
Lampiran 1. Informed Consent

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN
Kepada:
Calon Informan
Di Tempat
Dengan hormat,

Bersama surat ini saya sampaikan bahwa saya yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudah Khusnul Khotimah

NIM : 13.93.0064

Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister Hukum

Kesehatan

Alamat : RT 04/RW 02 Desa Kragan Kec. Kragan Kab.

Rembang

Bermaksud meminta ijin untuk bersedia memberikan informasi melalui

metode wawancara guna melengkapi prosedur riset/studi berjudul “Peran

IBI dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bidan

Praktik Mandiri dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”. Peneliti menjamin

keterlibatan informan dalam penelitian ini, penelitian ini tidak akan

menimbulkan dampak yang merugikan dan kerahasiaan semua informasi

akan dijaga dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan

penelitian. Hal lain yang belum jelas menyangkut penelitian ini dapat

ditanyakan langsung oleh informan, dan akan dijawab peneliti secara

lisan, jujur, dan lengkap. Segala bentuk ketidaknyamanan informan

selama penelitian berlangsung dapat diutarakan kepada peneliti, dan

dapat mengundurkan diri sebagai informan ketika penelitian masih

berlangsung. Atas perhatian dan kesediaannya menjadi informan, peneliti

ucapkan terima kasih.

Hari/Tanggal:____________

Hormat saya,



PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya, nama:_____________________;

alamat:_____________________, setuju untuk berpartisipasi di dalam

riset/studi kualitatif mengenai “Peran IBI dalam Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan Kewenangan Bidan Praktik Mandiri dan Perlindungan

Hukum Bagi Pasien“

Saya mungkin akan mengajukan pertanyaan  mengenai prosedur

dan tindakan yang akan dilakukan selama proses penelitian dan

pertanyaan saya harus dijawab dengan jujur dan lengkap. Sehingga saya

sadar bahwa telah bertanya dan mendapatkan penjelasan terkait

riset/studi ini dari peneliti. Kemudian saya akan sadar untuk mengikuti

prosedur penelitian ini dengan baik, dengan tidak ada resiko yang perlu

saya tanggung.

Saya bebas untuk menarik persetujuan ini dan menghentikan

partisipasi saya dalam studi riset setiap saat dan keputusan ini tidak akan

mengakibatkan sesuatu pada saya.

Saya paham bahwa respon saya akan tetap dijaga kerahasiaannya

dan tidak dikaitkan kepada saya dengan cara apa pun.

__________________ ______________________ __________
Nama dan nomor telepon Tanda tangan informan Tanggal
peneliti

Kode informan:



Lampiran 2. Panduan Wawancara (untuk ketua IBI)
Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode Informan: __

Naskah pengantar wawancara :
Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai

peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai

ketua IBI cabang Kabupaten Rembang tentu sangat berperan dalam

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana peran IBI

terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik

mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Saya

berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

1. Dimanakah wilayah kerja organisasi IBI cabang kabupaten rembang?

2. Bagaimana struktur organisasi IBI cabang kabupaten rembang?

Terdiri dari apa saja?

3. Apa saja tugas dari masing-masing anggota dalam struktur organisasi

IBI?

4. Berapakah jumlah seluruh anggota IBI cabang kabupaten rembang?

5. Berapakah jumlah bidan praktik mandiri di kabupaten rembang?

6. Bagaimanakah penyebaran bidan praktik mandiri tiap ranting?

7. Bagaimana gambaran pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri

secara keseluruhan?

8. Adakah peraturan internal organisasi yang dijadikan landasan oleh

para anggota dalam menjalankan praktik bidan mandiri?



9. Adakah peraturan internal organisasi yang dijadikan landasan

pembinaan dan pengawasan bidan dalam menjalankan praktik

mandiri?

10. Apa saja bentuk pembinaan oleh IBI kepada anggota?

11. Apakah kegiatan pembinaan tersebut terprogram secara berkala,

seperti pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan?

12. Apa saja bentuk pengawasan IBI kepada anggota?

13. Apakah kegiatan pengawasan tersebut terprogram secara berkala,

seperti kunjungan/sidak ke bidan praktik mandiri?

14. Bagaimana respon anggota terhadap program dari IBI terkait

pembinaan dan pengawasan?

15. Bagaimana laporan terkait pembinaan dan pengawasan dilaporkan

oleh IBI? Kepada siapa laporan tersebut diberikan?

16. Apakah dalam pembinaan dan pengawasan melibatkan dinas

kesehatan?

17. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala saat melakukan

pengawasan oleh IBI kepada bidan praktik mandiri?



Lampiran 3. Panduan Wawancara (untuk wakil ketua I bidang hukum)
Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode Informan: __

Naskah pengantar wawancara :
Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai

peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai

wakil ketua I bidang hukum tentu mempunyai peran dalam pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri dari segi hukum

kebidanan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana

peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan

bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien.

Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan

masalah ini.

1. Apa saja tugas dari wakil ketua I bidang hukum?

2. Bagaimana hubungan antara masing-masing anggota dalam

organisasi utamanya wakil ketua I bidang hukum kepada anggota?

3. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban wakil ketua I bidang

hukum kepada ketua IBI?

4. Bagaimana peran pembinaan dan pengawasan oleh wakil ketua I

bidang hukum kepada anggota?

5. Apa saja bentuk pembinaan oleh wakil ketua I bidang hukum?

6. Bagaimana pembinaan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan

secara berkala oleh wakil ketua I bidang hukum?

7. Apa saja bentuk pengawasan oleh wakil ketua I bidang hukum?



8. Bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan

secara berkala oleh wakil ketua I bidang hukum?

9. Bagaimana respon para anggota terhadap pembinaan dan

pengawasan oleh wakil ketua I bidang hukum?

10. Bagaimana sistem laporan oleh wakil ketua I bidang hukum? Kepada

siapa laporan tersebut diberikan?

11. Apa saja kendala selama menjabat sebagai wakil ketua I bidang

hukum dalam pengawasan kepada BPM?



Lampiran 4. Panduan Wawancara (untuk wakil ketua II bidang
pelayanan)

Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode Informan: __

Naskah pengantar wawancara :
Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai

peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai

wakil ketua I bidang pelayanan tentu mempunyai peran dalam pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri dari segi

pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui

bagaimana peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan

kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan

hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk

mendiskusikan masalah ini.

1. Apa saja tugas dari wakil ketua II bidang pelayanan?

2. Bagaimana hubungan antara masing-masing anggota dalam

organisasi utamanya wakil ketua I bidang pelayanan kepada anggota?

3. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban wakil ketua II bidang

pelayanan kepada ketua IBI?

4. Apa saja bentuk pembinaan oleh wakil ketua II bidang pelayanan?

5. Bagaimana pembinaan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan

secara berkala oleh wakil ketua II bidang pelayanan?

6. Apa saja bentuk pengawasan oleh wakil ketua II bidang pelayanan?



7. Bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan

secara berkala oleh wakil ketua II bidang pelayanan?

8. Bagaimana respon para anggota terhadap pembinaan dan

pengawasan oleh wakil ketua II bidang pelayanan?

9. Bagaimana sistem laporan oleh wakil ketua II bidang pelayanan?

Kepada siapa laporan tersebut diberikan?

10. Apa saja kendala selama menjabat sebagai wakil ketua II bidang

pelayanan dalam pengawasan kepada BPM?



Lampiran 5. Panduan Wawancara (untuk Bagian Majelis
Pertimbangan Etik Bidan)

Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode Informan: __

Naskah pengantar wawancara :
Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai

peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai

majelis pertimbangan etik bidan tentu mempunyai peran dalam

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri

dari etika kebidanan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui

bagaimana peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan

kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan

hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk

mendiskusikan masalah ini.

1. Apa saja tugas dari majelis pertimbangan etik bidan?

2. Bagaimana hubungan antara masing-masing anggota dalam

organisasi utamanya majelis pertimbangan etik kepada anggota?

3. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban mejelis

pertimbangan etik bidan kepada ketua IBI?

4. Apa saja bentuk pembinaan oleh majelis pertimbangan etik bidan?

5. Bagaimana pembinaan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan

secara berkala oleh majelis pertimbangan etik bidan?

6. Apa saja bentuk pengawasan oleh majelis pertimbangan etik bidan?



7. Bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan

secara berkala oleh majelis pertimbangan etik bidan?

8. Bagaimana respon para anggota terhadap pembinaan dan

pengawasan oleh majelis pertimbangan etik bidan?

9. Bagaimana sistem laporan oleh majelis pertimbangan etik bidan?

Kepada siapa laporan tersebut diberikan?

10. Apa saja kendala selama menjabat sebagai majelis pertimbangan etik

bidan dalam pengawasan BPM?



Lampiran 6. Panduan Wawancara (untuk Bidan Praktik Mandiri)
Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode Informan: __

Naskah pengantar wawancara :
Saya memahami bahwa profesi bidan sebagai tenaga kesehatan

merupakan sesuatu hal yang membanggakan dan menarik bagi kita.

Untuk menjaga mutu pelayanan kebidanan, tentu diperlukan pengawasan

dan pembinaan oleh organisasi profesi bidan. Oleh karena itu, saya

tertarik untuk mengetahui bagaimana peran IBI terhadap pengawasan

terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk

mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat

meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

1. Apakah Anda terdaftar menjadi salah satu anggota IBI? Sudah berapa

lama Anda menjadi anggota IBI?

2. Sudah berapa lama Anda mendirikan BPM ini?

3. Dimana saja daerah yang menjadi cakupan pelayanan yang Anda

berikan?

4. Sejak kapan SIPB diperoleh? Sampai kapan masa berlakunya?

5. Bagaimanakah prosedur mengurus praktik bidan mandiri?

6. Menurut Anda, landasan praktik bidan mandiri yang diatur di

permenkes 1464 tahun 2010, apakah sudah sesuai dengan

kompetensi bidan? Bagaimana tanggapan Anda?

7. Apakah Anda memahami Permenkes 1464 tahun 2010? Apa saja

isinya?



8. Bagaimana pelaksanaan permenkes 1464 tahun 2010 dalam praktik

bidan mandiri yang Anda dirikan?

9. Apa saja yang Saudara ketahui tentang unsur pengawasan dalam

permenkes 1464 tahun 2010?

10. Apakah IBI melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bidan

praktik mandiri?

11. Apakah Anda mengikuti setiap kegiatan dari IBI? Apa saja kegiatan

yang diselenggarakan oleh IBI?

12. Apa saja bentuk pembinaan oleh IBI kepada anggota?

13. Bagaimana IBI melakukan pembinaan? Apakah IBI melakukan

pertemuan secara periodik, misalnya pelatihan, seminar, sosialisasi

peraturan terbaru?

14. Apa saja bentuk pengawasan oleh IBI kepada anggota?

15. Bagaimana IBI melakukan pengawasan? Apakah dilakukan secara

berkala, pengawasan dengan sidak/kunjungan ke setiap BPM?

16. Apakah IBI membuat laporan periodik/bulanan terkait pembinaan dan

pengawasan? Kepada siapa laporan tersebut dilaporkan?

17. Apakah diperlukan peran dari dinkes dalam pembinaan dan

pengawasan kepada bidan praktik mandiri?

18. Apa harapan Anda untuk sesama profesi bidan, organisasi IBI, dinas

kesehatan, serta pemerintah?
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