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DAFTAR PERTANYAAN PEMANDU WAWANCARA DENGAN 

KEPALA PUSKESMAS KABUPATEN OKU TIMUR 

 

IDENTITAS : 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Alamat   : 

4. Pendidikan terakhir  : 

PERTANYAAN : 

1. Peskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama.  Apakah 

puskesmas ini sudah melakukan Skrinning Hipotiroid Kongenital (SHK)? 

Jika sudah bagaimana ? jikan belum mengapa  

2. Sejauh ini Apa saja atau bagaimana persiapan untuk pelaksanaan 

Skrinning Hipotiroid Kongnital (SHK) di puskesmas martapura ini ? 

3. Bagimana pembagian pelaksanaan program tersebut ? semisal, apakah 

dibuatkan tim khusus untuk melakukan SHK tersebut ? atau bagaimana ? 

4. Terkait tenaga kesehatan, siapa saja Tenga kesehatan yang dipersiapkan 

atau yang diperbolekan untuk melakukan SHK tersebut ? apakah tenaga 

kesehatan yang ada diruang/bagian ibu anak boleh melakukan semua ? 

5. Tenaga yang telah dipersiapkan tersebut apakah diberikan pelatihan 

sebelumnya untuk melakukan SHK ini ? 
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6. Bagaimana cara puskesmas mengatasi masalah saat pelaksanaan SHK, 

misal ketika pemeriksaan SHK berlangsung terdapat kesalahan dalam 

meneteskan sampel  darah pada kertas saring ?  

7. Bagaimana dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk bisa  

mendapatkan pemeriksaan SHK ini ? 

8. Bagaimana laboraturium dipuskesmas ini ? apakah sudah dilengkapi alat-

alatnya untuk melakukan uji hasil dari pemeriksaan SHK tersebut? 

9. Apakah pihak puskesmas sudah memberitahukan kepada masyarakat 

khususnya ibu yang sedang hamil dan memiliki anak terkait dengan 

Skrinning Hipotiroid Kongnital (SHK) ini ? 

10. Bagiamana respon yang diberikan oleh masyarakat tersebut ? sejauh ini 

sudah ada yang datang untuk melakukan pemeriksaan SHK ? 

11. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan SHK di puskesmas 

kabupaten martapura? 

12. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan SHK di puskesmas 

kabupaten martapura? 
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DAFTAR PERTANYAAN PEMANDU WAWANCARA DENGAN 

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OKU TIMUR 

 

IDENTITAS : 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Alamat   : 

4. Pendidikan terakhir  : 

PERTANYAAN : 

1. Kapan program Skrinning Hipotiroid Kongnital (SHK) ini mulai 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ? 

2. Apakah di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur ada peraturan internal 

terkait pelaksanaan SHK, misalnya seperti surat edaran, surat 

pemberitahuan dan lain lain? jika ya, seperti apa pengaturannya? 

3. Bagiamana dalam pengelolaan dan penyelenggaraan SHK di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama dan rujukan ? 

4. Apakah dibentuk tim koordinasi untuk perencanaan, implementasi, 

monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaran manajemen SHK ini?  

5. Bagaimana penyedian sumber daya manusia, sarana, prasarana serta 

pembiayaan dalam penyelenggaraan SHK ini ? 

6. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan SHK di puskesmas 

kabupaten martapura? 
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7. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan SHK di puskesmas 

kabupaten martapura? 
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DAFTAR PERTANYAAN PEMANDU WAWANCARA DENGAN 

KEPALA BAGIAN DI KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN OKU TIMUR 

 

IDENTITAS : 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Alamat   : 

4. Pendidikan terakhir  : 

PERTANYAAN : 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah OKU timur dalam mendukung 

program Skrinning Hipotiroid Kongenital untuk menjamin kesehatan anak? 

2. Apakah di Perintahan daerah OKU timur memiliki peraturan internal terkait 

dalam pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongnital (SHK)? 

3. Bagaimana isi peraturan internal nya tersebut ? 

4. Pelaksanaan SHK ini sesuai dengan Permenkes nomor 78 tahun 2014 atau 

mengacu pada peraturan yang lain? 
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DAFTAR PERTANYAAN PEMANDU WAWANCARA DENGAN PASIEN 

PUSKESMAS KABUPATEN MARTAPURA 

 

IDENTITAS : 

5. Nama   : 

6. Umur   : 

7. Alamat   : 

8. Pendidikan terakhir  : 

PERTANYAAN : 

1. Apakah ibu mengtahui tentang Skrinning Hipotiroid Kongenital (SHK) ? 

2. Apakah ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan SHK pada bayi ibu ketika 

lahir ?  

3. Apakah ibu mendapatkan informasi tentang penyakit tiroid pada anak ? 

4. Apakah ibu dan keluarga mendapatkan informasi tentang jika bayi harus 

melakukan pemeriksaan SHK sewaktu bayi lahir hingga berumur 2 sampai 3 

hari? 

Apakah ibu pernah mendapatkan sosialisasi semacam penyuluhan dari puskemas? 

 




