KUESIONER PENGETAHUAN PILIHAN KARIER KEDOKTERAN
(Utari Nur Alifah, FK UNS, G0012225)
Petunjuk :Di bawah ini merupakan pertanyaan dengan pilihan ganda. Lingkari
jawaban yang anda anggap benar!
1. Karakteristik utama yang menggolongkan seorang dokter memiliki karier
klinis adalah…
a. Memiliki pasien yang tetap
b. Menangani pasien secara langsung
c. Mendirikan praktek mandiri
d. Menyelesaikan pendidikan dokter

2. Yang bukan kompetensi seorang manajer rumah sakit adalah…
a. Wealth
b. Skill
c. Abilities
d. Attitudes
3. Dokter tidak berada dalam kategori melakukan malpraktek jika…
a. Melakukan pembedahan tanpa izin tertulis dari pasien atau keluarga yang
berwenang
b. Dalam keadaan darurat melakukan pertolongan kepada pasien bukan di ruang
gawat darurat
c. Tidak melakukan konsultasi kepada dokter ahli pada kasus di luar kompetensi
dokter tersebut
d. Abortus provokatus tanpa indikasi medis
4. Tahapan yang harus dilalui sebelum mengangkat sumpah dokter adalah…
a. Menyelesaikan program profesi dokter
b. Lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
c. Selesai internship
d. Selesai pendidikan preklinik
5. Seorang dokter dapat meningkatkan keterampilannya melalui hal-hal di bawah
ini, kecuali…
a. Mengikuti kuis
b. Mengikuti fellowship
c. Mengikuti workshop
d. Mengikuti symposium
6. Untuk dapat memberikan pelayanan di tingkat tersier seorang dokter harus
memiliki kompetensi dengan mengikuti…
a. Program Pendidikan Dokter Spesialis
b. Program Pendidikan Dokter Keluarga
c. Program Pendidikan Dokter Subspesialis
d. Program Pendidikan Dokter Muda

7. Seseorang yang ingin menjadi dokter spesialis harus memiliki kompetensi
melalui….
a. Program Pendidikan Profesi Dokter
b. Program Magister Kedokteran
c. Program Pendidikan Dokter Spesialis
d. Program Magister Kedokteran Keluarga
8. Di bawah ini yang termasuk pekerjaan seorang dokter klinisi di layanan
primer adalah….
a. Meneliti efek samping obat
b. Memberi asuhan perawatan pasien
c. Menentukan diagnosis dan terapi pasien
d. Menyusun program untuk mencapai target Sustainable Development Programs
(SDGs)
9. Manakah pernyataan yang salah mengenai karier kedokteran?
a. Seorang dokter yang bekerja sebagai peneliti dapat bekerja sebagai dosen
b. Seorang dokter yang bekerja sebagai dosen dapat bekerja sebagai pejabat
struktural
c. Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit dapat bekerja sebagai dosen
d. Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit dapat bekerja untuk
mempromosikan obat
10. Berikut ini yang bukan merupakan tugas seorang dokter yang menjadi
manajer di rumah sakit adalah…
a. Melakukan analisis program
b. Merumuskan rencana strategis organisasi
c. Menganalisis masalah yang ada dalam organisasi
d. Menentukan terapi komunitas
11. Di bawah ini merupakan tempat yang memungkinkan seorang dokter yang
ingin berkarya sebagai peneliti di bidang biomedik kedokteran, kecuali…
a. Lembaga swadaya masyarakat
b. Perusahaan obat
c. Institusi pendidikan kedokteran
d. Rumah sakit pendidikan
12. Yang termasuk karier non-klinis seorang dokter TNI di bagian detasemen
kesehatan adalah…
a. Memeriksa pasien
b. Memanajemen tempat pelayanan kesehatan tentara
c. Membuat strategi perang
d. Membuat strategi latihan di tempat ekstrim

13. Yang termasuk karier non-klinis di bidang kedokteran adalah…
a. Medical representation
b. Menteri kesehatan
c. Pemilik restaurant herbal
d. Direktur pabrik alat kesehatan
14. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas seorang dokter yang menjadi
dekan fakultas kedokteran adalah…
a. Membuat visi misi fakultas kedokteran di insitusi tersebut
b. Merumuskan kebijakan pendidikan kedokteran di institusinya
c. Memberikan saran kepada Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
untuk kebijakan Pendidikan Kedokteran berskala nasional
d. Menangani permasalahan kesehatan mahasiswa di institusinya
15. Pada profesi manakah seorang dokter dominan terlibat?
a. Perumus kebijakan perusahaan tembakau
b. Perumus pedoman klinis jaminan kesehatan nasional
c. Perumus undang-undang pemilihan umum
d. Perumus sistem pendidikan dasar nasional
16. Berikut ini yang tidak dilakukan oleh dokter perusahaan adalah…
a. Melaporkan penyakit akibat kerja
b. Mengendalikan penyakit akibat kerja
c. Menentukan jaminan sakit/kecelakaan
d. Membuat diagnosis komunitas
17. Dokter yang berperan di tingkat pelayanan kesehatan sekunder,
mengkhususkan diri pada cabang ilmu kedokteran tertentu setelah menjadi
dokter umum disebut…
a. Dokter komunitas
b. Dokter spesialis
c. Dokter subspesialis
d. Dokter peneliti
18. Jalur pendidikan yang dapat dipilih apabila seorang dokter memutuskan
untuk menempuh jalur akademisi adalah…
a. Pendidikan magister
b. Pendidikan spesialis
c. Pendidikan subspesialis
d. Fellowship

19. Seorang dokter umum harus terus meningkatkan keilmuannya salah satunya
dibuktikan melalui Sistem Kredit Profesi (SKP). Seorang dokter tidak dapat
memperoleh SKP ketika…
a. Menjadi peserta symposium
b. Menjadi pembicara symposium
c. Menjadi pemberi sambutan pada symposium
d. Menjadi moderator dalam symposium
20. Seorang dokter yang ingin mengembangkan minat karier klinisnya untuk
menjadi seorang konsultan di salah satu cabang ilmu kedokteran dapat
menempuh alur…
a. Dokter umum – dokter spesialis konsultan – fellowship
b. Dokter umum – pendidikan magister kedokteran – professor
c. Dokter umum – dokter spesialis – dokter subspesialis
d. Dokter umum – dokter spesialis – professor

