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Lampiran 6

LEMBAR PERSETUJUAN

Saya (inisial) yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ...................................

Umur : ..................................

Alamat : ...................................

Bersedia untuk menjadi responden penelitian yang berjudul

“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai

Konsumen Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri

Di Kota Semarang” dari penelitian yang dilakukan oleh :

Nama :Kuswardani

NIM :13.93.0042

Status : Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Konsentrasi

Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

Saya akan memberikan informasi yang sejujurnya sesuai dengan

kondisi saya berdasarkan kebutuhan penelitian tersebut, dan saya telah

diberikan penjelasan bahwa pernyataan ataupun hasil yang didapatkan

bersifat suka rela, tanpa paksaan, serta hanya digunakan untuk

kepentingan penelitian.

Semarang,……………………2016

Responden

(……………………………)
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Lampiran 7

PENGANTAR
Dengan hormat,

Dengan ini saya :

Nama : Kuswardani

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum

Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang.

Alamat : Desa Banjarsari RT 05 RW 05 No. 06 Kec. Gajah Kab.

Demak.

No. HP : 0856 4066 4661

Dalam rangka penulisan tesis yang berjudul “Pelaksanaan

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dan

Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang”.

Peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk bersedia dilakukan wawancara

terkait dengan pelaksanaan pelayanan fisioterapi mandiri di daerah

Semarang. Kegiatan ini hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu

pengetahuan dan penelitian saja.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya peneliti ucapkan terima

kasih.

Hormat kami

Penulis

Kuswardani
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Lampiran 8

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN FISIOTERAPI
MANDIRI
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen

Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota

Semarang.

Tanggal pengambilan data :

Identitas Responden : Fisioterapi Mandiri

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp :

PERTANYAAN TERBUKA

1. Sudah berapa lama anda melakukan praktik sebagai fisioterapi
mandiri di kota Semarang?

2. Praktik fisioterapi mandiri yang anda jalani adalah (x)
a) Fisioterapi mandiri di Tempat Praktik
b) Fisioterapi mandiri home care
c) Fisioterapi mandiri di Tempat Praktik maupun home care
3. Sudahkah tempat praktik fisioterapi mandiri berizin resmi ?

Bagaimana cara memproses izin tempat praktik fisioterapi mandiri ?
4. Surat izin fisioterapi yang di miliki (√)

a) STRF  (.....) berakhir tahun.....
b) SIPF   (.....) berakhir tahun.....
c) SIKF   (.....) berakhir tahun.....

5. Tahukah anda perbedaan antara kegunaan STRF, SIPF, dan SIKF ?
6. Sudahkah anda melakukan inform consent kepada pasien selama

melakukan proses pelayanan fisioterapi mandiri ?
7. Apakah bentuk inform consent yang anda lakukan dibuat tertulis atau

lesan ?
8. Sudahkah anda menyelenggarakan rekam medis selama melakukan

proses pelayanan fisioterapi mandiri ?
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9. Apakah rekam medis yang anda lakukan dibuat tertulis atau
elektronik?

Apakah mencakup hal di bawah ini ? (√)
a. Identitas pasien (.....)
b. Tanggal dan waktu (......)
c. Anamnesis keluhan dan riwayat penyakit (......)
d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik (......)
e. Diagnosis (......)
f. Rencana penatalaksanaan (.......)
g. Tindakan yang dilakukan (.......)
h. Persetujuan tindakan (.......)
i. Catatan observasi klinis (.......)
j. Nama dan tanda tangan fisioterapis yang melakukan pelayanan

(.......)
10. Setelah melakukan pelayanan apakah fisioterapis selalu mencatat nya

didalam rekam medis ?
Apakah setiap selesai menulis selalu dibubuhi nama, waktu dan tanda

tangan ?
11. Sudahkah anda melakukan Pelayanan Fisioterapi Mandiri sesuai

dengan kewenangan fisioterapi yang tercantum di pasal 6 PMK No. 80
tahun 2013 yaitu :
a) Asessmen fisioterapi meliputi pemeriksaan dan evaluasi (.......)
b) Diagnosis fisioterapi (.......)
c) Perencanaan intervensi fifioterapi (.......)
d) intervensi fifioterapi (.......)
e) evaluasi/re-evaluasi/re –assesmen/revisi (.......)

12. Selama anda menjadi fisioterapi mandiri pernakah mendapatkan
komplain atau keluhan dari pasien akibat dari pelayanan yang anda
berikan ?

Berikan contoh....
13. Tahukah anda tentang hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen

jasa pelayanan fisioterapi mandiri?
Berikan contoh :
14. Tahukah anda tentang hak dan kewajiban fisioterapis sebagai

pemberi jasa pelayanan fisioterapi mandiri ?
Berikan contoh :
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15. Tahukah anda tentang sanksi bagi tenaga kesehatan yang melakukan
tindakan yang merugikan atau kelalaian ke pada pasien saat proses
pelayanan fisioterapi ?

16. Tahukah anda bila pasien memiliki hak untuk menuntut fisioterapis
secara hukum bila diagap lalai ?

17. Apa yang anda ketahui mengenai perlindungan hukum ?
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Lampiran 9

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN PASIEN
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen

Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota

Semarang.

Tanggal pengambilan data :

Identitas Responden : Pasien

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp :

PERTANYAAN TERBUKA

1. Sudah berapa kali anda datang untuk terapi di tempat praktik
fisioterapi mandiri ini ?

2. Lulusan apakah fisiterapis yang menangani kasus penyakit anda ? (
√ )
a. D 3 Fisioterapi  (.....)
b. D 4 Fisioterapi  (.....)
c. S 1 Fisioterapi  (.....)
d. Tidak tahu        (.....)

3. Apakah dilakukan penjelasan sebelum dilakukan pelayanan
fisioterapi mandiri?
seperti halnya :
a. Sudahkah di jelaskan tujuan terapi kepada anda sebagai pasien

?
b. Sudahkah di jelaskan rencana terapi apa saja yang akan anda

jalani ?
c. Sudahkah di jelaskan seperti apa proses terapi yang akan pasien

jalani ?
4. Sebelum melakukan pelayanan fisioterapi mandiri apakah fisioterapis

meminta pernyataan persetujuan anda ?
Pernyataan tersebut secara lesan atau tertulis ?
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5. Selama proses terapi apakah dilakukan pertanyaan yang dicatat atau
didokumentasi secara tertulis atau elektronik oleh fisioterapis ?
Apakah pertanyaan tersebut mencakup hal di bawah ini ? ( √ )
a. Ditanya identitas pasien (.....)
b. Tanggal dan waktu terapi (......)
c. Pernyataan keluhan dan riwayat penyakit (......)
d. Diagnosis (......)
e. Rencana penatalaksanaan (.......)
k. Tindakan yang dilakukan (.......)
l. Persetujuan tindakan (.......)

6. Tahukah anda tentang hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen
jasa pelayanan fisioterapi mandiri ?
Berikan contoh :

7. Tahukah anda tentang hak dan kewajiban fisioterapis sebagai
pemberi jasa pelayanan fisioterapi mandiri ?
Berikan contoh :

8. Adakah keluhan selama menjalani terapi di fisioterapi mandiri di sini
?
Seperti halnya : ( √ )
a. Luka bakar atau kulit melepuh (.......)
b. Setelah proses terapi keluhan semakin bertambah (.......)
c. Lainya : ......

9. Tahukah anda tentang sanksi bagi tenaga kesehatan yang
melakukan tindakan yang merugikan atau kelalaian ke pada pasien
saat proses pelayanan fisioterapi ?

10. Tahukah anda bila pasien memiliki hak untuk menuntut fisioterapis
secara hukum bila diagap lalai ?

11. Apa yang anda ketahui mengenai perlindungan hukum bagi pasien ?
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Lampiran 10

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen

Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota

Semarang.

Tanggal pengambilan data : 27 Juli 2016

Identitas Responden : Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang ( di

wakilkan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan )

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp :

PERTANYAAN TERBUKA

1. Sepengetahuan Dinas Kesehatan Kota Semarang ada berapakah
Fisioterapi Mandiri yang membuka pelayanan praktik kesehatan di
kota Semarang ?
Jawab : .....

2. Sepengetahuan Dinas Kesehatan Kota Semarang ada berapakah
Fisioterapi Mandiri yang melakukan pelayanan kesehatan di kota
Semarang selain yang membuka tempat praktik ?
Jawab : ........

3. Seperti apakah proses kepengurusan untuk mendapatkan SIPF dan
SIKF ?
Jawab : ........

4. Seperti apakah proses kepengurusan izin untuk membuka tempat
praktik pelayanan kesehatan bagi fisioterapi mandiri ?
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Jawab : ..........

5. Apakah dinkes tahu berapa jumlah fisioterapi yang berkompetensi

atau memiliki STR (Surat Tanda Registrasi ) di Semarang ini ?

Jawab : ..........

6. Apakah Dinas Kesehatan Kota Semarang tahu berapa jumlah

fisioterapi yang memiliki SIPF (Surat Izin Praktik Fisioterapi) di

Semarang ?

Jawab : ..........

7. Tahukah Dinas Kesehatan Kota Semarang mengenai aturan Praktik

Fisioterapi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar

Pelayanan Fisioterapi ?

Jawab : ..........

8. Bagaimanakah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Semarang bagi

fisioterapi yang belum memiliki SIPF tapi berprofesi sebagai

Fisioterapi Mandiri dengan mendirikan Klinik atau melakukan Home

Care kerumah pasien ?

Jawab : ..........

9. Kewenangan apa saja yang dapat Dinas Kesehatan Kota Semarang

lakukan bila ada kejadian malpraktik atau kelalaian yang di lakukan

oleh Fisioterapi Mandiri ?

Jawab : ..........
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Lampiran 11

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KETUA IKATAN FISIOTERAPI
INDONESIA CABANG KOTA SEMARANG
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen

Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota

Semarang.

Tanggal pengambilan data :

Tempat :

Waktu :

PERTANYAAN TERBUKA

1. Berapa jumlah Fisioterapi Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang ?

2. Berapa jumlah Fisioterapi Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang yang memiliki STR ?

3. Berapa jumlah Fisioterapi Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang yang memiliki SIPF ?

4. Berapa jumlah Fisioterapis yang berprofesi sebagai Fisioterapi

Mandiri di Semarang ?

5. Berapa jumlah Fisioterapi di Semarang yang membuka pelayanan

praktik fisioterapi ? Bisa minta datanya ?

6. Berapa jumlah Fisioterapi di Semarang yang melakukan home care

ke rumah pasien ? Bisa minta datanya ?

7. Bagaimanakah kebijakan atau syarat – syarat pemerintah mengenai

pendirian tempat pelayanan praktik fisioterapi di Semarang ?

Seperti apakah proses pendiriannya ?

8. Bagaimanakah kebijakan Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang bagi fisioterapi yang belum memiliki SIPF tapi berprofesi

sebagai Fisioterapi Mandiri dengan membuka temapat pelayanan

praktik fisioterapi, membuka pelayanan praktik fisioterapi tanpa plang
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nama (tanda pengenal) atau melakukan home care kerumah pasien

?

9. Kewenangan apa saja yang dapat Ikatan Fisioterapis Indonesia

cabang kota Semarang lakukan bila ada kejadian malpraktik atau

kelalaian yang di lakukan oleh Fisioterapi Mandiri ?

10. Bagaimana cara Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis dan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015

Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi ?

11. Sudahkah Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang

mewajibkan anggotanya yang berprofesi sebagai Fisioterapi Mandiri

untuk melakukan inform consent dan Rekam Medis saat pelayanan

ke pasien ?

12. Adakah sanksi bagi fisioterapi mandiri yang tidak melakukan inform

consent dan/atau rekam medis bagi Fisioterapi Mandiri ?
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Lampiran 12

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK AHLI
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen

Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota

Semarang.

Tanggal pengambilan data :

Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp :

PERTANYAAN TERBUKA

1. Tahu anda berapa jumlah Fisioterapi Ikatan Fisioterapis Indonesia

cabang kota Semarang ?

2. Apa bedanya STRF, SIPF, dan SIKF ?

3. Siapah yang berhak mendapatkan SIPF dan SIKF ?

4. Menurut anda seperti apakah pelaksanaan fisioterapi mandiri di kota

semarang ?

5. Menurut anda bagaimana kinerja Dinas Kota Semarang dan Ikatan

Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang dalam mengawasi

fisioterapi mandiri ?

6. Menurut anda bagaimanakah kebijakan Ikatan Fisioterapis Indonesia

cabang kota Semarang bagi fisioterapi yang belum memiliki SIPF tapi

berprofesi sebagai Fisioterapi Mandiri dengan membuka temapat

pelayanan praktik fisioterapi, membuka pelayanan praktik fisioterapi

tanpa plang nama (tanda pengenal) atau melakukan home care

kerumah pasien ?
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7. Menurut anda kewenangan apa saja yang dapat Ikatan Fisioterapis

Indonesia cabang kota Semarang lakukan bila ada kejadian

malpraktik atau kelalaian yang di lakukan oleh Fisioterapi Mandiri ?

8. Menurut anda bagaimana cara Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang

kota Semarang melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis dan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang

Standar Pelayanan Fisioterapi ?

9. Menurut anda sudahkah Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang mewajibkan anggotanya yang berprofesi sebagai

Fisioterapi Mandiri untuk melakukan inform consent dan Rekam Medis

saat pelayanan ke pasien ?

10. Menurut anda sanksi apa yang tepat bagi fisioterapi mandiri yang

tidak melakukan inform consent dan/atau rekam medis bagi Fisioterapi

Mandiri ?

11. Menurut anda seperti apa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan

fisioterapi mandiri di kota Semarang ?




