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1.1 Apa itu Medspin? 

PENYELENGGARA 

Medspin atau international medical science and application competition adalah 

sebuah lomba yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

Universitas Airlangga merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. 

Berdasarkan data QS World Ranking University 2017, Universitas Airlangga 

menduduki urutan ke empat sebagai universitas terbaik di Indonesia sedangkan 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merupakan salah satu fakultas 

kedokteran terbaik di Indonesia. 

PESERTA 

Peserta Medspin 2017 adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat 

dari kelas X, XI, maupun XII baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah Asia 

Tenggara. Dalam hal ini, peserta harus mengikuti kompetisi sebagai wakil 

sekolah yang sama dengan ketentuan setiap sekolah diperbolehkan mengirim 

lebih dari 1 (satu) tim, dan 1 tim beranggotakan 3 orang dari sekolah yang sama. 

SKALA 

Medspin 2017 adalah lomba yang memiliki skala internasional melalui Surat 

Keterangan dari Rektor Universitas Airlangga No. 2463/UN3/KM.2017. 

TEMA 

Medspin 2017 memiliki tema Natural disaster: survival and emergency planning. 

Tema ini bercerita tentang kasus-kasus bencana alam. Maka, peserta sebaiknya 

mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam seperti 

banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lainnya baik untuk bidang 

biologi, fisika, kimia, dan medis. Tema ini menjadi rujukan bagi konsep acara 

dan soal-soal yang diberikan kepada peserta Medspin 2017. 
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1.2  Kenapa harus ikut Medspin? 

LOMBA TERBESAR 

Olimpiade terbesar di Indonesia yang diadakan oleh universitas di Indonesia. 

Lomba ini telah diselenggarakan sejak tahun 2004, artinya Medspin saat ini 

sudah berumur 14 tahun dan sangat berpengalaman. Medspin dari tahun ke 

tahun selalu diikuti oleh ribuan peserta di seluruh Indonesia dan akhir-akhir ini 

juga diikuti oleh peserta dari beberapa negara di Asia Tenggara. 

PENGALAMAN BESAR 

Peserta Medspin akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Salah 

satunya adalah para peserta dapat menerapkan ilmu-ilmu dasar yang sudah 

diperoleh di bangku sekolah untuk memecahkan kasus-kasus pada soal 

Medspin ini. Dengan semangat kompetisi, para peserta juga dapat menguji 

kemampuan dengan bersaing dengan siswa-siswa SMA / sederajat lain di Asia 

Tenggara. Selain itu, para peserta juga dapat mengetahui kehidupan 

perkuliahan untuk menjadi seorang dokter dengan sharing pengalaman kakak-

kakak panitia. Tidak hanya itu, setiap tim yang lolos dari babak penyisihan akan 

dapat berkenalan dengan kakak-kakak panitia dan diajak berkeliling-keliling 

kampus FK UNAIR oleh kakak-kakak panitia lho! Hal ini tentunya akan menjadi 

pengalaman yang sangat berharga. 

LOMBA BERSKALA INTERNASIONAL 

Olimpiade ini memiliki cakupan Asia Tenggara yang telah mendapat pengakuan 

dari Universitas Airlangga sehingga sehingga sertifikat dari babak penyisihan 

hingga grand final terhitung sebagai sertifikat lomba bertaraf internasional. 

MEDICAL HERO 

Para peserta dari babak penyisihan akan mendapatkan pelatihan keterampilan 

medis dasar dan berbagai acara menarik lainnya. Namun, pelatihan ini tidak 

hanya didapatkan pada babak penyisihan saja. Pada tahap selanjutnya para 

peserta juga akan mendapatkan pelatihan mengenai keterampilan medis 

(tramed) dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) sehingga diharapkan 

pada alumni Medspin 2017 menjadi seorang medical hero! 

ACARA ACARA SERU LAINNYA 

Medspin tidak hanya mengerjakan soal-soal loh tetapi juga akan ada acara 

muter-muter Surabaya, ice cream party, tour de campus, serta seminar untuk 

para pendamping dan peserta. Saat muter-muter Surabaya, para peserta akan 
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diajak ke tempat-tempat menarik di Surabaya seperti museum, tempat membeli 

oleh-oleh khas Surabaya, tempat-tempat bersejarah, dan beberapa tempat 

wisata di Surabaya akan dikunjungi. 

  



TECHNICAL GUIDELINE AND SYLLABUS – MEDSPIN 2017 
_____________________________________________________ 
 

MEDSPIN 2017 6 

 

 

 

 

 

 

2.1 Penyisihan 

JENIS PENGERJAAN 

Babak penyisihan Medspin 2017 terdiri dari dua jenis pengerjaan, yaitu 

pengerjaan secara offline dan online. Penyisihan secara offline hanya dapat 

diikuti oleh peserta yang berasal dari daerah dengan panwil. Penyisihan secara 

online dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari seluruh daerah di Asia 

Tenggara. Satu tim hanya boleh memilih satu jenis pengerjaan. Pada 

pengerjaan secara offline, peserta mengerjalan soal dalam bahasa Indonesia 

tanpa menggunakan kalkulator, sedangkan pada pengerjaan secara online, 

peserta dapat memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa 

Inggris dan boleh menggunakan kalkulator. 

SOAL MCQ 

Tipe soal yang diujikan adalah Multiple Choice Question (MCQ) / pilihan ganda 

(dengan pilihan a – e) dan terdiri dari 100 buah soal, yaitu 30 soal biologi, 30 

soal fisika, 30 soal kimia, dan 10 soal medis. Soal-soal yang diujikan sebagian 

besar adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan tema. Peserta akan 

memberikan solusi dari kasus-kasus tersebut dengan memilih pilihan yang 

tepat berdasarkan pilihan yang tertera pada soal. 

WAKTU PENGERJAAN 

Waktu pengerjaan adalah 100 menit. 

PENILAIAN 

Nilai akhir = betul × 4 + salah × (-1) + kosong × 0 

Nilai maksimum yang dapat diperoleh oleh setiap tim adalah 

100 × 4 = 400 
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 Contoh 1 : 

Tim A mengerjakan 80 soal. Setelah diperiksa ternyata jawaban tim A 

salah 10.  

Nilai akhir tim A = 70 × 4 + 10 × (-1) + 20 × 0 = 270 

 Contoh 2 : 

Tim B mengerjakan 70 soal. Setelah diperiksa ternyata jawaban tim B 

salah 0. 

Nilai akhir tim B = 70 × 4 + 0 × (-1) + 30 × 0 = 280 

Jika ada dua tim yang bernilai sama, maka tim yang memiliki jumlah benar 

terbanyak menduduki peringkat yang lebih tinggi. 

 Contoh : 

Tim A memiliki nilai akhir sebesar 200 dengan betul 54 salah 16. Tim B 

memiliki nilai akhir sebesar 200 dengan betul 52 salah 8. Maka peringkat 

tim A berada di atas tim B. 

 PESERTA YANG LOLOS 

Jumlah tim yang lolos dari babak penyisihan adalah sebanyak 150 tim dengan 

mekanisme, kuota, dan prioritas yang tertera pada petunjuk pelaksanaan 

(juklak) Medspin 2017. Juklak Medspin 2017 dapat diunduh pada website 

Medspin 2017. 

 

2.2 Perempat final 

JENIS PENGERJAAN 

Lomba pada babak ini bertajuk rally, artinya peserta diajak untuk mencari dan 

mendatangi pos-pos di area Fakulas Kedokteran UNAIR. Pada pos-pos tersebut 

peserta akan mengerjakan soal atau game.  Soal dalam bahasa Inggris. Peserta 

boleh menggunakan kalkulator. 

SOAL ESAI 

Peserta akan mengerjakan soal-soal esai pada masing-masing pos. 

WAKTU PENGERJAAN 

Peserta akan diberikan waktu selama 150 menit untuk mendatangi pos-pos 

tersebut dengan waktu setiap pos adalah selama 3 menit. 
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JENIS-JENIS POS 

Pos-pos pada babak ini berjumlah 33 pos dengan 18 pos sains dasar, 6 pos 

medis, 6 pos games, dan 3 pos jebakan. Tiap pos memiliki kapasitas sejumlah 5 

tim dengan waktu mengerjakan selama 3 menit. Selain itu, pos yang sudah 

didatangi tidak bisa didatangi lagi oleh tim yang sama. Rincian pos-pos tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Pada pos sains dasar (18) peserta akan mengerjakan soal-soal biologi, fisika dan 

kimia. Artinya, 1 tim mengerjakan 3 soal dengan waktu 3 menit. Pada pos ini 

masih terbagi lagi menjadi pos sains dasar mudah (6), pos sains dasar sedang 

(6), pos sains dasar sulit (6). Pos mudah memiliki poin maksimum sebesar 20. 

Pos medium memiliki poin maksimum sebesar 30. Pos sulit memiliki poin 

maksimum sebesar 40. 

Pada pos medis (6) peserta akan mengerjakan soal-soal medis dasar dengan 

komposisi soal biokimia kedokteran (1), soal fisiologi kedokteran (1), soal 

anatomi kedokteran (1), soal patologi anatomi (1), soal keterampilan medis (1), 

dan soal pertolongan pertama gawat darurat (1). Poin maksimum yang didapat 

pada masing-masing pos adalah sebesar 40. 

Pada pos games (6) peserta akan melakukan games yang berhubungan dengan 

kedokteran yang telah diatur oleh panitia. Games dapat berupa battle antar tim 

atau dikerjakan sendiri. Prinsip pada pos ini adalah ‘All or None’, artinya peserta 

hanya bisa mendapat poin maksimum atau tidak sama sekali. Untuk games 

yang berupa battle, tim yang menang akan mendapat poin maksimum 

sedangkan tim yang kalah tidak mendapat poin. Poin maksimum adalah 

sebesar 40. 

Pada pos jebakan (3) peserta tidak mendapat poin apapun. Ada 3 jenis pos 

jebakan, yaitu pos curhat dan istirahat (1) (peserta harus memberikan feedback 

mengenai babak perempatfinal), pos battle game (1) (peserta harus bertanding 

dengan panitia, games ini tidak ada hubungannya dengan kedokteran), dan pos 

dokumentasi wajib (1) (peserta wajib mendatangi pos ini untuk dokumentasi).  

 Peserta yang memasuki pos curhat dan istirahat harus menghabiskan 

waktu untuk curhat kepada panitia selama 3 menit.  

 Peserta yang memasuki pos battle game harus bertanding dengan 

panitia, jika menang maka peserta boleh meninggalkan pos tersebut 

tetapi jika kalah harus tetap bertanding hingga maksimal selama 3 menit.  

 Peserta yang memasuki pos dokumentasi boleh melakukan gaya apapun 

tetapi tetap sopan. 
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PENILAIAN 

Nilai akhir = nilai pos mudah + nilai pos sedang + nilai pos sulit + nilai pos 

medis + 40 × pos games yang berhasil atau menang. 

Nilai maksimum yang bisa diperoleh oleh setiap peserta adalah  

6 × 20 + 6 × 30 + 6 × 40 + 6 × 40 + 6 × 40 = 1020 

Untuk dapat lolos, peserta harus memasuki minimal 5 pos mudah, 5 pos 

sedang, 5 pos sulit, 5 pos medis, 6 pos games, dan pos dokumentasi. Kemudian, 

peserta yang berhasil memasuki kriteria minimal tersebut akan diambil 50 tim 

sesuai peringkat berdasarkan nilai tertinggi. 

 Contoh 1 : 

Tim A memasuki 5 pos mudah, 5 pos sedang, 5 pos sulit, 5 pos medis, 6 

dan pos games. Maka tim tersebut tidak dapat lolos ke babak selanjutnya 

karena tidak memasuki pos dokumentasi. 

 Contoh 2 : 

Tim B memasuki 6 pos mudah, 6 pos sedang, 6 pos sulit, 6 pos medis, 5 

dan pos games dan 3 pos traps. Maka tim tersebut tidak dapat lolos ke 

babak selanjutnya karena hanya memasuki 5 pos games. 

 Contoh 3:  

Tim C memasuki 6 pos mudah, 5 pos sedang, 5 pos sulit, 6 pos medis, 

dan 2 jebakan tetapi tidak memasuki pos dokumentasi. Maka tim 

tersebut tidak dapat lolos ke babak selanjutnya karena tidak memasuki 

pos dokumentasi. 

 PESERTA YANG LOLOS 

Jumlah peserta yang lolos dari babak perempat final adalah sebanyak 50 tim. 

Peserta yang lolos dari babak perempat final akan lanjut ke babak semifinal. 50 

tim tersebut akan terbagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 25 tim, 

yaitu grup A dan grup B untuk babak semifinal.  

 

2.3 Semifinal 

JENIS PENGERJAAN 

Babak ini dibagi menjadi dua, yaitu semifinal teori dan semifinal praktikum. 

Salah satu grup akan mengerjakan semifinal teori terlebih dahulu dan grup 

yang lain akan mengerjakan semifinal praktikum. Setelah selesai, kedua grup 

akan bertukar satu sama lain.  
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 Pada babak semifinal teori, peserta mengerjakan soal-soal berupa esai 

sesuai dengan tema Medspin 2017.  

 Pada babak semifinal praktikum, peserta mengerjakan soal praktikum 

yang berhubungan dengan anatomi dan histologi.  

ESAI TEORI 

Soal semifinal teori adalah soal esai yang terdiri dari 10 soal. Setiap soal terdiri 

dari satu soal biologi, satu soal fisika dan satu soal kimia. Pada babak ini 

kesepuluh soal akan terbagi menjadi 10 subtema, misalnya salah satunya adalah 

erupsi gunung berapi. Maka pada soal tersebut, setiap tim akan mengerjakan 

soal biologi, fisika, dan kimia yang terkait dengan erupsi gunung berapi. Satu 

soal memiliki bobot 60 poin (sebanyak 20 poin dari biologi, 20 poin dari fisika, 

dan 20 poin dari kimia) dan waktu pengerjaan selama 5 menit untuk setiap 

soalnya. Soal dalam bahasa Inggris. Peserta boleh menggunakan kalkulator. 

PRAKTIKUM ANATOMI DAN HISTOLOGI 

Soal semifinal praktikum adalah mengidentifikasi struktur anatomi dan 

histologi, yang terdiri dari 50 soal (24 soal histologi, 24 soal anatomi, dan 2 soal 

kasus sederhana terkait tema). 1 soal memiliki poin maksimum sebesar 8 poin 

dan diberi waktu selama 1 menit. Soal dalam bahasa Inggris. Peserta boleh 

menggunakan kalkulator. 

 Soal praktikum antomi dapat berupa soal osteologi menggunakan 

preparat tulang manusia atau menyebutkan nama struktur pada soal 

yang berupa foto kadaver manusia. 

 Soal praktikum histologi adalah mengidentifikasi sel, jaringan, atau 

bentukan sebuah preparat jaringan di bawah mikroskop. 

 Soal kasus sederhana terkait tema adalah sebuah vignette (soal cerita) 

sederhana dengan data-data penunjang yang sudah disajikan untuk 

menentukan diagnosis yang mungkin. Untuk rujukan materi dapat 

dilihat pada silabus medis 3.2 di bawah. 

WAKTU PENGERJAAN 

Waktu pengerjaan untuk babak semifinal teori adalah 50 menit dan babak 

semifinal praktikum adalah 50 menit. Dengan demikian, total waktu pengerjaan 

pada babak semifinal adalah 100 menit 

PENILAIAN 

Nilai akhir = nilai esai teori + nilai praktikum medis. Nilai maksimum pada babak 

esai adalah 600 dan babak praktikum anatomi dan histologi adalah 400. 
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Nilai maksimum yang bisa diperoleh oleh setiap peserta adalah  

10 × 60 + 50 × 8 = 1000 

Total nilai pada praktikum medis memiliki bobot 40% dari total penyisihan 

semifinal sedangkan total nilai pada esai teori adalah 60%. 

Pemeringkatan dilakukan murni berdasarkan akumulai nilai esai teori dan 

praktikum anatomi dan histologi. 

PESERTA YANG LOLOS 

Sebanyak 15 tim akan lolos ke babak final berdasarkan peringkat tertinggi. 

Namun, 35 tim yang tidak lolos akan mendapatkan sebuah kesempatan agar 

bisa lolos ke babak final melalui babak tambahan yang akan dijelaskan pada 

hari pelaksanaan. 

 

2.4 Babak Tambahan 

Peserta pada babak ini adalah peserta yang tidak lolos pada babak semifinal. 

Pada babak ini akan diambil 5 tim yang akan lanjut ke babak final berdasarkan 

peringkat tertinggi. Pemeringkatan dilakukan murni berdasarkan nilai yang 

diperoleh pada babak ini. Semua hal-hal lebih lanjut terkait babak ini akan 

dijelaskan pada hari pelaksanaan. 

 

2.5 Final 

JENIS PENGERJAAN 

Babak ini dibagi menjadi dua, yaitu final teori dan final praktikum. Final 

praktikum juga dibagi menjadi dua, yaitu praktikum medis yang terdiri dari 

keterampilan medis dan PPGD dan praktikum sains dasar yang terdiri dari 

biologi, fisika dan kimia. 

 Para peserta mengerjakan final teori terlebih dahulu kemudian 

mengerjakan final praktikum. 

 Pada babak final praktikum, peserta pada babak ini dibagi menjadi 2 

kloter, yaitu kloter A dan kloter B yang masing-masing terdiri dari 10 

tim. Kloter A mengerjakan praktikum sains dasar terlebih dahulu 

kemudian praktikum medis sedangkan kloter B mengerjakan praktikum 

medis terlebih dahulu kemudian praktikum sains dasar. 
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 Pada praktikum medis, 1 kloter dibagi lagi menjadi 2 bagian dengan 

jumlah masing-masing 5. 5 tim mengerjakan PPGD  terlebih dahulu 

kemudian keterampilan medis sedangkan 5 tim lainnya melakukan 

sebaliknya. 

ESAI TEORI 

Pada babak final teori, peserta mengerjakan soal-soal esai teori yang terdiri dari 

soal-soal teori biologi, fisika, kimia, dan medis dengan jumlah tertentu. Soal 

dalam bahasa Inggris. Peserta boleh menggunakan kalkulator. 

PRAKTIKUM MEDIS 

Pada babak final praktikum, peserta diberi sebuah kasus mengenai PPGD  dan 

keterampilan medis. Di sana peserta harus melakukan pemeriksaan klinis dasar 

terhadap pasien sesuai dengan kasus yang diberikan dan melaporkan hasil 

pemeriksaan kepada petugas. Materi PPGD dan keterampilan medis dasar 

dapat dilihat pada bagian silabus. Soal dalam bahasa Inggris.  

PRAKTIKUM SAINS DASAR 

Pada babak final praktikum, peserta akan melakukan 3 praktikum sesuai bidang 

masing-masing kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

jawab yang disediakan mengenai praktikum yang telah dilakukan tadi. Soal 

dalam bahasa Inggris. Peserta boleh menggunakan kalkulator. 

WAKTU PENGERJAAN 

Waktu pengerjaan untuk babak final teori adalah 60 menit dan babak final 

praktikum adalah 60 menit dengan rincian sebagai berikut: 

 Final teori = 60 menit (20 tim) 

 Final praktikum = 60 menit (20 tim) 

o Praktikum medis = 30 menit (10 tim) 

 PPGD = 15 menit (5 tim) 

 Keterampilan medis = 15 menit (5 tim) 

o Praktikum sains dasar = 30 menit (10 tim) 

Pada babak final teori, semua peserta akan mengerjakan soal-soal selama 60 

menit. 

Pada babak praktikum, pada 30 menit pertama, kloter A (10 tim) akan 

mengerjakan praktikum sains dasar terlebih dahulu dan kloter B (10 tim) akan 

mengerjakan praktikum medis terlebih dahulu.  
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Namun, kloter B akan dibagi lagi menjadi 2 kloter, yaitu kloter B1 dan  B2 

dengan masing-masing bagian terdiri dari 5 tim. B1 mengerjakan PPGD selama 

15 menit sedangkan B2 mengerjakan keterampilan medis selama 15 menit. 

Kemudian B1 mengerjakan keterampilan medis selama 15 menit dan kloter B2 

PPGD selama 15 menit dan begitu pula sebaliknya. 

Pada 30 menit kedua, kloter A (10 tim) yang tadi mengerjakan praktikum sains 

dasar akan bertukar dengan kloter B (10 tim) untuk mengerjakan praktikum 

medis dengan mekanisme yang sama dengan kloter B di paragraf sebelumnya. 

Kemudian kloter B mengerjakan praktimum sains dasar. 

PENILAIAN 

Nilai akhir = nilai final teori + nilai praktikum medis + nilai praktikum sains 

dasar. Nilai maksimum pada babak esai adalah 400, PPGD 80, keterampilan 

medis 80, dan praktikum sains 240.  

Nilai maksimum yang bisa diperoleh oleh setiap peserta adalah  

400 + 80 + 80 + 240 = 800 

Maka pembagian poin pada babak ini adalah 50 % final teori, 20% praktikum 

medis (terdiri dari 10 % PPGD dan 10 % keterampilan medis), dan 30 % 

praktikum sains dasar (terdiri dari 10% biologi, 10 % fisika, dan 10% kimia). 

Hal-hal yang dinilai dari setiap praktikum adalah nilai dari hasil  praktikum, nilai 

dari pertanyaan praktikum, dan nilai dari soft skill (attitude, kebersihan, dan 

kelengkapan). 

Pemeringkatan dilakukan murni berdasarkan akumulasi nilai dari setiap babak 

pada babak final. 

PESERTA YANG LOLOS 

Sebanyak 5 tim dengan peringkat tertinggi akan lolos ke babak grand final.  
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2.6 Grand final 

JENIS PENGERJAAN 

Babak ini dibagi menjadi dua, yaitu Evidence-Based Learning (EBL) dan cerdas 

cermat. Pada babak EBL, peserta akan diberikan sebuah kasus dan peserta harus 

mendapatkan informasi untuk menentukan diagnosis dan terapi. Informasi 

didapatkan melalui anamnesis. Setelah anamnesis, peserta diberikan waktu 

untuk membuat power point (template power point sudah diberikan oleh 

panitia)dan mencari informasi melalui internet (laptop, flashdisk, dan WIFI 

sudah disiapkan oleh panitia). Kemudian, peserta mempresentasikan power 

point yang telah dibuat di hadapan dewan juri (laptop dan flashdisk sudah 

disediakan oleh panitia). Presentasi ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi 

presentasi dan tanya jawab. Setiap tim melakukan secara bergantian. 

 Contoh : 

Tim  A, B C, D, dan E dikarantina di ruang karantina I. Tim A melakukan 

anamnesis terlebih dahulu, kemudian setelah selesai, tim A akan di bawa 

ke ruang pembuatan slide presentasi dan tim B masuk ke ruang 

anamnesis. Kemudian, tim A melakukan presentasi, tim B masuk ke ruang 

pembuatan slide presentasi dan tim C masuk ke ruang anamnesis. Dan 

seterusnya. 

Pada babak cerdas cermat, peserta akan menjawab soal-soal yang tertera pada 

slide. Mekanisme lebih lengkap akan disampaikan pada hari pelaksanaan. 

EBL 

Babak EBL adalah babak yang terdiri dari anamnesis, pencarian informasi 

terhadap hasil anamnesis untuk menentukan diagnosis dan terapi, dan 

melakukan presentasi di hadapan dewan juri. Materi mengenai anamnesis dan 

diagnosis dapat dilihat pada bagian konten silbus di bawah. 

CERDAS CERMAT 

5 tim akan mengerjakan soal yang tertera pada slide. Soal bisa berupa isian 

singkat atau pilihan ganda dengan mekanisme yang lebih lengkap akan 

dijelaskan pada hari pelaksanaan. Soal dalam bahasa Inggris. Peserta boleh 

menggunakan kalkulator. 

WAKTU PENGERJAAN 

Waktu pengerjaan untuk EBL adalah 105 menit dan babak cerdas cermat adalah 

120 menit. 
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Pada babak EBL, setiap tim akan dikarantina di ruang karantina I kecuali tim A 

yang langsung melakukan anamnesis. Anamnesis diberi waktu selama 10 menit. 

Ruang karantina II selama 5 menit (tim A tidak masuk ke ruang karantina II). 

Waktu membuat power point dan mencari informasi adalah selama 15 menit. 

Presentasi di hadapan dewan juri adalah selama 15 menit. 

 Tim B, C, D, dan E masuk ke ruang karantina I sedangkan tim A langsung 

ke ruang anamnesis. 

 Tim A melakukan anamnesis selama 10 menit kemudian ke ruang 

pembuatan presentasi. 

 Tim B melakukan anamnesis selama 10 menit dan tim A membuat 

presentasi selama 15 menit. 

 Sambil menunggu tim A selesai membuat presentasi, tim B masuk ke 

ruang karantina II selama 5 menit. 

 Setelah tim A selesai membuat presentasi, tim A masuk ke ruang 

presentasi dan melakukan presentasi di hadapan dewan juri selama 15 

menit, tim B masuk ke ruang presentasi selama 15 menit, dan tim C 

melakukan anmesis selama 10 menit. 

 Sambil menunggu tim B selesai membuat presentasi, tim C masuk ke 

ruang karantina II selama 5 menit. 

 Setelah tim A selesai presentasi, tim B masuk ke ruang presentasi dan 

melakukan presentasi di hadapan dewan juri selama 15 menit, tim C 

masuk ke ruang pembuatan presentasi selama 15 menit, dan tim D 

melakukan anamesis selama 10 menit. 

 Sambil menunggu tim C selesai membuat presentasi, tim D masuk ke 

ruang karantina II selama 5 menit. 

 Setelah tim B selesai presentasi, tim C masuk ke ruang presentasi dan 

melakukan presentasi di hadapan dewan juri selama 15 menit, tim D 

masuk ke ruang pembuatan presentasi selama 15 menit, dan tim E 

melakukan anamesis selama 10 menit. 

 Sambil menunggu tim D selesai membuat presentasi, tim  E masuk ke 

ruang karantina II selama 5 menit. 

 Setelah tim C selesai presentasi, tim D masuk ke ruang presentasi dan 

melakukan presentasi di hadapan dewan juri selama 15 menit, tim E 

masuk ke ruang pembuatan presentasi selama 15 menit. 

 Setelah tim D selesai presentasi, tim E masuk ke ruang presentasi dan 

melakukan presentasi di hadapan dewan juri selama 15 menit. 

Setelah semua tim selesai melakukan presentasi di hadapan dewan juri, maka 

akan dilanjurkan dengan babak cerdas cermat dengan mekanisme yang akan 

dijelaskan pada hari pelaksanaan. 
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PENILAIAN 

Nilai akhir = nilai EBL + nilai cerdas cermat. Nilai EBL adalah nilai yang 

didapatkan pada saat presentasi di hadapan dewan juri. Aspek yang dinilai saat 

presentasi di hadapan dewan juri adalah materi yang disampaikan, isi power 

point, dan diskusi dengan dewan juri. Nilai EBL adalah akumulasi dari nilai 

masing-masing dewan juri. 

Mekanisme penilaian cerdas cermat akan dijelaskan pada hari pelaksanaan. 

PEMENANG 

Tim akan diperingkatkan murni berdasarkan nilai akhir tertinggi. 

Tim dengan nilai akhir tertinggi akan menjadi juara 1 medspin 2017. 

Tim dengan nilai akhir tertinggi kedua akan menjadi juara 2 medspin 2017. 

Tim dengan nilai akhir tertinggi ketiga akan menjadi juara 3 medspin 2017. 

Tim dengan nilai akhir tertinggi keempat akan menjadi juara harapan 1 medspin 

2017. 

Tim dengan nilai akhir tertinggi keempat akan menjadi juara harapan 1 medspin 

2017. 
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3.1 Perempat final s/d grand final 

 

SILABUS MEDSPIN 2017 – BIOLOGI 

Silabus 

1. Biologi Sel dan Molekuler  

a. Membran sel & organel sel 

b. Dinamika membrane 

c. Organel sel 

d. Transport membrane 

e. Persinyalan & jalur biokimiawi sel 

f. Biokimia 

i. Mikro & Makromolekul 

ii. Struktur enzim 

g. Mikrobiologi 

 

2. Basic Human Biology 

a. Sistem integumen 

b. Sistem musculoskeletal 

c. Sistem neuromuskular 

d. Sistem kardiovaskular 

e. Sistem respirasi 

f. Sistem urogenital 

g. Sistem endokrin 

h. Sistem saraf 

i. Sistem pencernaan 

j. Sistem imun 

k. Sistem reproduksi 

 

3. Genetika 

a. Dasar genetika sel 

b. Mutasi 
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c. Hukum pewarisan Mendel 

d. Hukum Hardy-Weinberg 

e. Tautan-silang 

f. Penggunaan statistika dalam genetika 

 

Referensi 

Bacaan umum 

 Campbell Biology 

Biologi Sel dan Molekuler 

 Alberts et al. Molecular Biology of The Cell 

 Brock et al. Biology of Microorganisms 

 Karp et al. Cell and Molecular Biology 

 Lehninger et al. Principles of Biochemistry 

Basic Human Biology 

 Costanzo, Linda S. Board Review Physiology 

 Martini et al. Fundamentals of Anatomy & Physiology 
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No. Silabus Referensi Gambar 

1 Bacaan  Umum Campbell Biology 

 

2 
Biologi sel dan 

molekuler 

Alberts et al. Molecular Biology of The 

Cell 

 

Brock et al. Biology of Microorganisms 

 



TECHNICAL GUIDELINE AND SYLLABUS – MEDSPIN 2017 
_____________________________________________________ 
 

MEDSPIN 2017 20 

 

Karp et al. Cell and Molecular Biology 

 

Lehninger et al. Principles of 

Biochemistry 

 

 

3 
Basic Human 

Biology 

Costanzo, Linda S. Board Review 

Physiology 
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SILABUS MEDSPIN 2017 - FISIKA 

Silabus 

1. Mekanika 

a. Statis : Partikel & Benda Tegar 

b. Dinamis : Kinematika & Dinamika 

2. Gravitasi 

3. Getaran dan Gelombang 

4. Mekanika Fluida 

5. Bunyi 

6. Thermodinamika 

7. Teori Kinetik Gas 

8. Elektrostatik 

9. Elektromagnetik 

10. Listrik : Dinamis & Statis 

11. Optika : Fisis & Geometris 

12. Fisika Modern 

13. Fisika Terapan 

 

Referensi 

Fisika Dasar 
Fisika Kedokteran & 

Terapan 
Lain - Lain 

 Fundamental of Physics 

Halliday & Resnick 

 Physics Principles with 

Appilcations Douglas C. 

Giancoli 

 1000 Solved Problems in 

Classical Physics An 

Exercise book  by Ahmad 

A. Kamal 

 Fisika Modern 

 Physiology Fifth 

Edition Linda S. 

Costanzo 

 Fisika Kedokteran : 

Fisika Tubuh 

Manusia Cameroon 

 Physics for The 

Health Sciences 

 

 Diktat – Diktat 

Fisika 

 Online Exercise 

 Artikel – Artikel 

Kedokteran 
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 Physics DeMySTiFieD A 

Self Teaching Guide 

 Fisika SMA Marthen 

Kanginan Kelas X, XI, XII 

 Fisika SMA Bob Foster 

Kelas X, XI, XII 

 University Physics 

 Mechanical Vibration ( 

Fifth Edition ) Singiresu S. 

Rao 

 Maestro  

 Irodov- Problems in 

General Physics 

 David Morin 
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No. Silabus Referensi Gambar 

1. Fisika Dasar 

Fundamental of Physics Halliday & 

Resnick 

 

Physics Principles with Appilcations 

Douglas C. Giancoli 

 

1000 Solved Problems in Classical  

Physics An Exercise book  by 

Ahmad A. Kamal 
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Physics DeMySTiFieD A Self 

Teaching Guide 

 

Fisika SMA Marthen 

Kanginan kelas X, XI, XII 

 

Fisika SMA Bob Foster kelas X, XI, 

XII 

 

University Physics 
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Mechanical Vibration ( Fifth Edition 

) Singiresu S. Rao 

 

Maestro  

 

Irodov- Problems in General 

Physics 

 

David Morin 
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2. 
Fisika Terapan 

dan Kedokteran 

Physiology Fifth Edition Linda S. 

Costanzo 

 

Fisika Kedokteran : Fisika Tubuh 

Manusia Cameroon 

 

Physics for The Health Sciences 3th 

Edition 
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SILABUS MEDSPIN 2017 – KIMIA 

Silabus 

Kimia Fisik 

1. Energetika 

a. Termokimia 

2. Kinetika Kimia 

a. Reaksi Orde 1 

b. Mekanisme Reaksi 

c. Steady State 

d. Reaksi Enzimatis 

3. Sifat-Sifat Gas 

4. Kimia Inti 

a. Peluruhan  

b. Defek Masa 

c. Reaksi Inti 

d. Colour Charge 

5. Elektrokimia  

 

Kimia Analitik 

1. Equilibria 

a. Kesetimbangan Dalam Larutan Berair 

b. Asam & Basa 

c. Kelarutan & Hasil Kali Kelarutan 

d. Elektrokimia  

e. Kimia Fasa Gas 

2. Titrasi 

a. Netralisasi 

b. Pengendapan 

3. Identifikasi Anion & Kation 

 

Kimia Anorganik 

1. Stoichiometry 

2. Struktur Atom Dan Molekul 

a. Ikatan Kimia 

b. Gaya Antar Molekul 

c. Struktur Lewis 

d. Teori VSEPR 

3. Asam dan Basa 

4. Kimia Unsur 
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a. Kimia Unsur Logam (Golongan Ia, IIa And Transisi) 

b. Kimia Unsur Non Logam (Golongan IIIa – VIII A) 

5. Kimia Senyawa Koordinasi 

a. Golongan Transisi 

b. Orbital Molekul & Orbital Fields Theory 

c. CFSE 

d. Struktur Senyawa Kompleks 

 

Kimia Organik 

1. Isomer 

2. Reaksi SN1 dan SN2 

3. Reaksi E1 Dan E2 

4. Reaksi Addisi 

5. Reaksi Reduksi And Oksidasi 

6. Reaksi Asam dan Basa  

7. Senyawa Organometalik 

8. Senyawa Aromatis 

9. Sintesis Molekul 

10. Identifikasi Gugus Fungsi 

a. Reaksi Terhadap Gugus Fungsi 

b. 1H NMR 

11. Karbohidrat, Lipid, Dan Asam Amino 

 

Biokimia 

1. Reakzi Enzimatik 

2. Prinsip Fermentasi Agar TSI 

3. Vitamin Larut Lemak 

 

Referensi 

Kimia Fisik: 

 Atkins’ Physical Chemistry 8th Edition – Peter Atkins, Julio De Paula 

 General Chemistry Principles and Modern Applications – Ralph H. Petrucci, F. Geofferey 

Herring, Jerffy D. Madura, Carey Bissonnette 

 General Chemistry The Essential Concepts – Raymond Chang 

Kimia Analitik: 

 Fundamentals of Analytical Chemistry – Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James 

Holler, Stanley R. Crouch 
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 General Chemistry Principles and Modern Applications – Ralph H. Petrucci, F. Geofferey 

Herring, Jerffy D. Madura, Carey Bissonnette 

 General Chemistry The Essential Concepts – Raymond Chang 

 Modern Analytical Chemistry – David Harvey 

 Vogel's Qualitative Inorganic Analysis 5th Edition Revised By G. Svehla – G. Svehla 

Kimia Anorganik: 

 General Chemistry Principles and Modern Applications – Ralph H. Petrucci, F. Geofferey 

Herring, Jerffy D. Madura, Carey Bissonnette 

 General Chemistry The Essential Concepts – Raymond Chang 

 Inorganic Chemistry – James E. House 

Kimia  Organik: 

 Name Reactions A Collection of Detailed Reaction Mechanisms 3rd Expanded Edition 

– Jie Jack Li 

 Organic Chemistry 10th Edition – T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle 

 Organic Chemistry 3rd Edition – Ralph J. Fessenden, Joan S. Fessenden, Joe C. Greever 

 Organic Chemistry Clayden 2nd Edition – Jonathan Clayden, Nick Greeves, And Stuart 

Warren 
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No. Silabus Referensi Gambar 

1. Kimia Fisik 

General Chemistry Principles And 

Modern Applications 

 

General Chemistry The Essential 

Concepts  

 

2. Kimia Analitik Fundamentals Of Analytical Chemistry 
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General Chemistry Principles And 

Modern Applications 

 

General Chemistry The Essential 

Concepts  

 

Modern Analytical Chemistry – David 

Harvey 

 

Vogel's Qualitative Inorganic Analysis 

5th Edition Revised By G. Svehla – G. 

Svehla 
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3. Kimia Anorganik 

General Chemistry Principles And 

Modern Applications 

 

General Chemistry The Essential 

Concepts 

 

Inorganic Chemistry 

 

4. Kimia Organik 

Name Reactions A Collection Of 

Detailed Reaction Mechanisms 3rd 

Expanded Edition 
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Organic Chemistry 10th Edition 

 

Organic Chemistry 3rd Edition 

 

Organic Chemistry Clayden 2nd 

Edition 
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SILABUS MEDSPIN 2017 – MEDIS 

Silabus 

PEREMPATFINAL : 

1. Peserta mampu menjelaskan ascariasis beserta gejala-gejalanya 

2. Peserta mampu mengetahui macam-macam gastritis 

3. Peserta mampu menentukan bagian/kuadran pada abdomen beserta markernya 

4. Peserta mampu mengetahui bagian/segmen pada saluran pernafasan 

5. Peserta mampu menentukan status kelainan asam-basa tubuh manusia beserta 

penyebab dan patogenesisnya 

6. Peserta mampu menjelaskan algoritma PPGD dan resusitasi jantung-paru  

7. Peserta mampu menjelaskan tata aturan dalam pertolongan gawat darurat 

8. Peserta mampu menjelaskan kondisi-kondisi khusus pada gawai darurat beserta 

penanganannya seperti : snoring 

9. Peserta mengetahui tentang glasqow coma scale beserta proyeksi/interpretasi cedera 

yang dialami  

10. Peserta mampu  mengetahui penanganan pada luka bakar 

11. Peserta mampu menjelaskan proses kematian sel  

12. Peserta mengetahui tentang tanda-tanda vital pada orang syok 

13. Peserta mengetahui golongan-golongan obat (Sympathomimetic dan 

parasympathomimetic) yang penting dalam pertolongan gawai darurat. 

 

SEMIFINAL : 

Mampu menentukan nama-nama dari struktur anatomi dan kelainan klinis terkait struktur 

tersebut 

1. Ekstremitas superior  

2. Ekstremitas inferior 

3. Regiones thoracal abdomen 

4. Regiones pelvis dan perineum  

5. Regio capitis dan cervicales 

 

Mampu menentukan nama-nama dari bentukan dalam jaringan yang tersedia 

1. Jaringan dasar 

a. Jaringan epitel 

b. Jaringan ikat 

c. Jaringan hematopoietik 

d. Jaringan tulang 

e. Jaringan otot 

f. Jaringan saraf 
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2. Sistem organ 

a. Jaringan sistem indra 

b. Jaringan sistem pencernaan 

c. Jaringan sistem pernafasan 

d. Jaringan sistem sirkulasi 

e. Jaringan sistem reproduksi 

f. Jaringan sistem ekskresi 

 

FINAL : 

1. Peserta mampu melaksanakan pertolongan pertama gawat darurat 

2. Peserta mampu melaksanakan pemeriksaan refleks patella dan babinski  

3. Peserta mampu menjelaskan tentang tiase dalam pertolongan gawat darurat dan 

aplikasinya 

4. Peserta mampu menjelaskan tentang mekanisme refleks dan fungsi berbagai uji 

refleks 

 

GRANDFINAL : 

1. Peserta mengetahui tentang gout dan pengobatan pentingnya 

2. Peserta mampu menjelaskan kelainan kongenital dan penyebabnnya pada sistem 

pecernaan atas Peserta mampu menjelaskan tentang enterobiasis, penyebab dan 

patogenesisnya 

3. Peserta mampu menjelaskan mekanismu imun tubuh untuk menghadapi infeksi 

parasit 

4. Peserta mampu menjelaskan macam-macam penyakit infeksi berdasarkan 

transmisinya 

5. Peserta mampu menjelaskan algoritma PPGD dan resusitasi jantung-paru  

6. Peserta mampu menjelaskan tentang ulkus peptikum dan pengobatan pentingnya 

7. Peserta mampu menjelaskan macam-macam anemia dan perbedaannya 

8. Peserta mampu menjelaskan macam-macam, penyebab, patogenesis, vektor, dan 

pengobatan pada malaria 

9. Peserta mampu menjelaskan tentang uji Brudzinski pada anak-anak  

10. Peserta mampu melakukan anamnesis dan diagnosa penyakit mata beserta 

mempresentasikannya  

 

PENYAKIT 

Peserta mampu menjelaskan penyebab, patogenesis (proses timbulnya penyakit), gejala-

gejala, dan pengobatan atau penanganan dari beberapa penyakit berikut : 

1. achalasia 

2. leptospirosis 
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3. enterobiasis 

4. asidosis dan alkalosis metabolik-respirasi 

5. gastritis kronik 

6. ascariasis 

7. ulcus pepticum 

8. anemia 

9. malaria 

10. edema paru 

Mikrobiologi and Immunology 

1. Imunologi dasar 

2. Enterobactericeae (Non lactose fermenter) 

- Uji biokimia 

- Gejala dan diagnosis 

3. Chlamydia 

4. Enterobius vermicularis 

Referensi 

Anatomi :  

 Gray's Anatomy for Students 3rd Edition – Richard L. Drake, Wayne Vogf, Adam W. M. 

Mitchell 

 Color Atlas of Anatomy: A Photographic Study of the Human Body 7th Edition – 

Johannes W.Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lütjen-Drecoll  

Histologi :  

 Difiore's Atlas of Histology: With Functional Correlations (Atlas of Histology) – Victor P. 

Eroschenko. 

Biokimia :  

 Harper's Illustrated Biochemistry 30 th Edition – Victor W. Rodwell, David A. Bender, 

Kathlean M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil. 

Fisiologi :  

 Priciples of Human Physiology 7th Edition – Lauralee Sherwood. 

Mikrobiologi: 

 Medical Microbiology – Jawetz, Melnick, Adelberg’s. 

 USMLE STEP 1 Lecture Notes 2016 Immunology and Microbiology – KAPLAN MEDICAL 

Keterampilan Medis dan PPGD: 

 Pedoman Keterampilan Medik 1 – Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

 Macleod’s Clinical Examination – Graham Douglas, Fiona Nicol, Colin Rrobertson 
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No. Silabus Referensi Gambar 

1. Anatomi 

Gray's Anatomy for Students 3rd 

Edition 

 

Color Atlas of Anatomy: A 

Photographic Study of the Human 

Body 7th Edition  

 

2. Histologi 
Difiore's Atlas of Histology: With 

Functional Correlations 
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3. Biokimia 
Harper's Illustrated Biochemistry 30 th 

Edition 

 

  

Medical Microbiology – Jawetz, 

Melnick, Adelberg’s. 

 

USMLE STEP 1 Lecture Notes 2016 

Immunology and Microbiology – 

KAPLAN MEDICAL 

  

4. 

Keterampilan 

Medik dan 

PPGD 

Macleod’s Clinical Examination 

 

 

 


