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LAMPIRAN 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BIDAN DIWILAYAH KERJA 

PUSKESMAS KEC. LAKUDO KAB. BUTON TENGAH 

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 

sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara mendalam.  

A. Biodata Responden 

Nama  : 

Pendidikan : 

Jabatan  : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apa saja tupoksi bidan dalam pelayanan kebidanan dipuskesmas ? 

2. Dalam menjalankan praktik kebidanan mengacu pada Permenkes 

Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan dan Kode etik kebidanan. Apakah dalam menjalankan 

praktek selama ini, dalam penanganan medis, ibu selalu mengacu 

kepada aturan dan kode etik di atas ? 

3. Apa kendala-kendala bidan dalam memberikan asuhan kebidanan 

dimasyarakat? 

4. Bagaimana tindakan/langkah-langkah  bidan dalam menangani 

pasien/keluarga pasien yang tidak mau dirujuk ? 
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5. Siapa yang lebih mendominasi pengambilan keputusan untuk 

merujuk pasien bila terjadi kegawat daruratan ? 

6. Bagaimana upaya bidan dalam meningkatkan kinerja agar terhindar 

dari pelanggaran etik dimasyarakat ? 

7. Sejauh mana bidan menngetahui resiko pelanggaran etik yang bisa 

terjadi dalam masyarakat ? 

8. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh seorang bidan jika suatu 

saat terjadi kesalahan dalam memberikan asuhan kebidanan ? 

9. Sejauh mana seorang bidan memahami kode etik profesi 

kebidanan ? 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PASIEN KEBIDANAN DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS KEC. LAKUDO KAB. BUTON TENGAH 

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 

sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara mendalam.  

A. Biodata Responden 

Nama  : 

Pendidikan : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Menurut anda, bagaimana kinerja bidan sebagai tenaga 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kebidanan 

dipuskesmas? 

2. Apakah bidan sebagai tenaga kesehatan dipuskesmas 

memberikan penjelasan terlebih dahulu pada pasien atau keluarga 

pasien sebelum memberikan tindakan/asuhan ? 

3. Apakah bidan sebagai tenaga kesehatan memberikan dorongan 

moril/semangat kepada pasien agar terjalin hubungan saling 

percaya antara pasien dan bidan ? 

4. Apakah bidan sebagai tenaga kesehatan cekatan dalam 

menberikan tindakan/asuhan jika melihat pasien memerlukan 

pertolongan? 

5. Apakah bidan sebagai tenaga kesehatan selalu memiliki inisiatif 

atau solusi atas adanya keluhan yang dirasakan pasien dalam 

perawatan ? 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DOKTER DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS KEC. LAKUDO KAB. BUTON TENGAH 

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 

sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara mendalam.  

A. Biodata Responden 

Nama  : 

Pendidikan : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah dokter tahu dan mengerti pada tugas pokok dan fungsinya 

pada pelayanan maternal di puskesmas 

2. Bagaimana peran dokter bila terjadi kegawat daruratan medis 

dalam pertolongan yang dilakukan bidan pada pasien ? 

3. Apakah terdapat perbedaan kewenangan antara dokter dan bidan 

dalam pelayanan maternal (ANC/INC/PNC) dalam SOP di 

Puskesmas 

4. Menurut dokter apakah UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran 

secara spesifik mengatur kewenangan dokter pada pelayanan maternal 

di puskesmas 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA PUSESMAS  DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS KEC. LAKUDO KAB. BUTON TENGAH 

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 

sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara mendalam.  

A. Biodata Responden 

Nama  : 

Pendidikan : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Selama anda menjabat sebagai kepala puskesmas, apakah 

pernah salah satu bidan di puskesmas ini melakukan kesalahan 

dalam memberikan pelayanan kebidanan ? 

2. Bagaimana sikap anda sebagai kepala puskesmas ketika ada 

salah satu bidan yang terjerat masalah hukum, karena di anggap 

tidak procedural dalam mengambil tindakan medis? 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KETUA ORGANISASI PROFESI 

BIDAN (IBI) KEC. LAKUDO KAB. BUTON TENGAH 

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 

sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara mendalam.  

A. Biodata Responden 

Nama  : 

Pendidikan : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. IBI adalah organisasi dari profesi bidan di Indonesia. 

Bagaimanakah  peran IBI dalam penyelenggaraan praktik 

kebidanan selama ini?  

2. Dalam menjalankan praktik kebidanan mengacu pada Permenkes 

Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan dan Kode etik kebidanan. Apakah dalam 

menjalankan praktek selama ini, dalam penanganan medis, ibu 

selalu mengacu kepada aturan dan kode etik di atas…? 

3. Apakah IBI memberikan sosialisasi tentang isi Permenkes Nomor 

1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

dan Kode etik kebidanan?  

4. Jika terjadi sesuatu keadaan yang mendesak, yang 

mengharuskan bidan bertindak di luar dari aturan di atas, apa 

konsekuensi hukum? 

5. Bagaimana cara pengawasan IBI kepada bidan? 
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6. Apa bentuk pembinaan IBI bagi bidan yang tidak melakukan 

tugasnya dalam penyelenggaraan praktik kebidanan?  

7. siapa yang melakukan pembinaan?  

8. bagaimana tindakan IBI selanjutnya apabila bidan yang dibina 

masih tidak melakukan tugasnya dengan baik?  

9. Apakah menurut ibu, bidan saat ini telah mendapatkan 

perlindungan hukum cukup? 

10. Apa yang ibu harapkan, agar profesi bidan bisa memberikan 

pelayanan yang komprehensif? 

11. Apa saja hambatan bidan dan ibi dalam menghadapi masalah 

hukum dan etik; 

12. Seorang bidan mendapat masalah dalam melakukan tindakan 

medis, karena dianggap telah melanggar hukum dan kode etik, 

bagaimanakah pembelaan seorang bidan tersebut? 

13. Apa hukuman  berat bagi bidan tersebut ? 

14. Apakah bidan masih bisa di ijinkan untuk berpraktek? 

 

 

 


