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iQ Score: Fair

Add Block

Undangan Block Options

Q0



Anda diundang untuk berpartisipasi dalam survei untuk mengetahui faktor-faktor determinan
bagi tenaga kerja medis di daerah rural dan terpencil di Provinsi Maluku, Indonesia. Anda
diminta untuk mengambil bagian dalam survei ini karena anda adalah lulusan Dokter Indonesia
yang bekerja di Provinsi Maluku.
 
Survey ini adalah bagian dari proyek studi doktoral mengenai rekrutmen, pengembangan dan
retensi tenaga kerja medis di daerah rural dan terpencil di Provinsi Maluku, Indonesia. Proyek
ini dipimpin oleh Prof Sandra Carr, Prof Sandra Thompson, Prof Rhonda Clifford, Assoc Prof
Denese Playford dan Dr Farah Noya dari University of Western Australia. 
Proyek penelitian ini telah disetujui untuk dilakukan oleh The University of Western Australia,
sesuai dengan tinjauan etika dan prosedur persetujuan. Demikian juga persetujuan etik dari
Universitas Pattimura Ambon.
 
Survei elektronik ini memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk diselesaikan. Dengan mengisi
survei ini, berarti anda setuju untuk berpartisipasi. Partisipasi anda sepenuhnya bersifat
sukarela. Anda dapat berhenti menyelesaikan survei kapan saja. Jika anda tidak ingin
melanjutkan survei setelah Anda memulainya, cukup tutup jendela browser anda. Tanggapan
dari survei yang tidak lengkap tidak akan dimasukkan dalam set data akhir.
 
Akan ada penarikan undian berhadiah AU$100 untuk 4 pemenang yang menyelesaikan
kuisioner yang dikirimkan. Anda dapat memilih untuk mengikuti undian ini dengan memberikan
identitas anda (nama, alamat email dan nomor telepon/hp) pada akhir survey. Pemenang dari
keempat hadiah undian akan dihubungi kira-kira 2 minggu setelah survey ditutup. Rincian
kontak anda tidak akan dihubungkan dengan respon anda dalam survei dan respon anda
dalam survei ini akan tetap anonimus.
 

Riwayat Pendidikan Kedokteran dan Paparan Terhadap Komunitas Block Options

1



Dari Fakultas Kedokteran manakah anda lulus sebagai dokter (Nama dan Lokasi)?
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Tahun berapakah anda lulus sebagai dokter?

<1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3



Selama menempuh pendidikan kedokteran, pernahkah anda terpapar dengan komunitas lokal
(penempatan pada komunitas untuk periode waktu tertentu, misalnya bak� sosial, kuliah kerja nyata,
rotasi klinik, survey lapangan) sebagai bagian dari proses pendidikan anda?

Ya

Tidak


Condition: Tidak Is Selected. Skip To: End of Block.

Condition: Ya Is Selected. Skip To: Kapankah paparan dengan komunitas ter....
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Kapankah paparan dengan komunitas tersebut berlangsung?  (Anda dapat memilih semua yang sesuai)

Tahun preklinik awal (year 1-2)

Tahun preklinik akhir (year 3-4)

Di akhir seluruh rotasi klinik

Beberapa stase selama rotasi klinik

Lainnya

5



Selain selama pendidikan kedokteran anda, pernahkah anda terpapar dengan komunitas-komunitas yang
sama dengan saat pendidikan, atau berasal dari/�nggal dalam komunitas-komunitas tersebut?

Ya

Tidak

6



Selain karena bagian dari pendidikan kedokteran anda, berapa lamakah anda terpapar pada komunitas-
komunitas tersebut atau �nggal dalam komunitas tersebut?

Kurang dari enam bulan

6-12 bulan

> 12 bulan-2 tahun

> 2-5 tahun

> 5-10 tahun

7



Seberapa nega�f atau seberapa posi�f kah dampak paparan dengan komunitas terhadap prak�k anda
sekarang? 
(0 berar� sangat nega�f dan 10 berar� sangat posi�f)

Sangat negatif Sangat positif

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8



Apakah fokus dari paparan terhadap komunitas yang anda alami selama pendidikan kedokteran anda?
(Anda dapat memilih lsemua yang sesuai)      

Keterlibatan masyarakat

Keterampilan klinis

Pengabdian masyarakat oleh fakultas

Lainnya

9



Departemen/unit/blok pembelajaran apakah yang mengadakan paparan dengan komunitas sebagai
bagian pembelajaran? (Anda dapat memilih semua yang sesuai).       

Kesehatan Masyarakat / Masyarakat

Penyakit dalam

Pediatri

Kebidanan dan Kandungan

Bedah

Lainnya
















Condition: Ya Is Selected. Skip To: Selain karena bagian dari pendidikan ....

Condition: Tidak Is Selected. Skip To: Seberapa negatif atau seberapa positi....
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Bagaimanakah anda mendeskripsikan lokasi dari tempat yang digunakan untuk paparan dengan
komunitas selama pendidikan kedokteran anda? (Anda dapat memilih semua yang sesuai)

Perkotaan (Urban)

Pedesaan (Rural)

Daerah terpencil/sangat terpencil (Remote)

11



Apakah �pe fasilitas yang digunakan untuk paparan dengan komunitas selama pendidikan kedokteran
anda? (Anda dapat memilih semua yang sesuai)

Puskesmas Rawat Jalan

Puskesmas Rawat Inap

Rumah Sakit

Lainnya

Status dan Riwayat Pekerjaan Block Options

12



Berapa lamakah anda telah bekerja sejak lulus sebagai dokter?      

Kurang dari enam bulan

6-12 bulan

> 12 bulan-2 tahun

> 2-5 tahun

> 5-10 tahun

> 10-20 tahun

> 20 tahun

13



Berapa lamakah anda telah bekerja pada tempat kerja utama anda sekarang ini?

Kurang dari enam bulan

6-12 bulan

> 12 bulan-2 tahun

> 2-5 tahun

> 5-10 tahun

> 10-20 tahun

> 20 tahun

14



Apakah nama tempat dan lokasi tempat kerja utama anda sekarang ini?
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Pada bidang atau spesialisasi apakah prak�k kedokteran anda sekarang (dapat memilih lebih dari 1)?

Penyakit Dalam

Bedah

Kebidanan dan Kandungan

Pediatri

Emergency Medicine

Anestesi

Telinga Hidung dan Tenggorokan

Oftalmologi

Neurologi

Psikiatri

Patologi

Kesehatan Masyarakat

Praktek Umum

Dokter Keluarga

Pendidikan Kedokteran

Dermatovenerologi

Radiologi

Gizi klinik

Biomedik

Farmakologi Klinik

Mikrobiologi klinik

Parasitologi klinik

16



Di manakah lokasi tempat kerja utama anda saat ini?

Daerah perkotaan (Urban)

Daerah pedesaan (Rural)

Daerah terpencil/sangat terpencil (Remote)

17



Apakah lokasi ini adalah tempat kerja pertama anda?

Ya

Tidak

18



Apakah anda pernah bekerja di daerah pedesaan (rural) dan terpencil/sangat terpencil sebelum
pekerjaan anda sekarang ini?

Ya

Tidak







Condition: Ya Is Selected. Skip To: Apakah tipe fasilitas kesehatan yang ....

Condition: Tidak Is Selected. Skip To: Apakah anda pernah bekerja di daerah ....
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Apakah �pe fasilitas kesehatan yang menjadi tempat kerja utama anda saat ini?

Puskesmas Rawat Jalan

Puskesmas Rawat Inap

Rumah Sakit

Lainnya

20



Apakah status ketenagakerjaan dalam pekerjaan utama anda sekarang ini?

Permanen

Sementara dengan durasi lebih dari 1 tahun

Sementara dengan durasi kurang dari 1 tahun

Magang/Internship

21



Berapakah rata-rata jam kerja anda perhari dalam setahun terakhir pada pekerjaan utama anda? (isilah
hanya angka)

22



Berapakah jumlah jam kerja anda per bulan dalam setahun terakhir pada pekerjaan utama
anda? ((isilah hanya angka)

23



Berapakah gaji bulanan pada perkerjaan utama anda dalam Rupiah? (isilah hanya angka)

Page Break

24



Apakah anda menjalankan prak�k pada sarana kesehatan lain dan atau prak�k pribadi diluar pekerjaan
utama anda sekarang ini?

Ya

Tidak


























Condition: Ya Is Selected. Skip To: Berapakah jumlah jam praktik diluar p....

Condition: Tidak Is Selected. Skip To: Berapakah pendapatan bulanan anda (te....
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Berapakah jumlah jam prak�k diluar pekerjaan utama anda perbulan? (isilah hanya angka)

26



Berapakah pendapatan bulanan anda (termasuk gaji di tempat kerja utama, pendapatan prak�k
lain/pribadi jika ada, dan insen�f/remunerasi) dalam Rupiah? (isilah hanya angka)

Situasi, Fasilitasi dan Hambatan dalam Pekerjaan Block Options

27



Pikirkanlah pengalaman kerja anda dalam enam (6) bulan terakhir pada tempat kerja anda sekarang ini.
Seberapa seringkah anda mengalami hal-hal dibawah ini?

Tidak pernah Sesekali Sering Selalu × NA

Saya mendapatkan

dukungan profesional

dan arahan dari senior

dan rekan kerja saya

Tempat kerja saya

menyediakan pelatihan

dan akses kepada

pembelajaran klinik

terbaharu.

Tempat kerja saya

mendukung

pengembangan diri dan

profesi saya.
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Pikirkanlah pengalaman kerja anda dalam enam (6) bulan terakhir pada tempat kerja anda sekarang
ini. Seberapa setujukah anda dengan pernyataan-pernyataan dibawah ini?

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju × NA

Saya dapat

merencanakan struktur

karir saya berdasarkan

rencana manajemen pada

tempat kerja saya

Saya diberikan

kesempatan untuk

mengambil spesialisasi/

kualifikasi akademik

Beasiswa disediakan

untuk saya mengambil

spesialisasi/kualifikasi

akademik

Atasan saya

mendefinisikan dengan

jelas lingkup kerja saya

dan keterampilan yang

dibutuhkan

Atasan saya menjelaskan

masalah hukum dan

kompensasinya yang

terkait dengan lingkup

kerja saya

Insentif saya dibayarkan

sesuai dengan komitmen

kerja saya/berdasarkan

durasi pelayanan saya

Tempat kerja saya

mendorong adanya

keterikatan sosial baik di

dalam maupun di luar

tempat kerja

Tempat kerja saya

menyadari keterampilan

budaya dan keterlibatan

saya dalam komunitas

Infrastruktur kesehatan di

tempat kerja saya

memadai dan memenuhi

standar kontemporer

Kebutuhan keluarga saya,

seperti sekolah dan

hiburan, tersedia di

komunitas lokal

29



Jika ada faktor pendukung atau penghambat lainnya yang ingin anda sampaikan, silahkan anda
tambahkan pada isian dibawah ini.

Motivasi untuk Bekerja di Daerah Pedesaan/Terpencil Block Options
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Bacalah pernyataan-pernyataan berikut dan beri tahu kami, item mana yang memo�vasi Anda untuk
bekerja di daerah pedesaan dan terpencil.
Tandai Ya jika faktor tersebut adalah mo�vator untuk anda atau Tidak jika faktor tersebut bukan
mo�vator spesifik untuk Anda.

Saya termotivasi untuk

praktek di daerah pedesaan

dan terpencil karena:

Ya Tidak

Saya ingin berkontribusi untuk

kebaikan publik

Saya tertarik pada tantangan dan

kepuasan bekerja di daerah

pedesaan

Saya senang menjadi berguna

bagi masyarakat pedesaan

Saya terinspirasi oleh sosok

panutan tertentu

Saya merasa berkomitmen karena

latar belakang rural saya

Saya bisa melihat peluang karier

Saya mendapat gaji dan insentif

yang memadai

Saya terstimulasi oleh beragam

pekerjaan

Saya menikmati gaya hidup di

daerah seperti ini

Saya menikmati manfaatnya

untuk keluarga saya

Saya memiliki keluarga yang

menjadi dokter di daerah

pedesaan/terpencil

31



Anda diminta untuk memberi tahu kami �ga faktor terpen�ng dari da�ar di bawah ini yang membantu
meningkatkan kepuasan kerja anda dalam prak�k kedokteran di daerah pedesaan/terpencil. (Urutkanlah
3 pilihan teratas anda )

1Penyediaan perumahan bersubsidi

2Manajemen yang mendukung

3Fasilitas dan peralatan yang memadai

4Penghargaan masyarakat atas kontribusi saya

5Gaji / insentif yang lebih tinggi

6Penyediaan pelatihan untuk mendukung pengembangan keterampilan saya

7Pemberian beasiswa

8Membuat perubahan positif dalam komunitas

32



Apakah jenis kelamin anda?

Laki-laki

Perempuan
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Data Demografi Block Options

33



Tahun berapakah anda lahir? (YYYY)

34



Apakah status pernikahan anda?

Menikah

Belum menikah

Tidak menikah

Pernah menikah

35



Apakah pasangan anda dapat �nggal bersama anda di lokasi kerja anda saat ini?

Ya

Tidak

36



Apakah anda memiliki anak / anak-anak?

Ya

Tidak

37



Berapakah jumlah anak yang menjadi tanggung jawab anda?




















Display This Question:

If Apakah status pernikahan anda? Menikah Is Selected 

Condition: Ya Is Selected. Skip To: Berapakah jumlah anak yang menjadi ta....

Condition: Tidak Is Selected. Skip To: End of Block.
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Berapakah usia anak/anak-anak anda tersebut? (Jika <1 tahun, isilah 0)

Anak #1

Anak #2

Anak #3

Anak #4

Anak #5

Anak #6

Anak #7

Anak #8

Anak #9

Anak #10

39



Berapa banyakah anak anda di se�ap tahap di bawah ini? (Isilah 0 jika �dak ada)

Anak prasekolah

Usia sekolah

Tingkat universitas

Orang dewasa yang bekerja

Orang dewasa yang tidak

bekerja

40



Apakah anda pernah pindah tempat kerja karena kebutuhan sekolah anak anda?

Ya

Tidak

41



Kapankah anda pindah?

Segera setelah anak/anak-anak mulai sekolah

Ketika anak/anak-anak mulai sekolah menengah

Ketika anak/anak-anak mulai berkuliah

Latar Belakang Pedesaan/Terpencil Block Options












































Condition: Ya Is Selected. Skip To: Kapankah anda pindah?.

Condition: Tidak Is Selected. Skip To: End of Block.
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Apakah anda dilahirkan di daerah terpencil / sangat terpencil / pulau?

Ya

Tidak

43



Apakah nama propinsi tempat kelahiran anda?

44



Apakah nama kecamatan tempat kelahiran anda?

45



Apakah nama desa tempat kelahiran anda?

46



Apakah anda pernah �nggal di daerah pedesaan / terpencil / pulau sebelum memulai sekolah
kedokteran?

Ya

Tidak

47



Berapa lamakah anda �nggal di daerah pedesaan / terpencil / pulau sebelum memulai sekolah
kedokteran?

48



Pada tahap apakah dalam kehidupan anda, anda �nggal di daerah pedesaan / terpencil / pulau sebelum
memulai sekolah kedokteran? (tandai se�ap tahap yang sesuai)

Usia 0-5 tahun

Sekolah dasar

Sekolah menengah pertama

Sekolah menegah atas

Lainnya (sebutkan)
































Condition: Ya Is Selected. Skip To: Berapa lamakah anda tinggal di daerah....

Condition: Tidak Is Selected. Skip To: End of Block.
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Untuk alasan apakah anda �nggal di daerah pedesaan / terpencil / pulau sebelum memulai sekolah
kedokteran? (tandai se�ap alasan yang sesuai)

Daerah itu adalah tempat kelahiran saya

Daerah itu adalah kampung halaman saya

Orang tua saya mendapatkan tugas mereka di tempat itu

Alasan lain (harap tuliskan)

Add Block

Preferensi Lokasi dan Bidang Praktik di Masa Depan Block Options

50



Untuk lima tahun kedepan, dimanakah anda memilih menjalankan prak�k kedokteran anda?

Negara lain

Wilayah perkotaan Indonesia di luar Maluku

Wilayah pedesaan Indonesia di luar Maluku

Wilayah perkotaan di Provinsi Maluku

Wilayah Pedesaan di Provinsi Maluku

51



Untuk prak�k kedokteran anda di masa depan, bidang apakah yang menjadi pilihan anda?

Penyakit Dalam

Bedah

Kebidanan dan Kandungan

Pediatri

Emergency Medicine

Anestesi

Telinga Hidung dan Tenggorokan

Oftalmologi

Neurologi

Psikiatri

Patologi

Kesehatan Masyarakat

Praktek Umum

Dokter Keluarga

Pendidikan Kedokteran

Dermatovenerologi

Radiologi

Gizi Klinik

Biomedik

Farmakologi Klinik

Mikrobiologi Klinik

Parasitologi klinik

Undangan Tindak Lanjut Block Options
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Fase selanjutnya dari peneli�an ini akan fokus pada menjelaskan dan mengeksplorasi temuan data
kuan�ta�f. Berdasarkan informasi yang anda dibagikan pada survey ini, fase ini akan melibatkan Anda
berpar�sipasi dalam Diskusi Kelompok Fokus (FGD) atau Wawancara.
 
  
Jika Anda setuju untuk berpar�sipasi dalam FGD / wawancara �ndak lanjut, anda diminta untuk
memberikan rincian diri Anda di bawah ini agar peneli� dapat menghubungi Anda. Harap dicatat bahwa
informasi ini �dak akan digunakan untuk tujuan lain.

Nama

Nomor Telepon (termasuk kode

negara)

Alamat Email

Add Block

Undian Berhadiah Block Options

53



Anda telah mencapai akhir kuesioner.
Terima kasih telah berpar�sipasi dalam survei ini.
 
 Jika Anda setuju untuk berpar�sipasi dalam undian berhadiah, anda diminta untuk memberikan rincian
diri Anda pada isian di bawah ini agar peneli� dapat menghubungi Anda. Harap dicatat bahwa informasi
ini �dak akan digunakan untuk tujuan lain.

Perlu diketahui bahwa rincian kontak Anda �dak akan diselaraskan dengan respons survei Anda kapan
saja. Respons survei Anda akan tetap anonim.

Nama

Nomor Telepon

Alamat Email

Survey Termination Options...End of Survey

Qualtrics.com Contact Information Legal
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