dilapangan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah 

adalah menyusun sistem rujukan regional melalui percepatan akreditasi, pemenuhan 

tenaga kesehatan, penguatan sistem informasi yang terintegrasi antar Rumah Sakit 

Rujukan Regional, penerapan sister hospitals antar RS Rujukan Nasional dan RS 

Rujukan Regional serta memperkuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan 

menata dan memperluas klinik swasta dan dokter praktek perorangan. 

Beberapa upaya tersebut diatas dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala 

pelaksanaan JKN dari aspek? 

a. Aspek Pembiayaan 

b. Aspek Pelayanan  

c. Aspek Kepesertaan 

d. Aspek Pengorganisasian 

e. Aspek Pendanaan 

Jawaban: B 

 

III. HAK ASASI MANUSIA DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

11. Di daerah X pernah terjadi kasus pasien hidrocepalus yang ditolak oleh rumah sakit 

padahal pasien tersebut sudah membawa surat rujukan dari fasilitas kesetahan 

tingkat pertama dengan BPJS. Ada juga bayi perempuan berusia 2 bulan sepuluh 

hari meninggal dunia setelah gagal mendapat perawatan di Rumah Sakit dan 

akhirnya meninggal dunia di ruang tunggu loket jaminan kesehatan daerah 

(Jamkesda) saat mengurus administrasi asuransi kesehatan gratis. 

Pihak mana kah  yang sebaiknya pertama kali dirujuk oleh keluarga pasien pada 

kasus tersebut dalam upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik dalam pemenuhan 

hak asasi manusia dalam kesehatan ? 

a. Negara yang sudah menjadi tanggungjawab nya dalam mewujudkan pemenuhan, 

perlindungan, dan penegakan HAM dalam pelayanan kesehatan. 



b. Puskesmas, dokter keluarga, atau klinik sebagai fasilitas kesehatan tingkat 

pertama yang memberi rujukan 

c. Pemerintah Daerah yang menanungi Rumah Sakit tersebut 

d. BPJS Kesehatan yang beroperasi di layanan BPJS Center yang berhubungan 

langsung dengan praktik jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit 

e. Direksi Rumah Sakit yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan 

di dalamnya 

Jawaban: D 

 

12. Kaitannya dalam kasus tersebut, yang bukan merupakan permasalahan pemenuhan 

hak asasi manusia dalam kesehatan adalah 

a. Orientasi rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan dapat mengalahkan 

kemanusiaan. 

b. Minimnya pembiayaan yang dialokasikan untuk sektor kesehatan baik berupa 

penyediaan sarana dan prasarana maupun jaminan sosial terhadap pelayanan 

kesehatan. 

c. Seorang pasien dalam kondisi kritis yang terkadang harus melengkapai berbagai 

persyaratan dan birokrasi keuangan sebelum mendapatkan pelayanan, dan bukan 

tidak mungkin saat itu pasien meninggal dunia. 

d. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali tidak mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang baik. 

e. Masih kurangnya gerak cepat dari provider jaminan kesehatan nasional dalam 

menyikapi masalah pelayanan kesehatan berbasis JKN. 

Jawaban: B 

 

13. Seorang pria dengan status sudah mempunyai istri dan anak pergi berkonsultasi 

kepada tenaga kesehatan terkait  penyakit AIDS yang dideritanya akibat penularan 

virus HIV dari kegiatannya menjajakan kebutuhan seksual pada para wanita 

tunasusila yang terjangkit virus HIV. Tenaga kesehatan menyarankan agar kondisi 

klien tersebut diberitahukan kepada istri dan keluarganya karena jika tidak akan 

berdampak buruk bagi istrinya tentunya yang dapat mudah tertular ketika 

berhubungan suami-istri. Namun klien tersebut menolak dengan alasan tidak ingin 

istrinya mengetahui perilaku negatifnya dan akan sangat berpengaruh pada kehidupan 

rumah tangga maupun keluarganya. 



Peran Kaidah Dasar Bioetik Tenaga Kesehatan yang sedang diuji adalah dalam kasus 

tersebut adalah : 

a. Justice 

b. Non formal efisien 

c. Autonomi 

d. Beneficial 

e. Respect between Individual 

Jawaban: C 

 

14. Masalah HAM telah diatur dalam beberapa Undang-undang yang merupakan 

pedoman dalam penyelesaian permasalahan kesehatan masyarakat dan sebagai dasar 

pembuatan program-program penurunan angka kejadian aborsi di Indonesia. Berikut 

ini yang merupakan program-program yang dapat mengatasi aborsi di Indonesia 

adalah.... 

a. Penyuluhan mengenai program kesehatan jiwa 

b. Program pendidikan seksual sejak dini 

c. Penyuluhan penyakit tidak menular 

d. Penerapan hukum sosial 

e. Pengaturan kelahiran 

Jawaban: B 

 

15. Saat ini masih banyak kelompok-kelompok yang kontra terhadap imunisasi dengan 

berbagai macam alasan, mulai dari alasan agama bahkan alasan medis. Kemungkinan 

kelompok kontra tersebut didasari karena kurangnya pengetahuan tentang imunisasi 

ataupun mengikuti berita-berita yang tidak benar yang beredar di kalangan mereka.  

Sebagai seorang kader kesehatan, apa yang dapat anda lakukan? 

a. Menjamin ketersediaan dan kecukupan vaksin 

b. Memberikan akses kepada masyarakat dan swasta 

c. Memberikan informasi lisan, mengajak ibu-ibu dan mempengaruhi mereka agar 

melakukan imunisasi 

d. Melakukan sosialisasi melalui media televisi 

e. Melaksanakan imunisasi sesuai standar 

Jawaban: C 

 



IV. SISTEM INFORMASI DAN INTELIGENSIA KESEHATAN 

16. Seluruh staf Puskesmas Garuda sedang melakukan apel pagi rutin yang selalu 

dilaksanakan pada hari senin. Semua staf di puskesmas garuda wajib mengikuti apel 

pagi. setiap apel kepala puskesmas selalu mengingatkan visi dan misi Puskesmas 

Garuda tersebut, seluruh staf Puskesmas Garuda merupakan sebuah organisasi atau 

system yang harus bekerja secara terorganisir, saling berinteraksi, salin tergantung 

satu sama lain (kompak) dalam melakukan pelayanan agar masyarakat mendapatkan 

pelayanan baik dan paripurna. Sebuah sistem dapat dikatakan sebagai system jika 

memenuhi beberapa syarat system, salah satu yang termasuk di dalam syarat sitem 

adalah…… 

a. Sistem harus di bentuk untuk menyelesaikan tujuan 

b. Sistem tidak harus mempunyai aturan 

c. Tidak ada hubungan antara elemen sistem 

d. Tujuan elemen lebih penting daripada tujuan organisasi 

e. Sistem di buat hanya untuk pormalitas 

Jawaban: A 

 

17. Sejarah perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini berkembang pesat 

bersamaan dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang 

Informasi dan Komunikasi sehingga mampu mencipatkan alat-alat yang mendukung 

Teknologi Informasi. Sejarah perkembangan Sistem Informasi dan Komunikasi di 

Indonesia dalam bidang Kesehatan adalah… 

a. Hospital Information System/HIS 

b. Internet Based Technology 

c. Web based electronic health record 

d. Radio Frequency Identifier 

e. Medical product, vaccine, ang technologies 

Jawaban: A 

 

18. Integrasi antara perangkat, prosedur dan kebijakan yang dihunakan untuk mengelola 

siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen 

kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat adalah definisi dari…. 

a. Informasi 



b. Informasi Kesehatan 

c. Sistem Kesehatan Nasional 

d. Sistem Informasi Kesehatan 

e. Sistem 

Jawaban: D 

 

19. SIK adalah suatu system yang menyediakan dukungan informasi bagi proses 

pengambilan keputusan di seyian jenjang administrasi kesehatan. Dalam 

pengembangan dan penguatan SIK harus memperhatikan beberapa prinsip, salah 

satunya adalah dimana data dan informasi  yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri 

lebih dalam secara individual dan agregat sehingga dapan menggambarkan 

perbedaan gender, status social ekonomi, dan wilayah geografi. Penjelasan tersebut 

merupakan salah satu dari 7 prinsip SIK yaitu…. 

a. Integrasi 

b. Keamanan dan kerahasiaan data 

c. Keterwakilan 

d. Etika, integrasi dan kualitas. 

e. Standarisasi 

Jawaban: C 

 

20. Surveilans kesehatan masyarakat merupakan kegiatan pengumpulan, analisis, 

interpretasi data secara terus menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan 

(disebarluaskan) kepada pihak-pihak yang  bertanggung jawab dalam pencegahan 

penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Surveilans memantau secara terus-menerus 

hal di bawah ini, kecuali...  

a. Kejadian dan kecenderungan penyakit  

b. Spesifik pada penyakit  

c. Beberapa faktor penyebab penyakit  

d. Monitoring dan evaluasi 

e. BSSD 

Jawaban: B 

 

V. PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 



21. Dalam kurun waktu tiga hari di Kelurahan X terjadi kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) yang terdistribusi pada kelompok umur secara acak atau tidak spesifik pada 

umur tertentu. Berdasarkan keterangan dari Ketua RT diketahui bahwa beberapa 

orang warganya telah dirawat di rumah sakit. Berdasarkan keterangan dari pihak 

kelurahan diketahui bahwa di RT yang beberapa warganya terjangkit DBD, 

kebersihan lingkungannya kurang baik, warganya sangat sulit untuk diajak 

berperilaku hidup bersih, banyak air tergenang pada timbunan sampah kaleng dan 

plastik. Pihak kelurahan telah melaporkan kejadian ini ke Puskesmas terdekat untuk 

dapat segera ditindaklanjuti. 

Upaya preventif primer yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya 

kasus DBD adalah : 

a. Memberikan terapi cairan 

b. Melakukan promosi kesehatan untuk melakukan 3 M (menguras, menutup dan 

mengubur) 

c. Melakukan fogging 

d. Menyediakan fasilitas pengobatan 

e. Melakukan rehabilitasi 

Jawaban: B 

 

22. Dalam rangka mencegah tejadinya wabah DBD pada kelurahan tersebut, sebagai 

petugas kesehatan masyarakat maka harus  segera melakukan penanganan kasus 

dengan memperhatikan : 

a. distribusi kasus DBD pada Kelurahan X 

b. Kekerapan/frekuensi kasus DBD pada Kelurahan X 

c. Faktor-faktor resiko atau penyebab terjadinya penyakit DBD pada Kelurahan X 

d. Ketepatan waktu dalam upaya penanganan kasus 

e. Pernyataan A, B, C dan D Benar 

Jawaban: E 

 

23. Sebuah penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Y. Diperoleh data-data berupa status 

kesehatan pekerja, dalam hal ini terinfeksi virus HIV/AIDS. Penelitian bertujuan ingin 

mendapatkan gambaran infeksi virus HIV/AIDS pada pekerja Rumah Sakit Y. Pada 

sejumlah petugas Rumah Sakit Y dilakukan uji, apakah terinfeksi virus HIV/AIDS 

dan dikumpulkan pula data karakteristik individu pada saat yang sama.  



Apakah desain studi epidemiologi yang cocok untuk kegiatan di atas ? 

a. Studi Kohort 

b. Studi Cross Sectional (potong lintang) 

c. Studi Case Control (kontrol kasus) 

d. Studi eksperimental 

e. Sudi ekologi 

Jawaban: B 

 

24. Pada desa A dilakukan penelitian terkait kejadian penyakit Tuberkulosis karena 

menurut survey kota tersebut menjadi salah satu kota dengan penderita tuberkulosis 

tinggi. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 2012 dimana pada tahun 

tersebut kasus tuberkulosis semakin meningkat dari tiap bulannya. Pada penelitian ini 

semua gender ikut serta baik laki-laki dan perempuan dan dari semua usia mulai dari 

0 hingga diatas 65 tahun. Dari penelitian diperoleh hasil kasus TB terbesar pada usia 

45-64 tahun yaitu sebanyak 9.097 penderita. 

Kasus tersebut di atas merupakan contoh dari  

a. Epidemiologi analitik 

b. Epidemiologi Kesehatan Lingkungan 

c. Epidemiologi Deskriptif 

d. Epidemiologi Pelayanan Kesehatan 

e. Epidemiologi Penyakit Tidak Menular 

Jawaban: C 

 

25. Di Kabupaten X, terjadi peningkatan insiden virus Poliomyelitis dalam waktu kurang 

dari 1 minggu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten X 

mulai melakukan surveilans penyakit Poliomyelitis di masyarakat. Petugas surveilans 

menemukan bahwa virus Polio ganas ini ditemukan (diisolasi) pada anak-anak kurang 

dari 14 tahun.  

Surveilans yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten X bertujuan 

untuk: 

a. Memantau kemajuan penyakit melalui pemantauan insidens virus    Poliomyelitis 

b. Menilai status kesehatan masyarakat 

c. Melakukan riset penyakit Poliomyelitis 

d. Menentukan prioritas kesehatan masyarakat 



e. Mengevaluasi program penyakit Polio 

Jawaban: A 

26. Surveilans Epidemiologi banyak dimanfaatkan pada upaya pemberantasan penyakit 

menular, namun dalam perkembangannya saat ini surveilans mutlak diperlukan pada 

setiap upaya kesehatan masyarakat baik pencegahan maupun pemberantasan penyakit. 

Seorang petugas surveilans melakukan aktivitas pengumpulan data dan pola 

pelaksanaan dalam berbagai metode. Metode pelaksanaan Surveilan epidemiologi 

dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi di suatu wilayah. Seorang petugas 

surveilans kerap kali menggunakan metode penyelenggaraan surveilans epidemiologi 

pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan signal masalah kesehatan pada 

suatu populasi atau wilayah yang lebih luas. 

Kegiatan surveilans epidemiologi yang menggunakan metode pelaksanaan seperti di 

atas dinamakan : 

a. Surveilans epidemiologi rutin terpadu 

b. Surveilans epidemiologi khusus 

c. Surveilans epidemiologi sentinel 

d. Surveilans aktif 

e. Surveilans pasif 

Jawaban: C 

 

VI. PENDEKATAN BIOSTATISTIK DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 

Jawablah pertanyaan untuk nomor 27 – 31 berdasarkan tabel berikut ini: 

Tabel 1. Proportion (%) of Respondent Who Aggreed and Disagreed on Raising 

Prices and Excise of Cigarettes to Financing of the National Health 

Insurance, 2016 

  Disagreed (%) Agreed (%) p 

 Smoking 

  Non smokers 16.5 83.5 
0.005 

  Smokers 24.0 76.0 

 JKN Membership    

  Non member 20.7 79.3 
0.989 

  Member 18.9 81.1 

 Age 



  <30 years 15.1 84.9  

  30 – 40 years 22.9 77.1 0.012 

  41 – 50 years 24.8 75.2 0.013 

  51 – 60 years 23.4 76.6 0.120 

  >60 years 23.5 76.5 0.423 

 Reported monthly income (IDR) 

  <1 millions 20.8 79.2  

  1 – 3 millions 18.2 81.8 0.272 

  3 – 10 millions 19.1 80.9 0.345 

  > 10 millions 25.9 74.1 0.579 

 

 

 

Tabel 2. Willingness to STOP Smoking by Prices of Cigarettes, 2016 

  >IDR 25.000 

per pack 

>IDR 35.000 

per pack 

>IDR 50.000 

per pack 

 All smokers 14.5 13.3 72.3 

     

 JKN Membership    

  Non member 16.6 15.5 67.9 

  Member 12.7 11.4 75.9 

 Age 

  <30 years 18.1 13.8 68.1 

  30 – 40 years 9.6 13.0 77.4 

  41 – 50 years 16.7 12.5 70.8 

  51 – 60 years 10.0 13.3 76.7 

  >60 years 28.6 14.3 57.1 

Sumber : Thabrany, H & Zahrina Laborahim, Jurnal EKI, July 2016 

 

27. Di dalam statistik, varibel “JKN Membership” pada informasi di atas termasuk skala 

variabel apa? 

a. Nominal 

b. Ordinal 



c. Interval 

d. Rasio 

e. Ukur 

Jawaban: A 

 

28. Pada analisis bivariate dengan CI=95%, ditemukan perbedaan sikap di antara 

responden berdasarkan usia dalam hal kenaikan cukai dan harga rokok untuk 

membiayai JKN. Perbedaan tersebut signifikan pada responden dengan usia: 

a. <30 years 

b. 30 – 50 years 

c. 30 – 60 years 

d. 51 – 60 years 

e. >60 years 

 Jawaban: B 

 

29. Berdasarkan tabel di atas, salah satu kesimpulan yang akan anda sampaikan kepada 

penentu kebijakan kesehatan adalah: 

a. 77,4% perokok akan berhenti merokok jika harga sebungkus rokok kurang dari Rp 

50.000,- 

b. 77,4% perokok akan berhenti merokok jika harga sebungkus rokok lebih dari Rp 

25.000,- 

c. 72,3% perokok akan berhenti merokok jika harga sebungkus rokok kurang dari Rp 

35.000,- 

d. 72,3% perokok akan berhenti merokok jika harga sebungkus rokok lebih dari Rp 

35.000,- 

e. 72,3% perokok akan berhenti merokok jika harga sebungkus rokok lebih dari Rp 

50.000,- 

 Jawaban: E 

 

30. Pada tabel di atas, kesimpulan sebanyak 83.5% responden bukan perokok setuju 

dalam hal kenaikan cukai dan harga rokok untuk membiayai JKN. Berdasarkan teori 

Hendrik L. Blum (1978), JKN merupakan bagian dari determinan kesehatan yang 

mana di antara berikut ini: 

a. Pelayanan Kesehatan 



b. Genetik 

c. Lingkungan 

d. Perilaku 

e. Tingkat pendapatan per bulan 

Jawaban: A 

 

31. Kualitas data masih menjadi tantangan pemerintah mengingat kondisi geografis 

Indonesia yang kepulauan, belum lagi ditambah dengan kondisi kultur budaya 

masyarakat yang begitu majemuk. Kualitas data merupakan elemen penilaian utama 

sekaligus menjadi jaminan apakah suatu data dapat digunakan atau tidak, apakah 

suatu data merupakan 'sampah' atau bukan. Letak kualitas data tidak hanya bertumpu 

pada bagaimana seseorang atau institusi mendapatkan data, tetapi juga ditentukan oleh 

keterbukaan responden terhadap permintaan data oleh pengumpul data. Dua hal ini 

masih susah untuk diimplementasikan di Indonesia. Yang seringkali terjadi di 

lapangan pada waktu pengambilan data, responden masih kurang terbuka dan kurang 

mampu bekerjasama untuk memberikan data yang apa adanya. Berdasarkan artikel di 

atas, faktor yang tidak mempengaruhi kualitas data adalah: 

a. Kondisi geografis 

b. Responden kurang mampu bekerja sama 

c. Kondisi kultur budaya 

d. Keterbukaan responden 

e. Tidak ada jawaban yang benar 

Jawaban: E 

 

VII. PENDEKATAN ILMU SOSIAL BAGI KESEHATAN MASYARAKAT 

32. Di era globalisasi, tidak hanya terjadi perubahan sosial budaya, nilai dan norma yang 

ada dimasyarakat, namun juga menyebabkan perubahan pada pelayanan kesehatan 

menjadi orientasi pasar hingga berujung pada dehumanisasi pelayanan kesehatan 

sehingga akan menyebabkan menurunnya kualitas layanan kesehatan serta akan 

terdapat banyaknya masyarakat miskin yang terabaikan. Adapun sebab-sebab khusus 

timbulnya dehumanisasi antara lain: sentralisasi pelayanan, sekularisasi nilai, 

profesionalisasi keterampilan tenaga kesehatan serta proliferasi teknologi kesehatan. 

Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut, 

kecuali 



a. Membangun layanan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi budaya dan 

karakteristik masyarakat setempat, serta menyediakan layanan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

b. Desentralisasi fasilitas kesehatan 

c. Menegakkan hak asasi manusia yang menjamin kemanusiaan, diantaranya hak-hak 

yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. 

d. Pemencilan sosial pasien 

e. Memanusiakan kembali manusia (memperhatikan martabat manusia) dengan 

memperbaiki interaksi atau hubungan antara pemberi dan penerima layanan 

kesehatan. 

Jawaban: D 

 

33. Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) di Daerah X pada tahun 2014 adalah 50 per 1000 

kelahiran hidup. Menurut beberapa hasil survei dan riset yang dilakukan, ternyata 

masih banyak  ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga non-medis seperti dukun. 

Perilaku Ibu dalam memilih pertolongan persalinan pada dukun ternyata dipengaruhi 

oleh budaya dan anggapan bahwa tenaga kesehatan belum memiliki pengalaman 

dalam menolong persalinan. Apa strategi yang harus dilakukan agar Ibu memilih 

pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan? 

a. Penyuluhan  

b. Menyediakan fasilitas kesehatan 

c. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan 

d. Kemitraan tenaga kesehatan dan dukun 

e. Memberikan sanksi kepada ibu yang bersalin ke dukun 

Jawaban: D 

 

34. Kota A merupakan salah satu kota dengan tingkat produksi sampah yang tinggi. 

Volume sampah yang banyak, baik sampah organik dan non-organik berpotensi 

menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah kesehatan. Kebanyakan warga belum 

menyadari pentingnya pengelolaan sampah untuk mencegah timbulnya masalah pada 

aspek kesehatan dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan kondisi diatas, apa upaya 

yang sebaikanya dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan akibat 

peningkatan volume sampah di Kota A? 

a. Advokasi terhadap stakeholder untuk pengelolaan sampah 



b. Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah 

c. Reorientasi pelayanan kesehatan 

d. Mengembangkan kebijakan berwawasan kesehatan dan lingkungan 

e. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah 

Jawaban: B 

 

35. Suatu desa di kabupaten X mengalami masalah endemik gizi buruk pada balitanya. 

Tingkat ekonomi masyarakat disana rata-rata berada dibawah garis kemiskinan dan 

pengetahuan tentang gizi balita pada masyarakat yang rendah. Penduduk desa tersebut 

menganggap bahwa ini merupakan dampak dari pemerintah daerah yang tidak 

kunjung memberikan bantuan kepada masyarakat desa tersebut. Sebagai Public 

Health Professional , apa yang harus ada lakukan mengenai fenomena tersebut ? 

a. Melakukan advokasi kepada pemda kabupaten agar memberikan bantuan serta 

kucuran dana untuk kepada masyarakat desa tersebut 

b. Memberikan masukan kepada pemda kabupaten untuk menyediakan makanan bagi 

masyarakat disana 

c. Bersama-sama pemda kabupaten melakukan upaya edukasi tentang gizi kepada 

masyarakat desa,dan melakukan upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 

dalam peningkatan gizi balita desa tersebut 

d. Meminta kepada pemda agar menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat 

e. Mengadakan rapat denga masyarakat mengenai kondisi desa tersebut 

Jawaban: C 

 

36. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan 

masyarakat untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam 

bentuk upaya kesehatan perorangan atau masyarakat di kecamatan X, terdapat sebuah 

desa yang begitu sulit untuk dimasuki, dikarenakan tidak tersedianya akses 

penghubung seperti sarana transportasi umumdan akses jalan untuk menuju desa 

tersebut. Satu-satunya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut adalah 

Poskesdes yang minus tenaga kesehatan. Program Pelayanan Kesehatan Daerah 

Terpencil (PKDT) yang dilaksanakan Dinkes setempat tentu saja tidak cukup dalam 

usaha meningkatkan derajat kesehatan di daerah tersebut. Salah satu strategi yang 

dapat dilakukan adalah merubah pandangan masyarakat dari pengguna layanan 



menjadi provider dalam batasan tertentu melalui upaya pemberdayaan. Strategi diatas 

disebut dengan 

a. Pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan 

b. Re-orientasi pelayanan kesehatan 

c. Advokasi kesehatan 

d. Peningkatan edukasi 

e. Pemberdayaan 

Jawaban: B  

 

VIII. KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA 

37. Kondisi lingkungan kerja yaitu keadaan lingkungan tempat kerja pada saat bekerja, 

misalnya panas,debu,zat kimia dan lain-lain, dapat merupakan beban tambahan 

terhadap pekerja. Beban beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama 

sama menjadi gangguan atau penyakit akibat kerja. Pada dasarnya, terdapat banyak 

komponen yang mempengaruhi kesehatan kerja. Hal tersebut kemudian dirangkum 

dalam suatu konsep yang dapat menjelaskan determinan kesehatan secara 

menyeluruh. Salah satu kerangka yang masih relevan digunakan untuk menjelaskan 

determinan derajat kesehatan pekerja. Diantara berikut merupakan determinan 

kesehatan kerja, kecuali: 

a. Lingkungan Kerja 

b. Perilaku Kerja 

c. Hereditas 

d. Status Kesehatan Pekerja 

e. Pelayanan Kesehatan Kerja 

Jawaban: D 

 

38. Dilaporkan beberapa pekerja industri tekstil di daerah Kebon Besar, Kota Tangerang 

mengalami keluhan sesak napas, terasa berat pada dada, terutama pada hari Senin 

(yaitu hari awal kerja pada setiap minggu). Pada tingkat keparahan tertentu diikuti 

dengan penyakit bronchitis kronis dan mungkin juga disertai dengan emphysema. 

Berdasarkan keterangan gejala klinis di atas, diagnosis penyakit pneumoconiosis 

akibat kegiatan industri dan teknologi tersebut adalah: 

a. Penyakit Silikosis 

b. Penyakit Asbestosis 



c. Penyakit Bisinosis 

d. Penyakit Antrakosis 

e. Penyakit Beriliosis 

Jawaban: C 

 

39. Lingkungan kerja adalah satu kesatuan ruang yang terdiri atas benda hidup dan mati, 

daya, keadaan yang mempengaruhi kegiatan pekerja dalam menjalanan pekerjaannya. 

Faktor-faktor lingkungan kerja tersebut dapat dibedakan atas faktor fisika, kimia, 

biologis, fisiologis, dan mental-psikologis. Berikut yang termasuk diantaranya faktor 

kimia, kecuali,: 

a. Asap 

b. Cairan 

c. Udara Bertekanan 

d. Gas Uap 

e. Debu 

Jawaban: C  

 

40. Perusahaan X dilaporkan memiliki angka kecelakaan tertinggi di kota Y. Pimpinan 

perusahaan memutuskan untuk melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja 

dengan upaya promotif yaitu dengan pendidikan penyuluhan perubahan perilaku dan 

meningkatkan kesehtan.  

Berdasarkan cerita diatas, manakah yang tidak termasuk upaya promotif perlindungan 

terhadap tenaga kerja? 

a. Pemeliharaan berat badan ideal 

b. Olahraga dan rekreasi 

c. Jam kerja yang tinggi  

d. Konseling  

e. Perbaikan gizi dan menu seimbang 

Jawaban: C 

 

41. Telah terjadi keracunan masal di sebuah sekolah dasar di kota A. setelah diinvestigasi 

ternyata sumber dari keracunan berasal dari jajanan yang dijual di luar sekolah. Agar 

tidak terjadi hal yang serupa maka pedagang diberi penyuluhan mengenai hygiene 

makanan. 



Dari cerita di atas kriteria makanan yang layak adalah, kecuali: 

a. Kematangan yang sesuai 

b. Food borne illness 

c. Bebas perubahan fisik 

d. Bebas pencemaran 

e. Sesuai prosedur 

Jawaban: B 

 

IX. MASALAH KESEHATAN UTAMA 

42. Pada tahun 2005, beberapa daerah di Indonesia dilaporkan mengalami wabah penyakit 

menular yang disebabkan oleh virus H5N1 sehingga sempat membuat kepanikan 

dimana-mana karena virus ini  dapat menginfeksi unggas, manusia dan menyebabkan 

kematian. Pada beberapa daerah, virus H5N1 telah banyak menginfeksi manusia 

sehingga menyebabkan naiknya jumlah angka kematian. Kasus/wabah penyakit 

menular di atas dikategorikan sebagai kasus/wabah yang baru pertama kali terjadi di 

Indonesia karena sebelumnya belum pernah terjadi atau teridentifikasi agen penyebab. 

Pengertian yang tepat untuk kasus di atas yaitu: 

a. Virulensi 

b. Patogenisitas 

c. Zoonosis 

d. Emerging Diseases 

e. Reemerging Diseases 

Jawaban: D 

 

43. Pada 1987 sejak ditemukannya kasus AIDS pada turis asing di Bali, Sebuah struktur 

organisasi Komisi Penanggulangan AIDS nasional (KPA) telah dibentuk untuk 

meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, 

menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Peraturan Kebijakan yang tepat mengenai 

Komisi Penanggulangan AIDS nasional (KPA) adalah 

a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 

c. Peraturan Pemerintah RI No.33 Tahun 2009 

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 

e. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 



Jawaban: B 

 

44. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan 

masa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan 

pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk 

kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu 

dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif 

turut serta dalam  komitmen  global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan 

stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak 

konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara 

terintergrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan 

saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif).  

Berikut ini manakah yang merupakan intervensi di luar sektor kesehatan ( intervensi 

sensitif) : 

a. Pemberian Vitamin A pada Balita di Posyandu 

b. Pemberian Tablet Fe pada Remaja & Ibu Hamil  

c. Pembangunan Jalan desa yang terpencil 

d. Pemberian PMT Balita Gizi Kurang 

e. Pemberian Obat Cacing 

Jawaban: C 

 

45. Menurut Departemen Kesehatan (Depkes) RI tahun 2009 TB adalah penyakit infeksi 

yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB 

menyerang paru tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Penyakit ini 

menyebar dan ditularkan melalui udara ketika orang yang terinfeksi TB paru batuk, 

bersin, berbicara atau meludah. TB paru merupakan salah satu jenis penyakit yang 

dapat dicegah dengan imunisasi, dan menjadi salah satu prioritas dalam program 

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.  Berikut ini merupakan beberapa 

strategi pengendalian TB nasional yang dilakukan oleh Pemerintah, kecuali adalah: 

a. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu 

b. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB 

c. Memberikan makanan kepada penderita TB 

d. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan dan manajemen 

program pengendalian TB 



e. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program TB 

Jawaban: C 

 

46. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2003 malaria adalah penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh beberapa parasit plasmodium yang hidup dan berkembang biak 

dalam sel darah merah manusia dan penyakit ini secara alami ditularkan melalui 

gigitan nyamuk anopheles betina. Walaupun ditularkan oleh nyamuk, penyakit 

malaria sebenarnya merupakan suatu penyakit ekologis. Penyakit ini sangat 

dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan yang memungkinkan nyamuk untuk 

berkembang biak dan berpotensi melakukan kontak dengan manusia dan menularkan 

parasit malaria. Sebagai penyakit yang dapat menular kembali secara massal, malaria 

adalah penyakit yang berbahaya. Berikut ini beberapa startegi dalam menangani 

penyakit malaria, kecuali adalah: 

a. Melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat 

b. Melakukan upaya pengendalian sendiri oleh pemerintah setempat 

c. Memberdayakan dan menggerakan masyarakat untuk mendukung secara aktif 

upaya eliminasi malaria 

d. Menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko 

e. Melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pemerintah 

Jawaban: B 

 

X. PENCEGAHAN DAN KONTROL BAHAYA KESEHATAN 

Jawablah pertanyaan untuk nomor 46-47 

Di Kabupaten X, prevalensi kasus HIV-AIDS pada ibu hamil adalah 10%. 

Berdasarkan suatu hasil penelitian, ibu hamil yang terinfeksi sebagian besar adalah 

pekerja seks. Di dalam masyarakat, ibu hamil yang diketahui terinfeksi HIV-AIDS 

seringkali  dikucilkan dan mendapatkan diskriminasi. Dinas Kesehatan Kabupaten X 

beserta tokoh masyarakat memberikan konseling kepada ibu hamil yang terinfeksi 

HIV-AIDS, antara lain mengenai pemberian ARV kepada ibu, pilihan cara persalinan, 

pilihan pemberian ASI Eksklusif atau susu formula yang aman dan berkelanjutan, dan 

pemeriksaan HIV pada anak yang nantinya dilahirkan. 

 

47. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten X bersama dengan tokoh masyarakat dalam 

memberikan konseling kepada ibu hamilterinfeksi HIV AIDS merupakan bagian dari: 



a. Pencegahan dan kontrol bahaya HIV AIDS 

b. Surveilans HIV-AIDS 

c. Pengobatan dan dukungan kepada ODHA 

d. Rehabilitasi pada ODHA 

e. Promosi Kesehatan 

Jawaban: A 

 

48. Bentuk pengucilan dan diskriminasi terhadap ibu hamil yang terinfeksi HIV AIDS 

pada kasus di atas, seringkali terjadi. Hal ini merupakan: 

a. Dampak kesehatan HIV-AIDS 

b. Dampak Psikologis HIV-AIDS 

c. Dampak Sosial HIV-AIDS 

d. A dan B benar 

e. B dan C benar 

Jawaban: C 

 

49. Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang belum ditemukan obat dan vaksinnya. 

Sayangnya, penyakit ini terselubung dan menyebar di seluruh penjuru Indonesia. 

Kepala dinas kesehatan di suatu kabupaten/ kota sedang menyiapkan program 

pencegahan HIV/AIDS di daerahnya. 

Pencegahan primer yang dapat dilakukan untuk HIV/AIDS adalah........ 

a. Skrining dan pengobatan penyakit pada tahap dini. 

b. Penyebarluasan KIE tentang bahaya HIV/AIDS 

c. Meminimalkan akibat penyakit atau ketidakmampuan melalui intervensi yang 

bertujuan mencegah komplikasi dan penurunan kesehatan. 

d. Meminimalkan potensi penderita HIV/AIDS untuk tertular penyakit lain. 

e. Bukan salah satu di atas 

Jawaban: B 

 

50. Pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA) adalah upaya pencegahan....  

a. Tersier                                        

b. Primer 

c. Sekunder                                      



d. Primer dan Sekunder 

e. Bukan salah satu di atas 

Jawaban: A 

 

51. Pencegahan yang berfokus pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) agar tidak 

mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk adalah upaya pencegahan...... 

a. Tersier                                            

b. Primer 

c. Sekunder                                      

d. Primer dan Sekunder 

e. Bukan salah satu di atas 

Jawaban: C 
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I. SEJARAH KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Seorang filsuf  Yunani pada tahun (460–377 SM), dikenal sebagai Bapak Ilmu 

Kedokteran, dalam salah satu tulisannya berspekulasi tentang peran makanan dalam 

“pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit” yang menjadi dasar 

perkembangan ilmu diet etika yang belakangan dikenal dengan “terapi”.  

Siapakah tokoh yang dimaksud pernyataan di atas? 

A. Hippocrates 

B. Hygeia 

C. Aesculapius 

D. Edwin Chadwick 

E. Sir John Simon 

ANSWER : A 

2. Dianggap sebagai Father of Public Health karena menulis laporannya yang berjudul 

The sanitary of labouring population setelah terjadi wabah besar kholera di London 

tahun 1832 dan yang berakibat lahirnya ” Public Health Act” tahun 1848. 

Siapakah tokoh yang dimaksud pernyataan di atas ? 

A. Edwin Chadwick 

B. William Budd 

C. Sir John Simon 

D. Johan Peter Frank 

E. Lemuel Shattuck 

ANSWER : A 

3. Dianggap sebagai bapak ilmu gizi dunia dan ilmu kimia karena untuk pertama 

kalinya merintis penelitian kuantitatif mengenai pernapasan pada percobaan kelinci. 

Di tahun 1743-1794 menemukan hubungan proses pernafasan dengan proses 

pengolahan makanan dalam tubuh. Siapakah tokoh yang dimaksud pernyataan di 

atas ? 

A. Edwin Chadwick 

B. William Budd 

C. Joseph Lister 

D. Lemuel Shattuck 

E. Antoine Laurent Lavoisier 

ANSWER : E 



4. Sejarah perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia pada abad ke-16 dimulai 

dengan adanya upaya pemberantasan penyakit... 

A. Cacar dan Gondok 

B. Cacar dan Lepra 

C. Cacar dan Kolera 

D. Cacar dan Malaria 

E. Malaria dan Lepra 

ANSWER : C 

5. Cikal bakal konsep dan lahirnya puskesmas bemula dari... 

A. Kader Posyandu 

B. Komando Pemberantas Malaria 

C. Lembaga Eijkman 

D. Proyek Bekasi 

E. Health Centre  

ANSWER : B 

 

II. DETERMINAN KESEHATAN 

1. Adanya penjaminan berjalannya Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan 

Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai tahun 2010 dan seterusnya, serta 

Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013, merupakan arahan yang ingin 

dicapai pemerintah yang mengacu kepada determinan kesehatan yang terkait pada 

faktor : 

A. Genetika 

B. Perilaku 

C. Lingkungan 

D. Sosial 

E. Pelayanan kesehatan 

ANSWER : C 

2. Masyarakat membutuhkan posyandu, puskesmas, atau rumah sakit untuk membantu 

dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan. Hal tersebut merupakan 

salah satu faktor yang digunakan sebagai determinan kesehatan, yaitu….  

A. Faktor genetika 

B. Faktor sikap dan perilaku 

C. Faktor lingkungan 



D. Faktor pelayanan kesehatan 

E. Faktor pengaruh sosial  

ANSWER : D 

3. Menurut H.L Blum pada tahun 1978 menyatakan bahwa faktor penentu kesehatan 

mencakup faktor genetik, perilaku, lingkungan dan pelayanan kesehatan. 

Perkembangan faktor-faktor kesehatan ini semakin berkembang dengan adanya 

Piagam Ottawa Charter yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional 

Promosi Kesehatan di Ottawa Canada yang mana ditekankan pentingnya konteks 

sosial pada komunitas yang dapat menentukan keadaan status kesehatan individu. 

Kondisi Kesehatan di Indonesia di pengaruhi oleh faktor Lingkungan. Masalah 

kesehatan lingkungan di negara berkembang seperti di Indonesia pada umumnya 

mencakup : 

A. Masalah sanitasi jamban (jamban) 

B. Penyediaan kartu Indonesia Sehat  

C. Penderita TBC meludah di sembarang tempat  

D. Penggunaan kondom untuk mencegah PMS 

E. Perilaku pemulihan kesehatan 

ANSWER :  A 

4. Permasalahan determinan kesehatan  ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia dengan 

berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam 9 

(sembilan) agenda prioritas Indonesia, disebut juga dengan Nawa Cita, salah 

satunya berisi tentang meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Peningkatan 

kualitas hidup dilakukan antara lain dengan Program Indonesia Sehat. Dalam 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 penerapan penguatan 

pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui : 

A. Penyelenggaraan sistem asuransi sosial 

B. Program pengarusutamaan kesehatan 

C. Optimalisasi sistem rujukan 

D. Penyediaan benefit 

E. Pemberdayaan masyarakat 

ANSWER : C 

5. Pada suatu komunitas wilayah X 30% masyarakat menderita penyakit berbasis 

lingkungan. Puskesmas X bermaksud melakukan pelayanan kesehatan dengan 

tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat tersebut dengan cara 



selalu membersihkan lingkungan mereka dan sasarannya adalah semua masyarakat 

yang sehat.  

Jenis pelayanan kesehatan apa yang sebaiknya dilakukan? 

A. Promotif 

B. Preventif 

C. Kuratif 

D. Rehabilitatif 

E. Kooperatif 

ANSWER : A 

 

III. KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Sebuah daerah X diberikan otonomi sendiri dalam mengatur kebijakan kesehatan 

serta mengelola keuangan daerahnya sehingga pencapaian yang diperoleh berbeda 

dengan daerah lain. Aturan tersebut juga dapat mempermudah terjadinya 

penyalahgunaan anggaran ke daerah. Hal ini menjadi salah satu masalah yang 

terkait dengan implementasi kebijakan kesehatan. 

Apakah aturan yang diungkapkan pada kasus di atas ? 

A. Riset Kesehatan  

B. Asesmen Kesehatan  

C. Desentralisasi  

D. Jaminan Kesehatan  

E. Reformasi 

ANSWER : C 

2. Negara X ingin merancang sebuah kebijakan kesehatan. Sebagai dasar pembuatan 

kebijakan, negara tersebut mulai mengumpulkan berbagai referensi baik dari negara 

lain yang memiliki karakteristik sama dengan negara tersebut serta referensi 

kebijakan terdahulu dari negara itu sendiri. Dilakukan pula percobaan yang dapat 

melihat apakah kebijakan tersebut bisa diterapkan di negara X. 

Apakah komponen yang menjadi prinsip pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh 

negara X ? 

A. Nilai  

B. Ideologi 

C. Kepentingan politik 

D. Bukti ilmiah  



E. Evaluasi 

ANSWER : D 

3. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke-5 Nawa 

Cita dan direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis (Renstra) 

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Program Indonesia Sehat dilaksanakan 

dengan menegakkan tiga pilar utama, salah satunya adalah penerapan paradigm 

sehat.  

Di bawah ini kebijakan pemerintah dalam mendukung penerapan paradigma sehat 

yaitu ? 

A. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

B. Akreditasi Puskesmas 

C. Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) 

D. Telemedicine 

E. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 

ANSWER : C 

4. Seorang pasien Tn. A datang ke Puskesmas didampingi oleh isterinya. Mengeluh 

demam, sesak, batuk berdahak selama kurang lebih 2 minggu, sesekali terdapat 

bercak darah pada dahaknya. Pasien berprofesi sebagai pekebun, sedangkan 

isterinya berdagang di pasar. Mengaku tidak memiliki kartu BPJS. Setelah 

dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, dokter menegakkan 

diagnosa TB Paru aktif dan perlu dilakukan perawatan intensif di Rumah sakit. 

Namun pasien menolak karena khawatir tentang permasalahan biaya pengobatan. 

Sesuai kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan yang adil dan merata, apa 

yang dapat anda dilakukan ? 

A. Membiarkan pasien pulang dengan pengobatan sesuai standar yang diberikan 

oleh Puskesmas. 

B. Mengedukasi pasien dan keluarga tentang penyakit TB Paru dan prosedur 

pengurusan kepesertaan BPJS serta menghimbau pasien untuk segera 

mendaftarkan diri sebagai peserta. 

C. Mengedukasi petugas tentang pencegahan penularan penyakit TB Paru dan 

menghindari kontak dengan pasien. 

D. Memaksa pasien untuk melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit, karena 

jika pasien tidak segera mendapat perawatan yang memadai akan menyebabkan 

ancaman bagi pasien sendiri maupun anggota keluarga yang lain. 



E. Melakukan advokasi ke pemerintah desa untuk membantu membiayai 

pengobatan pasien di rumah sakit. 

ANSWER : B 

5. Di Pasien BPJS non PBI dirawat inap di sebuah rumah sakit dengan diagnosa 

demam thypoid. Pasien dirawat di ruang perawatan kelas I sesuai dengan hak 

pasien. Setelah 5 hari perawatan, pasien diizinkan pulang oleh dokter dengan 

kondisi perbaikan tanpa membayar biaya perawatan. Namun dalam kasus ini rumah 

sakit mengaku merugi karena klaim yang diberikan oleh BPJS lebih rendah 

dibandingkan biaya riil perawatan pasien. Jika saudara adalah seorang manajer 

rumah sakit tersebut, menurut saudara apa yang harus dievaluasi dari kejadian ini ? 

A. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi perawatan, jika pasien 

tidak sembuh dalam 3 hari sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.  

B. Perlu dilakukan evaluasi Paket INA CBG’s vs real cost ; paket INA CBG’s 

untuk beberapa kasus penyakit yang dinilai masih merugikan faskes. 

C. Evaluasi hari rawat, 5 hari terlalu lama untuk pasien dengan diagnosa demam 

thypoid yang menyebabkan membengkaknya biaya perawatan. 

D. Seharusnya dibuat kebijakan untuk memperbolehkan faskes mengambil iur 

biaya dari pasien jika biaya yang dtanggung oleh BPJS tidak mencukupi. 

E. Mencari diagnosa pada INA CBG’s yang memilki tarif setara dengan real cost, 

walaupun nantinya tidak sesuai dengan penyakit yang sesungguhnya diderita 

oleh pasien. 

ANSWER : B 

 

IV. HAM DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Di Rumah Sakit X terdapat pasien yang terdiagnosa HIV-AIDS. Selama dirawat, 

ada beberapa perawat yang menghindari melakukan perawatan pada pasien tersebut, 

dengan alasan faktor ketakutan akan dampak tertular. Pasien tidak mendapat 

perlakuan yang sama dengan pasien yang lain. Akibatnya, pasien tidak 

mendapatkan perawatan yang maksimal. 

Dalam kasus diatas perawat tersebut melanggar undang-undang yang berkaitan 

dengan hak asasi manusia. Undang-undang yang dimaksud adalah… 

A. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 

B. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

C. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 



D. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 

E. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 

ANSWER : E 

2. Seorang lelaki paruh baya memasuki pintu stasiun kereta api. Lelaki itu duduk di 

ruang tunggu stasiun, karena ia menunggu cukup lama dan kereta tak kunjung 

datang, maka lelaki itu duduk dan menyalakan rokok. Kondisi ruang stasiun sangat 

ramai, mulai dari anak, remaja, dewasa dan lansia yang juga menunggu datangnya 

kereta api. Lelaki paruh baya tersebut perlahan demi perlahan menghisap rokok dan 

mengeluarkan asap rokok yang mengakibatkan anak kecil yang berada didekatnya 

mengalami batuk-batuk.  

Berdasarkan kasus diatas tindakan lelaki tersebut dilarang oleh ketentuan…... 

A. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 117 

B. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 115 

C. UU Kesehatan No. 35 Tahun 2009 Pasal 118 

D. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 114 

E. UU Kesehatan No. 37 Tahun 2009 Pasal 119 

ANSWER : B 

3. Dari  soal no. 2 lelaki paruh baya dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia 

karena…. 

A. Merokok di dekat anak kecil 

B. Merokok di tempat umum 

C. Merokok di keramaian 

D. Merokok di siang hari 

E. Merokok dengan posisi duduk 

ANSWER : B 

4. Seorang remaja berusia 16 tahun mengalami kehamilan akibat pergaulan bebas. 

Remaja tersebut memutuskan untuk menggugurkan kehamilannya karena ia merasa 

takut, malu dan belum siap untuk menjadi ibu, tanpa ia pikirkan bahwa yang ia 

kandung adalah seorang manusia juga. 

Pada kasus diatas remaja tersebut telah melanggar hak asasi sang calon bayi untuk 

hidup, hal ini sesuai dengan pertanyaan undang-undang hak asasi manusia yaitu… 

A. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 53 ayat 1 

B. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 53 ayat 1 

C. Undang-undang No. 41 Tahun 1998 Pasal 54 ayat 3 



D. Undang-undang No. 39 Tahun 2001 Pasal 53 ayat 2 

E. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 

ANSWER : A 

5. Disuatu desa X dikenal dengan desa anti imunisasi. Masyarakatnya memiliki 

kepercayaan bahwa imunisasi hanya akan memberi penyakit pada anak, dan anak 

cukup diberi ASI saja untuk sehat.  

Menurut saudara upaya apakah yang cocok dilakukan agar masyarakat di desa 

tersebut pro imunisasi ? 

A. Menjamin ketersediaan cukup vaksin, rantai vaksin dan alat suntik 

B. Pelayanan imunisasi dilakukan oleh tenaga kerja yang professional 

C. Pelaksanaan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah 

D. Melakukan imunisasi di rumah sasaran target imunisasi 

E. Pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan pentingnya imunisasi 

ANSWER : E 

 

V. SISTEM INFORMASI DAN INTELEGENSI KESEHATAN 

1. Masa dimulainya proses sistem informasi kesehatan dimana pemanfaatan data 

menjadi satu pintu (terintegrasi) dan data yang dihimpun telah mencakup data 

individual (disagregat), diawali dengan diimplementasikannya Sistem Informasi 

Kesehatan Daerah (SIKDA) pada tahun 2012. Sistem ini mendorong pengumpulan 

informasi lebih cepat, tepat waktu dan efisien serta lebih ramah lingkungan karena 

bersifat paperless. Periode tersebut merupakan fase perkembangan sistem informasi 

kesehatan di Indonesia yang mana? 

A. Era manual 

B. Era transisi 

C. Era komputerisasi 

D. Era pasar bebas 

E. Era menengah 

ANSWER : C 

2. Seorang ibu usia 50 tahun memiliki gejala sakit pada persendiannya, lalu ibu 

tersebut pergi untuk memeriksakan dirinya keklinik menggunakan BPJS. Dokter 

klinik mendiagnosis adanya dugaan sakit persendian pasien, karena adanya 

pengapuran sendi atau disebut dengan Osteo Arthritis . Namun dalam hal ini dokter 

klinik belum bisa memastikannya, karena ibu tersebut harus diperiksa lebih lanjut 



kebagian radiologi RumahSakit, lalu pasien dirujuk kefasilitas layanan kesehatan 

tingkat 2 (RumahSakit). Seorang perawat memasukan data riwayat ibu tadi kedalam 

komputer untuk dapat dibaca oleh pihak Rumah Sakit. Berdasarkan informasi diatas 

data yang dimasukan oleh perawat klinik untuk dapat dibaca oleh pihak RS 

merupakan implementasi dari? 

A. Sistem Informasi Kesehatan 

B. Sistem manajemen kesehatan 

C. Sistem layanan kesehatan 

D. Fasilitas layanan kesehatan 

E. Pelayanan kesehatan masyarakat 

ANSWER : A 

3. Satu waktu kepala dinas kesehatan kabupaten/kota ingin mengetahui jumlah 

tingginya masyarakat penderita TBC di wilayahnya. Dari pernyataan tersebut, 

kepada siapa kepala dinas harus meminta data tersebut? 

A. RumahSakit 

B. Puskesmas 

C. Kelurahan 

D. Pemerintah Daerah 

E. Kecamatan 

ANSWER : B 

4. Sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, variabel yg 

teroganisir, saling berinteraksi, saling tergantung dan terpadu. Sebuah sistem 

mempunyai karakteristik. Salah satu karakteristik sistem yg menunjukan ruang 

lingkup dari sistem tersebut dinamakan :  

A. Komponen sistem 

B. Lingkungan luar sistem 

C. Sasaran sistem 

D. Batas sistem 

E. Penghubung sistem  

ANSWER : D 

5. Dalam sebuah rapat evaluasi kinerja program kesehatan indera di dinas kesehatan  

kabupaten x yg dihadiri oleh pemegang program kesehatan indera dari puskesmas-

puskesmas di kabupaten x ditampilkan data angka kejadian penderita tuli kongenital 

yg tinggi. Setelah dilakukan klarifikasi data kepada para petugas indera dalam rapat 



tersebut ternyata angka yg tinggi itu tidak sesuai dengan data yang di input oleh 

petugas pemegang program indera. Seluruh data dari pemegang program 

dipuskesmas dikumpulkan ke dinas kesehatan kabupaten x dalam bentuk hardcopy 

dan dinas kesehatan data tersebut akan dikumpulkan untuk diolah dibagian seksi 

pengembangan sistem informasi kesehatan. Menurut pendapat anda hal seperti 

diatas dapat terjadi oleh karena : 

A. Data dan informasi serta indikator yg perlu dikumpulkan dan digunakan belum 

seluruhnya tepat digunakan. 

B. Masih belum membudayanya pengambilan keputusan berdasarkan 

data/informasi. 

C. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi masih 

belum terselenggara secara efektif dan efisien. 

D. Data dan informasi yg dihasilkan belum sepenuhnya didesiminasikan kepada 

stakeholder yg berkepentingan. 

E. Landasan hukum pengelolaan sistem informasi kesehatan (sik) yg masih 

terbatas. 

ANSWER : C 

 

VI. PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI DALAM KESMAS 

1. India saat ini mengalami transisi epidemiologi dan dibebani oleh penyakit 

menular dan penyakit tidak menular. India membutuhkan surveilans penyakit yang 

efektif dan ekuitas dalam program pelayanan kesehatan untuk mengambil tindakan 

korektif dalam memperbaiki kondisi kesehatan populasi rentan. Infrastruktur 

kesehatan di negara India sudah berkembang sangat baik selama bertahun-tahun. 

Berikut ini yang merupakan kelemahan dari hasil sistem surveilans di India 

adalah…. 

A. Munculnya ledakan wabah malaria dan demam berdarah di berbagai wilayah  

B. Adanya arus urbanisasi dan peningkatan aktivitas industrialisasi di perkotaan 

C. Munculnya masalah penyalahunaan narkoba dan masalah gizi  

D. Munculnya wabah polio pada balita dan masalah kesehatan jiwa  

E. Adanya perubahan gaya hidup akibat urbanisasi, modernisasi dan globalisasi 

ANSWER : A 



2. Epidemiologi bertujuan untuk mempelajari dan memprediksi tren penyakit yang 

mungkin akan terjadi. Selain itu, hasil penelitian epidemiologi dapat digunakan 

dalam perencanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat.  

Hal tersebut merupakan manfaat epidemiologi dalam hal? 

A. Mempelajari riwayat penyakit 

B. Diagnosis masyarakat 

C. Mengkaji risiko 

D. Melengkapi gambaran klinis 

E. Identifikasi sindrom 

ANSWER : A 

3. Analisis data dan surveilans epidemiologi merupakan proses pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan interprestasi data. Agar proses dalam pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan interprestasi data baik perlu pengetahuan penunjang. 

Pengetahuan penunjang dalam analisis data surveilans epidemiologi? 

A. Pengetahuan statistic 

B. Pengetahuan kualitas data 

C. Pengetahuan surveilan bencana 

D. Pengetahuan epidemiologi analitik 

E. Pengetahuan epidemiologi deskriptif 

ANSWER : A 

4. Di Kabupaten X ditemukan kasus penyakit diare yang menginfeksi balita. Dari hasil 

pencatatan, didapatkan bahwa prevalensi diare di Kabupaten tersebut adalah 100 per 

1.000 balita dengan jumlah kematian sebanyak 5 orang. Dari hasil tersebut, seorang 

Sarjana Kesehatan Masyarakat meneliti bagaimana perjalanan penyakit diare 

tersebut untuk dapat melakukan tindakan pencegahan, mengetahui keganasan 

penyakit, lama kelangsungan hidup penderita, atau adanya gejala sisa (cacat atau 

carier). Hasil penelitian tersebut digunakan dalam pemyusunan strategi pencegahan, 

perawatan, serta model pelayan penyakit penanggulangan diare agar tidak terjadi 

kembali di Kabupaten X. 

Pendekatan epidemiologi yang digunakan dalam kasus tersebut adalah … . 

A. Studi kohort 

B. Distribusi penyakit 

C. Epidemiologi analitik 

D. Riwayat alamiah penyakit 



E. Konsep penyebab penyakit 

ANSWER : D 

5. Dari hasil penelitian terbaru didapatkan bahwa wanita berusia 40 tahun keatas 

memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena kanker payudara. Mengetahui hal tersebut, 

Puskesmas Kecamatan X bekerja sama dengan Yayasan Kanker melakukan early 

diagnosis kanker payudara melalui pemeriksaan mamografi gratis bagi 100 orang 

wanita berusia 40 tahun keatas di Kecamatan X. Dari hasil pemeriksaan didapatkan 

25 orang wanita yang suspek memiliki kanker dan memerlukan pemeriksaan lebih 

lanjut.  

Upaya pencegahan yang dilakukan diatas termasuk kedalam …. 

A. Promosi kesehatan 

B. Perlindungan khusus 

C. Upaya pencegahan tersier 

D. Upaya pencegahan primer 

E. Upaya pencegahan sekunder 

ANSWER : E 

 

VII. PENDEKATAN BIOSTATISTIK DALAM KESMAS 

1. Suatu variabel yaitu variabel umur dengan tipe numerik diubah menjadi variabel 

kategorik untuk memudahkan analisis serta intrepretasi data. Variabel umur 

kemudian dikategorikan menjadi kelompok umur anak-anak, remaja, dewasa, dan 

lansia. 

Apakah skala pengukuran yang tepat untuk variabel umur seperti kasus di atas ? 

A. Nominal  

B. Ordinal  

C. Interval 

D. Ratio  

E. Numerik 

ANSWER : B 

2. Dalam suatu penelitian didapatkan hasil yang tidak akurat disebabkan kelemahan 

dalam pembuatan kuesioner, ketidakmampuan enumerator dalam memandu 

pengisian kuesioner serta pernyataan yang tercantum dalam kuesioner cenderung 

mengarah pada jawaban responden. Berdasarkan pernyataan di atas, kesalahan apa 

yang terjadi dalam penelitian? 



A. Spesifikasi 

B. Cakupan populasi 

C. Pengukuran 

D. Penarikan sampel 

E. Ketidaklengkapan respon 

ANSWER : C 

3. Seorang peneliti melakukan penelitian rata-rata konsumsi rokok perhari dalam suatu 

wilayah tertentu. Jika pengambilan sampel dilakukan secara acak, diperoleh rata-

rata konsumsi rokok adalah 5 batang per hari. Dalam hal ini peneliti curiga bahwa 

ada kesalahan dalam mengambil kesimpulan, yaitu sebagian besar sampel 

merupakan perokok ringan. Untuk meminimalisir kesalahan ini, hal yang harus 

dilakukan adalah.... 

A. Peneliti harus hari-hati dalam menarik kesimpulan 

B. Meyakinkan responden bahwa identitas responden tidak akan dipublikasikan 

C. Memilih rancangan penarikan sampel yang tepat 

D. Memperbesar ukuran sampel 

E. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan penelitian 

ANSWER : C 

4. Puskesmas Sehat selalu mengumpulkan data terkait semua kunjungan pasien yang 

datang dan kegiatan yang dilakukan di luar Puskesmas. Saat ini Puskesmas diminta 

untuk membuat perencanaan kegiatan untuk tahun 2017. Apa yang harus dilakukan 

terlebih dahulu oleh  petugas puskesmas Sehat? 

A. Membuat rapat koordinasi dengan seluruh pegawai puksesmas untuk berdiskusi 

dan menentukan apa yang menjadi target permasalahan dan menentukan cara 

mengatasinya sebagai dasar kegiatan tahun 2017 

B. Mengumpulkan data yang telah ada, menganalisa dan membuat prioritas untuk 

mendapatkan permasalahan utama yang ada di wilayah kerja puskesmas untuk 

digunakan sebagai dasar kegiatan tahun 2017 

C. Menggunakan perencanaan tahun lalu sebagai dasar kegiatan yang akan 

dilakukan tahun 2017 karena belum ada perubahan program dan sasaran 

puskesmas. 

D. Menanyakan terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten mengenai program 

yang harus dilakukan oleh puskesmas. 



E. Membuat pertemuan dengan puskesmas di wilayah kerja kabupaten yang sama 

untuk berdiskusi dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada 

tahun 2017 

ANSWER : B 

5. Data atau informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yang sangat 

bermanfaat untuk kepentingan administratif, seperti merencanakan program 

pelayanan kesehatan, menentukan alternatif penyelesaian masalah kesehatan dan 

melakukan analisis tentang berbagai penyakit selama periode waktu tertentu dan 

untuk menentukan penyebab timbulnya penyakit baru yang belum diketahui atau 

untuk menguji manfaat obat bagi penyembuhan penyakit tertentu setelah hasil uji 

klinik dinyatakan berhasil adalah…..   

A. Data kuantitatif 

B. Data kualitatif 

C. Data primer 

D. Data sekunder 

E. Data kontinu 

ANSWER : A 

 

VIII. PENDEKATAN ILMU SOSIAL DALAM ILMU KESMAS 

1. Di Kabupaten X terdapat kasus remaja dari sekolah menengah atas yang mabuk 

akibat pesta miras. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap remaja-remaja tersebut, 

diakui bahwa mereka minum minuman keras atau miras karena ingin meningkatkan 

solidaritas mereka.  

Faktor solidaritas yang dimaksud dalam kasus diatas merupakan bagian dari ilmu 

sosial berikut... 

A. Antropologi 

B. Psikologi 

C. Sosiologi 

D. Komunikasi 

E. Advokasi  

ANSWER : C 

2. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program KADARZI saat ini adalah 

sebagian keluarga telah mengetahui bahwa ada jenis makanan yang lebih 

berkualitas, namun mereka tidak ada kemauan dan tidak mempunyai keterampilan 



untuk penyiapannya. Selain itu, diketahui juga bahwa dalam masyarakat terdapat 

masalah lain seperti kepercayaan, adat kebiasaan dan mitos negatif pada keluarga 

yang mempengaruhi keluarga sehingga tidak mengikuti program KADARZI. 

Ilmu sosial apakah yang mempelajari faktor kepercayaan, adat dan mitos yang 

mempengaruhi perilaku tersebut? 

A. Antropologi 

B. Psikologi 

C. Sosiologi 

D. Komunikasi 

E. Advokasi  

ANSWER : A 

3. Menindaklanjuti masalah dalam pelaksanaan program KADARZI, Puskesmas X 

melakukan pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (sasaran) 

secara terus-menerus dan berkesinambungan, perkembangan sasaran, serta proses 

membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau 

sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude), dan dari mau 

menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek practice). 

Kegiatan yang dilakukan Puskesmas X disebut upaya/program ... 

A. Kemitraan 

B. Advokasi 

C. Bina Suasana 

D. Pemantauan 

E. Pemberdayaan 

ANSWER : E 

4. Puskesmas A di daerah B telah melakukan penyuluhan program PHBS. Namun, 

pada hasil evaluasi ditemukan perilaku warga yang kembali pada pola hidup tidak 

sehat, tidak lagi menerapkan PHBS. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

lingkungan yang tidak mendukung. Dalam kasus ini, ketua RT/RW, tokoh 

masyarakat dan lurah tidak memberikan contoh atau panutan kepada masyarakat. 

Sehingga hal tersebut diketahui sebagai penyebab perilaku PHBS tidak bertahan.  

Menurut teori Lawrence Green, peran ketua RT/RW dan tokoh masyarakat 

merupakan faktor... 

A. Predisposisi 

B. Pemungkin/Enabling 



C. Penguat/Reinforcing 

D. Internal 

E. Eksternal  

ANSWER : C 

5. Memasuki musim penghujan, dinas kesehatan kota X melaksanakan program 

penyuluhan kepada masyarakat tentang program 3M+ untuk mencegah terjadinya 

demam berdarah dengue atau DBD.  

Dalam 5 level prevention, termasuk kedalam level manakah tindakan yang 

dilakukan dinas kesehatan kota X ? 

A. Health Promotion 

B. General and specific protection 

C. Early Diagnosis and Prompt Treatment 

D. Dissability Limitation 

E. Rehabilitation 

ANSWER : A 

 

IX. KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA 

1. Dalam sebuah perusahaan, terdapat kebijakan mengenai Kesehatan Keselamatan 

Kerja. Dalam pengendalian meliputi penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja 

melalui program kesehatan dan keselamatan kerja, perusahaan tersebut menerapkan 

prosedur yang harus dilakukan oleh seluruh karyawannya dengan melakukan isolasi 

dari bahan kimia/ alat kerja/proses kerja, penggunaan alat pelindung dan perbaikan 

sistim ventilasi di dalam gedung perusahaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu 

cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam pengendalian meliputi penyakit 

akibat kerja dan kecelakaan kerja dalam aspek ? 

A. Pengendalian perundang-undangan (legislative control) 

B. Pengendalian administrasi/organisasi (administrative control) 

C. Pengendalian secara teknis (engineering control) 

D. Pengendalian melalui jalur kesehatan (medical control) 

E. Pengendalian edukasi kesehatan dan keselamatan (edukasi control) 

ANSWER : C 

2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya 

kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas 

dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Salah 



satu upaya kesehatan kerja yang dilakukan adalah pengendalian faktor resiko. 

Evaluasi bahaya dan resiko kesehatan menentukan metode pengendalian faktor 

resiko yang dipilih agar tidak menibulkan kecelakaan akibat kerja dan penyakit 

akibat kerja. Alternatif pertama dalam pengendalian faktor resiko adalah: 

A. Penggunaan helmet, safety shoes, safety goggles, dan earplug/muff. 

B. Melakukan pengendalian teknis atau pengendalian rekayasa. 

C. Eliminasi sumber bahaya di tempat kerja. 

D. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pemakaian alat kerja. 

E. Pemasangan tanda bahaya dan rambu peringatan. 

ANSWER : C 

3. Seorang pekerja di industri pemintal serat asbes mengalami gejala sesak nafas, 

sianosis, batuk kering, dan jari berkumpul (finger scubbing). Berdasarkan hasil 

pemeriksaan rontgen toraks atau CT-scan, pekerja tersebut menderita 

asbestosis.Asbestosis merupakan jaringan parut kronis paru yang timbul akibat 

terpajan asbes. Dari kasus diatas, pekerja mengalami penyakit akibat kerja yang 

diakibatkan oleh bahaya: 

A. Bahaya fisika. 

B. Bahaya kimia. 

C. Bahaya biologi. 

D. Bahaya ergonomi. 

E. Bahaya psikososial. 

ANSWER : B 

4. Andi adalah salah seorang ahli K3 baru di sebuah perusahaan semen. Pada hari 

pertama kerja andi pergi mengunjungi beberapa pabrik pembuatan semen. Andi 

menyuruh asistennya untuk mendampinginya selama waktu kunjungan. Andi tak 

lupa menyuruh asistennya tersebut untuk mencatat hl-hal penting, selain itu andi 

juga menyuruh asistennya mencari beberapa rekapan data tentang kesehatan kerja 

perusahaan yang telah ada.  Jika dilihat dari ruang lingkup K3 hal yang dilakukan 

Andi termasuk dalam.... 

a. Pengendalian lingkungan kerja 

b. Penilaian lingkungan kerja 

c. Pengenalan lingkungan kerja 

d. Penempatan lingkungan kerja 

e. Pengawasan lingkungan kerja 



ANSWER : C 

5. Seorang karyawan telah bekerja pada bidang marketing pada sebuah perusahaan 

selama lebih dari 8 tahun, dua tahun terakhir karyawan tersebut tidak mampu 

memenuhi target yang ditentukan. Karyawan tersebut menyebutkan kepada manajer 

bahwa dia sudah terlalu lama bekerja sebagai marketing, akhirnya karyawan 

tersebut dipindahkan ke bagian administrasi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut merupakan pengendalian terhadap hazard: 

A. Fisik 

B. Ergonomi 

C. Psikologis 

D. Biologis 

E. Kimia 

ANSWER : C 

 

X. MASALAH KESEHATAN UTAMA 

1. Seorang  perempuan berusia 20 tahun yang tinggal di daerah endemik malaria, tiba-

tiba mengalami demam tinggi, suhu tubuh naik secara bertahap, kemudian tiba-tiba 

turun setelah 36 jam, penderita mengalami sakit kepala hebat, perdarahan hebat, 

syok, dan mengalami kejang dan koma. 

Jenis  plasmodium yang  menginfeksi perempuan tersebut adalah: 

A. Plasmodium vivax 

B. Plasmodium malariae 

C. Plasmodium ovale 

D. Plasmodium falciparum 

E. Plasmodium knowlesi 

ANSWER : D 

2. Seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 36 minggu, sudah memeriksakan 

kehamilannya di puseksmas sebanyak 5 kali kunjungan, dan dari hasil test 

laboratorium ternyata ibu hamil tersebut positif HIV.  

Apakah yang harus dilakukan puskesmas untuk ibu hamil 36 minggu dengan positif 

HIV? 

A. Menganjurkan ibu untuk melahirkan di bidan 

B. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat HIV/AIDS 

C. Menjalankan program PMTCT pada ibu tersebut 



D. Melakukan USG kehamilan pada ibu tersebut 

E. Menganjurkan ibu hamil untuk periksa ulang kehamilannya 

ANSWER : C 

3. Upaya penanggulangan penyakit malaria di Indonesia sejak tahun 2007 dapat 

dipantau dengan menggunakan indikator Annual Parasite Incidence (API). Hal ini 

sehubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan mengenai penggunaan satu 

indikator untuk mengukur angka kejadian malaria, yaitu dengan API. 

Tujuan umum dari pengendalian malaria di Indonesia adalah ..... 

A. Semua kabupaten/kota mampu melaksanakan pemeriksaan sediaan darah 

malaria dan memberikan pengobatan tepat dan terjangkau dengan ACT 

(Artemisinin-based Combination Therapy) 

B. Terwujudnya masyarakat yang hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria 

(eliminasi malaria) sampai tahun 2030, dengan menurunnya kasus malaria (API) 

dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk 

C. Pada tahun 2020 seluruh wilayah Indonesia sudah melaksanakan intensifikasi 

dan integrasi dalam pengendalian malaria di setiap daerah endemis 

D. Menurunnya 50 % jumlah daerah endemis malaria di Indonesia dimana angka 

kesakitan per kabupaten endemis kurang dari 60% 

E. Pembiayaan pemberantasan malaria meningkat sebesar 70% baik dari 

pemerintah maupun dari bantuan luar baik dalam negeri maupun luar negeri 

ANSWER : B 

4. Pasien datang ke Puskesmas dengan keluhan demam, pusing kepala berkunang – 

kunang dan telapak tangan terlihat pucat. Dari penggalian informasi, beberapa hari 

yang lalu pasien melakukan perjalanan dinas ke daerah Indonesia bagian Timur. 

Setelah dilakukan tes menggunakan RDT, pasien positip terkena malaria.  

Dari pilihan ini, manakah yang merupakan salah satu pengobatan dan pencegahan 

malaria? 

A. Artemisinin-based Combination Therapy dan kelambu 

B. Kombinasi OAT dan penggunaan masker 

C. Pengobatan dengan Antibiotik dan mencuci tangan 

D. Vitamin, Suplemen kesehatan dan imunisasi 

E. Antiretroviral drug dan program PHBS 

ANSWER : A 



5. Salah satu penyakit yang menular melalui udara adalah SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome). Cara penularan penyakit ini adalah dengan kontak langsung 

seperti berbicara dan terkena percikan batuk atau bersin (droplet infection). Saat ini 

belum ada vaksinasi yang tersedia, sehingga masyarakat dianjurkan untuk 

melakukan upaya pencegahan.  

Upaya pencegahan seperti apakah yang dapat mengurangi menyebarnya penyakit 

SARS? 

A. Minum obat secara teratur agar tidak terjadi resistensi, kontrol rutin ke 

Puskesmas, menggunakan masker. 

B. Cuci tangan dengan benar, tidak berbagi makanan dan minuman, menggunakan 

masker jika sedang batuk.  

C. Menggunakan lotion anti nyamuk, kelambu untuk tidur, dan membersihkan 

saluran air seperti got. 

D. Berhubungan seks yang aman, screening rutin, kurangi kebiasaan merokok, 

vaksinasi 

E. Imunisasi, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan makanan yang 

dimakan, setia pada pasangan.  

ANSWER : B 

 

XI. PENCEGAHAN DAN KONTROL BAHAYA KESEHATAN PUBLIK 

1. Rano dan 4 Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun cenderung semakin 

meningkat. Penggunanya tersebar pada berbagai kelompok umur, jenis kelamin, 

status perkawinan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Kecenderungan 

peningkatan jumlah dan prevalensi ini karena meningkatnya jumlah permintaan 

(demand), sedangkan di sisi lain penangkapan pengguna dan pengedar narkotika 

yang dilakukan oleh penegak hukum belum signifikan dapat mengurangi pasokan 

narkotika(supply). 

Tindakan yang tepat dilakukan pada seorang korban pengguna narkotika adalah? 

A. Memasukkan pengguna kepenjara 

B. Memasukkan pengguna kepusat rehabilitasi 

C. Rehabilitasi didalam lapas 

D. Fokus mencari pengedar narkoba 

E. Pengguna dijatuhkan hukuman mati 

ANSWER : B 



2. Kejadian kecelakaan lalu lintas terus meningkat melebihi kejadian penyakit infeksi. 

Angka kematian akibat kecelakaan diperkirakan terus meningkat menjadi 3.6% di 

tahun 2030 0leh WHO. Dari kejadian kecelakaan itulah Hugh DeHaven 

mempelajari cara-cara dalam mengurangi derajat keparahan cedera dalam 

berkendara. Cedera dalam berkendara termasuk dalam kecelakaan….. 

A. Mekanik  

B. Energy  

C. Disengaja  

D. Tidak disengaja  

E. Fisik 

ANSWER : D 

3. Upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya alcohol dan narkotika telah 

dilakukan pemerintah secara menyeluruh di semua aspek, dimana salah satunya 

adalah di bidang yuridis formil dan praktek. Dalam aspek yuridis praktek ini maka 

pemerintah merancang dan menetapkan perangkat perundang-undangan yang akan 

digunakan untuk menindak para pihak yang terlibat dalam bahaya penggunaan 

minuman keras, narkotika dan lainnya. Upaya lainnya adalah upaya represif yaitu 

suatu upaya yang ditujukan untuk mengadakan penanganan penyalahgunaan alcohol 

dan narkoba secara intensif. Salah satu kegiatan upaya represif adalah : 

A. Penyuluhan tentang alcohol dan narkoba ke siswa dan masyarakat 

B. Patroli secara terbuka dan tertutup di tempat-tempat yang rawan 

penyalahgunaan alcohol dan narkoba 

C. Penindakan terhadap pelaku pidana dan pengedar sesuai dengan hukum yang 

berlaku 

D. Merehabilitasi para pemakai alcohol dan narkotika di pusat rehabilitasi 

E. Memasang iklan tentang bahaya alcohol dan narkotika di tempat-tempat umum 

ANSWER : C 

4. Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi di berbagai lapisan masyarakat, 

terutama pada laki-laki mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa. Kecenderungan 

merokok terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun baik laki-laki maupun 

perempuan. Untuk mengurangi angka prevalensi tersebut maka pemerintah dan 

instansi terkait melakukan beberapa upaya diantaranya? 

A. Memberikan sanksi yang berat kepada perokok 

B. Melarang penjualan rokok di setiap toko 



C. Membuat iklan anti rokok di media massa 

D. Membuat program satu hari tanpa rokok 

E. Memberi sanksi kepada industry rokok 

ANSWER : C 

5. Rendahnya harga rokok, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan rumah 

tangga, dan mekanisme industri rokok kretek ikut menyumbang meningkatnya 

konsumsi tembakau yang signifikan di Indonesia. Merokok menyebabkan timbulnya 

berbagai masalah diantaranya masalah kesehatan, ekonomi maupun masalah sosial 

di masyarakat. Ada beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengurangi permintaan terhadap tembakau. 

Sebutkan salah satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi 

permintaan terhadap tembakau. 

A. Menutup perusahaan rokok 

B. Menaikkan pajak rokok 

C. Hukuman denda bagi perokok 

D. Melarang penjualan rokok 

E. Melarang menanam tembakau 

ANSWER : B 

 

XII. INTERVENSI PADA KELOMPOK KHUSUS 

1. Seorang bayi di desa X yang letaknya jauh dari kota, sudah 3 hari mengalami diare. 

Sang ibu menganggap itu adalah hal yang biasa terjadi dan merupakan tanda bahwa 

anak beranjak besar. 7 hari kemudian belum ada perbaikan dengan keadaan bayi 

tersebut. Ibu pun mulai panik dan membawa bayinya ke puskesmas. Karena 

keadaan bayi sudah sangat lemah nakes di puskesmas memutuskan untuk membawa 

bayi tersebut ke RS yang biasanya ditempuh dalam waktu 8 jam dari desa dengan 

menggunakan kendaraan bermotor. Puskesmas tidak mempunyai ambulance 

sehingga nakes dan ibu harus mencari pertolongan dari orang lain. Pada akhirnya 

sang bayi meninggal karena terlambat mendapat pertolongan. 

Upaya- upaya dibawah ini yang dapat ditingkatkan untuk menolong keadaan bayi 

tersebut adalah…. 

A. Sistem informasi yang kuat 

B. Standar Pelayanan Minimal yang perlu dikaji ulang 

C. Sistem rujukan yang harus dikuatkan 



D. Pelaksanaan desentralisasi 

E. Penggabungan pendekatan IMCI/MTBS 

ANSWER : C 

2. Seorang remaja bersekolah di SMA X. Sebelumnya di SMP Y ia terkenal sebagai 

anak yang sopan dan baik. Ketika SMA ia terbawa pengaruh temannya yang 

melakukan perilaku beresiko pada remaja, seperti merokok, minum alkohol, 

penyalahgunaan NAPZA , tawuran bahkan melakukan seks bebas.  

Aksi remaja tersebut disebabkan oleh gangguan penyesuaian diri yang dipengaruhi 

oleh faktor eksternal yaitu …. 

A. Psikologis & social 

B. Kontrol Diri yang lemah  

C. Persoalan keluarga 

D. Pengaruh negatif teman 

E. Kurangnya pengawasan pihak sekolah 

ANSWER : D 

3. Sekelompok pengungsi meninggalkan rumah yang biasa mereka tinggali, 

dikarenakan terjadinya gempa dan gunung meletus di daerahnya. Para pengungsi 

mencari tempat yang aman hingga ia dan keluarganya terhindar dari bencana alam 

tersebut. Beberapa diantara mereka turun ke kaki gunung bahkan ke daratan yang 

lebih rendah.  

Pada kasus diatas termasuk ke dalam jenis apakah pengungsi tersebut ? 

A. Refugee 

B. Internally displaced person 

C. Pengungsi lintas batas 

D. Eksternally displaced person 

E. Evacuee 

ANSWER : B 

4. Seorang ibu di suatu desa X mempunyai anak yang mengalami retardasi mental. 

Keluarga merasa malu dengan kehadiran anak tersebut, karena ia merasa merupakan 

suatu aib dan merasa anak  tersebut tidak akan berkembang.  

Dalam kasus diatas, intervensi yang lebih dikuatkan untuk menghindari terjadinya 

retardasi mental salah satunya dengan menguatkan sektor ? 

A. Kesehatan dengan memberi vit. A dan program sosialisasi & deteksi dini 

B. Pekerjaan umum dengan aksesbilitas ruang public dan bangunan umum 



C. Ekonomi dengan memberi akses perbankan dan asuransi 

D. Dekominfo dengan memberi aksesbilitas dalam bidang informasi & komunikasi 

E. Pendidikan dengan pengembangan kurikulum anak berkebutuhan khusus 

ANSWER : A 

5. Pada tahun 2010 seorang pria paruh baya melakukan tindak pidana pembunuhan, 

dan ditindak hukuman penjara selama 5 tahun, yang artinya ia keluar penjara pada 

tahun 2015. Karena telah memenuhi syarat tertentu ia dapat keluar dari penjara pada 

tahun 2014.  

Menurut saudara, hak narapidana apa yang diberikan kepada bapak paruh baya 

tersebut ? 

A. Asimilasi 

B. Remisi 

C. Cuti 

D. Hubungan terbatas dgn pihak luar 

E. Pembebasan bersyarat 

ANSWER : B 
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SOAL 

  

1. Kesehatan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menunjang kegiatan kita 

sehari – hari. Untuk mewujudkan sehat tidaklah mudah, banyak faktor yang mempengaruhi 

serta membuat sehat menjadi sulit untuk di ciptakan. Teori klasik yang dikembangkan oleh 

Blum (1974) mengatakan bahwa ada determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan 

individu, kelompok atau masyarakat. Determinan kesehatan tersebut adalah 

a. Genetik dan Lingkungan 

b. Perilaku dan Pelayanan Kesehatan 

c. Lingkungan, Perilaku dan Pelayanan Kesehatan 

d. Genetik, Lingkungan dan Pelayanan Kesehatan 

e. Genetik, Lingkungan, Perilaku dan Pelayanan Kesehatan 

 

2. Diantara faktor-faktor determinan yang dikemukakan oleh Blum (1974) tersebut, determinan 

manakah yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi ? 

a. Lingkungan 

b. Genetik 

c. Perilaku 

d. Pelayanan Kesehatan 

e. Sosial 

 

3. Salah satu faktor yang juga memiliki pengaruh cukup signifikan dalam menentukan status 

kesehatan seseorang adalah perilaku. Perilaku kesehatan dapat diartikan sebagai upaya 

individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan berbagai determinan kesehatan 



dan kebijakan dalam meningkatkan status kesehatan, Perilaku Kesehatan itu sendiri dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ? 

a. Perilaku pencarian pengobatan/Fasilitas kesehatan (health seeking behavior),Perilaku 

Social dan Perilaku Humanis 

b. Perilaku pemeliharaan kesehatan (Health Maintenance), Perilaku Social, Perilaku Humanis 

c. Perilaku pemeliharaan kesehatan (Health Maintenance), perilaku pencarian 

pengobatan/Fasilitas kesehatan (health seeking behavior), Perilaku Kesehatan 

Lingkungan. 

d. Perilaku pemeliharaan kesehatan (Health Maintenance), perilaku pencarian 

pengobatan/Fasilitas kesehatan (health seeking behavior), Perilaku Humanis 

e. Semuanya salah 

 

4. Pengaruh lingkungan pada manusia sangat erat kaitannya. Manusia dan lingkungan saling 

membutuhkan satu sama lain hingga pada suatu kondisi dimana manusia pada suatu ruang dan 

waktu ditentukan oleh bagaimana lingkungan tempat tinggalnya (we are where we live in), 

yang termasuk ke dalam faktor lingkungan terdiri dari. 

a. Lingkungan Fisik dan Sosio Kultural 

b. Lingkungan Fisik, Sosio Kultural dan Genetik 

c. Lingkungan Fisik, Biologis dan Sosio Kultural 

d. Lingkungan Fisik dan Genetik 

e. Bukan salah satu di atas 

 

5. Konseling genetika merupakan bidang yang relatif baru di dunia. Seiring dengan penemuan-

penemuan baru dalam perangkat diagnostik, penemuan susceptibility genes, farmakogenetika 

dan farmakogenik. Konseling genetika diyakini akan berkembang pesat dan merupakan 

sebuah kebutuhan pasti dan bukan sebuah euphoria keilmuan belaka. Di Indonesia, 

perkembangan ilmu genetika sudah cukup pesat, namun jika dibandingkan dengan negara 

berkembang yang lain, masih sangat tertinggal. Salah satu hambatan dan tantangan yang 

dihadapi oleh Indonesia, diantaranya yaitu: 

a. Miskonsepsi tentang genetika, banyak sekali dari petugas kesehatan, dokter sekalipun 

menganggap bahwa genetika hanya berpaku pada penyakit yang diturunkan saja. 



b. Kekurangan tenaga pendidik, banyak tenaga pendidik, banyak institusi pendidikan bidang 

kesehatan yang tidak mempunyai ahli yang cukup untuk mendidik ilmu genetika klinik 

atau aplikasinya pada tataran pada pasien saja 

c. Kurangnya kemampuan dan kepercayaan diri tentang genetika diantara petugas kesehatan 

d. Kurangnya manajemen sistem rujukan pasien genetika, hal ini ditandai dengan 

banyaknya kasus kematian atau penanganan yang tidak sesuai dari pasien penyakit 

genetika di tingkat perifer 

e. Benar semua 

 

6. Kebijakan yang memberi pedoman bagaimana upaya-upaya yang terorganisasi dapat 

dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan penduduk merupakan pengertian 

dari : 

A. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

B. Peraturan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

C. Kebijakan Kesehatan Masyarakat 

D. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelayananan Kesehatan Masyarakat 

E. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelayananan Kesehatan Masyarakat 

Jawaban:C 

 

7. Susunlah urutan yang benar dari siklus pembuatan kebijakan dalam pelayanan kesehatan di 

bawah ini sesuai dengan teori tahap pembuatan kebijakan menurut Barker (1996) : 

1) Identifikasi masalah 

2) Membuat pilihan 

3) Mengkritisi pilihan yang tersedia 

4) Menentukan tujuan 

5) Menentukan prioritas 

6) Implementasi 

7) Evaluasi 

8) Identifikasi masalah untuk dasar kebijakan selanjutnya 

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

B. 1 – 5 – 4 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 



C. 4 – 3 – 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

D. 1 – 4 – 5 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 

E. 4 – 1 – 5 – 2 – 5 – 7 – 6 - 8 

Jawaban:D 

 

8. Kementerian Kesehatan RI mempunyai  beberapa fungsi  pokok diantaranya perumusan, 

penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pencegahan dan pengendalian 

penyakit, pelayanan kesehatan dan kefarmasian dan alat kesehatan, koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

organisasi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terbaru 

yaitu : 

A. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2012 

B. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 

C. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor  2269 Tahun Tahun 2011 

D. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor  46 Tahun 2015 

E. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor  33 tahun 2011 

Jawaban: B 

 

9. Kebijakan Kesehatan Masyarakat berarti sebuah peraturan, hukum, prosedur, tindakan 

administratif, dorongan, atau praktik yang dibuat secara sadar oleh sebuah badan atau 

instansi. Alasan utama dibuatnya sebuah kebijakan kesehatan masyarakat adalah untuk : 

A. Menentukan arah pembangunan bidang  kesehatan 

B. Menyelesaikan/mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat 

C. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 

D. Memandu jalannya program kesehatan masyarakat 

E. Bukan salah satu jawaban di atas 

Jawaban:B 

 

10. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru 

pengganti Millennium Development Goals (MDGs), dimana SDGs disusun melalui proses 

yang partisipatif. SDGs tidak lain merupakan kelanjutan dari target–target MDGs dalam 



hal bagaimana mewujudkan pembangunan manusia. Empat sasaran MDGs dibidang 

kesehatan  yang belum selesai tidak dapat dilupakan dan diabaikan begitu saja, karena 

sasaran–sasaran tersebut juga termuat ke dalam beberapa Tujuan dan Sasaran SDGs. 

Tujuan dan sasaran SDGs yang dimaksud adalah : 

A. Kesehatan untuk semua lapisan penduduk, Ketersediaan air bersih dan sanitasi, 

Konsumsi dan produksi berkelanjutan 

B. Mengakhiri kelaparan, Kesehatan untuk semua lapisan penduduk, Ketersediaan air 

bersih dan sanitasi. 

C. Penurunan angka kematian ibu, Kesehatan untuk semua lapisan penduduk, 

Ketersediaan air bersih dan sanitasi. 

D. Penurunan angka AIDS/HIV, Kesehatan untuk semua lapisan penduduk, Konsumsi 

dan produksi berkelanjutan 

E. Penurunan angka kematian ibu, Kesehatan untuk semua lapisan penduduk, Mengakhiri 

Kelaparan 

Jawaban:B 

 

11. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ilmu tentang apa 

yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).  Etika 

berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk tunggal atau ta etha dalam bentuk jamak. 

Ethos diartikan adat, kebiasaan, ahlak, watak perasaan, sikap atau cara berpikir.   Etika 

atau moral pada umumnya bersifat universal ditentukan oleh kelompok atau masyarakat 

tertentu.  Meskipun bersifat universal yang bersumber pada hati nurani manusia, namun 

masing-masing kelompok mesyarakat atau bangsa mempunyai rumusan yang berbeda-

beda. 

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini merupakan contoh pentingnya etika dalam bidang 

kesehatan, kecuali... 

A. Sebagai bahan pertimbangan diberlakukannya suatu program kesehatan di daerah 

tertentu 

B. Mendorong perilaku jujur dan profesional bagi tenaga kesehatan 

C. Menentukan berhasil atau tidaknya suatu program kesehatan secara langsung 



D. Membantu menyesuaikan program kesehatan yang akan dilakukan di suatu daerah 

dengan kebiasaan masyarakatnya 

E. Dengan memahami etika masyarakat, memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan program kesehatan yang dilakukan di suatu daerah 

Jawaban C 

12. Berdasarkan data riskesdas, jumlah angka perokok 2007, 2010, dan 2013 baik perokok 

hisap dan perokok kunyah tembakau pada kelompok umur ≥15 tahun cenderung 

mengalami peningkatan. Proporsi penduduk umur  ≥15 tahun yang merokok dan 

mengunyah tembakau berdasarkan Riskesdas 2007 sebesar 34,2 persen, Riskesdas 2010 

sebesar 34,7 persen  dan Riskesdas 2013 menjadi 36,3 pesen. Dalam hal ini, peran serta 

pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan untuk mengatasi masalah tembakau. 

 

Berikut ini yang merupakan upaya yang harus dilakukan agar permasalahan tembakau 

dapat diatasi, yaitu... 

A. Memaksimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang tembakau, 

terutama dalam pengawasan 

B. Memaksimalkan perda tentang KTR yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah di 

Indonesia 

C. Menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencerdasan 

masyarakat terkait tembakau 

D. A, B, C benar 

E. A,B,C salah 

Jawaban : D 

13. Masalah  kesehatan yang harus dihadapi Indonesia sekarang adalah munculnya kembali 

PD3I yang sebelumnya telah berhasil ditekan (Reemerging diseases), timbulnya 

penyakit-penyakit menular baru (Emerging Infectious Diseases) serta penyakit infeksi 

yang betul-betul baru (new diseases) yaitu penyakit-penyakit yang tadinya tidak dikenal 

(memang belum ada, atau sudah ada tetapi penyebarannya sangat terbatas; atau sudah ada 

tetapi tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius pada manusia). 



Penyakit yang tergolong ke dalam penyakit baru adalah penyakit-penyakit yang mencuat, 

seperti di bawah ini, kecuali... 

A. Penyakit yang angka kejadiannya meningkat dalam dua dekade terakhir ini 

B. Penyakit yang mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam waktu dekat 

C. Penyakit yang area geografis penyebarannya meluas 

D. Penyakit yang tadinya mudah dikontrol dengan obat-obatan namun kini menjadi 

resisten 

E. Penyakit yang menyerang suatu daerah secara terus menerus dalam suatu periode 

waktu tertentu 

Jawaban : E 

14. Seorang peneliti akan melakukan studi eksperimental uji klinis obat anti hipertensi baru 

kepada 200 orang pasien hipertensi di RS X. Sebanyak 100 pasien diberikan obat anti 

hipertensi baru dan 100 pasien lainnya diberikan placebo. Pada 100 pasien yang diberikan 

obat anti hipertensi, seluruhnya mengalami penurunan tekanan darah, sedangkan pada 

100 pasien yang diberikan placebo, seluruhnya mengalami peningkatan tekanan darah 

bahkan 1 pasien mendapat serangan stroke. 

Isu apakah yang terjadi pada studi eksperimental tersebut? 

a. Klinis 

b. Sosial 

c. Politik 

d. Kemanusiaan 

e. Etika penelitian 

Jawaban : E 

15. Berdasarkan data riskesdas, jumlah angka perokok 2007, 2010, dan 2013 baik perokok 

hisap dan perokok kunyah tembakau pada kelompok umur ≥15 tahun cenderung 

mengalami peningkatan.  Beberapa peraturan dan regulasi telah dibuat oleh pemerintah 

untuk mengendalikan masalah tembakau. Menurut  Roemer (1993) dan Detels (2002) 

bahwa ada 2 kategori peraturan yang ditegakkan yaitu pengendalian dalam rantai pasokan 

dan pengendalian dalam rantai permintaan.  

Berikut dibawah ini adalah termasuk Peraturan untuk pengendalian rantai pasokan 

dilakukan untuk mengendalikan produksi dan distribusinya, kecuali : 



a. Mengendalikan periklanan, promosi penjualan, dan sponsor dari produk tembakau. 

b. Persyaratan peringatan kesehatan dan pernyataan kandungan tar dan nikotin dalam 

kemasan tembakau dan produk tembakau lainnya. 

c. Mengendalikan zat berbahaya dalam tembakau seperti tar, nikotin, dan aditif. 

d. Pembatasan penjualan orang dewasa. 

e. Larangan merokok di tempat umum  

Jawaban : E 

 

16. Seorang petugas kesehatan yang bekerja di dinas kesehatan Kabupaten mengirimkan 

laporan dalam bentuk hardcopy berupa data rekapan atau agregat. Dinas kesehatan daerah 

terebut sudah ada fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi, namun laporan 

dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy berupa data individual. 

Apakah nama model sistem informasi kesehatan pada kasus tersebut ? 

a. Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas (Simpus) 

b. Sistem informasi rumah sakit (SIRS) 

c. Sumber data manual 

d. Sumber data komputerisasi 

e. Sistem Informasi Dinas Kesehatan 

Jawab : C 

17. Petugas Puskesmas X sedang mendata kasus penyakit yang ada di daerah X. Petugas 

melakukan pengumpulan informasi dengan cara menyebarkan kuesioner atau wawancara 

kepada populasi dan sampel daerah X. Setelah petugas mendapatkan informasi, petugas 

tersebut melakukan analisis dan menginterpretasi data kesehatan yang kemudian 

digunakan  untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi aktivitas kesehatan,  dan 

kemudian diseminasi sehingga langkah efektif pencegahan penyakit di daerah X bisa 

dilakukan.  

Apa nama kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Puskesmas X ? 

a. Surveilens epidemiologi 

b. Screening kesehatan 

c. Penyaringan penyakit 



d. Validitas penyakit 

e. Pelaporan Puskesmas 

Jawab : A 

18. Seorang Kepala Puskes masing mengetahui urutan 10 penyakit tertinggi berdasarkan 

rekapitulasi hasil kunjungan pasien di puskesmas tersebut. Untuk itu maka dia meminta 

petugas surveilans untuk melakukan analisis terhadap data yang terdapat dalam Sistem 

Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). 

Dari formulir apakah petugas surveilans tersebut dapat memperoleh data-data yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan informasi 10 penyakit tertinggi tersebut? 

A. Formulir LB1 

B. Formulir LB2 

C. Formulir LB3 

D. Formulir LT1 

E. Formulir W2 

Jawab : A 

19. SIK adalah satu sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan 

keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan baik di tingkat unit pelaksana upaya 

kesehatan, di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi, maupun tingkat pusat. Data dan 

informasi yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri lebih dalam secara individual dan 

agregat sehingga dapat menggambarkan perbedaan gender, status sosial ekonomi, dan 

wilayah geografi. 

Prinsip dalam pengembangan dan penguatan SIK yang dimaksud pada uraian diatas yang 

benar ialah? 

A. Standarisasi 

B. Integrasi 

C. Keterwakilan 

D. Kemudahan Akses 

E. Keamanan dan kerahasiaan data 

Jawab : C 



20. Seorang petugas surveilans melakukan perhitungan angka-angka untuk mendapatkan 

informasi mengenai jumlah kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan diagnosa penyakit 

dan karakteristik pasien seperti jenis kelamin, umur, dan alamat. 

Termasuk dalam komponen surveilans apakah kegiatan yang dilakukan petugas tersebut? 

A. Pengumpulan Data 

B. Pengelolaan dan Kompilasi Data  

C. Analisis dan Interpretasi Data 

D. Diseminasi Informasi 

E. Pemberian Umpan Balik 

Jawab : C 

21. Seorang peneliti ingin melihat hubungan antara Ca. Nasopharing dengan dengan status 

merokok. Di wilayah X terdapat 100 orang yang menderita Ca. Nasopharing. Dari 100 orang 

yang menderita Ca. Nasopharing tersebut di tanyakan status merokoknya sebelum terkena Ca. 

Nasopharing. Dari 100 orang yang terkena Ca. Nasopharing, 85 orang merokok dan 15 orang 

tidak merokok. Kemudian diambil 400 orang yang tidak terkena Ca. Nasopharing. Dari 400 

orang yang tidak terkena Ca. Naopharing didapat 100 orang merokok dan 300 orang tidak 

mekok. 

Berdasarkan contoh kasus di atas, desain penelitian epidemiologi yang cocok untuk dipakai 

adalah? 

a. Cross sectional 

b. Case control 

c. Korelasi 

d. Experimental 

e. Case report 

22. Determinan kesehatan apa yang berhubungan dengan penelitian di atas? 

a. Perilaku 

b. Lingkungan 

c. Pelayanan kesehatan 

d. Genetik 

e. Determinan sosial 



23. Setiap jumat kader jumantik DBD memeriksa jentik dari rumah ke rumah yang dikenal dengan 

program jumat bersih.  Setiap minggu kader tersebut melaporkan pemeriksaan jentik dan 

laporan kasus kepada penanggung jawab pengelola program DBD di Puskesmas. Bila terdapat 

kasus, maka kader bersama pengelola program dari Puskesmas melakukan penyelidikan 

epidemiologi ke 20 rumah di sekitar rumah korban DBD. Setiap bulannya pengelola program 

DBD tersebut merekap, mentabulasi, menganalisis dan melaporkan hasilnya dalam Rakor 

kepada Dinas Kesehatan. Oleh Dinas Kesehatan laporan tersebut digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan intervensi atau menentukkan kebijakan. 

Kegiatan di atas merupakan kegiatan? 

a. Analisis data 

b. Pengolahan data 

c. Surveilans epidemiologi 

d. Penyelidikan epidemiologi 

e. Pembuatan kebijakan 

 

24.  Kebiasaan buruk warga Desa Sukarame adalah membuang sampah sembarangan di sungai, hal 

ini menyebabkan meningkatnya angka kejadian diare di wilayah tersebut, sementara air sungai 

tersebut biasa di gunakan warga untuk mandi dan lain sebagainya.  

Berdasarkan kejadian penyakit diare diatas, dalam segitiga epidemiologi faktor apakah yang 

menyebabkan terjadinya penyakit ? 

a. Faktor Pejamu 

b. Faktor Agen 

c. Faktor Lingkungan 

d. Faktor Trias Epidemiologi 

e. a, b, dan c benar 

 

25. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan merokok dengan bronchitis kronis pada 1000 

pegawai pabrik X.  Peneliti menggunakan desain studi yang ingin meneliti frekuensi sebuah 

penyakit serta faktor-faktor risiko dalam sebuah komunitas dan memerlukan pengumpulan data. 

Berdasarkan informasi diatas, desain studi apakah yang akan digunakan oleh peneliti ? 



a. Studi Ekologi 

b. Studi Cross Seksional 

c. Studi Case Control 

d. Studi Kohort  

e. Studi Eksperimental 

26. Penggunaan statistika dalam bidang kesehatan di Inggris diawali oleh Raja Henry VII  pada 

tahun 1532 dan terus berkembang sampai hari ini. Perkembangan ilmu biostatistik tentu saja 

tak akan lepas dari jasa para penemu dan ahli statistik yang telah menciptakan berbagai 

prinsip dan teori Biostatistik. Ahli statistik yang dianggap sebagai Bapak Biostatistik dan 

Surveilans Modern adalah : 

A. John Graunt 

B. John Snow 

C. Wiliam Farr 

D. Aristoteles 

E. Hippocrates 

Jawaban: C 

 

27. Statistik dibagi  menjadi dua yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensia. Berikut ini 

yang merupakan ciri dari Statistik Inferensia adalah : 

a. membawa kita pada pemahaman tentang karakteristik data yang dimiliki 

b. mempelajari tata cara penyusunan atau pengolahan dan penyajian data  

c. mempelajari tata cara penarikan kesimpulan yang berlaku umum dari data yang 

sudah diolah sebelumnya 

d. mempelajari bagaimana membuat deskripsi dari suatu keadaan secara objektif 

e. tidak menggunakan sampel sehingga tidak tepat untuk digeneralisasikan ke populasi. 

Jawaban : C 

 

28. Keterangan mengenai suatu persoalan baik dalam bentuk angka maupun dalam bentuk 

kalimat yang diperoleh dari hasil pengukuran atau pengamatan karakteristik atau ciri dari 

suatu objek yang diamati, adalah disebut : 

A. Informasi 



B. Data 

C. Data Primer 

D. Variabel 

E. Data Kontinu 

Jawaban : B 

 

29. Salah satu tantangan yang dihadapi pada pendekatan Biostastik adalah terjadinya 

kesalahan karena adanya daftar unsur populasi yang tidak benar, informasi yang tidak 

benar pada buku catatan inventori, pemilihan sampel yang keliru, sensitivitas pertanyaan, 

kesalahan dalam pengumpulan informasi tentang sampel yang disebabkan oleh bias 

pewawancara, atau kesalahan-kesalahan dalam proses informasi sampel.  

Kesalahan yang dimaksud oleh paragraph di atas disebut dengan : 

A. Mis-specification of sample subject 

B. Coverage Error 

C. Nonresponse Error 

D. Sampling Error 

E. Measurement Error 

Jawaban : A 

 

30. Sebuah survey dilakukan di daerah X untuk memperoleh data dan informasi mengenai 

kondisi demografi dan kesehatan di daerah tersebut. Survey dilakukan dengan cara 

mewawancarai beberapa orang sampel terpilih menggunakan kuisioner yang telah 

disiapkan. Saat survey dilakukan, ternyata beberapa orang sampel yang diwawancarai 

tidak memberikan respon sesuai yang diharapkan bahkan ada yang menolak untuk 

diwawancara sehingga enumerator gagal untuk mengumpulkan data dari semua individu 

dalam sampel.   

Hal ini merupakan salah satu kesalahan yang menjadi tantangan pada pendekatan 

biostatistik dalam kesehatan masyarakat. Kesalahan yang dimaksud disebut? 

A. Mis-specification of sample subject 

B. Coverage Error 

C. Nonresponse Error 



D. Sampling Error 

E. Measurement Error 

Jawaban: C 

31. Salah satu fokus kegiatan UKBM adalah kedaruratan kesehatan dan penanggulangan 

bencana yang  merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan 

mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan. Berikut ini merupakan bentuk kegiatan 

lain yang juga merupakan UKBM : 

a. Musyawarah Masyarakat Desa 

b. Pengobatan Gratis 

c. Posyandu 

d. Puskemas Keliling 

e. Puskesmas 

Jawaban : C 

 

32. Pendekatan ilmu sosial dalam kesehatan masyarakat dimulai sejak abad ke-19. Saat itu 

determinan sosial dinggap sebagai penyebab utama status kesehatan dan kesakitan. Salah 

satu ilmuwan yang melakukan penelitian menggunakan pendekatan ilmu sosial adalah 

John Snow. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar, terkait penelitian John Snow 

tersebut : 

a. Snow melakukan interview kepada petugas kesehatan dimana penderita kolera 

meninggal. 

b. Dari hasil interview yang dilakukan Snow, diperoleh pola aktivitas sehari-hari 

korban meninggal akibat kolera. 

c. Snow melakukan interview untuk mengetahui pola makan korban meninggal kolera 

d. Dalam mendapatkan data terkait penyakit kolera, Snow melakukan interview 

kepada keluarga korban meninggal akibat kolera. 

e. Snow melakukan investigasi epidemiologi wabah kolera untuk menemukan obat 

kolera bagi warga inggris kala itu. 

Jawaban : D 

 



33. Kesehatan masyarakat terkait dengan berbagai macam ilmu, salah satunya adalah ilmu 

sosial. Salah satu manfaat ilmu sosial dalam kesehatan masyarakat adalah kita bisa 

mengetahui berapakah kebutuhan fasilitas kesehatan yang perlu dipersiapkan untuk orang 

usia lanjut, childcare, early learning dsb. Hal itu merupakan manfaat dari pendekatan 

ilmu : 

a. Ilmu Geografi 

b. Ilmu Ekonomi 

c. Ilmu Sosiologi 

d. Ilmu Demografi 

e. Ilmu Antropologi 

Jawaban : D 

 

34. Henry L. Blum menyatakan dalam bukunya, Planning for Health: Development and 

Application of Sosial Change Theory menyatakan derajat kesehatan tidak hanya 

dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari empat faktor penentu 

kesehatan. Manakah diantara faktor tersebut yang bisa dipengaruhi oleh ilmu sosial : 

a. Keturunan 

b. Perilaku 

c. Pelayanan Kesehatan 

d. Lingkungan 

e. Manusia 

Jawaban : B 

 

35. STBM suatu program dalam upaya mengubah dan membentuk perilaku masyarakat 

Indonesia agar bisa menjaga diri dan lingkungannya agar tidak saling merugikan sehingga 

dapat tercipta keharmonisan antara manusia dan lingkungan tempat hidupnya. 

Apakah kepanjangan dari STBM ? 

a. Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat 

b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

c. Sanitasi Total Bersumberdaya Masyarakat 

d. Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat 



e. Semua Salah/Semua Benar 

Jawaban : C 

 

Sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah  berakhirnya 

suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Masyarakat kota ataupun 

daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut 

WHO 2002, diperkirakan 1.000 orang akan menghasilkan sampah padat sebanyak 2–4 m3 

setiap hari. Sampah yang tidak dikelola sebagaimana mestinya akan menimbulkan masalah 

kesehatan, merusak lingkungan, dan membuat lingkungan tidak nyaman serta menjadi 

tempat perindukan vektor (tikus dan ular) sehingga meningkatkan potensi transmisi 

penyakit.  Baik kuantitasnya maupun jenisnya, sampah menimbulkan masalah kesehatan 

masyarakat. 

 

36. Berdasarkan paragraf diatas faktor utama penyebab terjadinya peningkatan jumlah 

sampah adalah… 

a. Kebiasaan penduduk yang suka membuang sampah sembarangan 

b. Kepadatan jumlah penduduk 

c. Faktor sosial ekonomi penduduk yang rendah 

d. Pengelolaan sampah yang kurang baik 

e. Penegakan peraturan yang kurang tegas dari pemerintah 

Jawab : B 

 

37. Untuk meminimalisir penimbunan sampah agar tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan maka solusi yang paling baik adalah.. 

a. Melakukan pembakaran sampah 

b. Melarang penggunaan barang-barang yang dapat menjadi sampah 

c. Melarang penggunaan kantong plastik dan menggantikannya dengan kantong kertas 

d. Mendaur ulang sampah organik dan anorganik 

e. Mengubur sampah didalam tanah 

Jawab : D 

 



Suatu usaha konveksi X yang memperkejakan 20 pekerja penjahit yang bekerja menggunakan 

mesin jahit dengan sikap duduk saat menjahit kedua tangan selalu berada diatas mesin jahit 

untuk memegang objek jahitan dan kedua kaki menekan sadel penggerak dynamo, dengan 

leher cenderung miring ke depan membentuk sudut tertentu. 

38. Risiko kesehatan yang akan muncul pada pekerja jika dilakukan secara terus - menerus? 

a. Jantung koroner 

b. Gangguan fungsi pendengaran 

c. Stroke  

d. Gangguan musculoskeletal  

e. Hipertensi  

JAWAB : D 

39. Bagaimana pencegahan yang sesuai dengan kasus diatas untuk menurunkan risiko 

kesehatan yang mungkin terjadi pada pekerja ? 

a. Mengoptimalkan promosi kesehatan ditempat kerja 

b. Screening kesehatan 

c. Perancangan kursi ergonomic untuk penjahit yang sesuai dengan antopometri pekerja 

d. Penggunaan APD 

e. Sistem shifting pekerja. 

JAWAB: C 

40. Untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam lingkungan kerja 

diperlukan suatu prakondisi yang menguntungkan bagi masyarakat pekerja. Prakondisi 

ini terdiri dari factor utama berupa beban kerja, beban tambahan dan kemampuan kerja. 

Prakondisi tersebut diatas disebut sebagai : 

a. Kesehatan lingkungan kerja 

b. Diseminasi kesehatan kerja 

c. Determinan kesehatan kerja 

d. Kondisi kesehatan kerja 

e. Analisis kesehatan kerja 

Jawab : C 

 



41. Perusahaan X yang bergerak di 

bidangtekstilmenerapkanbeberapamekanismesepertipelatihanpekerjadalamhalmengenalib

ahayakerja, bagaimanabekerjadenganaman, danapa yang 

harusdilakukandalamkeadaandaruratatauketikapenyakitakibatkerjaterjadi. 

Dalamkasustersebut, mekanisme yang 

dilakukanolehperusahaantermasukdalamstrategipencegahan : 

a. Proses penilaianrisiko 

b. Upayapengendalianbahayalingkungankerja 

c. Upayapencegahanpenyakitakibatkerja 

d. Manjemenrisiko 

e. Pencegahandanpengendaliankerja 

Jawab : B 

42. Penelitian tentang khasiat suatu obat A terhadap penyakit K, peneliti membagi subyek 

penelitian menjadi 2 kelompok serta mempunyai kontrol terhadap pemaparan (treatment). 

Dalam pemilihan sampel peneliti menseleksi subjek-subjek yang akan diteliti sedemikian 

rupa sehingga setiap subjek di populasi studi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

terpilih menjadi anggota sampel. 

Berdasarkan informasi diatas, desain studi apakah yang akan digunakan oleh peneliti? 

a. Studi Ekologi 

b. Studi Cross Seksional 

c. Studi Case Control 

d. Studi Kohort  

e. Studi Eksperimental 

 

43.  Surveilans merupakan suatu kegiatan yang penting dalam upaya mengatasi timbulnya 

permasalahan di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaanya terkadang petugas surveilans 

hanya menggunakan data penyakit yang telah dilaporkan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan. Meskipun mudah untuk dilakukan namun hasilnya kurang sensitif dalam 

mendeteksi kecenderungan penyakit. Data yang dihasilkan under-reported karena tidak 



semua kasus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan formal. Berdasarkan informasi 

tersebut, surveilans apakah yang dimaksud? 

a. Surveilans aktif 

b. Surveilans terpadu 

c. Surveilans pasif 

d. Surveilans sindromik 

e. b dan c benar 

 

44.  Berikut ini adalah permasalahan dalam surveilans epidemiologi penyakit menular, 

kecuali: 

a. Tidak tersedianya data kejadian yang akurat, lengkap, dan tepat waktu 

b. Sistem surveilans yang memenuhi kriteria 

c. Kekurangpahaman akan pentingnya data kejadian penyakit oleh SDM surveilans 

d. Masalah birokratisasi 

e. Alokasi sumber daya kurang memadai 

 

45. Periode Kritis 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan periode yang paling penting 

dalam periode tumbuh kembang manusia. Periode ini dimulai sejak bertemunya ovum 

dan sperma, masa 270 hari (9 bulan) masa dalam kandungan hingga 730 hari (2 tahun 

pertama) pasca kelahiran. 

Jika pada periode ini seorang bayi  mengalami malnutrisi, maka dampak yang akan 

timbul akibat malnutrisi akan bersifat: 

a. Tidak permanen 

b. Permanen 

c. Berjangka panjang 

d.  Jawaban a dan c benar 

e.  Jawaban b dan c benar 

46. Dampak jangka pendek yang terjadi jika terjadi gangguan gizi pada periode tersebut adalah: 

a. Kemampuan kognitif berkurang 

b. Stunting 



c. Stroke 

d. Perkembangan otak terganggu 

e. Hipertensi 

 

47. Tujuan Program Pengendalian Penyakit Stroke adalah untuk menurunkan angka kesakitan, 

kecacatan, dan kematian akibat stroke dan meningkatkan pelayanan stroke di masyarakat 

secara efisien dan efektif terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan dan 

berkesinambungan. Strategi pengendalian stroke di Indonesia meliputi: 

a. Penerapan pola makan sehat 

b. Berhenti merokok 

c. Promosi kesehatan 

d. Hindari stress 

e. Tidak minum alkohol 

 

48.  Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi dan 

tidak dapat berpindah dari satu orang ke oranglain. Yang termasuk ciri PTM adalah 

a. Berlangsung akut 

b. Berlangsung kronis 

c. Single causa 

d. Diagnosis mudah dilakukan 

e. Perkembangan penyakit cepat 

 

49. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, narkotika yang 

berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan dalam terapi, 

dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat 

tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika tersebut adalah : 

A. Narkotika Golongan I 

B. Narkotika Golongan II 

C. Narkotika Golongan III 

D. Obat psikotropik 

E. Psikotropika Golongan I 



Jawaban: B 

 

50. AMFETAMIN, DEKSAFETAMINA, FENMERAZINA, FENSIKLIDMA, 

METAMFETAMINA, dan METIFENIDAT adalah zat atau obat yang masuk ke dalam 

golongan : 

A. Psikotropika golongan I 

B. Psikotropika golongan II 

C. Psikotropika golongan III 

D. Psikotropika golongan IV 

E. Semua benar 

Jawaban: B 

 

51. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya alkohol dan narkotika telah 

dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan yang 

ditunjukkan untuk menghilangkan kesempatan untuk mengonsumsi narkoba seperti 

halnya penjaga dan patroli, baik secara terbuka maupun tertutup dan terhadap tempat-

tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut diatas 

disebut dengan ? 

A. Upaya Yuridis Formil 

B. Upaya Yurudis Praktik 

C. Upaya Promotif 

D. Upaya Preventif 

E. Upaya Represif 

Jawaban  : D 

 

52. Sementara upaya yang ditujukan untuk menetralisir atau menghilangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi timbulnya keinginan untuk memakai atau mengonsumsi narkoba 

dan penyalahgunaan alkohol seperti penyuluhan antara siswa, orang tua, murid, tokoh 

masyarakat, dan sebagainya disebut dengan? 

A. Upaya Yuridis Formil 

B. Upaya Yurudis Praktik 



C. Upaya Promotif 

D. Upaya Preventif 

E. Upaya Represif 

Jawaban  : C 

 

53. Cukai berfungsi untuk mengurangi konsumsi dan mengendalikan distribusi produk 

tembakau karena produk tersebut berakibat buruk bagi kesehatan. Hal tersebut ditetapkan 

dalam Undang-Undang Cukai, yaitu : 

A. No. 39 Tahun 2011 

B. No. 39 Tahun 2010 

C. No. 39 Tahun 2009 

D. No. 39 Tahun 2008 

E. No. 39 Tahun 2007 

Jawaban: E 

 

54. Intervensi pada kelompok khusus diperlukan karena kelompok khusus tersebut rentan 

dalam menghadapi masalah kesehatan. Berikut merupakan kelompok khusus tersebut, 

kecuali : 

a. Anak-anak, narapidana, pekerja 

b. Perempuan, orang cacat, remaja 

c. Retardasi mental, pengungsi, lansia 

d. Pengungsi, pria, anak-anak 

e. Imigran, lansia, penyandang cacat 

JAWABAN : D 

 

55. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah menjadi 

isu global saat ini, terutama pasca dikeluarkannya Resolusi PBB No. 61 Tahun 2006 

tentang Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD). Resolusi PBB itu 

membawa perubahan paradigma dan pendekatan. Dahulu, disabilitas dipandang sebagai 

suatu kekurangan atau kelemahan pada seseorang, dan pendekatannya pun lebih banyak 

melihat pada sisi medis, sehingga istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. 



Namun saat ini, disabilitas lebih dipandang dari sisi sosial, yaitu sebagai suatu keragaman 

manusia. Bahkan data disabilitas yang awalnya menjadi indikator kesehatan berubah 

menjadi indikator kesejahteraan sosial pada tahun 1998.  Hal ini menyebabkan data bias 

karena data yang tersedia merupakan data penyandang pada kalagan menengah ke bawah 

dan bukan data seluruh penyandang cacat di Indonesia. 

Berdasarkan kondisi tersebut manakah pernyataan tentang intervensi kesehatan 

masyarakat yang sebaiknya kecuali : 

a Tetap menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok khusus yang berisiko 

terhadap masalah kesehatan  

b Perlunya koordinasi, koperasi dan komunikasi guna pendekatan masalah disabilitas 

dalam konteks kesehatan dan sosial antara komunitas public health dan komunitas 

disabilitas 

c Delapan bidang prioritas rencana aksi nasional penyandang cacat 2004 – 2013 

sebagai solusi mengatasi masalah kesehatan penyandang disabilitas 

d Karena sudah menjadi indikator kesejahteraan sosial maka tidak perlu menjadi skala 

prioritas dalam pembangunan kesehatan masyarakat 

e Strategi intervensi kesehatan masyarakat bukan hanya pada pelayanan medis dan 

rehabilitasi juga termasuk edukasi, ketenagaan, partisipasi dalam olahraga dan 

kegiatan komunitas lainnya. 

             Jawaban : D 

56. Jaminan sosial tenaga kerja yang semula dijalankan oleh Jamsostek saat ini sudah beralih 

menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan 

kematian.  Meskipun demikian masih banyak ditemui industri yang pekerjanya belum 

memiliki jaminan tersebut bahkan belum memiliki program khusus K3 karena terkait 

keterbatasan sumber daya.  Padahal jenis industri tersebut umumnya sektor yang 

memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak sekitar 35,09% dari seluruh tenaga kerja di 

Indonesia (Survei Angkatan Kerja Nasional 2009 -2013).   

Menghadapi hal tersebut sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain : 



a Pengusaha harus mengimplementasikan aspek penerapan kesehatan dan keselamatan 

kerja di perusahaannya agar tingkat kecelakaan kerja yang menimbulkan PAK 

menurun sehingga nantinya tidak ada yang merasa dirugikan. 

b BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan upaya yang dirintis Jamsostek untuk menyentuh 

indusrtri – industri ini dengan outlet – outlet guna kemudahan pengurusan jaminan 

sosial ini. 

c Perlunya pendekatan behavior approach dan culture approach untuk meminimalisasi 

hazard agar program berbasis safety culture menurunkan angka kecelakaan kerja zero 

berhasil. 

d A dan B benar 

e A, B, C benar 

Jawaban : E 

 

57. Dalam Panduan pengungsi internal yang dikeluarkan oleh PBB Koordinator Urusan 

Kemanusiaan (OCHA,2011), kebutuhan perlindungan bagi pengungsi meliputi 5 prinsip 

seperti dibawah ini kecuali  

a. Perlindungan umum meliputi hak memperoleh persamaan perlakuan hukum, 

kebebasan bersuara, perlindungan dari tindak diskriminasi dan perlindungan khusus 

terutama untuk pengungsi anak-anak, ibu hamil, perempuan kepala rumah tangga, 

lanjut usia serta orang cacat. 

b. Bantuan kemanusiaan berupa makanan, pakaian, kesehatan atau obat-obatan, 

pendididkan, hiburan dan pelayanan administrasi kependudukan. 

c. Bantuan berupa pemberian dana langsung 

d. Perlindungan terhadap kemungkinan paksaan jadi pengungsi karena diskriminasi 

warna kulit, pembersihan etnis, agama dan politik. 

e. Bantuan pemulangan, Relokasi dan integrasi dengan masyarakat tempat pengungsi 

berada. 

 

Jawaban : C. Bantuan berupa pemberian dana langsung 

 



58. Masalah kesehatan Narapidana di Lapas diperkirakan tinggi dikarenakan beberapa faktor 

diantaranya kelebihan kapasitas yang meningkatkan resiko penyakit menular, 

keterlambatan deteksi penyakit, kurangnya ruangan isolasi, ketidak tepatan pengobatan, 

kurangnya ventilasi dan cahaya matahari, hygiene  dan sanitasi yang buruk. Sementara di 

sisi lain kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan di Lapas belum sepenuhnya optimal. 

Alternatif Pemecahana masalah di atas diantaranya 

a. Menjalin kerjasama antara Lapas/Rutan dengan dinas kesehatan serta RSUD 

dalam rangka peningkatan mutu kesehatan, pelayanan dan perawatan tahanan 

dan pembinaan keterampilan bagi warga binaan dan untuk penanganan 

HIV/AIDS di Lapas, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM RI tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan 

Penyalahgunaan Narkotika di Unit Terpadu (UPT) Pemasyarakatan di 

Indonesia. 

b. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan bencana.  

c. Membentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, 

dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga Internasional. 

d. Memasukkan arah kebijakan dan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi 

sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014. 

e. Perlu melakukan advokasi dan sosialisasi LTC dalam rangka peningkatan kepedulian 

semua pemangku kebijakan.  

Jawaban : A  

59. HIV menjadi masalah serius di negara kita. Dalam laporan triwulan Kemenkes Bulan Maret 

2016 tercatat sebesar 198.219 orang di Indonesia sudah terjangkit virus HIV. Ini artinya 

sekitar 0% dari seluru total penduduk di Indonesia sudah terjangkit HIV. Salah satu upaya 

pencegahan penularan yang paling efektif adalah dengan sosialisasi penggunaan kondom. 

Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada pro kontra dari berbagai pihak, terutama tokoh 

agama. Para tokoh agama menganggap sosialisasi penggunaan kondom dianggap melegalkan 

seks bebas. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, tindakan yang dilakukan adalah? 

a. Mendukung tokoh agama dan tidak mengadakan sosialisasi penggunaan kondom. 



b. Melakukan sosialisasi penggunaan kondom hanya pada kelompok berisiko tinggi. 

c. Melakukan sosialisasi A,B,C. A (Abstain) adalah penyuluhan pada remaja agar tidak 

sama sekali melakukan hubungan seks apabila tidak ingin tertural HIV. B (Be Faithfull) 

adalah penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesetiaan pada pasangan yang sudah 

menikah. C (Condom) adalah penyuluhan untuk wajib menggunakan kondom bagi orang 

dengan risiko tinggi. 

d. Memilih upaya lain yang mempunyai efektifitas yang lebih rendah tetapi dapat diterima 

oleh semua golongan. 

e. Advokasi langsung ke pembuat kebijakan agar membuat program wajib kondom bagi 

orang dengan perilaku risiko tinggi. 

Jawab: C 

 

60. Prinsip kesehatan masyarakat apakah yang diterapkan pada kasus penyuluhan kondom diatas? 

a. Menitikberatkan pada masyarakat, baik sebagai pelaku (subyek) dan sasaran (obyek) 

b. Mengutamakan masalah-masalah kesehatan kemasyarakatan dari pada kesehatan 

perorangan 

c. Dalam melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan 

biaya dan berhasil baik 

d. Sasaran yang diutamakan adalah masyarakat 

e. Lebih mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) daripada pengobatan (kuratif) 

Jawab: E 

 

61. Fenomena triple burden pada kesehatan masyarakat Indonesia (penyakit menular, penyakit 

tidak menular, dan penyakit lama yang seharusnya sudah teratasi) mengancam penduduk usia 

produktif untuk dapat berkontribusi pada pembangunan negara. Terganggunya kesehatan oleh 

fenomena triple burden menyebabkan beban anggaran untuk menanggulangi masalah 

kesehatan menjadi lebih besar. Penerapan fungsi kesehatan masyarakat dalam menangani 

masalah ini menjadi sebuah urgensi. Dibawah ini adalah fungsi-fungsi kesehatan masyarakat, 

manakah fungsi yang paling berperan untuk mengatasi fenomena triple burden? 



a. Mengembangkan kebijakan untuk  yang mendukung usaha kesehatan individu dan 

masyarakat 

b. Menginformasikan, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu 

kesehatan yang terjadi dewasa ini 

c. Memantau status kesehatan dan mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat 

d. A dan B benar 

e. A, B, C benar 

Jawab : D 

 

62. Puskesmas X mengirimkan tenaga kesehatan masyarakat ke suatu daerah. Tenaga kesehatan 

masyarakat tersebut melakukan kegiatan monitoring status kesehatan, mendiagnosis dan 

menginvestigasi masalah kesehatan dan bahaya kesehatan di masyarakat serta mengevaluasi 

efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas dari pelayanan kesehatan individu dan masyarakat. 

Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat tersebut termasuk salah satu dari 

tiga fungsi utama kesehatan masyarakat, yaitu : 

a. Penilaian dan pemantauan kesehatan masyarakat dan populasi yang berisikp untuk 

mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada dan prioritas dari masalah kesehatam 

tersebut (assesment) 

b. Perumusan kebijakan publik yang dirancang untuk memecahkan masalah kesehatan lokal 

dan nasional yang terinditifikasi dan urutan prioritasnya (policy development)  

c. Untuk memastika bahwa semua populasi memiliki akses pelayanan kesehatan yang tepat 

dan hemat biaya, termasuk promosi kesehatan dan layanan pencegahan penyakit 

(assurance) 

d. Menjalin kemitraan untuk megindentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan 

e. Membuat peraturan dan hukum yang melindungi kesehatan dan keselamatan 

Jawab : A 

63. Sampai saat ini masalah kesehatan masyarakat Indonesia masih belum teratasi, antara lain 

angka kematian ibu (AKI) masih tinggi, munculnya penyakit penyakit baru, penyakit menular 

dan tidak menular, bertambahnya masalah lingkungan dan masalah kesehtan lainnya. 

Pemerintah telah melakukan upaya dalam memecahkan permasalahan kesehan masyarakat di 



Indonesia, yaitu melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan upaya – upaya lainnya 

antara lain : 

a. Meningkatkan pembangunan gedung – gedung baru untuk perusahaan 

b. Membuka dan memperluas lahan – lahan sawit 

c. Menjalin kerjasama dengan WHO dalam mengadakan program peningkatan kesehatan 

masyarakat, melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan dan meninggiatkan 

program pemerataan kesehatan 

d. Membiarkan masyarakat untuk menebang pohon secara ilegal 

e. Tidak bekerja sama dengan pihak luar negeri 

JAwab  C 



Kumpulan Soal UAS Kesmas Intermediet  

Jumat pukul 10.00-11.40 di G202 

 

Determinan Kesehatan 

1. Henrik L. Blum (1978) memandang pola hidup sehat seseorang secara holistic dan 

komprehensif. Faktor - faktor utama yang saling berinteraksi mempengaruhi derajat 

kesehatan perorangan dan masyarakat yaitu: 

a. Genetik, lingkungan, pelayanan kesehatan dan perilaku individu. 

b. Ekonomi, agama, gender, budaya, demografi dan populasi penduduk. 

c. Herediter, keadaan sosio-ekonomi, dan gaya hidup dan faktor perilaku 

d. Gender, budaya, politik dan kesehatan. 

e. Agama, gender, perilaku  dan keturunan 

 

2. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan 

b. Biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau,  

c. Program pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

d. Jawaban A dan C Benar 

e. Jawaban B dan C benar 

  

3. Masalah kesehatan lingkungan di beberapa negara berkembang antara lain adalah: 

a. Upaya meningkatkan kualitas air minum dan makanan, udara dalam ruangan 

b. Keamanan fisik lingkungan rumah dan kerja 

c. Paparan beberapa elemen dan bahaya jalan raya. 

d. Jawaban A dan B Benar 

e. Jawaban A, B dan C  Benar 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas kesehatan di negara maju adalah 

a. Ketimpangan pendapatan, pola makan yang buruk 



b. Tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi, kecelakaan mobil yang melibatkan 

alkohol dan akses untuk mendapatkan senjata api dengan mudah. 

c. Jumlah lansia yang membengkak 

d. Jawaban B dan C benar 

e. Semua Jawaban di atas Benar 

 

5. Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di negara berkembang 

yaitu : 

a. Menyediakan layanan kesehatan secara gratis 

b. Meningkatkan partisipasi dari organisasi di masyarakat seperti Kader 

Posyandu, PKK 

c. Fokus pada upaya preventif  dan kuratif 

d. Jawaban A dan B benar 

e. Jawaban A, B dan C benar 

 

Kebijakan Kesehatan 

1. Ada empat komponen yang menjadi prinsip dalam menentukan sebuah kebijakan yang 

berlaku untuk masyarakat. Dari pilihan di bawah ini, manakah yang tidak merupakan 

bagian dari empat komponen tersebut? : 

a. Nilai 

b. Kesetaraan dalam politik 

c. Ideologi 

d. Kepentingan politik  

e. Bukti ilmiah 

 

Jawaban : B 

 

2. Suatu kebijakan akan menjadi kebijakan publik jika kebijakan tersebut  

a. Ditetapkan oleh otoritas tertinggi yang berwenang  

b. Menyangkut masalah publik  

c. Membutuhkan tindakan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut 

d. Semua benar  

e. Semua salah 

 

Jawaban : D 

 



3. Barker (1996) menerangkan siklus pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan yang 

dimulai dari identifikasi masalah,menentukan tujuan,menentukan  prioritas,membuat 

pilihan,mengkritisi pilihan yang tersedia,implementasi,dan evaluasi. Setiap implementasi 

memerlukan evaluasi karena dari evaluasi itulah akan ditemukan masalah yang akan 

dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya.Selain itu hal yang harus 

diperhatikan dalam membuat kebijakan adalah efektivitas,efisiensi,dan equity (trias 

kebijakan) 

Pertanyaan :  

Dibawah ini yang termasuk contoh tahap evaluasi dalam siklus pembuatan kebijakan 

kesehatan di tingkat RS adalah  

a. Pemisahan loket antrian pendaftaran peserta BPJS dan Umum  

b. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman bagi pasien di Rumah Sakit 

c. Menerapkan kebijakan Green Hospital dan Healthy Life style di lingkungan RS  

d. Waktu tunggu dan antrian dalam proses pendaftaran di Rumah Sakit terlalu panjang 

sehingga menimbulkan banyak komplain dari masyarakat yang membutuhkan layanan 

kesehatan yang cepat 

e. Pelayanan poliklinik mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB 

 

Jawaban : D 

 

4. Masyarakat tidak memiliki “posisi tawar” yang baik, karena banyak masyarakat awam di 

bidang kesehatan sehingga relasi “masyarakat-tenaga kesehatan” cenderung berpola 

paternalistic. Hal ini merupakan salah satu karakteristik kebijakan kesehatan, yaitu : 

a. Kesehatan merupakan hak dasar 

b. Consumer ignorance 

c. Uncertainty 

d. Eksternalitas yang tinggi 

e. Semua benar 

 

Jawaban : B 

 

5. Pilar utama Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan dengan melakukan peningkatan 

akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan, menggunakan pendekatan continum of care dan intervensi berbasis resiko 

kesehatan, yaitu : 

 

a. Paradigma sehat 

b. Penguatan pelayanan kesehatan 

c. Jaminan kesehatan nasional 

d. RPJMN bidang Kesehatan  

e. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan  

Jawaban : B 



Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Masyarakat (termasuk Etika dalam Kesehatan) 

1. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Spiritia mengenai Dokumentasi tentang Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia terhadap Orang dengan HIV/AIDS di Indonesia menyatakan bahwa dari 42 

responden, 31% mempunyai pengalaman pernah ditolak oleh rumah sakit atau dokter, 15% responden 

perawatan atau pengobatannya tertunda. Pihak RS menolak pasien ODHA dengan alasan pasien harus 

mendapatkan perlindungan “khusus” dan juga biaya pengobatan yang mahal. Sehingga akses pasien 

ODHA terhadap obat antiretrovirus sangat kurang, termasuk percobaan klinis obat ARV. 

 

Kasus diatas termasuk dalam pelanggaran HAM kesehatan yang tertuang dalam prinsip… 

a. Non-discrimination 

b. Accessibility 

c. Quality 

d. Accountability 

e. Universality 

 

2. Untuk mendapat pengobatan, penderita malaria di Papua terpaksa menempuh perjalanan yang cukup 

jauh dengan waktu tempuh berjam-jam untuk sampai ke Puskesmas terdekat. Ketika di Puskesmas, 

obat anti malaria tidak tersedia. Satu-satunya obat yang umumnya tersedia adalah pil kontrasepsi. Agar 

pasien yang telah bersusah payah hendak mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas tersebut, 

petugas tetap berusaha berbuat terbaik agar tidak mengecewakan pasien dengan memberikan pil KB 

tersebut kepada penderita malaria walaupun umumnya mereka laki-laki.  

 

Dalam kaitannya dengan HAM, hal ini dapat dikategorikan sebagai: 

a. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan warga negaranya 

b. Pelanggaran HAM oleh tenaga kesehatan yang disengaja 

c. Kegagalan pemerintah menggunakan HAM sebagai kerangka pembangunan kesehatan 

d. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan   

e. Pelanggaran HAM yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum 

 

3. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan atau yang menggunakan data informasi 

pasien wajib menyimpan rahasia medis pasien, hal ini diatur oleh pemerintah dalam Permenkes No. 36 

Tahun 2012. 

 

Kewajiban menyimpan rahasia ini belaku: 

a. Selama pasien sakit, dan apabila telah sembuh maka kewajiban ini tidak berlaku lagi 

b. Setelah 5 tahun sejak pasien dinyatakan sembuh 

c. Selama mungkin sampai berkas informasi pasien dimusnahkan oleh pihak layanan 

kedokteran 

d. Selamanya walaupun pasien telah meninggal dunia 

e. Tergantung keinginan keluarga pasien 

 

4. Pemerintah melakukan pembatasan tempat-tempat merokok. Masyarakat dilarang merokok ditempat 

umum, tempat kerja, sekolah, dan lain-lain. Sesuai dengan sasaran pengendalian rokok oleh FCTC, 

maka upaya ini termasuk: 



a. Pembatasan dalam permintaan rokok 

b. Pembatasan produksi dan distribusi rokok 

c. Kegiatan pencegahan primer 

d. Upaya promosi dan pencegahan bahaya rokok 

e. Pembatasan asap rokok 

 

5. Negara2 berlainan dalam memandang tindakan aborsi. Di Indonesia, tindakan aborsi diperbolehkan 

selama sesuai dengan indikasi medis(membahayakan ibu dan janin). Seorang ibu ingin melakukan 

tindakan aborsi karena tidak ingin melahirkan bayi cacat.  

 

Tindakan ibu tersebut : 

a. Diperbolehkan oleh negara 

b. Merupakan hak asasi seorang ibu 

c. Melanggar UU  dan hak asasi manusia 

d. Diperbolehkan selama memenuhi aturan2 tertentu (janin berusia kurang dari 6 minggu dan 

dilakukan pemeriksaan dan konseling oleh sekelompok orang yang diberikan wewenang 

untuk melakukan penilaian) 

e. Merusak tata nilai agama dan norma2 sosial di Indonesia 

 

Sistem Informasi dan Inteligensia Kesehatan 

1. Dalam PP no 46 tahun 2014 menyebutkan kewajiban pengelola Sistem Informasi Kesehatan, 

kecuali ... 

a. Data clearing 

b. Memberikan data dan informasi 

c. Penyediaan akses data 

d. Interpolasi data 

e. Menyediakan akses keterbukaaan informasi  

Jawaban : D 

 

2. Dibawah ini yang termasuk dalam komponen intelegensia kesehatan, kecuali  

a. Analisis informasi 

b. Inteligensia dalam interpretasi 

c. Perbandingan data 

d. Konteks dalam interpretasi 

e. Pengumpulan data 

Jawaban : C 

 



3. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan, yaitu:  

a. SIK yang terfragmentasi 

b. Sudah tersedianya pendanaan yang besar 

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Kesehehatan dan pengelolaan data yang optimal 

d. Sistem Monitoring dan Evalusi yang baik, serta SDM yang berkualitas 

e. Semua jawaban salah 

Jawaban ; A  

 

4. Di bawah ini merupakan kewajiban pengelola Sistem Informasi Kesehatan yang diatur dalam PP 

no. 46 tahun 2014, kecuali … 

a. Memberikan data dan informasi kesehatan bagi pengelola sistem informasi kesehatan 

nasional 

b. Menyediakan akses pengambilan data dan informasi bagi masyarakat untuk informasi 

kesehatan yang bersifat terbuka 

c. Melakukan konsolidasi data sebelum penyebarluasan data 

d. Menyediakan akses pengambilan data dan informasi bagi pemerintah untuk informasi 

kesehatan yang bersifat terbuka 

e. Memberikan data dan informasi kesehatan bagi Kementrian Kesehatan 

Jawaban : D 

 

5. Perbedaan yang paling penting antara sistem informasi kesehatan dan intelegensia kesehatan 

adalah … 

a. Menghubungkan seluruh initsari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber 

dibandingkan melihat data individu 

b. Seluruh rangkaian pengambilan informasi termasuk pengambilan data hingga diseminasi 

data 

c. Analisis informasi yang khusus dibandingkan dengan SIK 

d. Pengembangan sistem informasi yang berbeda dengan SIK 

e. Penggunaan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan SIK 

Jawaban : A 

 

  



Pendekatan Epidemiologi dalam Kesehatan 

 

1.  Dasar hukum Pelaksaan sistem Surveilans di Indonesia   

a.  Permenkes No 45 Tahun 2014   

b.  Permenkes No 1501 Tahun 2010  

c.  Permenkes No 658 Tahun 2009  

d.  Kepmenkes No 1479 Tahun 2003  

e.  Kepmenkes No 949 Tahun 2004  

Jawaban : A. Permenkes No 45 Tahun 2014  

  

2.  Bentuk sistem surveilans di Indonesia yaitu.......?  

a.  Surveilans berbasis indikator  

b.  Surveilans berbasis kejadian  

c.  Surveilans berbasis laboratorium  

d.   A dan B benar  

e.  A, B dan C benar   

Jawaban : d. A dan B benar   

   

3.  Jelaskan yang dimaksud dengan analisis data dalam surveilans kesehatan masyarakat.....   

a.  Penyebarluasan informasi kesehatan    

b.  Menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan   

c.  Analisis data surveilans menggunakan pendekatan dengan determinan epidemiologi      

berdasarkan keterangan waktu,orang ,dan tempat   

d.  Pengumpulan data   

e.  Semua benar   

Jawaban :   

c.   Analisis data surveilans menggunakan pendekatan  dengan determinan epidemiologi 

berdasarkan keterangan waktu,orang,dan tempat    

  



4.  Berikut merupakan tujuan data surveilans kesehatan masyarakat adalah........   

a.  Informasi untuk tindakan kesehatan masyarakat    

b.  Analisis statistik masalah kesehatan   

c.  Menetapkan prioritas masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan mengakses status  

kesehatan masyarakat.  

d.  Interpretasi data kesehatan   

e.  Penyebaran data   

Jawaban : C. Menetapkan prioritas masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan mengakses 

status kesehatan masyarakat    

 

5.  Berikut merupakan kegiatan pokok surveilans ,kecuali......  

a.  Analisis   

b.  Interpretasi   

c.  Pengumpulan data   

d.  Penyebaran data   

e.  Dokumentasi kejadian kesehatan   

Jawaban : E. Dokumentasi kejadian kesehatan  

  

Pendekatan Biostatistika dalam Kesehatan 

Salah satu contoh pemanfaatan statistik deskriptif dalam kesehatan adalah sebagai berikut, 

kecuali: 

A. Pengumpulan dan pencatatan data rutin di puskesmas A untuk menggambarkan status 

kesehatan di puskesmas A. 

B. Survey untuk mengetahui prevalens kematian ibu di kabupaten X yang diambil dari 

beberapa kecamatan 

C. Laporan kematian dan kelahiran oleh kantor pencatatan sipil di kabupaten X yang 

digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian dan kelahiran di kabupaten X.  

D. Laporan rawat jalan di Poli Umum Rumah Sakit X 

E. Semuanya benar 

 

Seorang peneliti di dalam penelitiannya telah menentukan banyaknya sampel yang akan 

digunakan pada suatu penelitian. Akan tetapi dalam perjalanannya. Dia mengalami kesulitan 



dengan jumlah saampel awal yang dirasa kurang. Akibatnya jumlah sampel ditambahkan sesuai 

kebutuhan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah ... 

A. Quota sampling 

B. Incidental sampling 

C. Snowball sampling 

D. Multistage random sampling 

E. Systematic random sampling 

 

Puskesmas B akan menyusun program terkait Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah kerjanya, agar 

program tersebut tepat sasaran maka data yang tersedia akan dianalisis secara statistik untuk 

pengambilan keputusan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Dalam 

kesehatan masyarakat, pendekatan yang dilakukan Puskesmas B termasuk? 

A. Pendekatan kesehatan lingkungan dalam kesmas 

B. Pendekatan epidemiologi dalam kesmas 

C. Pendekatan K3 dalam kesmas 

D. Pendekatan biostatistik dalam kesmas 

E. Pendekatan promosi kesehatan dalam kesmas 

 

Penilaian status kesehatan masyarakat didasarkan pada kejadian-kejadian penting yang terjadi 

pada populasi masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai indikator kesehatan masyarakat, 

diantaranya yaitu angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, dan sebagainya. Dalam 

kaitan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu kegunaan biostatistik yang bertujuan untuk: 

A. Mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah-masalah 

kesehatan yangterdapat di dalam berbagai kelompok masyarakat. 

B. Membandingkan status kesehatan masyarakat di satu tempat dengan tempat lain 

atau statuskesehatan masyarakat sekarang dengan status kesehatan lampau. 

C. Menentukan secara pasti target kesehatan. 

D. Keperluan penelitian pada masalah-masalah kesehatan, keluarga berencana, 

lingkunganhidup dan lain-lain. 

E. Perencanaan dan sistem pelayanan kesehatan.  

 

Suatu Penelitian mengenai penerapan Perda KTR di Kota X dilakukan dengan melakukan survey 

terhadap pengunjung dan pekerja di mall-mall yang ada di Kota X sebagai salah satu Kawasan 

Terbatas Merokok. Peneliti ingin melihat tingkat pengetahuan reponden mengenai Perda yang 

telah diberlakukan dengan kepatuhan mereka terhadap Perda tersebut. Selain itu peneliti juga 



ingin mengeksplorasi penyebab ketidakpatuhan responden terhadap Perda yang ada. Jenis data 

yang digunakan adalah ... 

A. Data primer 

B. Data sekunder 

C. Data Diskrit 

D. Data kontinu 

E. Data intern 

 

Pendekatan Ilmu Sosial dalam Kesmas 

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku 

higiene dan sanitasi, yang memiliki 5 (lima) pilar yaitu kecuali : 

a. Sanitasi dan Higiene Rumah Tangga (SH-RT) 

b. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 

c. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT) 

e. Pengelolaan Limbah Cai Rumah Tangga (PS-RT) 

 

2. Program-program yang telah dilakukan di Indonesia denga pendekatan ilmu sosial dalam 

bidang kesehatan masyarakat antara lain : 

a. UKBM, Posyandu, UKK dan Toga 

b. Desa Siaga, Poskesdes, Puskesmas dan Pustu 

c. STBM, Higiene & Sanitasi dan Imunisasi 

d. UKBM, PHBS, Desa Siaga dan STBM 

e. Semua Benar 

 

3. Tembakau merupakan salah satu masalah bagi kesehatan publik. Kematian yang disebabkan 

tembakau per tahun  telah meningkat pada kecepatan yang tidak proporsional. Kawasan 

ASEAN selama hampir 10% dari kematian, kehilangan satu orang untuk setiap lima 

kehidupan diklaim oleh tembakau. Data diatas merupakan hasil survei/riset yang dilakukan 

oleh.... 

a. WHO 2010 

b. BNN 2014 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 



d. The ASEAN Tobacco Control Report 2012 

e. Semua Salah 

 

4. Dalam analisis situasi di Negara lain tentang rokok sebagai masalah kesehatan publik, tahun 

2012, 21% dari populasi global berusia 15 tahun ke atas merokok tembakau. Di mana 

kalangan laki-laki sebanyak 48% merokok beberapa bentuk tembakau dan di kalangan 

perempuan sebanyak 19%. Kawasan yang menjadi masalah kasus rokok pada laki-laki dan 

perempuan dari data diatas yang tepat adalah.... 

a. Kawasan Pasifik Barat dan Kawasan Eropa 

b. Kawasan Pasifik Barat dan Kawasan Afrika 

c. Kawasan Eropa dan Kawasan Afrika 

d. Kawasan Eropa dan Kawasan Amerika 

e. Semua Salah 

 

5. Dalam upaya mengatasi masalah yang sudah dan sedang dilakukan di negara Indonesia 

terkait dengan kesehatan publik (Tembakau, alkohol, narkotika dan cedera), pemerintah 

mengesahsahkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 dan Permenkes Nomor 28 tahun 2013, 

yaitu tentang... 

a. Tembakau 

b. Alkohol 

c. Narkotika  

d. Cedera 

e. Semua Salah 

 

Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 

1. Undang – undang di Indonesia yang mengatur tentang keselamatan kerja adalah undang-

undang nomor ? 

 

a. 13 tahun 2003 

b. 32 tahun 2004 

c. Undang-undang No.3 tahun 1992 

d. Undang- undang No.3 tahun 1961 

e. Undang- undang No.1 Tahun 1970 

 



  Jawaban : E 

 

2. Dibawah ini yang bukan tujuan dari kesehatan lingkungan, adalah mewujudkan kualitas 

lingkungan yang sehat dari sisi : 

 

a.      Fisik  

b.      Biologi 

c.      Sosial 

d.      Kimia 

e.      Ekonomi 

  

  Jawaban : E 

 

3. Pada suatu survey distribusi tenaga kesehatan di sebuah Kabupaten, diketahui bahwa banyak 

dari fasiltias kesehatan yang telah ada rata-rata hanya memiliki sdm bagian gizi sebesar 70 

% dari kebutuhan. penyebaran dari tenaga kesehatan ini tidaklah merata, daerah-daerah 

dalam kabupaten tersebut yang berada lebih jauh dari ibukota kabupaten rata-rata, hanya 

memiliki 30% sdm dari yang seharusnya dibutuhkan. Apa seharusnya yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak 

terulang pada masa depan : 

 

a. Meminta pemerintah pusat memindahkan sdm hingga tersebar merata 

b. Meminta sdm dari daerah lain yang berdekatan untuk mengisi kekosongan tersebut 

c. Membuat peraturan daerah yang komprehensif dari aturan perekrutan, penempatan, 

pengelolaan sdm (pelatihan, insentif) berdasarkan kondisi daerah 

d. Merekrut PNS baru 

e.  Menambah tenaga tidak tetap 

 

  Jawaban C 

 

4. Di suatu kota yang dikelilingi perbukitan hijau, masyarakatnya yang merupakan masyarakat 

petani mengandalkan konsumsi air tanah dari sumur-sumur dangkal di rumah masing-

masing dan sungai yang berhulu di perbukitan sebagai sumber air pertanian. Pada suatu 

waktu terbukti bahwa di kawasan perbukitan yang merupakan hulu dari sungai mereka 

ditemukan cadangan bahan tambang yang cukup besar. Sebuah perusahaan pertambangan 

tengah mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di tempat tersebut. Apa yang 

seharusnya di lakukan pemerintah daerah untuk menyikapi masalah ini? 

a. Memberikan izin perusahaan pertambangan karena akan meningkatkan perekonomian 

daerah. 

b. Menolak pemberian ijin karena akan merusak lingkungan 

c. Meminta masyarakat pindah 

d. Menilai dokumen AMDAL sebelum memberikan perizinan 

e. Meminta perusahaan hanya menambang sebagian bahan tambang tersebut.  

 



  Jawaban D 

 

5. Kesehatan lingkungan dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) point ke 6 

(enam) yaitu menjamin ketersedian air dan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan                   

bagi semua. Ada berapa  target air minum dan sanitasi yang ingin dicapai yang tertuang dalam 

point 6 (enam ) tersebut : 

 

a. 10 Target 

b.   9 Target 

c.   8 Target 

d.   7 Target 

e.   6 Target 

 Jawaban C 

 

Masalah Kesehatan Utama: Gizi, PTM, Emerging dan Re-emerging Diseases 

1. Menurut data dari National Environment Agency (NEA)  menyatakan bahwa terdapat 329 kasus Zika 

di Singapura pada bulan September, 1 orang diantaranya yaitu Warga Negara Inonesia (WNI)  dan 8 

orang adalah wanita hami. Selain di Singapura, virus Zika juga sudah ada di Thailand. Sistem Nasional 

Surveilans Penyakit di Thailand selama 1 Januari sampai 14 Oktober 2016, tercatat 520 kasus virus 

Zika, diantaranya 79 kasus baru yang terdeteksi. Dalam rangka mencegah masuknya virus zika ke 

Indonesia, apakah upaya pemerintah dalam hal tersebut? 

a. Membuat Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zika  

b. Meakukan PHBS 

c. Melarang masyarakat untuk traveling 

d. Melakukan program 3M 

e. Melarang masyarakat melakukan sex bebas dan transfusi darah 

 

2. Hasil survei hipertensi pada penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten X menunjukkan prevalensi 

hipertensi 29% pada laki-laki dan 27% pada wanita. Terdapat 50% penderita hipertensi tidak menyadari 

bahwa dirinya menderita hipertensi sehingga penyakitnya menjadi lebih berat karena tidak merubah 

dan menghindari faktor risiko. Sebanyak 70% adalah hipertensi ringan yang banyak 

diabaikkan/terabaikan sehingga menjadi hiperteni berat. Merujuk pada kasus di atas, upaya apa yang 

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten X? 

a. Memberikan penyuluhan mengenai faktor risiko Penyakit Tidak Menular terutama hipertensi 

b. Upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memeriksakan tekanan 

darah secara berkala 

c. Melakukan survey lebih lanjut mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan 

kejadianhipertensi di Kabupaten X 



d. Melakukan advokasi kepada Pemerintah setempat untuk menyediakan anggaran untuk skrining 

hipertensi 

e. Meningkatkan pengetahuan masyakat mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan 

hipertensi melalui KIE  

 

3. Salah satu penyakit emerging yang meresahkan dan mengancam kesehatan masyarakat yaitu Zika 

Virus. Penyebab penyakit ini yaitu flavivirus dari nyamuk Aedes africanus yang ditemukan pada 

monyet. Wabah besar Zika pada manusia pertama kali terjadi di Pulau Yap, Negara Federasi 

Mikronesia, pada tahun 2007. Penyebaran virus Zika saat ini bahkan sudah sampai ke Singapura. Untuk 

itu Indonesia sebagai negara terdekat harus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap 

ancaman penyakit tersebut. Pernyataan dibawah ini yang benar terkait dengan Zika Virus adalah 

a. Zika virus adalah penyakit virus yang ditularkan melalui pinjal,pertama kali ditemukan pada tikus 

b. Zika virus adalah penyakit virus yang ditularkan melalui nyamuk, pertama kali ditemukan pada 

anjing 

c. Zika virus adalah penyakit virus yang ditularkan melalui nyamuk, pertama kali ditemukan 

pada monyet 

d. Zika virus adalah penyakit virus yang ditularjkan oleh monyet dengan kontak langsung pada 

manusia 

e. Zika virus adalah penyakit virus yang hanya menyerang monyet 

 

4. Situasi penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia saat ini semakin mengkawatirkan. Berdasarkan data 

Riskesdas tahun 2013, di Indonesia 20 juta orang terkena penyakit paru menahun, 5 juta orang terkena 

diabetes, 4 juta orang terkena penyakit jantung, 3 juta orang terkena kanker, dan 3 juta orang terkena 

stroke. Kasus PTM ini umumnya memiliki perjalanan penyakit yang kronis, oleh karena itu Pencegahan 

yang paling efektif untuk mengurangi kejadian kasus PTM adalah: 

a. Pencegahan dengan promosi kesehatan pada kelompok sehat 

b. Pencegahan dengan pemeriksaan selektif 

c. Percegahan dengan pemberian fasilitas khusus 

d. Pencegahan dengan rehabilitasi 

e. Pencegahan dengan melakukan screening 

 

5. Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami berbagai masalah terkait dengan gizi. Mulai 

dari stunting hingga gizi lebih. Pada anak yang stunting, mana pernyataan berikut yang salah: 

a. Pemerintah harus lebih mengutamakan stunting daripada gizi lebih 

b. Stunting akan beresiko untuk menjadi obesitas dimasa dewasa 

c. Stunting menyebabkan penurunan produktivitas 

d. Pada anak yang stunting bisa disebabkan oleh kekurangan yodium 

e. Kekurangan gizi pada ibu hamil bisa menyebabkan stunting 

Pencegahan dan Kontrol Bahaya Publik 

.1. Zat adiktif adalah zat kimia yang dapat mengakibatkan …. 

a. Ketergantungan 

b. Kekuatan 

c. Kesenangan 



d. Kesembuhan 

e. Kemalasan 

Jawaban : a. ketergantungan 

 

2. Gas berbahaya dalam rokok yang dapat diikat oleh hemoglobin darah adalah …. 

a. nikotin 

b. tar 

c. karbon dioksida 

d. karbon monoksida 

e. sulfur  

Jawaban : c. karbon dioksida 

 

3. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika 

Dan Precursor Bahan Adiktif (P4GN) dilakukan melalui kegiatan dibawah ini kecuali: 

a. Demand Reduction 

b. Saving Reduction 

c. Upaya penunjang (program penelitian dan pengembangan, pemantapan kordinasi antar lembaga, 

pelibatan masyarakat dalam kegiatan P4GN dan kerjasama international) 

d. Suplai Reduction 

e. Harm Reduction 

Jawaban : b. Saving Reduction 

 

PILIHLAH JAWABAN SBB 

A. Jika pernyataan 1 ,2 dan 3 benar 

B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar 

C. Jika pernyataan 2 dan 4 benar 

D. Jika pernyataan 4 saja yang benar 

E. Jika semua pernyataan benar 

 

Pilihlah sesuai aturan diatas. 

 

4. Bahaya penggunaan alcohol di dunia telah mengakibatkan kira-kira 2,5 juta kematian setiap tahunnya, 

dan proporsi besar dialami anak muda. Ini merupakan factor risiko buruknya derajat kesehatan 

masyarakat ke tiga di dunia. Demikian pula di Amerika, Alkohol menjadi penyebab 85.000 kematian,  

penyebab ketiga setelah merokok dan diet serta aktifitas fisik. Dalam konteks kesehatan masyarakat, 

dampak bahaya alcohol yang perlu diwaspadai adalah 

1. Berkontribusi terhadap kejadian penyakit jantung coroner dan penyakit degenerative lainnya. 

2. Efek kronis akumulasi alcohol dan efek akut intoksikasi. 

3. Dihubungkan dengan peningkatan perilaku kekerasan di keluarga dan masyarakat 

4. Peningkatan PPOK dan Kanker Paru. 

Jawaban: A 

 

5. Dalam upaya pengendalian bahaya alcohol, diatur dalam peraturan menteri Perdagangan RI No 20 tahun 

2014 serta Perpres RI No 74 tahun 2013 meliputi sector-sektor dibawah ini: 



1. Administrasi izin perdagangan minuman beralkohol 

2. Tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh menjual minuman beralkohol 

3. Pajak minuman beralkohol 

4. Peran pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran minuman alkohol 

Jawaban: E 

 

Intervensi pada Kelompok Khusus 

1.  Kelompok khusus yang umumnya terdiri dari anak, perempuan, remaja, dan lansia masih sering  

menjadi objek pelanggaran HAM. Mulai dari pelecehan seksual, perdagangan anak, penelantaran,  

kekerasan, penghinaan dan lain sebagainya. Untuk itu, mengatasi masalah-masalah tersebut maka  

terlahir undang-undang perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama pada  

kelompok khusus. Pasal berapakah dalam undang-undang yang mengatur kebijakan tersebut?  

a.  Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003  

b.  Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999  

c.  Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2002  

d.  Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 2006  

e.  Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989  

Jawaban : B. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999  

  

2.  Masih tingginya angka kematian ibu termasuk dalam 4 (empat) pokok permasalahan kesehatan  

Perempuan yaitu :   

a.  Kesehatan Ibu   

b.  Keluarga Berencana  

c.  Kesehatan Reproduksi Remaja  

d.  Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular Seksual, termasuk HIV/AIDS  

e.  Kesehatan Anak  

Jawaban : A. Kesehatan Ibu  

  



 

3.  Menurut WHO, Batasan Lanjut Usia dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Usia 60-74 

tahun termasuk dalam kategori…  

a.  Middle Age  

b.  Elderly  

c.  Old  

d.  Very Old  

e.  Very Elderly  

Jawaban : B. Elderly  

 

4.  Upaya intervensi kesehatan yang dilakukan pada remaja yang ditetapkan melalui Instruksi 

Presiden  

adalah :  

a.  Remaja Sehat  

b.  Program Remaja Sehat  

c.  Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja  

d.  Kesehatan Remaja  

e.  Remaja Remaji  

Jawaban : C. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja  

 

5.  Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 19/1000 kelahiran,  

sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 15/1000 

menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita juga turun dari  44/1000 menjadi 

40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra 

Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 

11,2%. Berdasarkan data di atas, faktor apakah yang mempengaruhi hal tersebut?  

a.  Faktor ekonomi keluarga  

b.  Faktor kondisi lingkungan keluarga  

c.  Faktor ketersediaan layanan kesehatan  

d.  Faktor pengetahuan ibu  



e.  Faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan  

Jawaban : E. Faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan  

  

  

 

 



 

I. DETERMINAN KESEHATAN 

 

1. Definisi faktor penentu kesehatan dan penyakit terus mengalami perkembangan seiring dengan 

dengan berkembangnya pemikiran dan ilmu pengetahuan. Perkembangan determinan kesehatan 

secara lebih kompleks dikemukakan oleh salah seorang ahli mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi status kesehatan. Siapakah ahli yang dimaksudkan tersebut? 

A. M. Galen 

B. Hippocrates 

C. H.L. Blum 

D. Zacharias Jansen 

E. Lalonde 

Jawaban: C 

 

2. Pelayanan kesehatan  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat. Salah satu program pelayanan kesehatan yang saat ini menjadi prioritas adalah 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akan tetapi sampai saat ini dalam pelaksanaan JKN, 

masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi. Masalah utama apa yang dihadapi dalam 

pelaksanaan JKN saat ini? 

A. Transisi demografi, peningkatan prevalensi, peningkatan biaya pelayanan kesehatan 

B. Peningkatan biaya pelayanan kesehatan, dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat 

C. Transisi demografi, kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas kesehatan 

D. Keterbatasan tenaga kesehatan, kondisi geografi, dukungan pemerintah pusat 

E. Kurangnya promosi kesehatan, keterbatasan pelayanan, ketidakmerataan pendanaan 

Jawaban: A 

 

3. Dalam menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdapat beberapa tantangan 

yang dihadapi. Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, maka diterapkannya beberapa 

upaya, salah satunya adalah meningkatkan aktifitas promotif dan preventif. Sebagai bentuk promotif 

dan preventif, maka dilakukan upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi 

bagi masyarakat. Adapun gambaran upaya kesehatan yang diimplementasikan tersebut saat ini 

seperti dibawah ini, kecuali: 

A. Penyuluhan kesehatan 

B. Skrining riwayat kesehatan 

C. Pemberian suplemen / vitamin 

D. Olah raga sehat 

E. Program keluarga berencana 

Jawaban: C 

 



4. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup signifikan dalam menentukan status kesehatan 

seseorang adalah perilaku. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku 

yang dipraktikan atas dasar kesadaran hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, 

atau kelompok mampu mewujudkan kesehatan masyarakat. Secara umum tujuan PHBS dikemukan 

dalam kemenkes (2011) seperti dibawah ini, kecuali: 

A. Meningkatkan pengetahuan masyarakat agar hidup sehat 

B. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat 

C. Meningkatkan kemauan masyarakat untuk hidup sehat 

D. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan derajat hidup yang optimal 

E. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menyediakan fasilias hidup sehat 

Jawaban: E 

 

5. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan 

Indonesia, pada tahun 2015 jumlah desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) mencapai 

26.417 desa/kelurahan. Berdasarkan data tersebut, jumlah desa/kelurahan yang terbanyak 

diantaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.Dalam hal 

ini determinan kesehatan yang mempengaruhi hal tersebut adalah? 

A. Lingkungan 

B. Perilaku 

C. Genetika 

D. Pelayanan Kesehatan 

E. Sosial 

Jawaban: A 

 

 

 

 

II. KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT 

Penyusunan kebijakan kesehatan sangat diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pelayanan 

kesehatan di masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan, terdapat banyak kendala dan 

hambatan yang terjadi, salah satunya yaitu perubahan sistem yaitu dari sistem sentralisasi ke sistem 

desentralisasi, perubahan kebijakan kesehatan merupakan salah satu perubahan yang dilakukan 

pemerintah dalam serangkaian perubahan tersebut. Dalam masa peralihan tersebut, masalah yang paling 

rentan terjadi adalah ketidakseragaman rencana anggaran yang akan memicu terjadinya penyelewengan 

dana dan akan berakhir pada terganggungnya sistem pelayanan kesehatan. 

6. Dalam merumuskan suatu kebijakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah? 

a. Identifikasi masalah dan issu 

b. Perumusan kebijakan 

c. Pelaksanaan kebijakan 

d. Evaluasi kebijakan 

e. Monitoring kebijakan 



Jawaban : A 

 

7. Apa upaya yang paling tepat untuk menangani masalah desentralisasi sistem pemerintahan di 

Indonesia? 

a. Pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat dan terpadu 

b. Tenaga kesehatan yang memadai 

c. Pembiayaan kesehatan 

d. Meningkatkan peran pemerintah dan Kolaborasi lintas sektor 

e. Penelitian kesehatan 

Jawaban : D 

Pelaksanaan kebijakan merupakan yang paling diperdebatkan sebagai tahap yang paling penting dalam 

penyusunan kebijakan karena jika kebijakan tidak dilaksanakan atau direvisi selama pelaksanaan 

kebijakan maka sesuatu yang salah mungkin terjadi dan hasil kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Van 

Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan  menghubungkan antara tujuan kebijakan dan 

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Analisis kebijakan kesehatan umumnya bersifat 

retrospektif, yaitu dengan mengeksplorasi factor-faktor kebijakan dan apa kontennya, selain itu ada juga 

analisis kebijakan yang dilakukan dengan prospektif yaitu dengan melihat ke depan kemungkinan apa yang 

akan terjadi jika suatu kebijakan dikeluarkan atau dikembangkan. 

 

8. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, langkah 

pertama yaitu: 

a. Langsung mengimplimentasikan dalam bentuk program-program 
b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut 
c. Tidak langsung mengimplemasikan kebijakan. 
d. Merevisi pelaksanaan kebijakan 
e. Penyusunan kebijakan 

 

Jawaban : A 

 

 

9. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel dan masing-masing variabel tersebut 

saling berhubungan satu sama lain. Variable yang keempat adalah? 

a. Komunikasi 
b. Sumber Daya 
c. Disposisi 
d. Struktur Birokrasi 
e. Standart Oprational Procedur 

Jawaban : D 

10. Ada beberapa tujuan untuk melaksanakan suatu analisis dari kebijakan yaitu, kecuali : 
a. Untuk dapat memahami proses kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasi. 
b. Untuk mengetahui tujuan dan motivasi di balik kebijakan yang diimplementasi termasuk focus pada 

pendekatan pendapatan keluarga dan kemiskinan. 
c. Untuk memahami cara kebijakan tersebut berpengaruh terhadap area keberadaan pendapatan 

keluarga. 
d. Untuk memahami area-area yang potensial untuk diintervensi dalam proses kebijakan 
e. Untuk memahami kebijakan dalam proses kasus 
 
Jawaban : E 

III. MATERI HUKUM DAN ETIKA 



11. Pada abad-18 sudah dimulai sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia, seperti yang dialami 

bangsa-bangsa Inggris, Prancis dan Amerika Serikat. Pada tahun 1948 Universal Declaration of 

Human Rights diterima sebagai standar umum yang berlaku bagi semua orang dan Negara, tidak 

terkecuali Indonesia. Apa yang merupakan dasar hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia? 

a. Perubahan Kedua UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 

b. UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 

c. UU No. 36 tahun 2009, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 

d. UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 

e. UUD 1945, UU No. 36 tahun 2009 

Jawaban: A 

12. Maraknya isu vaksinasi di Indonesia merupakan salah satu masalah di bidang kesehatan terkait etik 

dan HAM. Isu mengenai pelaksanaan vaksinasi mulai dari halal atau haram vaksinasi tersebut 

sampai isu terbaru tentang vaksin palsu. Pemerintah memiliki tantangan tersendiri untuk mengatasi 

masalah tersebut. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait vaksinasi? 

a. Upaya kuratif rehabilitatif untuk mengatasi vaksinasi 

b. Meningkatkan dan memperluas  cakupan seluruh pencegahan 

c. Meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan 

d. Menjamin ketersediaan dan kecukupan vaksin, peralatan rantai vaksi dan alat suntik 

e. Mengembangkan intervensi struktural 

Jawaban: D 

11. Dalam menjalani kehidupan sosial dan dalam menerima pelayanan kesehatan, ODHA sering kali 

menerima diskriminasi. Diskriminasi tersebut hanya akan memperburuk keadaan ODHA. ODHA 

seharusnya menerima perlakuan yang sama. hak apa yang harus diperoleh oleh ODHA? 

a. Didengar dengan penuh perhatian segala keluhan dan pertanyaan ODHA 

b. Menjelaskan masalah kesehatan dengan jelas dan terbuka  

c. Mengatakan kepada dokter jika tidak mengerti kondisi dan cara perawatan diri 

d. Mengatakan kepada dokter jika anjuran tidak dapat dilaksanakan 

e. Harus mengatakan obat-obat lain apa yang dikonsumsi kepada dokter 

Jawaban : A 

12. Merokok menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Jumlah perokok meningkat dari tahun ke 

tahun.  Menghadapi permasalahan ini, pemerintah berusaha mengendalikan dengan membuat 

peraturan, salah satunya peraturan pengendalian rantai pasokan. Peraturan untuk pengendalian 

rantai pasokan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan produksi dan distribusi rokok? 

a. Larangan merokok di tempat umum 

b. Mengendalikan periklanan, promosi penjualan, dna sponsor dari produk tembakau 

c. Kebijakan pajak dan harga rokok 

d. Larangan merokok di tempat kerja dan pendidikan kesehatan 

e. Penyusunan peraturan terkait pengendalian tembakau 

Jawaban: B 



13. Hukum mengenai aborsi di Indonesia jelas tertera dalam UU Kesehatan no 23 tahun 1992. Hukum 

tersebut menyatakan bahwa pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang. Namun 

pengecualiaan pada kondisi emergensi medis. Menindaklanjuti hukum tersebut, siapa saja yang 

berhak menerima hukuman atas tindakan aborsi? 

a. Ibu, tenaga kesehatan, dan orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi 

b. Tenaga kesehatan, dukun, dan tokoh masyarakat setempat 

c. Dokter dan bidan pelaksana 

d. Tabib, bidan dan juru obat  

e. Ibu yang menggugurkan kehamilannya sendiri 

  Jawaban: A 

IV. SISTEM INFORMASI DAN INTELEGENSIA KESEHATAN  

 

16. Sistem Informasi Kesehatan yang kemudian disingkat menjadi SIK merupakan salah satu hal yang 

perluada di Indonesia pada khususnya terutama dalam menghadapi era globalisasi yang 

membutuhkan segala sesuatu ditangani dan dikerjakan dengan cepat, tepat dan akurat. SIK di 

Indonesia telah dan akan mengalami tiga pembagian masa sebagai berikut … 

a. Era Awal, pertengahan, komputerisasi 

b. Era manual, transisi, dan komputerisasi 

c. Era Awal, transisi, dan komputerisasi 

d. Era manual, kertas, komputerisasi 

e. Era manual, pertengahan, komputerisasi 

 

17. Sistem Informasi Kesehatan yang selanjutnya disingkat menjadi SIK memiliki keunggulan dalam hal 

kecepatan penyajian data danjumlah data yang dapat ditampilkan beragam dan bervariasi. Hal ini 

didukung dengan adanya komputerisasi yang baik. Yang dimaksud dengan era komputerisasi 

dalam sistem informasi kesehatan adalah … 

a. Pemanfaatan bank data sebagai aplikasi e-health  yang keamanan dan kerahasiannya 

terjamin. 

b. Setiap pelayanan kesehatan wajib menggunakan komputer untuk menyimpan data 

c. Penggunaan kertas yang 0% di setiap pelayanan kesehatan 

d. Setiap rumah sakit menggunakan email untuk mengirim data pasien yang dirujuk 

e. Pasien dapat mengakses data kesehatan pasien lain 

 

18. Dalam pelaksanaannya, Sistem Informasi Kesehatan yang kemudian disingkat menjadi SIK 

membutuhkan asas atau prinsip-prinsip sehingga SIK dapat diterapkan dalam berbagai jenjang di 

dalam suatu sistem kesehatan. Dalam pengembangan dan penguatan Sistem Informasi Kesehatan 

harus memperhatikan prinsip-prinsip … 

a. Keamanan, keterwakilan, kebebasan, dan kemudahan akses 

b. Kerahasiaan, integrasi, kemajuan teknologi, dan keterwakilan 

c. Etika, keamanan, kerahasiaan, dan sustainable 

d. Dinamis, dapat diterima, terstandard, dan terjamin 

e. Keamanan, terintegrasi, kemudahan akses, dan berintegritas 

 

19. Sistem Informasi Kesehatan yang kemudian disingkat menjadi SIK telah didefinisikan oleh lembaga 

dunia seperti WHO dengan beberapa komponen yang perlu ada di dalam suatu SIK. Tiga dari 

enam komponen sistem kesehatan menurut WHO adalah … 

a. Health system information, health system financing, medical products 

b. Medical products, health system, service assessment 

c. Health workforce, financing management, health information system 



d. Health giver, technologies, system 

e. Medical science, medical products, medical worker 

 

20. Dalam pengimplementasiannya, Sistem Informasi Kesehatan atau yang kemudian disingkat 

menjadi SIK memiliki beberapa turunan sehingga dapat dilaksanakan secara teknis di tingkat paling 

dasar. Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik merupakan aplikasi elektronik yang dirancang 

untuk menjembatani komunikasi data antar … 

a. Puskesmas, warga, dinas kesehatan kabupaten/kota, Kementerian Kesehatan, dan Presiden 

b. Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan 

provinsi, dan Kementerian Kesehatan 

c. Puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinaskesehatan provinsi, dan 

Kementerian Kesehatan 

d. Puskesmas, rumah sakit Indonesia, rumah sakit luar negeri, dinas kesehatan provinsi, dan 

Kementerian Kesehatan 

e. puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan dinas lain yang terkait 

 

 

V. PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI 

 

21. Pada tahun 2015 terjadi bencana banjir yang cukup besar di Desa Suka Seneng. Pasca banjir 

ditemukan masalah kesehatan yang cukup serius berupa mewabahnya kasus diare dan filariasis. 

Dari masalah di atas  dapat dilihat  pendekatan trias epidemiologi, yaitu hubungan antara agen, 

penjamu, lingkungan. Gambaran trias epidemiologi pada kasus tersebut dapat terlihat pada: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jawaban: B 

22. Menurut WHO (2004) tujuan surveilans adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit 

dalam masyarakat, sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa 

(KLB), memperoleh informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan, 

penanggulangan maupun pemberantasannya pada berbagai tingkat administrasi. Berikut adalah 

yang menjadi ruang lingkup dalam surveilans epidemiologi, kecuali? 

A. Penyakit menular 

B. Penyakittidak menular 

C. Kesehatan lingkungan 

D. Vektor penyakit 

E. Kesehatan matra 

Jawaban: D 
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23. Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir tengah menghadapi masalah triple burden diseases, 

yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan munculnya kembali penyakitmenular lama (re–

emerging diseases). Manakahyang tidak termasuk dalam upaya menanggulangi masalah triple 

burden diseases tersebut? 

A. Kegiatan surveilans epidemiologi 

B. Penetapan undang-undang serta aturan kesehatan 

C. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian petugas kesehatan 

D. Pengurangan SDM yang tidak kompeten 

E. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang sistem informasi kesehatan 

Jawaban: D 

 

24. Dalam suatu daerah terjadi kasus kematian balita akibat penyakit Demam Berdarah, peningkatan 

kasus tersebut mulai terjadi pada bulan Januari – September 2016, kemudian terjadi penurunan 

kasus pada bulan Oktober 2016. Kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi: 

A. Case Fatality Rate (CFR) 

B. Proportional Rate (PR) 

C. Kejadian khusus 

D. Penyebaran penyakit balita 

E. KLB (KejadianLuarBiasa) 

Jawaban: E 

 

25. Seorang petugas kesehatan ingin mengetahui masalah kesehatan di Desa Maju Sehat. Disana ia 

menemukan kasus rabies dengan melihat frekuensi dan distribusi kasus bedasarkan dusun, kasus 

per bulan dan siapa saja yang terjangkit rabies serta pemilik hewan mana saja yang terinfeksi 

penyakit tersebut. Dari kasus di atas, metode apa yang di gunakan oleh petugas tersebut? 

A. Metodeekologi 

B. Metodeklinikberbasiskasus 

C. Metodescreening 

D. Metodeanalitik 

E. Metodedeskriptif 

Jawaban: E 

 

 

VI. PENDEKATAN BIOS 

Biotatitistik menjadi salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam ilmu kesehatan 
masyarakat. Penilaian kesehatan masyarakat didasarkan pada kejadian-kejadian yang terjadi di 
masyarakat itu sendiri. Semua kegiatan yang memerlukan pencatatan dalam penilaian kesehatan individu 
atau kelompok memerlukan ilmu statistik. 
 
26. Dalam kegiatan evaluasi program-program kesehatan di masyarakat, biostatistik memiliki peran yang 

sangat krusial, peran statistic dalam hal evaluasi program-program kesehatan adalah… 



a. Statistik dapat mengestimasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta 
menentukan secara pasti target pencapaian tujuan 

b. Meramalkan status kesehatan masyarakat di masa mendatang 
c. Perencanaan dan sistem administrasi kesehatan 
d. Mengukur peristiwa-peristiwa penting (vital event) yang terjadi dimasyarakat 
e. Biostatistik menunjukkan tentang perjalanan, keberhasilan, atau kegagalan suatu program 

kesehatan atau pelayanan kesehatan yang sedang dilaksanakan 
 
Jawaban : E 

 
Perbedaan kesehatan masyarakat dengan kedokteran adalah subjek sasarannya. Pada bidang 
kedokteran, subjek sasarannya adalah orang perorangan atau individu. Sedangkan pada kesehatan 
masyarakat, subjek sasarannya adalah kelompok masyarakat. Oleh karena itu di bidang kesehatan 
masyarakat, peranan biostatistik sangat fundamental, karena berkaitan erat dengan kependudukan. Selain 
itu biostatistik juga bermanfaat baik dalam penentuan kebijakan maupun dalam evaluasi program-program 
kesehatan masyarakat. Para ahli kesehatan masyarakat perlu memahami dasar-dasar biostatistik, salah 
satunya cara pengolahan data dan pengumpulan data. Statistik memegang peran dan fungsi penting 
karena menyediakan beragam informasi kepada masyarakat dalam era demokrasi dan keterbukaan. 
 
27. Berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik dibagi menjadi dua jenis yaitu ... 

a. Deskriptif dan interval  
b. Parameter dan rasio 
c. Deskriptif dan inferensial 
d. Independen dan dependen 
e. Konfounding dan inferensial 
 
Jawaban : C 

28. Jika penelitian dilakukan untuk mengetahui konsumsi makanan responden dengan metode recall dan 
peneliti mencoba menggali informasi lebih dalam mengenai makanan apa saja yang dikonsumsi dan 
berapa banyak jumlah makanan yang dikonsumsi responden, maka teknik pengambilan data yang 
sesuai digunakan adalah… 
a. Eksperimen 
b. Observasi  
c. Wawancara 
d. Angket  
e. Monitoring 
 
Jawaban : C 

29. Salah satu tantangan terbesar dalam penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia adalah letak 
geografis Indonesia yang sangat luas dan sulitnya untuk mencapai daerah-daerah terpencil dan 
imbasnya adalah tingginya biaya riset untuk memenuhi akses peneliti untuk  mendapatkan informasi 
dari  responden, solusi yang tepat untuk menangani permasalah tersebut adalah … 
a. Meningkatkan kualitas data dengan manajemen survey  yang baik 
b. Meningkatkan metodologi Sensus dan Survei dengan memperbaiki peta wilayah kerja statistic dan 

wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk pengumpulan dan penyajian data dan informasi 
stastistik 

c. Peningkatan sarana teknologi informasi dan computer yang mutakhir untuk mendukung 
mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik 

d. Meningkatkan kualitas enumerator/surveyor mulai dari sosialisasi, proses rekrutmen enumerator, 
pelatihan enumerator hingga pelaksanaan yang akan diturunkan ke lapangan untuk dapat menggali 
informasi yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian 

e. Meningkatnya efektifitas dan efesiensi diseminasi data dan informasi statistic 
 
Jawaban : D 

 
Di Indonesia terdapat beberapa program kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan 
penerapan biostatistik dan salah satunya adalah SDKI. SDKI  merupakan survei mengenai kondisi 



demografi dan kesehatandiIndonesia. Kegiatan SDKI diselenggarakan BPS yang bekerja sama dengan 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementrian Kesehatan 
(Kemenkes).  
 
30. Tujuan khusus dari penyelenggaraan SDKI adalah ... 

a. Untuk mendapatkan gambarankesehatan dasar masyarakat 
b. Untuk evaluasi program pembangunan termasuk pengembangan rencana kebijakan pembangunan 

kesehatan jangka menengah 
c. Untuk merencanakan, mengalokasikan anggaran, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 

program-program kesehatan berbasis bukti (evidence-based planning) 
d. Menyediakan data mengenai perilaku fertilitas, mortalitas, dan prevalensi KB 
e. Untuk mengumpulkan informasi/data di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, keluarga 

berencana, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran yang sangat dibutuhkan oleh berbagai 
kalangan 

 

Jawaban : D 

 

VII. MATERI PENDEKATAN ILMU SOSIAL 

31. Masa remaja adalah masa yang labil sehingga akan mudah terpengaruh oleh budaya asing 

(westernisasi). Dampak negatif yang menonjol dari budaya barat adalah lunturnya budaya asli 

diantaranya adalah gaya berpakaian, cara bergaul yang bebas serta sopan santun. Pengaruh 

budaya asing seperti penjelasan diatas  akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, hal ini 

sejalan dengan salah satu teori? 

a. John Gordon 

b. Hendrik L Blum 

c. Maslow 

d. John Snow 

e. James Lind 

Jawaban: B 

32. Kebiasan BAB di sungai kecil masih terjadi disalah satu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, 

masyarakat setempat merasa lebih nyaman dari pada melakukan di toilet yang memang sudah 

dibantu pembangunan-nya oleh pemerintah.  

Program Nasional yang dicanangkan pemerintah yang bisa diterapkan dalam kondisi diatas 

adalah? 

a. PHBS ( Pola Hidup Bersih ) 

b. UKBM ( Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat ) 

c. Desa Siaga 

d. STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) 

e. Promosi Kesehatan 

Jawaban: D 

33. Kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Salah satu kasus kesehatan yang masih banyak 

terjadi di Indonesia adalah persalinan yang ditolong oleh dukun bayi. Hal tersebut disebabkan oleh 

tradisi dan adat istiadat setempat. Oleh karena itu tercipta program kemitraan untuk menurunkan 

masalah kematian ibu dan bayi terutama daerah-daerah terpencil dimana akses pelayanan 

kesehatan sangat terbatas. 



Salah satu contoh program kemitraan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi adalah.... 

a. pengembangan penyiapan tenaga kesehatan dan pendekatan tim dalam pengelolaan program 

kesehatan 

b. pembagian tugas antara dukun dan bidan dalam menjalankan proses kelahiran 

c. upaya promotif dan preventif dengan penekanan pada lingkungan dan perilaku sehat 

d. pemberian tablet Fe pada ibu hamil dengan tanda-tanda anemia 

e. loka bina karya 

jawaban: B 

34. Proses fogging dilakukan untuk upaya jangka pendek yaitu mencegah wabah Demam Berdarah 

(DBD) dalam suatu kawasan. Proses fogging dinilai kurang efektif karena hanya mampu membunuh 

nyamuk dewasa. 

Pilihlah salah satu program dibawah ini yang bisa melengkapinya? 

b. Menerapkan Pola Hidup Bersih ( PHBS ) dengan cara memberantas jentik dirumah sekali 

seminggu 

c. Mengundang konsultan kesehatan untuk melakukan analisa dan menemukan solusinya 

d. Membuat peraturan supaya anggota keluarga tidak tidur siang 

e. Menyalakan obat anti nyamuk 24 jam 

f. Membuat leaflet atau poster yang berisi bahayanya wabah demam berdarah ( DBD ) dan 

mendistribusikannya, 

Jawab: a 

35. Salah satu cabang ilmu sosial yang digunakan untuk pendekatan permasalahan penyakit dan 

kesehatan dimasyarakat dari aspek sosio budaya dan perilaku adalah? 

b. Antropologi 

c. Demografi 

d. Sosiologi kesehatan 

e. Geografi 

f. Promkes 

Jawab:c 

 

VIII. KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA 

 

36. Pada kesehatan lingkungan, butuh vector atau media dalam penyebaran penyakit. Media tersebut 

dibutuhkan agar suatu penyakit dapat terbawa danmasuk kedalam tubuh manusia sehingga 

manusia akan terjangkit suatu penyakit. Terdapat empat media penyebaran penyakit, yaitu … 

a. Food, air, field, dan animal 

b. Water, air, field, dan vector 

c. Food, wind, field, dan air 

d. Water, animal, field, dan vector 

e. Wind, air, field, dan vector 

 

37. Kesatuan ruang yang terdiri atas benda hidup dan mati, daya, keadaan yang mempengaruhi 

kegiatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, merupakan definisi dari … 

a. Lingkungan kerja 



b. Kesehatan kerja 

c. Keselamatan kerja 

d. Gizi kerja 

e. Status kerja 

 

38. Dalam penyebaran penyakit di dalam ilmu kesehatan lingkungan butuh agen yang dapat menjadi 

sumber dalam suatu penyakit. Agen penyakit dalam lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi 3 

jenis, yaitu … 

a. Fisik, Kimia, Mekanik 

b. Fisik, Kimia, Kinetik 

c. Fisik, Kimia, Biologi 

d. Kimia, Biologi, Mekanik 

e. Kimia, Biologi, Kinetik 

 

39. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara manusia, tempat kerja, dan 

peralatannya sehingga terjadi keseimbangan yang bertumpu pada manusia sebagai sentralnya. 

Yang termasuk dari risiko ergonomi di tempat kerja adalah … 

a. Heat Stress 

b. Noise Induce Hearing Loss 

c. Asbestosis 

d. Kankerakibat benzene 

e. Low Back Pain 

 

40. Dalam pengendalian suatu bahaya dan risiko, terdapat asas hirarki pengendalian atau tahap-tahap 

dalam melakukan suatu pengendalian bahaya dan risiko. Hirarki pengendalian yang tepat adalah … 

a. Administratif  ->Alat Pelindung Diri ->Teknik 

b. Administratif ->Teknik ->Alat Pelindung Diri 

c. Teknik ->Alat Pelindung Diri ->Administratif 

d. Teknik ->Administratif ->Alat Pelindung Diri 

e. Alat Pelindung Diri ->Administratif ->Teknik 

 

IX. MASALAH KESEHATAN UTAMA 

 

41. Kasus kesehatan di 10 tahun terakhir di dunia menggambarkan peningkatan penyakit tidak 

menular. Kasus ini tidak hanya terjadi di negara maju namun juga terjadi pada negara berkembang 

seperti Indonesia. Kasusnya bukan hanya penyakit degenerative namun juga penyakit yang 

berkaitan dengan kejiwaan seperti stress, kasus bunuh diri dan penyakit lainnya. Apa yang menjadi 

masalah utama di Negara-negara tersebut? 

A. Perubahan masayarakat global  dalam memenuhi kebutuhan hidup 

B. Perubahan perilaku sosial budaya dan gaya hidup yang tidak sehat  

C. Kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dan kehidupan social 

D. Perilaku masyarakat yang meninggalkan budaya lokal 

E. Kebijakan dan layanan kesehatan yang terfokus pada kuratif 

Jawaban: B 

42. Indonesia mengadapi masalah serius dalam upaya peningkatan kesehatan, tidak hanya tingginya 

penyakit tidak menular namun dalam beberapa dasawarsa terakhir mengalami masalah triple 



burden diseases. Seperti  munculnya penyakit-penyakit menular baru. Upaya apa yang dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat? 

A. Penangan masalah kesehatan yang berbasis pengobatan pada kasus penyakit yang timbul 

B. Melakukan screening bila muncul kasus dan wabah saja tanpa tindakan preventif 

C. Meningkatkan taraf kesejahteraan tenaga kesehatan dan masyarakat ekonomi menengah 

kebawah 

D. Membuat kebijakan yang holistik dan terpadu dengan pendekatan 5 Level Prevention 

E. Peningkatan tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan sehingga memberikan pelayan terbaik. 

Jawaban: D 

 

43. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hasil deklarasi 

MDGs (Millenium Development Goals) yang telah disepakati pada bulan September 2010 di New 

York. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai arah pembangunan global 

yang dirumuskan dalam beberapa tujuan dibawahini, kecuali: 

A. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 

B. Menurunkan angka kematian anak 

C. Menekan dan mengurangi penggunaan narkoba 

D. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

E. Memerangi hiv/aids, malaria dan penyakit menular lainnya. 

Jawaban: C 

 

44. Salah satu tujuan pembangunan global berdasarkan hasil deklarasi MDGs (Millenium Development 

Goals) adalah memerangi HIV /AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, diimplementasikannya Program Malaria Global (Global Malaria Programme) yang 

terdiri dari beberapa tahapa program. Dibawahini yang bukan merupakan tahapan Program Malaria 

Global adalah: 

A. Tahap pemberantasan 

B. Tahap integrasi 

C. Tahap praeliminasi 

D. Tahap eliminasi 

E. Tahap pemeliharaan 

Jawaban: B 

 

45. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/Menkes/Per/III/2011 tentang 

Strategi Nasional Pengendalian Tuberkolosis tahun 2011-2014 yang mengacu pada Rencana 

Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah 

telah menetapkan misi dalam menanggulangi Tuberkolosis diantaranya adalah: 

A. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan 

B. Menghilangkan faktor risiko untuk terinfeksi Tuberkolosis 

C. Menambah jumlah vaksin untuk memberantas Tuberkolosis 



D. Melakukan pelatihan dan penyuluhan pada seluruh masyarakat 

E. Memberikan bantuan dana kesehatan pada masyarakat 

Jawaban: A 

 

X. PENCEGAHAN DAN KONTROL BAHAYA KESEHATAN PUBLIK 
 

46. Tembakau merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Hasil pertanian tembakau sebagian 
besar dikonsumsi dalam negeri dan sebagian diekspor. WHO dan dunia menyadari dampak buruk dari 
konsumsi tembakau bagi kesehatan sehingga pada tahun 2003 muncul kesepatakan bersama antara 
beberapa negara produsen dan konsumen tembakau untuk mengurangi dampak buruk yang 
ditimbulkan dari tembakau. Namun kesepakatan ini belum juga diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 
dengan alasan perlindungan terhadap petani tembakau. Apakah nama kesepakatan ini? 
a. ATC (Asean Tobbaco Convention) 
b. WTCF (World Tobacco Convention Framework) 
c. BAT (British American Tobacco) 
d. FAO (Food and Agricultural Organization) 
e. FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) 
  
Jawaban : E 

47. Peranan pemerintah dalam mengendalikan tembakau sangat penting untuk mengurangi konsumsi 
tembakau, khususnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatannya, seperti tingginya 
prevalensi penyakit akibat merokok. Disamping itu secara sistem pemerintah telah merencanakan 
strategi dan melakukan upaya komprehensi dalam upaya supresif dan promotif seperti 
a. Penyediaan BPJS kesehatan bagi masyarakat tidak mampu 
b. Pelarangan iklan rokok di primetime, iklan upaya hidup sehat, pemberlakuan cukai rokok, 

pembatasan penjualan rokok di ritel 
c. Penyediaan tempat khusus merokok 
d. Kenaikan harga rokok 57% 
e. Pemberantasan rokok ilegal, penutupan lahan tembakau liar dan pembentukan satker khusus 

tembakau 
 

Jawaban : B 

48. Menurut data WHO, konsumsi alkohol perkapita di Indonesia tergolong kecil hanya 1.1 liter pertahun 
dibandingkan dengan negara negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Namun, masih banyak 
ditemukan kasus kasus keracunan alkohol di Indonesia. Pilihlah strategi nasional pemerintah Indonesia 
dalam mengurangi dampak negatif dari alkohol di Indonesia… 
a. Sweeping dan pemusnahan kios kios penjual minuman keras eceran yang tidak memiliki ijin dan 

modal besar 
b. Hukuman bagi peminum bir di tempat sembarangan 
c. Penerapan perda pelarangan penjualan alkohol dan sweeping minuman alkohol di toko toko penjual 

jamu dan minuman tradisional 
d. Penerapan pajak atas minuman beralkohol, perijinan bagi produsen minuman beralkohol, 

pembatasan distirbusi kelas kelas minuman alkohol, promosi kebiasaan hidup sehat dan 
pembinaan 

e. Pendirian layanan rehabilitasi bagi pecandu alcohol 
 
Jawaban : D 

49. Upaya memberantas narkoba oleh pemerintah telah menunjukkan hasil yang signifikan sejak tahun 
2013. Berbagai upaya penyelundupan narkoba telah digagalkan oleh satuan satuan kerja pemerintah 
sebagai bentuk nyata perang terhadap narkoba mengingat sejak 2009 Indonesia telah dinyatakan 
darurat narkoba. Apakah peran kesehatan masyarakat sebagai upaya nyata untuk memerangi 
narkoba? 
a. Menyediakan pusat konseling orang tua dan rehabilitasi metadon bagi pecandu narkoba 
b. Berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan sweeping narkoba di daerah daerah yang menjadi 

pintu masuk narkoba ke Indonesia 



c. Melakukan upaya KIE terkait narkotika dan obat terlarang ke kelompok beresiko 
d. Melakukan kegiatan pemusnahan narkoba dengan membakar ganja hasil sitaan pihak kepolisian 
e. Memburu para pengedar dan penyelundup narkoba, memberi hukuman mati tanpa diadili 
 
Jawaban : C 

50. Pecandu narkoba merupakan masalah sosial baru yang muncul di Indonesia. Data dari BNN 
menunjukkan bahwa terdapat 4 juta pengguna narkoba dan sebagian yang telah menjalani hukuman 
berniat untuk meninggalkan narkoba. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanganinya 
adalah … 
a. Menyediakan upaya rehabilitasi bagi pengguna, seperti pembinaan sosial dan  lembaga 

permasyarakatan khusus narkoba 
b. Menyediakan lokalisasi narkoba, digunakan hanya untuk pengguna yang sakaw saja 
c. Melegalkan ganja untuk tujuan pengobatan 
d. Tidak ada, sebaiknya pengguna narkoba langsung dihukum mati 
e. Mendeklarasikan institusi dan kampung bebas narkoba 
 
Jawaban : A 

 

 

 

 

XI. INTERVENSI KELOMPOK KHUSUS 

51. Di era globalisasi sekarang ini, pergaulan bebas di kalangan remaja semakin meningkat. Mulai dari 

peningkatan perilaku merokok pada remaja, maraknya penyebaran narkotika sampai pergaulan 

seks bebas. Karena perilaku tersebut, tindak kekerasan dan kriminalitas pada kalangan remaja 

menjadi meningkat. Berdasarkan fakta tersebut, apa saja tantangan yang dihadapi dalam usaha 

pencegahan perilaku beresiko pada remaja? 

A. Ketersediaan akses dan informasi yang mudah didapat  

B. Informasi yang diberikan sesuai kebutuhan remaja saat ini 

C. Pemberian informasi berbentuk penyuluhan dan diskusi 

D. Banyaknya faktor eksternal yang belum bisa ditangani 

E. Keterbatasan pengalaman dalam mengambil keputusan yang kurang tepat 

Jawaban: E 

52. Dalam strategi pembangunan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Sehat 2010, salah satunya 

adalah melindungi hak reproduksi dan hak asasi manusia dengan mengurangi beban kesakitan, 

kecacatan dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan yang sebenarnya 

tidak perlu terjadi. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan menerapkan startegi Making 

Pregnancy Safer (MPS). Salah satu Kegiatan dari program MPS (Making Pregnany Saver) yang 

dicanangkan tahun 2010 adalah 

A. Pembangunan pelayanan kesehatan 

B. Membangun kemitraan kerja sama lintas program dan lintas sector 

C. Mendorong pemberdayaan masyarakat   

D. Pemberian penyuluhan kehamilan 

E. Screening wanita hamil agar mau melakukan pemeriksaan ANC 



Jawaban: B 

53. Fenomena ‘pengemis cacat’ sedang marak di Indonesia. Hampir setiap hari kita lihat penyandang 

disabilitas di jalanan berperan sebagai pengemis. Berbagai program pun telah dijalankan untuk 

para penyandang disabilitas termasuk pemerataan lapangan kerja untuk kaum disabilitas. 

Menghadapi hal tersebut, pemerintah memiliki rencana aksi nasional penyandang cacat (RANPC) 

pada tahun 2013-2014. Bidang prioritas apakah yang tidak termasuk dalam RANPC? 

a.  Pelatiahan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas 

b. Akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum dan transportasi 

c. Aksesibilitas penyandnag disabilitas dalam bidang informasi komunikasi dan tekhnologi, 

termasuk alat bantu 

d. Penghapusan kemiskinan dan peningkatan perlindunga jaminan sosial dan kelangsungan hidup 

e. Unit pelayanan sosial keliling 

Jawaban: E 

54. Rasio kematian ibu diperkirakan 228 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya-upaya pelayanan 

kesehatan ibu pun sudah meningkat. Banyak faktor yang menjadi penyebab kematian ibu. Yang 

tidak termasuk faktor penyebab langsung kematian ibu adalah.... 

a. PONEK dan RS PONED belum mencukupi 

b. Jumlah dukun 2x lipat jumlah bidan 

c. Persalinan dirumah 

d. Pelayanan antenatal 

e. Kekerasan dan beban ganda 

Jawaban: E 

55. Riskesdas 2010 menyatakan bahwa sekitar 49% rumah tangga di Indonesia menggunakan cara-

cara pembuangan kotoran yang tidak aman. Salah satu penyebab kematian bayi dan balita adalah 

diare. Perilaku tidak tepat  apakah yang berkontribusi terhadap masalah tersebut? 

b. Para ibu dan petugas kesmas tidak memiliki pengetahuan tentang penanggulangan penyakit 

umum anak 

c. Para ibu tidak menyadari pentingnya pemberian ASI 

d. Praktik-praktik sanitasi dan kebersihan yang buruk sangat umum 

e. Praktik pemberian makan bayi dan pelayanan lain yang buruk 

f. Para ibu kurang berpendidikan 

Jawaban: C 

 

XII. FUNGSI-FUNGSI KESMAS  

 

56. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni dalam mencegah penyakit yang dikerjakan bersama-

sama dengan sektor lain. Menjalin kemitraan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

kesehatan termasuk kegiatan dari fungsi kesehatan masyarakat dalam hal : 

A. Assesment 

B. Monitor Health 

C. Assurance 

D. Policy Development 



E. Diagnostic & Investigate 

 

57. Kesehatan masyarakat berfokus kepada sekumpulan orang banyak dan mengedukasi bagaimana 

caranya agar hidup sehat dan selamat. Dibawah ini adalah pernyataan yang benar tentang 

perbedaan dari kesehatan masyarakat dengan kedokteran klinis, kecuali : 

A. Kedokteran klinis focus pada hak-hak individu dan pasien, kesehatan masyarakat focus 

terhadap hak asasi manusia, keadilan social, dan kesehatan lingkungan. 

B. Kerangka waktu yang relevan dalam kedokteran klinis biasanya antar generasi, 

sementara kesehatan masyarakat biasanya selama usia hidup. 

C. Kedokteran klinis bekerja utama pada individu, sedangkan kesehatan masyarakat bekerja pada 

komunitas. 

D. Dari perspektif etika, kedokteran merupakan unit pendukung bagi individu, sedangkan 

kesehatan masyarakat merupakan unit pendukung bagi masyarakat dan sekelompok orang. 

E. Kedokteran klinis memiliki focus pada model biomedis sedangkan kesehatan masyarakat focus 

lebih pada ilmu sosiologi, epidemiologi, antropologi dan lainnya. 

 

58. Kegiatan riset kesehatan berbasis masyarakat yang diarahkan untuk mengevaluasi pencapaian 

indicator  Millenium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan di tingkat nasional dan provinsi  

di Indonesia adalah : 

A. SKRT 

B. Susenas 

C. Riskesdas 2007 

D. Riskesdas 2010 

E. Riskesdas 2013 

 

59. Riset merupakan suatu hal yang penting dalam pengembangan suatu keilmuan.  Melakukan Riset 

terhadap inovasi dan perkembangan dari solusi terhadap masalah kesehatan termasuk kegiatan 

dari fungsi kesehatan masyarakat dalam hal: 

A. Assessment 

B. Assurance 

C. Monitor health 

D. Diagnostic Investigate 

E. Policy development 

 

60. Kesehatan masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Kesmas merupakan suatu ilmu dan seni 

dalam mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat. Fungsi kesmas yang utama (yang 

menjadikan pembeda dengan kedokteran) adalah melakukan kegiatan … 

A. Kuratif – Rehabilitatif 

B. Kuratif – Preventif 

C. Preventif – Rehabilitatif 

D. Preventif – Promotif 

E. Promotif - Rehabilitatif 

 



I. Soal Sejarah kesmas 

1. Rangkaian perjalanan sejarah panjang kehidupan manusia dan lingkungannya  

memberikan dampak yang luas pada perkembangan pengetahuan dan pola perilaku 

kesehatan.Pada sejarah perkembangan ilmu kesehatan masyarakat, terjadi beberapa 

peristiwa kehidupan yang monumental yang merupakan awal dari perkembangan 

ilmu kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia. Berikut ini merupakan awal 

mula perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, kecuali 

a. Pelatihan praktik persalinan untuk dukun bayi sebagai upaya menurunkan 

angka kematian bayi oleh Gubernur Jenderal Daendels 

b. Kerjasama Yayasan Rockefeller dan pemerintah Belanda yang diwakilioleh dr. 

John Hydrich mulai meningkatkan  edukasi tentang sanitasi dan kebersihan 

lingkungan 

c. Pengembangan daerah percontohan dengan melakukan propaganda 

(pendidikan) penyuluhan kesehatan oleh Hydrich 

d. Proses vaksinasi sebagai perlindungan terhadap penyakit cacar oleh Dr. 

Edward jenner 

Jawab : d 

2. Deklarasi Alma-Ata mengemukakan pentingnya untuk melindungi dan 

meningkatkan kesehatan semua orang. Deklarasi ini merupakan deklarasi 

internasional pertama yang menggarisbawahi pentingnya perawatan kesehatan 

primer. Di Indonesia, upaya untuk perawatan kesehatan primer, dituangkan dalam 

Konsep Puskesmas yang dicetuskan pertama kali pada era: 

a. Era Orde Lama 

b. Era Orde Baru 

c. Era Reformasi 

d. Era Pra Kemerdekaan 

e. Era JKN 

Jawab : b 

3. Di negara berkembang seperti Indonesia, pergeseran pola penyakit menyebabkan 

beban kesehatan menjadi berlipat ganda. Di saat kemajuan teknologi dan pola hidup 

yang tidak sehat semakin meningkatkan angka penyakit tidak menular, angka 

penyakit infeksi saluran pernapasan dan pencernaan belum juga terselesaikan  

Menurut Tjandra Yoga Aditama dalam Beban Ganda Kesehatan Masyarakat,  

Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang amat beragam, yaitu: 

a. Beban ganda budaya 

b. Beban ganda politik 

c. Beban ganda masalah ekonomi 

d. Beban ganda gizi 

Jawab : d 



4. Pencegahan adalah upaya yang paling efektif dan efisien dalam menurunkan beban 

kesehatan. Di bawah ini merupakan bentuk dari upaya pencegahan yang dapat 

menurunkan beban ganda kesehatan,kecuali : 

a. Pencegahan dan penanggulangan perilaku merokok 

b. pemberian imunisasi 

c. penyediaan akses air dan lingkungan bersih 

d. Penggunaan antibiotik tidak perlu dibatasi. 

  Jawab : d 

5. Perilaku sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Kebiasaan pola 

makan yang sehat dapat menghindarkan diri kita dari banyak penyakit, diantaranya 

: 

a. Stroke 

b. Diabetes Melitus 

c. Penyakit Jantung 

d. ISPA 

Jawab : b 

 

  



II. Soal Determinan Kesehatan Masyarakat 

 

1. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah 

mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % 

sampai 10 % pada akhir tahun 2014. Berikut adalah Program Penanggulangan Kemiskinan 

yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, kecuali: 

a. Jaminan Kesehatan Nasional 

b. Kartu Keluarga Sejahtera 

c. Beras untuk Keluarga Miskin 

d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Jawab: d 

 

2. Perkembangan determinan kesehatan semakin berkembang dengan adanya Ottawa Charter 

pada tahun 1986. Dalam menentukan focus kesehatan individu dan populasi, maka Ottawa 

Charter dapat diterapkan dalam 5 kegiatan utama berikut, kecuali: 

a. peningkatan keterampilan individu,  

b. gerakan masyarakat,  

c. lingkungan yang mendukung,  

d. perubahan perilaku individu 

Jawab : d 

3. Karakteristik dari program JKN adalah bahwa program ini bisa dilaksanakan secara 

nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Tujuan 

penyelenggaraan JKN adalah untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Hal ini berdasarkan pada 

perundang-undangan nomor: 

a. UU No 40 tahun 2004 Pasal 19 ayat 2 
b. UU No 40 tahun 2004 Pasal 22 ayat 1 
c. UU No 40 tahun 2004 Pasal 23 ayat 1 
d. UU No 40 tahun 2004 Pasal 24 ayat 1 
Jawab: a 

4. Dalam pelaksanaan JKN, masih terdapat banyak permasalahan. Di bawah ini adalah 

berbagai tantangan dalam program JKN, kecuali: 

a. distribusi tenaga medis tidak merata 
b. sistem rujukan belum optimal 
c. angka kematian ibu terus meningkat 
d. wilayah Indonesia yang sangat luas 
Jawab: c 

5. Masing-masing determinan kesehatan atau faktor penentu kesehatan memiliki keeratan 

dengan peraturan dan kebijakan berlaku. UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

sangat berkaitan dengan salah satu perkembangan determinan kesehatan seperti 

dikemukakan oleh H.L Blum pada tahun 1978, yaitu: 

a. faktor lingkungan 
b. faktor perilaku 
c. faktor herediter 
d. faktor pelayanan kesehatan 
Jawab: d 

 



III. SOAL KEBIJAKAN KESEHATAN 

1. Adanya kebijakan desentralisasi dalam bidang kesehatan akan membawa implikasi yang 

luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat.  Impikasi tersebut dapat memberikan 

dampak positif dan dampak negatif. Yang merupakan dampak negatif dari desentralisasi 

pembangunan kesehatan adalah : 

a. Terwujudnya pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan atas 

aspirasi masyarakat. 

b. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan sendiri yang tidak berpedoman pada 

kebijakan pemerintah pusat 

c. Memacu sikap inisiatif dan kreatif aparatur pemerintah daerah yang selama ini hanya 

mengacu padapetunjuk atasan 

d. Menumbuhkembangkan pola kemandirian pelayanna kesehatan n(termasuk 

pembiayaan kesehatan) tanpa mengabaikan peran serta sektor lain 

Jawab: b 

2. Setiap kebijakan memiliki otoritas dan kewenangan sendiri. Kewenangan suatu kebijakan 

dapat diterapkan tergantung pada posisi kebijakan tersebut dalam hirarki kebijakan. 

Berdasarkan isi, waktu dan prioritas penetapan kebijakan utama adalah: 

a. Kebijakan dasar yang belum diturunkan 

b. Keijakan yang telah diturunkan dari kebijakna utama 

c. Kebijakan yang berdurasi lebih dari dua puluh lima tahun 

d. Kebijakan yang berdurasi antara lima sampai sepuluh tahun 

Jawab: a 

3. Pemerintah sangat berharap dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional rakyat dapat 

dimudahkan dalam segala aspek kesehatan, dan diharapkan rakyat mau ikut 

berpartisipasi didalam program tersebut. Apa tujuan JKN  

a. Menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh rakyat 

b. Menjamin kesehatan untuk kaum miskin 

c. Mengurangi angka penyakit infeksi di Indonesia 

d. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 

Jawab: a 

4. Ancaman apa yang mungkin timbul dalam pelaksanan JKN dari sisi rakyat? 

a. Pola rujukan yang belum tertata dengan baik 

b. Kecenderungan masyarakat memiliki kultur penuntut 

c. Akses informasi kesehatan masih terbatas 

d. Orientasi masih pada pengobatan kuratif 

Jawab: b 

5. Banyak teori mengenai tahap-tahap pembuatan kebijaka, namun secara umum prinsipnya 

sama. Yang termasuk empat komponen dalam menentukan sebuah kebijakan untuk 

masyarakat adalah : 

a. Health, community, economics, politics 

b. Stakeholder, evidence, value, politics 

c. Value, stakeholder, economic, evidence 

d. Value, ideology, politics, evidence 

Jawab: d 



IV. SOAL SIK 

1. Perkembangan teknologi informasi begitu pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

di berbagai bidang termasuk kesehatan. Dengan menggunakan perangkat teknologi 

informasi, system informasi telah menjadi bagian dari komponen utama dalam system 

kesehatan. Yang bukan merupakan peranan system informasi terhadap perkembangan 

dunia kesehatan adalah : 

a. Mempermudah dalam akses informasi kesehatan tanpa bertatap muka langsung 

b. Memproses, menginterpretasikan dan menyimpan data secara aman 

c. Mengolah data akurat dan aktual untuk menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan 

d. Menyebarluaskan informasi pasien kepada pihak lain 

Jawab: d 

2. Menurut tingkatannya ,maka informasi kesehatan yang diperlukan untuk manajemen 

klinis yang efektif dan untuk menilai sejauh mana layanan yang memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat, berada pada : 

a. Tingkatan Kecamatan 

b. Tingkatan Kabupaten 

c. Tingkatan Individu /masyarakat 

d. Tingkatan Propinsi 

Jawab: c 

 

3. Di salah satu RS di kabupaten A di ketahui jumlah unjungan pasien yang cukup tinggi. Dari 

data 10 penyakit terbanyak ,penyakit TB menempati 3 besar. Kementerian Kesehatan 

telah mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun Puskesmas 

untuk mengumpulkan data beberapa penyakit tertentu. Misalnya Tuberkulosis yang 

merupakan sasaran dari Millenium Development Goals. Pernyataan berikut di bawah ini 

yang tidak benar adalah: 

a. Data diisi secara online oleh petugas yang telah dilatih terlebih dahulu 

b. Pengumpulan data dilakukan di rumah sakit secara online dengan program Sistem 

Informasi   Tuberkulosis Terpadu (SITT) 

c. Data yang dikumpulkan hanya jumlah temuan kasus baru 

d. Data dikumpulkan menyeluruh pasien seperti profil sosio ekonomi pasien, 

kepatuhan minum obat, dan juga migrasi pasien. 

Jawab: c 

4. E-medical record adalah buah dari perkembangan teknologi informasi. E medical record 

akan semakin berkembang seiring dengan kebutuhan rumah sakit terhadap kecepatan, 

dan keakuratan sistem informasi. Penggunaan rekam medis elektronik berpotensi 

memberikan manfaat besar bagi pelayanan kesehatan seperti : 

a. Memungkinkan data pasien dibaca orang yang tidak berkepentingaan 

b. bermanfaat bagi pasien karena meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan 

kesehatan 

c. data pasien mudah dihapus 

d. menambah biaya pelayanan 

Jawab: b 



5. Aplikasi Primary Care (P-Care) adalah Aplikasi Pelayanan Dasar berbasis Web (Web Base ) 

yang dibangun untuk mendukung bisnis proses pelayanan FASKES tingkat pertama bagi 

peserta BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Salah satu klinik di kota A 

sebagai provider BPJS ingin memakai apilkasi P care namun mengalami kesulitan 

melakukan proses input. Apa yang perlu dilakukan BPJS?  

a. Membuat kegiatan sosialisasi tentang P Care yang berisi penjelasan mengenai apa 

itu P Care, manfaat P Care, cara Pengisian P Care, dan Pemantauan P Care faskes 

tingkat pertama. 

b. BPJs perlu memberikan rewards kepada Faskes tingkat pertama berkaitan dengan 

pengisian P Care. 

c. BPJS menyiapkan computer bagi seluruh puskesmas 

d. BPJS tidak memakai Klinik tersebut sebagai provider. 

Jawab: a 

  



V. Soal Pendekatan Epidemiologi 

1. Epidemiologi dan biostatistik merupakan dua pilar utama dalam kesehatan masyarakat. 
Di bawah ini adalah yang merupakan manfaat dari epidemiologi kesehatan, kecuali 
a. mempelajari perjalanan penyakit atau suatu permasalahan kesehatan 
b. mempelajari penyebaran masalah kesehatan 
c. mempelajari penyebab timbulnya sebuah penyakit 
d. mengetahui insiden suatu penyakit 
Jawab: d 
 

2. Epidemiologi bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi dan mengontrol kondisi 
kesehatan masyarakat. Peranan epidemiologi dalam penyakit tidak menular(PTM), 
misalnya penyakit kardiovaskular, antara lain: 
a. memprediksi pola distribusi(penyebaran) penyakit kardiovaskular di masa depan 
b. menemukan pengobatan yang tepat untuk penyakit kardiovaskular 
c. mengontrol dan mencegah timbulnya penyakit kardiovaskular 
d. menjadi solusi bagi pengendalian penyakit kardiovaskular di masyarakat 
Jawab: a 
 

3. Berdasarkan metode pelaksanaan, aktivitas pengumpulan data dan pola pelaksanaan 
surveilans epidemiologi, maka penyelenggarannya dibagi berdasarkan metode 
pelaksanaan. Di bawah ini yang dimaksud dengan surveilans sentinel adalah: 
a. penyelenggaraan surveilans epidemiologi pada populasi untuk mendapatkan 

signal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau wilayah yang lebih luas 
b. penyelenggaraan surveilans epidemiologi terhadap beberapa kejadian, 

permasalahan dan/atau faktor risiko kesehatan 
c. penyelenggaraan surveilans epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalaham, 

faktor risiko atau situasi khusus kesehatan 
d. penyelenggaraan surveilans epidemiologi pada periode tertentu serta populasi atau 

wilayah tertentu untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi 
penyakit, permasalahan dan/atau faktor risiko kesehatan 

Jawab: a 
 

4. Konsep One Health pada emerging zoonosis menjadi salah satu solusi untuk mendeteksi 
dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hewan kepada 
manusia. Bagaimanakah konsep One Health itu? 
a. pendekatan dari kedokteran hewan saja 
b. pendekatan dari kedokteran hewan dan kesehatan individu 
c. pendekatan kesehatan komunitas, hokum dan teknologi 
d. koordinasi antar multidisiplin dengan menghilangkan ego sektoral 
Jawab: d 
 

5. Pengamatan dalam surveilans epidemiologi dimaksudkan untuk saling memberi 
informasi tentang epidemic yang timbul di suatu negara agar negara lain tidak terkena 
dan dapat melakukan upaya pencegahan. Pengamatan dilakukan pada sasaran: 
a. Individu 
b. Individu, populasi local 
c. Individu, populasi local, populasi nasional 
d. Individu, populasi local, populasi nasional, populasi internasional 
Jawab: d 
 

 



VI. SOAL  BIOSTATISTIK 

Statistik dalam penelitian terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Data 

statistic yang diperoleh melalui penelitian harus akurat sehingga dapat diolah untuk 

ditarik kesimpulan. Salah satu contoh yang mengelola statistik adalah Badan Pusat 

Statistik (BPS), dimana indikator sasaran strategisnya untuk Pembangunan Jangka 

Menengah sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. 

1. Yang dimaksud dengan Statistik Inferensial adalah : 

a. Statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan yang 

berlaku umum dari data yang sudah diolah sebelumnya.  

b. Statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan yang berlaku 

khusus dari data yang sudah diolah sebelumnya.  

c. Statistik yang mempelajari tatacara penyusunan atau pengolahan dan 

penyajian data. 

d. Statistik yang tidak menggunakan sampel. 

Jawab: a 

 

2. Data yang dihasilkan dalam penelitian harus memenuhi kriteria : 

a. Valid, Reliable dan Subjektif. 

b. Valid, Visible dan Objektif. 

c. Valid, Reliable dan Objektif. 

d. Vital, Reliable dan Objektif. 

Jawab: c 

 

3. Target kinerja seperti meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan, meningkatnya kualitas manajemen SDM BPS, 

meningkatnya tata kelola pengguna anggaran dan pelaksanaan kegiatan 

merupakan indikator sasaran strategis :  

a. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 

b. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

c. Penguatan sistem nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di 

bidang statistik 

d. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

Jawab: d 



4.    Salah satu contoh yang bukan pendekatan biostatistik dalam program kesehatan 

masyarakat di Indonesia adalah…. 

a. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

b. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

c. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 

d. Lembaga Survey Indonesia  

Jawab: d 

 

5.  Manfaat dan peranan statistik adalah membantu para pengelola dan pelaksana 

program kesehatan  diantaranya adalah, kecuali….. 

a. Sebagai dasar penentu kebijakan  

b. Sebagai dasar perencanaan program kesehatan 

c. Sebagai dasar pelaksanaan program  kesehatan 

d. Sebagai dasar monitoring program kesehatan 

Jawab: a 

  



VII. SOAL KESLING 

1  Kesehatan Lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang 

optimum       sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang 

optimum pula. Dibawah ini adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan 

lingkungan, kecuali: 

a. Faktor fisik 

b. Faktor Sosial 

c. Faktor ekonomi 

d. Faktor politik 

Jawab: d 

 

2. Masyarakat tidak mampu pada umumnya tidak melihat kualitas dari suatu makanan yang 

mereka konsumsi, sehingga mempengaruhi kesehatan mereka. Misalnya seseorang membelli 

makanan dipinggir jalan yang kondisi lingkungannya tidak sehat dan harganya yang murah. 

Hal ini merupakan pengaruh dari factor: 

 a. Penghasilan  

 b. Ekonomi 

 c.  Budaya 

 d.  Sosial 

 Jawab: b 

  

3. Penyakit yang  disebabkan oleh multifactorial dimana faktor-faktor yang terdapat di 

lingkungan kerja dapat mengkontribusi terjadinya penyakit tetapi dibarengi dengan 

faktor risiko lain yang mendukung terjadinya penyakit. Pernyataan ini aaadalah 

definisi dari: 

a. Occupational disesase 

b. Work related disease 

c. Environment disease 

d. Air born disease 

Jawab: b 

  

4. Setiap pekerjaan apapun jenisnya, memerlukan kekuatan otot atau pemikiran, yang merupakan 

beban bagi yang melakukan., Penempatan seorang pekerja seharusnya sesuai dengan beban 

optimum yang sanggup dilakukan. kesehatan kerja berusaha mengurangi/mengatur beban 

kerja para karyawan dengan cara : 

a.  merencanakan/mendesain suatu alat yang dapat mengurangi beban kerja para karyawan 

b. mengurangi jam kerja 

c. memberikan vitamin kepada karyawan supaya lebih fit bekerja 

d. menaikkan gaji karyawan 

Jawab: a 



5. Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit hubungan kerja yang diperkirakan masih 

memiliki jumlah kasus yang cukup banyak di Indonesia. WHO thn 2003 menyatakan terdapat 

22 negara dikategorikan sebagai High Burden Countries terhadap TB. Indonesia 

menduduki peringkat : 

 a. Pertama  

 b. Kedua 

 c. Ketiga 

 d. Keempat 

 Jawab: d 

  



VIII. Soal-Soal UAS Masalah Kesehatan Utama  

1. Malaria menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian 

Pemerintah. Program Eliminasi Malaria tertuang dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 293/Menkes/SK/IV/2009 yang menjelaskan strategi dalam 

eliminasi malaria di Indonesia. Pemerintah daerah provinsi serta Kab/Kota dan 

lintas sektor termasuk sektor swasta juga harus turut serta bersama-sama dengan 

Pemerintah Pusat dalam program ini. Dibawah ini yang termasuk peran serta 

swasta, civil society dan lembaga donor, yaitu: 

a. Menyusun pedoman eliminasi Malaria dan pedoman teknis operasional 

operasional eliminasi yang diperlukan 

b. Menggalang kerjasama dan potensi sumber daya dalam mendukung 

pelaksanaan eliminasi malaria secara sinergis terhadap program dan sektor 

terkait. 

c. Training of trainers untuk teknis dan manahemen 

d. Menjadi mitra aktif Forum Gebrak Malaria yang mengutamakan kemitraan, 

esetaraan komunikasi, akuntabilitas, dan transparansi 

 

Jawaban: D 

 

2. Di Permenkes no 51 thn 2013 tentang pedoman  pencegahan penularan HIV/AIDS 

dari ibu ke anak maka yang harus dilakukan adalah: 

 

a. Pemeriksaan Rontgen Thorak untuk semua ibu hamil dengan HIV positif 

b. Pemberian ARV untuk ibu hamil dengan HIV positif 

c. Melakukan pemeriksaan skrining CD4 untuk semua ibu hamil 

d. Pemeriksaan test HIV wajib untuk ibu hamil pada daerah dengan epidemi HIV 

rendah 

e. Pencegahan penularan dilakukan hanya pada fasyankes pemerintah. 

 

Jawaban: B 

 

3. Pencegahan, penularan dan penyebaran penyakit AIDS perlu dilakukan auntuk 

menemukan sedini mungkin penderita dengan gejala-gejala AIDS di masyarakat. 

Di bawah ini yang termasuk kebijakan penanggulangan penyakit HIV AIDS secara 

nasional menurut KPAN tahun 2006 adalah: 

a. SARS peningkatan program pemakaian kondom 100% pada setiap 

hubungan seksual yang berisiko 

b. penemuan penderita secara dini 

c. penatalaksanaan penderita secara tepat 

d. menyediakan dan meningkatkan system penanggulangan HIV AIDS 

Jawab: A 



 

4. SARS adalah sindrom pernafasan akut berat yang sempat menyerang 5 negara pada 

tahun 2002-2003. Terdeteksi pertama kali menyerang manusia pada bulan 

November 2002 dan menyebabkan KLB di enam wilayah dan diketahui menyebar 

di lebih dari 20 tempat lain mengikuti rute penerbangan. Bagaimana program yang 

dilakukan oleh Kemenkes untuk mencegah masuknya SARS ke Indonesia? 

a. mengeluarkan larangan bepergian ke daerah yang diduga KLB SARS 

b. tidak menakut-nakuti warga negara untuk pergi ke daerah wabah 

c. memberikan masker gratis di bandara 

d. mengeluarkan larangan bepergian ke daerah SARS dan membagikan masker 

gratis di bandara 

Jawab: D 

 

 

5. Tingginya kasus malaria menjadi perhatian pemerintah, upaya pemberantasan 

malaria menjadi  prioritas untuk dibenahi dengan melibatkan sektor swasta. Salah 

satu peranan sektor swasta untuk membantu penanganan pemberantasan malaria 

adalah : 

a. Menggalang dana 

b. Mitra sejajar pemerintah dalam Forum Gebrak Malaria 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan pemberantasan malaria 

d. Menetapkan kebijakan pemberantasan malaria 

Jawab : B 

 

6. Flu burung adalah penyakit menular dikalangan hewan yang dapat  menyerang 

manusia, kelompok yang beresiko tinggi untuk terkena flu burung adalah orang 

yang kontak langsung dengan unggas. Bila menemukan kasus yang dicurigai, maka 

hal yang harus dilakukan adalah .. 

a. Lapor perangkat wilayah (RT/RW) 

b. Vaksinasi unggas 

c. Pisahkan unggas 

d. Basmi unggas 

Jawab : A 

 

7. berikut ini yang bukan merupakan masalah kesehatan utama di indonesia 

a. flu burung 

b. HIV/AID 

c. TBC 

d. Asam urat 

Jawab: d 



8. MDG’S ditetapkan hasilnya pada september tahun 2000, dan menjadi diharapkan 

membentuk paradigma pembangunan global kesehatan. Penyakit yang menjadi 

target dalam program MDG’s adalah 

a. Diabetes melitus 

b. Penyakit jantung koroner 

c. HIV/AIDS 

d. hipertensi 

Jawab: c 

 

  



IX. Soal-Soal UAS Intervensi Kelompok Khusus  

1. Pemerintah RI sangat memberi perhatian terhadap wanita usia subur. Salah satu 

program pemerintah di bidang kesehatan terhadap wanita usia subur adalah: 

a.    Program inisiasi menyusu dini 

b. Program penanggulangan HIV/AIDS 

c.    Program imunisasi tetanus toksoid  

    kepada calon pengantin 

d. Program posbindu 

Jawab C 

2. Peningkatan kesehatan ibu di Indonesia merupakan tujuan pembangunan millenium 

(MDGs) ke-5 berjalan lambat dalam 5 tahun terakhir. Dibawah ini yang tidak 

termasuk faktor yang memperburuk dalam penyebab langsung kematian ibu adalah: 

a.    Anemia gizi besi 

b. Wanita usia subur yang kekurangan energi kronik 

c.    Kekurangan gizi mikro 

d. Perilaku konsumsi 

Jawab d 

 

3. Dalam buku teks Oxford Textbook of Public Health 4th Edition dinyatakan bahwa 

populasi khusus memiliki masalah unik yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengembangan dan pemberian layanan pencegahan dan model intervensi. Yang 

tidak termasuk dalam populasi khusus tersebut adalah: 

a. anak-anak 

b. anak-anak ,perempuan 

c. anak-anak perempuan, laki-laki 

d. anak-anak, perempuan, retardasi mental 

Jawaban : C 

 

 

 

 

4. Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam upaya penurunan 

kematian bayi dalam beberapa decade terakhir. Pada decade 1990-an, rata-rata 

penurunan 5% per tahun. Walaupun pencapaian telah menggembirakan, tingkat 

kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara 

ASEAN lain. Berapa kali kah tingkat kematian bayi di Indonesia lebih besar 

dibandingkan Malaysia? 

a. 4,6 kali 

b. 1,3 kali 

c. 1,8 kali 

d. 2 kali 

Jawab: A 

 



5. Generasi muda merupakan harapan bangsa untuk pembangunan masa depan. 

Tingginya perilaku beresiko pada remaja tentunya akan berdampak pada upaya 

pembangunan. Intervensi  yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk 

mencegah perilaku beresiko pada remaja adalah… 

a. Screening pada kelompok remaja beresiko 

b. Peningkatan kegiatan keagamaan 

c. Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler 

d. Penyuluhan pada remaja 

Jawab : D 

6. Posyandu lansia berperan dalam mengurus lansia yang terlantar. Lansia terlantar 

adalah lansia yang memenuhi tiga atau lebih kriteria terlantar. Di bawah ini yang 

termasuk kriteria lansia yang terlantar adalah ….. 

a. Pedidikan tamat SD 

b. Makan sehari tiga kali 

c. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel 

d. Makan lauk pauk berprotein 5 kali /seminggu 

Jawab : C 

 

7. Intervensi pada populasi khusus adalah upaya atau strategi memberikan bantuan 

kepada masyarakat oleh karena keadaan fisik, mental, sosial, budaya, dan ekonomi 

sehingga perlu mendapatkan bimbingan pelayanan kesehatan. Yang bukan 

merupakan kelompok intervensi khusus 

a. Narapidana 

b. Pengungsi 

c. Lansia 

d. Pejabat 

Jawab: d 

 

8. Yang bukan merupakan Faktor penyebab tidak langsung kematian ibu adalah 

a. Kekerasan pada keluarga 

b. Aborsi dan perawatan persalinan 

c. Persalinan oleh dukun 

d. Pandangan budaya  

Jawab: c 

  



X. PENDEKATAN ILMU SOSIAL DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Kesehatan pada mayarakat, tidak hanya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya adanya satu 

factor yaitu penyakit (agent) yang masuk ke dalam tubuh. Kondisi sakit atau sehatnya 

seseorang dapat dipengaruhi oleh timbulnya ketidak seimbangan antara : 

a. Host dan agent 

b. Host dan environment 

c. Agent dan environment 

d. Host, agent dan environment (jawaban) 

e. Semua benar 

 

2. Hendrik L Blum (1974) dalam bukunya Planning for health : development and application 

of social exchange theory menyatakan bawah derajat kesehatan tidak hanya dipengaruhi 

oleh satu factor saja melainkan kombinasi dari beberapa factor determinan penyakit yaitu 

: 

a. Keturunan, pelayanan kesehatan 

b. Keturunan, pelayanan kesehatan, lingkungan 

c. Pelayanan kesehatan, lingkungan, perilaku 

d. Keturunan, lingkungan, perilaku 

e. Keturunan, pelayanan kesehatan, lingkungan, perilaku (jawaban) 

3. Dari beberapa factor diatas, determinan mana yang paling besar dan sulilt ditanggulangi 

? 

a. Pelayanan kesehatan 

b. Perilaku 

c. Lingkungan 

d. Keturunan 

e. Semua benar 

4. Desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan 

mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri. (Keputusan Menteri Kesehatan 

nomor 564 tahun 2006) disebut dengan: 

a. Desa mandiri 

b. Desa sehat 

c. Desa siaga 

d. Desa siap 

e. Desa hebat 

5. Dibawah ini adalah 5 strategi pokok promosi kesehatan ottawa charter, kecuali: 

a. Membangun Kebijakan keluarga  

b. Menciptakan lingkungan yang mendukung  

c. Memberdayakan dan memperkuat kegiatan masyarakat  

d. Mengembangkan ketrampilan individu  

e. Reorientasi pelayanan kesehatan  

 

 

 

  



XI. HAM DAN  KESEHATAN MASYARAKAT 

1. Salah satu strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan MDG’s adalah menerapkan 

pembangunan nasional berwawasan kesehatan yang berarti setiap upaya program 

pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan 

dan perilaku sehat. Sesuai dengan konsep Paradigma sehat, upaya pembangunan 

kesehatan memberikan prioritas utama kepada ; 

a. Peningkatan kesehatan (promotif) 

b. Pencegahan penyakit (preventif) 

c. Penyembuhan penyakit (kuratif) 

d. a dan b benar 

e. a, b, c benar 

Jawab : d 

 

2. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial senatiasa selalu berinteraksi 

dengan sesamanya dan tidak dapat terlepas dari nilai yang terdapat dalam 

kehidupannya. Nilai yang paling terkait dengan perlindungan dan penghargaan terhadap 

HAM adalah : 

a. Nilai kesosialan 

b. Nilai Keagamaan 

c. Nilai moral atau kesusilaan 

d. Nilai kebudayaan 

e. Semua benar 

Jawab : c 

3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis . hal ini 

tercantum pada: 

a. UU Kesehatan no 36 tahun 2009 

b. UU Kesehatan no 38 tahun 2009 

c. UU Kesehatan no 36 tahun 2008 

d. UU kesehatan no 38  tahun 2008 

e. UU kesehatan no 39 tahun 2008 

Jawab: a 

4. Terdapat 5 prinsip dalam bioetik, kecuali: 

a. Non eficence  

b. Beneficience  

c. Respect for autonomy 

d. Justice 

e. Utility, paternalism, utopia 

Jawab: a  

5. Bila terdapat wanita yang mengalami pemerkosaan dan terjadi kehamilan, apakah boleh 

dilakukan aborsi 



a. Boleh karena merupakan aib keluarga 

b. Boleh karena indikasi humanitarian 

c. Tidak boleh karena janin memiliki hak hidup 

d. Tidak boleh karena menyalahi HAM 

e. Boleh dengan kesepakatan keluarga 

Jawab: b 

 



 

Soal UAS Vignette 

Kesehatan Masyarakat Intermediet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas : 

Dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D. 

Kelas Sabtu, 10.00-11.40, A302 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS INDONESIA 

PROGRAM MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT 

NOVEMBER 2016  



I. FAKTOR PENENTU KESEHATAN DAN PENYAKIT (DETERMINAN 

KESEHATAN) 

1. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan status 

kesehatan seseorang adalah .... 

a. Faktor Sosial 

b. Faktor Gen 

c. Faktor Pelayanan Kesehatan 

d. Faktor Perilaku 

e. Faktor Lingkungan 

JAWABAN : D 

2. Secara umum sasaran penyuluhan kesehatan dalam pelayanan preventif berorientasi 

meliputi ... 

a. Aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat 

b. Masyarakat umum,  Kelompok khusus dan individu 

c. Orang-orang sehat dan institusi kesehatan yang terkait 

d. Usia dan Jenis kelamin 

e. Individu yang memerlukan pendidikan kesehatan 

JAWABAN : B 

3. Contoh pengembangan komunitas dalam peningkatan perubahan sosial adalah ... 

a. Penyuluhan Kesehatan 

b. Posyandu 

c. Rumah sakit 

d. Pelatihan Kader 

e. Seminar Kesehatan 

JAWABAN : B 

4. Yang termasuk kegiatan gerakan masyarakat sehat melalui perilaku hidup sehat 

dengan konsumsi buah dan sayur, yaitu : 

a. 300-400 gr bagi anak balita dan usia sekolah 

b. 400-500 gr bagi remaja dan dewasa 

c. 2/3 anjuran konsumsi sayur dan buah adalah porsi sayur 

d. 2/3 anjuran konsumsi sayur dan buah adalah porsi buah 

e. 1/3 anjuran konsumsi sayur dan buah adalah porsi buah 

JAWABAN : A 

 



5. Dewasa ini Indonesia telah mengalami perubahan pola penyebaran penyakit, yang 

ditandai dengan ... 

a. Meningkatnya kejadian penyakit menular 

b. AKI dan AKB menurun 

c. Meningkatnya kematian dan kesakitan akibat PTM 

d. Menurunnya insidens penyakit menular 

e. Penyakit menular dan penyakit tidak menular dalam proposi yang sama 

JAWABAN : C 

 

II. KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT 

6. Lembaga otoritas penentu kebijakan kesehatan di dunia yang bergerak dalam bidang 

kesehatan adalah 

a. UNICEF 

b. WHO 

c. APEC 

d. ILO 

e. UNESCO 

JAWABAN : B 

7. Hari berdirinya WHO ditetapkan sebagai hari kesehatan dunia yang diperingati setiap 

tanggal 

a. 10 november 

b. 1 Desember 

c. 2 Mei 

d. 7 April 

e. 10 Mei 

JAWABAN : D 

8. Setiap Negara memiliki kebijakan kesehatan masyarakat sendiri sesuai dengan 

kondisi Negara masing-masing. Hal  ini dikarenakan pada dasarnya pembuatan 

kebijakan kesehatan bertujuan untuk… 

a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

b. Menyelesaikan masalah kesehatan pada masyarakat tersebut 

c. mempengaruhi proses kebijakan di tingkat nasional 

d. sebagai pedoman yang menjadi acuan untuk semua pelaku pembangunan 

kesehatan 



e. mengetahui bagian-bagian tindakan yang dapat mempengaruhi kelompok dari 

institusi, organisasi, pelayanan, dana lokasi anggaran dari sistem kesehatan 

JAWABAN : B 

9. Salah satu framework yang digunakan dalam analisis kebijakan adalah segitiga 

kebijakan kesehatan yang menggambarkan pentingnya melihat isi kebijakan, proses 

pembuatan kebijakan, dan bagaimana kekuatan atau kekuasaan pada kebijakan 

kesehatan. Framework ini mencakup… 

a. content, context, actors 

b. content, context, process 

c. content, process, context, outcomes 

d. content, process, context, actors 

e. content, context, actors, power 

JAWABAN : D 

10. Kebijakan Kesehatan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah menurut UU 

Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 14. Terdapat empat komponen yang menjadi 

prinsip dalam menentukan sebuah kebijakan yang berlaku untuk masyarakat, yaitu… 

a. nilai, ideology, kepentingan politik, kepentingan stakeholders 

b. kepentingan politik, kepentingan stakeholders, permasalahan, pengambil 

kebijakan 

c. nilai, ideology, kepentingan publik, bukti ilmiah 

d. nilai, ideology, kepentingan politik, kepentingan akademik 

e. nilai, evidence, ideology, kepentingan politik 

     JAWABAN : E 

 

III. HAK ASASI MANUSIA DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

11. Apa saja faktor yang mempengaruhi upaya penyelenggaraan kesehatan?  

a. Lingkungan sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan biologis 

b. Lingkungan Kerja 

c. Lingkungan Sekolah 

d. Keluarga  

e. Lingkungan Kampus 

      Jawaban : A 

 

 



12. Isi dari Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah : 

a. Memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

b. Setiap orang berhak atas kesehatan 

c. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat 

dicapai 

d. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin 

e. Semua orang berhak untuk memilih 

Jawaban : B 

13. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.” Isi Pasal berapakah ini?  

a. UUD 1954 Pasal 29 ayat 1 

b. UUD 1945 Pasal 28 ayat 2 

c. UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 

d. UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 

e. UUD 1945 Pasal 3 

      Jawaban : C 

14. Apa saja upaya pemenuhan hak atas kesehatan? 

a. Upaya pencegahan dan upaya penyembuhan 

b. Upaya penyembuhan 

c. Jaminan dan pelayanan 

d. Rehabilitasi 

e. Upaya jaminan kesehatan dan upaya penyembuhan dari penyakit 

Jawaban : A 

 

15. Apa saja upaya yang mencakup pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu 

dan berkesinambungan? 

a. Upaya promotif 

b. Preventif 

c. Kuratif 

d. Rehabilitatif 

e. Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

    Jawaban : E 

 



IV. SISTEM INFORMASI DAN INTELIGENSIA KESEHATAN 

16. SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data rumah sakit se Indonesia. Sistem informasi ini mencakup semua 

Rumah Sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara publik maupun private 

bagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit. 

Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai sistem informasi rumah sakit adalah : 

a. Tidak ada pedoman atau acuan dalam pengisian formulir pelaporan data rumah 

sakit. 

b. Formulir RL1 adalah formulir untuk data dasar untuk puskesmas. Formulir ini 

dilaporkan setiap 1 tahun sekali, khusus untuk RL 1.1 dilaporkan setiap waktu 

apabila ada perubahan. 

c. Kualifikasi pendidikan yang dilaporkan dalam pengelompokan jenis ketenagaan 

berdasarkan pada pendidikan tertinggi yang dicapai tenaga yang bersangkutan. 

d. Yang dimaksud dengan "DOA (Death on Arrival)" adalah jumlah penderita yang 

mati sewaktu masih dalam perjalanan ke rumahsakit dalam satu tahun yang 

bersangkutan 

e. Yang dimaksud dengan “Rujukan” adalah orang yang datang ke Rumah Sakit 

atas kemauan sendiri (keluarga). 

JAWABAN : D 

 

17. SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT YANG TERINTEGRASI 

Sistem terintegrasi  dibangun dari  front office (FO) antara lain registrasi, pelayanan, 

pembayaran, EMR, rekam medik, dll, serta back office (BO) antara lain akuntansi, 

budgeting, manajemen asset, inventory control, dll. Dimana aplikasi tersebut sudah 

ada dalam satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainya, selain itu hasil 

output dari sistem integrasi juga sangat tergantung dari entry/masukan data yang 

dilakukan oleh operator di front end setiap instalasi yang terkait. Salah satu yang 

mengalami peningkatan demand adalah rekam medis elektronik. 

 

Dibawah ini bukan termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek 

penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah: 



a. Rekam medik harus aman, hanya bisa di akses oleh dokter pemeriksa yang 

memiliki login dan password. Selain itu revisi rekam medik hanya bisa dilakukan 

melalui supervisor atau dokter yang memiliki password khusus dan sesuai 

dengan hak akses tertentu 

b. Rekam medik harus Informatif, data SOAP 

(Subjective, Objective, Assessment, Planning) harus clear, correct, 

dan complete(3C) sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

c. Rekam medik harus  efektif dan efisien, data rekam medik tidak boleh ada 

redundansi atau double record, kemudian harus single registration number 

system, oleh karena itu harus memakai barcode dalam sistem penomoran rekam 

medik 

d. Rekam medik harus manusiawi/mutu, proses registrasi dan pelayanan kepada 

pasien lebih bermutu, cepat dan akurat sehingga pasien merasa puas ketika 

mendapatkanpelayanan di rumah sakit 

e. Rekam Medik harus canggih, proses penyelenggaraan harus bekerja sama dengan 

provider IT luar negeri yang sudah terpercaya 

JAWABAN  : E 

18. TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN  

Dalam perkembangannya informasi kesehatan memerlukan teknologi informasi yang 

tetap terlindung dari aspek hukum sehingga pemerintah menetapkan undang-undang 

nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi Elektronik 

adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringanKomputer, 

dan/atau media elektroniklainnya. 



Di bawah ini pernyataan yang salah mengenai beberapa unsur atau persyaratan yang 

harus dipenuhi ketika akan melakukan peralihandari rekam medik manual ke rekam 

medik elektronik: 

a. Privacy atau confidentiality, dalam pencatatan rekam medik harus di 

jaga privacy dan confidentiality-nya, keamanan data harus terjaga dan tersimpan 

dalam  satu tempat yang aman sesuai dengan standar 

b. Integrity, yaitu harus terintegrasi. Bagaimana cara mengintegrasikan yaitu 

dengan cara dari semua pintu masuk pasien ke rumah sakit harus diakomodir 

dengan satu nomor rekam medik dengan sistem barcode sehingga dari pintu 

manapun pasien masuk akan menggunakan satu nomor dan dapat dilayani di 

semua instalasi 

c. Authentication, di dalam undang-undang ITE otentifikasinya harus 

menggunakan PIN artinya setiap dokter yang memasukkan data rekam medik 

elektronik harusmemiliki pin untuk akses ke sistem rekam medik 

d. repudiation, tidak ada  log perubahan data yang mencatat kapan waktu 

dilakukan perubahan, alamat komputer (dimana dilakukan perubahan), 

data apa yang diubah dan siapa yang melakukan perubahan. Sehingga 

data perubahan tidak bisa terlihat dan terekam secara sistem. 

e. Access control, di sini harus jelas level mulai dari user, supervisor dan 

manajemen, baik yang melakukan entry, update maupun melakukan pencetakan 

terhadap dokumen rekam medik 

JAWABAN : D 

19. REKAM MEDIS ELEKTRONIK 

Rekam medis elektronik atau digital pada dasarnya merupakan perubahan bentuk atau 

wujud dari berkas kertas menjadi elektronik atau digital dengan pengertian apa yang 

biasanya kegiatan pencatatan pasien di atas kertas sekarang semuanya sudah terekam 

dalam sistem komputer. 

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan adopsi dari perkembangan teknologi 

informasi dalampelayanankesehatan, ini merupakan suatu inovasi. Nama lain RME 



: Electronic Medisal Record (EMR). Electronic Health Record (HER). Komputerized 

Patient Record (CPR). 

Yang bukan merupakan faktor-faktor pendukung adopsi rekam medis elektronik 

adalah : 

a. Perubahan ekonomi kesehatan di mana terdapatkecenderungan untuk 

penghematan 

b. Penurunan pengunaan komputer dalam populasi umum 

c. Peningkatan dukungan terhadap komputerisasi klinik 

d. Tuntutan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien 

e. Kebutuhan keputusan klinis bagi pemetaan epidemologi dan pola penyakit 

masyarakat 

JAWABAN : B 

20. SISTEM KODING INACBGS DALAM SISTEM INFORMASI RUMAH 

SAKIT 

Metode pembayaran rumah sakit dengan INA-CBGs harus diikuti dengan berbagai 

perubahan di rumah sakit baik pada level manajemen maupun profesi khususnya 

dokter. Karena perubahan tidak hanya dilakukan pada cara pandang mengelola pasien 

tetapi juga cara pandang dalam mengelola rumah sakit. Sistem bridging antara sistem 

informasi rumah sakit dengan software INA-CBGs akan meningkatkan percepatan 

koding dan klaim pembayaran. 

Dari beberapa upaya di bawah ini mana yang termasuk hal-hal yang tidak 

direkomendasikan ke rumah sakit adalah : 

a. Membangun tim rumah sakit manajemen dan profesi serta komponen rumah 

sakit yang lain harus mempunyai persepsi dan komitmen yang sama serta 

mampu bekerja sama untuk menghasilkan produk pelayanan rumah sakit yang 

bermutu dan cost efective.  

b. Meningkatkan efisiensi, efisiensi tidak hanya dilakukan pada sisi proses seperti 

penggunaan sumber daya farmasi, alat medik habis pakai, lama rawat, 

pemeriksaan penunjang  yang umumnya menjadi area profesi tetapi juga pada 



sisi input seperti perencanaan dan pengadaan barang dan jasa yang umumnya 

menjadi area/tanggung jawab manajemen.  

c. Memperbaiki mutu rekam medis Tarif INA-CBGs sangat ditentukan oleh output 

pelayanan yang  tergambar pada diagnosis akhir (baik diagnosis utama maupun 

diagnosis sekunder) dan prosedur  yang  telah dilakukan selama proses 

perawatan. Kelengkapan dan mutu dokumen rekam medis akan sangat 

berpengaruh pada koding, grouping  dan tarif INA-CBGs.   

d. Memperbaiki kecepatan dan mutu klaim. Kecepatan dan mutu klaim akan 

mempengaruhi cash flow rumah sakit.  

e. Tidak perlu membentuk Tim Casemix/Tim INA-CBG yang menjadi penggerak 

membantu melakukan sosialisasi, monitoring  dan evaluasi implementasi INA-

CBGs di rumah sakit. 

JAWABAN : E 

 

V. PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 

21. Tujuan Ilmu Epidemiologi yaitu : 

A. Mengidentifikasi berbagai paparan yang menyebabkan timbulnya penyakit atas 

masalah kesehatan 

B. Mengidentifikasi berbagai paparan yang menyebabkan timbulnya penyakit atas 

masalah kesehatan dan mengusahakan hubungan kausatif antara keduanya 

C. Mengidentifikasi berbagai paparan yang menyebabkan timbulnya penyakkit atas 

masalah kesehatan, mengusahakan hubungan kausatif antara keduanya dan mendesain 

upaya usaha intervensi untuk mencegah timbulnya penyakit 

D. Mengidentifikasi berbagai paparan yang menyebabkan timbulnya penyakit atas 

masalah kesehatan, mengusahakan hubungan kausatif antara keduanya, mendesain 

upaya usaha intervensi untuk mencegah timbulnya penyakit dan menilai ulang 

kefektifan dari upaya intervensi yang dilakukan 

E. Mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu daerah 

       JAWABAN : D 

 

22. Studi yang meneliti frekuensi sebuah penyakit serta faktor-faktor risiko dalam sebuah 

komunitas disebut : 

A. Studi Ekologi 

B. Studi Potong Lintang (Cross Sectional) 



C. Studi Kasus Kontrol 

D. Studi Kohort 

E. Studi Eksperimen 

      JAWABAN : B 

 

23. Surveilans Epidemiologi kesehatan haji merupakan salah satu surveilans epidemiologi 

: 

A. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra 

B. Studi Epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku 

C. Studi Epidemiologi penyakit menular 

D. Studi Epidemiologi penyakit tidak menular 

E. Studi Epidemiologi wabah 

       JAWABAN : A 

 

24. Yang menjadi sasaran surveilans epidemiologi adalah : 

A. Individu dan populasi lokal 

B. Individu nasional dan internasional 

C. Individu lokal 

D. Individu, Populasi Lokal, Populasi Nasional, dan Populasi Internasional 

E. Individu-individu yang beresiko penyakit 

       JAWABAN : D 

 

25. Transisi stasioner tinggi, yaitu : 

A. Tingkat kelahiran meningkat/tinggi disertai tingkat kematian menurun 

B. Tahap yang ditandai dengan adanya tingkat kelahiran tinggi disertai dengan 

tingkat kematian yang tinggi 

C. Tahap yang ditandai dengan tingkat kelahiran menurun disertai dengan tingkat 

kematian menurun lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran 

D. Tahap yang ditandai dengan tingkat kelahiran rendah disertai dengan tingkat 

kematian yang rendah 

E. Tahap dimana tingkat kelahiran sama dengan tingkat kematian 

 JAWABAN : B 

 

 



VI. PENDEKATAN BIOSTATISTIK DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 

26. Ilmu Biostatistika merupakan ilmu dasar dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang 

merupakan contoh manfaat biostatistik sebagai alat untuk memprediksi status 

kesehatan masyarakat di masa depan adalah : 

a. Memperkirakan jumlah penderita penyakit HIVdi daerah tertentu pada waktu 

tertentu berdasarkan data-data yang telah ada 

b. Melakukan uji klinis suatu obat hipertensi baru 

c. Membandingkan efektivitas metode imunisasi polio oral dan imunisasi polio 

suntik 

d. Melakukan evaluasi program BPJS Kesehatan selama 1 tahun 

e. Menentukan jenis penyakit yang diprioritaskan upaya penanggulangannya 

JAWABAN : A 

27. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan telah 

melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, 2010 dan 2013. Hasil 

Riskesdas tersebut tidak hanya digunakan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga 

oleh Bappenas, yaitu untuk : 

a. Membiayai program-program kesehatan di tahun berikutnya 

b. Menentukan jumlah anggaran Kementerian Kesehatan untuk tahun berikutnya 

c. Menghapuskan program-program bidang kesehatan yang dinilai tidak berhasil  

d. Melakukan riset di bidang kesehatan 

e. Melakukan evaluasi program pembangunan di bidang kesehatan serta 

pengembangan rencana kebijakan pembangunan kesehatan jangka menengah 

(RPJMN) 

Jawaban : E 

28. Upaya yang sangat perlu dilakukan untuk pengembangan penggunaan Ilmu 

Biostatistik di bidang kesehatan masyarakat antara lain : 

a. Mewajibkan mata kuliah biostatistik di semua fakultas dan program studi di 

perguruan tinggi 

b. Mencetak ahli biostatistik baru yang berkualitas 

c. Membatasi penelitian-penelitian biostatistik hanya dilakukan di daerah yang 

mudah dijangkau 

d. Mewajibkan peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak-banyaknya 

e. Mewajibkan masyarakat untuk mempercayai setiap hasil riset yang dilakukan 

pemerintah 



Jawaban : B 

29. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pengembangan ilmu 

biostatistik pada saat ini adalah : 

a. Ilmu Biostatistik hanya dapat dimanfaatkan oleh profesional di bidang 

kesehatan 

b. Ilmu Biostatistik belum dapat mengakomodir perkembangan teknologi 

biomedis terbaru. 

c. Biostatistik merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh 

mahasiswa di lingkungan kesehatan, terutama mahasiswa Fakultas Kesehatan 

Masyarakat. 

d. Tingkat kepercayaan publik saat ini semakin meningkat terhadap data-data 

statistik yang dikeluarkan oleh lembaga statistik dan institusi pemerintah. 

e. Hasil penelitian/riset kesehatan yang menggunakan biostatistik belum bisa 

dimanfaatkan oleh institusi/lembaga non kesehatan  

Jawaban : D 

30. Urut-urutan penggunaan Ilmu biostatistik di dalam penelitian bidang kesehatan adalah 

sebagai berikut : 

a. Menghitung besar sampel - pengumpulan data-analisis data - penyajian data – 

penarikan kesimpulan - pengambilan keputusan 

b. Pengumpulan data – menghitung besar sampel – analisis data – pengolahan 

data – penyajian data – penarikan kesimpulan – pengambilan keputusan. 

c. Menghitung besar sampel – pengumpulan data – pengolahan data – analisis 

data – penyajian data – pengambilan keputusan – penarikan kesimpulan 

d. Menghitung besar sampel – penyajian data – pngumpulan data – pengolahan 

data – analisis data – penarikan kesimpulan, pengambilan keputusan 

e. Menghitung besar sampel – pengumpulan data – penyajian data – analisis data 

– pengolahan data – penarikan kesimpulan – pengambilan keputusan 

Jawaban : C 

 

31. Teknik yang termasuk ke dalam probability sampling adalah… 

a. Systemic Random Sampling 

b. Purposive Sampling 

c. Multistage Random Sampling 

d. A dan C benar 



e. Semua jawaban benar 

                          Jawaban: D 

32. Berikut pernyataan mengenai biostatistika yang benar adalah… 

a. Biostatistika merupakan basic science 

b. Merupakan salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan 

dalam kesehatan masyarakat 

c. Dapat meramalkan status kesehatan masyarakat di masa dating 

d. A, B, C benar 

e. B dan C benar 

                            Jawaban: E 

 

VII. PENDEKATAN ILMU SOSIAL BAGI KESEHATAN MASYARAKAT 

33. Dibawah ini yang termasuk teori Lawrence Green tentang perilaku, kecuali… 

a. Faktor predisposisi 

b. Faktor pendukung 

c. Faktor penguat 

d. Faktor Sosial Kognitif 

e. Faktor Edukasi 

      Jawaban : D 

34. Gerakan Sanitasi mulai dikenal dengan upaya meningkatkan gaya hidup, kondisi 

lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan dari masyarakat miskin kota ke dalam 

masyarakat industri pada abad… 

a. Ke- 18 

b. Ke- 19 

c. Ke- 20 

d. Ke- 21 

e. Ke - 17 

      Jawaban : B 

35. Berikut adalah program pemberdayaan masyarakat dalam rangka promotif dan 

preventif, kecuali 

a. Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 

b. Pekan Imunisasi Nasional (PIN)  

c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

d. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 



e. Desa dan Kelurahan Siaga 

       Jawaban: B 

 

36. Penyakit tidak menular yang menjadi beban pembiayaan kesehatan adalah 

a. Diabetes melitus 

b. PPOK 

c. SARS 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar 

       Jawaban: D 

37. Contoh prilaku masyarakat yang sudah melaksanakan sanitasi total adalah sebagai 

berikut, kecuali 

a. Mencuci tangan dengan sabun 

b. Buang air besar tidak sembarangan 

c. Membuang sampah pada tempat yang disediakan 

d. Menggunakan air bersih untuk memasak 

e. Membangun jamban 

       Jawaban: E 

VIII. KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA 

38. Peranan lingkungan sangat penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal, menurut H.L Bloom status atau derajat kesehatan masyarakat dipengaruh 

oleh faktor – faktor berikut 

a. Faktor keturunan/ herediter, pelayanan kesehatan dan lingkungan 

b. Faktor keturunan/herediter, pelayanan kesehatan dan psikologi 

c. Sanitasi, petugas penyuluh kesehatan 

d. Lingkungan fisik dan psikologis 

e. Promosi Kesehatan 

JAWABAN : A 

 

39. Penanganan sampah merupakan tanggungjawab semua pihak, bukan hanya 

merupakan tanggungjawab pemerintah saja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

Langkah bijak Zero Waste. Konsep ini pada dasarnya menerapkan prinsip 



a. Mengurangi Sampah Plastik 

b. Membuat Kompos 

c. Perbaikan Sarana TPS 

d. Pengadaan Tempat Sampah di tempat-tempat umum 

e. Prinsip 3 R : Reduce, Reuse, Recycle 

JAWABAN : E 

 

40. Metoda pengolahan sampah yang dapat menyebabkan penyebaran bibit penyakit 

adalah 

a. Sanitari Landfill  

b. Incinerator 

c. 3R : Reduce, Reuse, Recycle 

d. Open Dumping 

e. Pengolahan Kompos 

JAWABAN : D 

 

41. Salah satu program yang diterapkan di Belanda berkaitan dengan pengolahan air 

bersih adalah Water Technology Innovation Program. Program ini dikembangkan 

oleh negara Belanda untuk : 

a. Menjamin tidak kekurangan air dan tersedianya air sehat 

b. Menjamin tersedianya air bersih dan sehat 

c. Menjamin tidak kekurangan air dan ketersediaan air bersih dan sehat 

d. Menjamin tidak kekurangan air 

e. Menjamin tersedianya air bersih 

JAWABAN : C 

 

42. Dibawah ini adalah persyaratan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah :  

a. Tidak mencemari sumber air bersih, tidak menimbulkan genangan air, tidak 

menimbulkan bau dan tidak menimbulkan gangguan estetika. 

b. Menggunakan teknologi canggih 

c. Sebelum diolah air limbah harus memenuhi baku mutu 

d. Tertutup rapat 

e. Tidak dihinggapi lalat 

JAWABAN : A 



 

IX. MASALAH KESEHATAN UTAMA 

43. Dalam ilmu kesehatan masyarakat tidak terlepas dari dua tokoh utama pada masa 

romawi kuno, yaitu : 

a. Dr. Y. Leimena & dr. Fatah 

b. Aesculapis & Hygeia 

c. Dr. Y. Leimena & Aesculapis 

d. Dr. Fatah & Hygeia 

e. Dr. Fatah & Aesculapis 

JAWABAN : B 

44. Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, Departemen Kesehatan pada 

tahun 1975 menetapkan kebijakan : 

a. Posyandu 

b. Pos Kesehatan  

c. PKMD 

d. Pos Imunisasi 

e. Pos KB Desa 

JAWABAN : C 

45. Ketersediaan fasilitas, layanan dan tenaga kesehatan medis kedaruratan yang adekwat 

adalah : 

a. Pencegahan Primer PTM 

b. Pencegahan Sekunder PTM 

c. Pencegahan Tertier PTM 

d. Aturan masyarakat 

e. Aturan individual 

JAWABAN : C 

46. Upaya pencegahan dalam pengendalian PTM dilaksanakan melalui 2 aspek, yaitu : 

a. Aturan masyarakat dan aturan individual 

b. Aturan masyarakat dan aturan negara 



c. Aturan individual dan aturan negara 

d. Aturan pemerintah derah dan aturan negara 

e. Aturan pemerintah daerah dan individual 

JAWABAN : A 

           47. Berikut ini yang termasuk contoh pencegahan sekunder penyakit tidak menular 

adalah :  

a. Persediaan makanan yang cukup  

b. Meningkatkan pengetahuan ttg PTM  

c. Kepatuhan mengikuti program pengobatan  

d. Pap smear test, mamografi, tes PSA 

e. Program olahraga dan diet utk mengendalikan gula darah 

               JAWABAN : D 

X. PENCEGAHAN DAN KONTROL BAHAYA KESEHATAN 

48. Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009,  Suatu zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan 

merupakan definisi dari : 

a. Psikotropika 

b. Narkotika 

c. Tembakau 

d. Alkohol 

e. Rokok 

JAWABAN : A 

 

49. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak 

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan termasuk psikotopika golongan: 

a. Golongan I 

b. Golongan II 



c. Golongan III 

d. Golongan IV 

e. Golongan V 

JAWABAN : A 

 

50. Menurut WHO 2004, Penyebab cidera terdiri dari 3 jenis. Bunuh diri dan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk dalam penyebab cidera jenis apa.  

a. Penyebab yang disengaja (intentional injury) 

b. Penyebab yang tidak disengaja (unintentional injury) 

c. Penyebab yang tidak bisa ditentukan (undeterminated intent) 

d. Penyebab langsung 

e. Penyebab tidak langsung  

JAWABAN : A 

 

51. Tantangan yang dihadapi dalam Pengendalian Tembakau  

a. Menurunnya prevalensi merokok di Indonesia 

b.  Tingginya harga rokok yang dijual 

c.  Masih adanya anggapan beberapa daerah bahwa pemasukan daerah 

mereka sangat dipengaruhi oleh pajak rokok. 

d. Adanya pembatasan iklan rokok 

e. Adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

      JAWABAN : C 

52. Sopi, lapen, ciu merupakan jenis jenis dari : 

a. Rokok 

b. Alkohol 

c. Narkotika 

d. Psikotropika 

e. Cidera 

JAWABAN : B 

 

 

 

 



 

XI. INTERVENSI PADA KELOMPOK KHUSUS 

53. Variabel yang diperlukan dalam penentuan angka kematian bayi adalah .... 

A. Jumlah kelahiran dan kematian bayi saat kelahiran selama satu tahun 

B. Jumlah kematian bayi umur < 1 tahun dan kematian total selama satu tahun 

C. Jumlah kematian bayi saat kelahiran dan jumlah penduduk 

D. Jumlah kematian bayi saat lahir dan kematian total selama satu tahun 

E. Jumlah kematian bayi berumur < 1 tahun dalam 1 tahun dan jumlah kelahiran hidup pada 

tahun tersebut 

JAWABAN : E 

54. Pemasalahan Remaja dapat diselesaikan dengan cara : 

A. Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan ketahanan   non   fisik menghadapi arus 

globalisasi dengan cara memperkuat sistem agama, nilai dan norma di dalam keluarga. 

B. Memberi kebebasan kepada remaja untuk menentukan pilihan hidupnya 

C. Membatasi pergaulan remaja  

D. Membatasai keterampilan yang dimiliki 

E. Membatasi kegiatan ibadah 

JAWABAN : A 

 

55. Strategi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dapat berupa peningkatan aksesibilitas dan 

kualitas cakupan pelayanan kesehatan ibu, contohnya adalah : 

A. Penempatan Bidan Desa di Polindes 

B. Peningkatan kesempatan dan peran perempuan di dunia kerja 

C. Menyusun Undang-Undang Pelarangan Aborsi 

D. Optimalisasi batas minimal usia perkwainan 

E. Integrasi pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan 

JAWABAN : A 

 

56. Program kegiatan bidang kesehatan seperti tempat menyusui dan medical chek up rutin, 

adalah salah kegiatan perlindungan khusus untuk : 

A. Disabilitas 

B. Lansia 

C. Wanita 

D. Tenaga kerja 

E. Remaja 

JAWABAN : D 



 

57. Yang tidak termasuk Delapan Bidang Prioritas Rencana Aksi Nasional Bagi Penyandang 

Disabilitas 2004 – 2013 adalah : 

 

A. Peningkatan kesejahteraan perempuan penyandang disabilitas 

B. Pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas 

C. Akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum dan moda trasportasi 

D. Deteksi Dini, Intervensi Dini serta Pendidikan Penyandang Disabilitas 

E. Membentuk unit pelayanan sosial keliling 

JAWABAN : E 

XII. FUNGSI-FUNGSI KESEHATAN MASYARAKAT 

 

58. World Health Organization (WHO, 2013) menyatakan Kesehatan Masyarakat 

mengacu pada semua tindakan terorganisir (baik pemerintah ataupun swasta) yang 

bertujuan untuk pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan memperpanjang 

harapan hidup penduduk secara keseluruhan. Apakah fokus utama kegiatan dan 

kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kondisi agar setiap orang 

bisa memperoleh kesehatan ? 

a. Seluruh populasi 

b. Individu 

c. Penyakit 

d. Agen penyebab penyakit 

e. Pengobatan  

JAWABAN : A 

 

59. Ted Schettler, Science Director of the Science and Environmental Health Network 

membedakan kesehatan masyarakat dan kedokteran klinis dengan melihat beberapa 

bidang, Salah satunya yaitu “Edukasi”. Dalam hal ini, Apa yang membedakan fokus 

pada kesehatan masyarakat dan kedokteran klinis dalam ranah Edukasi ? 

a. Kedokteran berfokus pada penyembuhan daripada pencegahan sedangkan pada 

kesehatan masyarakat fokus lebih pada ilmu sosiologi, epidemiologi, antropologi, 

ekonomi, dan lainnya 



b. Kedokteran berfokus pada penyembuhan daripada pencegahan sedangkan pada 

kesehatan masyarakat fokus lebih pada ilmu sosiologi, epidemiologi, antropologi, 

ekonomi, dan lainnya 

c. Kedokteran klinis merupakan unit pendukung bagi individu, kesehatan 

masyarakat merupakan unit pendukung bagi masyarakat, bagi sekelompok orang 

d. Pada kedokteran klinis biasanya selama usia hidup, sementara kesehatan 

masyarakat antar generasi 

e. Kedokteran klinis berfokus pada individu atau pasien, sedangkan kesehatan 

masyarakat berfokus pada komunitas atau masyarakat 

JAWABAN : A 

 

60. Seorang tenaga kesehatan  menginvestigasi terjadinya wabah diare di suatu daerah. 

Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi kesehatan masyarakat. Fungsi apakah yang 

dimaksud? 

a. Riset terhadap masalah kesehatan 

b. Merumuskan rencana kebijakan 

c. Assessment 

d. Policy Delevopment 

e. Penjaminan 

JAWABAN : C 

61. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia, salah satunya dengan menjamin pemerataan pelayanan 

kesehatan secara nasional. Program apakah yang dimaksud? 

a. Gerakan Indonesia Sehat 

b. Sistem Jaminan Nasional 

c. Program Indonesia Sehat 

d. Sustainable Development Goals (SDGs) 

e. Penurunan angka kematian 

JAWABAN : B 

62. Penyusunan kegiatan/program kesehatan masyarakat didasarkan pada kebutuhan 

dasar manusia, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk 

mendapatkan lingkungan yang bebas dari zat berbahaya seperti alergen. Kebutuhan 

apakah yang dimaksud? 

a. Fisiologis 



b. Rasa aman 

c. Sosial 

d. Penghargaan 

e. Aktualisasi diri 

JAWABAN : B 

 

 

 

 


