
 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 7. Lembar Permohonan Menjadi Informan 

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN 

Kepada Yth : 
Calon Informan 
di 
 Tempat 
 
 Dengan hormat, 
 
Bersama surat ini, saya yang bernama : 
 
Nama  : Ni Made Karlina Sumiari Tangkas 
NIM   : 14. C2. 0074 
Pekerjaan  : Mahasiswa 

Program Studi : Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik 
Soegijapranata 

Alamat  : Semarang 
 
 Bermaksud memohon kepada informan agar berkenan 

memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

wawancara, dan informasi tersebut akan digunakan untuk melengkapi 

prosedur penelitian Tesis yang berjudul “Pengawasan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Dan Perlindungan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengaturan, 

pelaksanaan peraturan terkait pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan 

perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat serta mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut. 

 Peneliti menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan 

kerugian dalam keterlibatan informan dalam penelitian ini. Data dan 
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informasi dari informan akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk 

kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kesediannya, diucapkan 

terimakasih. 

 

      Semarang,        Juni 2017 

       Hormat saya, 

 

 

               Ni Made Karlina Sumiari Tangkas 
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LAMPIRAN 8. Informed Consent (Persetujuan) Menjadi Informan 

 

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Alamat : 

Menyatakan setuju untuk berpartisipasi menjadi informan dalam 

penelitian tentang “Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan 

Perlindungan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat”. 

 Demikian surat persetujuan menjadi informan ini saya buat 

untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

       Juni 2017 

 

 

 

          

(_________________________) 

  
 

KODE INFORMAN 
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LAMPIRAN 9. Panduan Wawancara 
(Untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng) 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Tanggal  : 

Lokasi : 

Kode Informan : 

 

Pertanyaan : 

A. Pertanyaan terkait Program Pelayanan Kesehatan Tradisional 

1. Kapan program pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten  Buleleng? 

2. Bagaimana program dinas kesehatan dalam rangka melakukan 

perlindungan hak atas kesehatan masyarakat yang menggunakan 

pelayanan kesehatan tradisional ? 

3. Apakah pernah ada pengaduan masyarakat terkait pelayanan 

kesehatan tradisional yang digunakan ? 

4. Apakah benar banyak pengobat atau penyehat tradiosional di 

Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar 

sesuai dengan apa yang pernah di beritakan dalam Harian Radar 

Bali tahun 2016 kemarin ? 

5. Bagaimana tanggapan mengenai kasus tersebut ? 

B. Pertanyaan terkait Pengaturan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Tradisional 

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris di Kabupaten Buleleng ? 
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2. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng secara khusus 

mengatur dan membuat kebijakan mengenai penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris di Kabupaten Buleleng ? 

3. Bagaimana dengan pembinaan yang dilakukan terhadap 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional? 

4. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh dinas 

kesehatan ? 

C. Pertanyaan terkait faktor yang mempengaruhi pengawasan dinas 

kesehatan 

1. Apakah ada faktor yang mempengaruhi terkait dengan peraturan 

pelayanan kesehatan tradisional seperti ketidakjelasan tentang 

peraturan atau peraturan tersebut kurang lengkap?  

2. Apakah hal tersebut kemudian menjadi hambatan ? Mengapa ? 

3. Apa sajakah faktor sosial yang juga mempengaruhi 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten 

Buleleng?  

4. Apakah hal tersebut bisa menjadi hambatan dalam melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggraan pelayanan kesehatan 

tradisional ? 

5. Apakah ada faktor yang dapat mendukung pelaksanaan 

pengawasan dinas terhadap penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional khususnya pelayanan kesehatan tradisional 

empiris ? Jika ada, apa saja faktor-faktor tersebut ? 
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LAMPIRAN 10. Panduan Wawancara 
(Untuk Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas 
Kesehatan Kabupaten Buleleng) 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Tanggal  : 

Lokasi : 

Kode Informan: 

 

Pertanyaan  : 

A. Pertanyaan Terkait Program Pelayanan Kesehatan Tradisional 

1. Program apa yang disiapkan oleh seksi pelayanan kesehatan 

tradisional dalam hal pelayanan kesehatan tradisional dibentuk 

sampai dengan saat ini? 

2. Operasional program tersebut seperti apa ? 

3. Aturan apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas teknis 

bagi seksi pelayanan kesehatan tradisional ? 

4. Pelaksanaan tugas teknis itu meliputi apa saja dan bagaimana 

operasionalnya ? 

B. Pertanyaan Terkait Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng  

5. Bagaimana teknik pengawasan yang dilakukan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris ? 

6. Apakah ada acuan di dalam melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris ? 

7. Apa saja yang diawasi dan bagaimana teknis pengawasannya ?  
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8. Apakah ada kunjungan berkala ke tempat penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris ? 

9. Apakah ada petugas khusus untuk mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris ? 

10. Bagaimana prosedur pendaftaran dan perizinan bagi penyehat 

tradisional yang ingin menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris ? 

11. Apakah para penyelenggara rutin memberikan laporan tentang 

kegiatan yang dilakukan dan bagaimana mekanisme pelaporan 

tersebut ? 

12. Bagaimana operasional program pembinaan terhadap 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris ? 

13. Apakah pernah ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat di 

dalam penggunaan pelayanan kesehatan tradisional empiris dan 

bagaimana menindaklanjutinya ? 

14. Bagaimana tindakan yang dilakukan agar hak sehat masyarakat 

terpenuhi? 

15. Apakah pernah ada pelanggaran dan bagaimana menindaklanjuti 

hal tersebut ?  

16. Apakah ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan 

pengawasan dan bagaimana cara mengendalikan dan mengatasi 

hambatan tersebut ? 
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LAMPIRAN 11. Panduan Wawancara 
(Untuk penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris) 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Tanggal  : 

Lokasi : 

Kode Informan : 

 

Pertanyaan : 

1. Kapan Saudara/Bapak/Ibu mulai melakukan usaha ini ? 

2. Apa yang Saudara/Bapak/Ibu tawarkan ? Jenisnya seperti apa ? 

3. Apakah klien yang berkunjung banyak atau tidak ? 

4. Umumnya apa keluhan yang sering dialami oleh klien 

Saudara/Bapak/ibu ? 

5. Prosedur mengobati yang Saudara/Bapak/Ibu berikan seperti apa ? 

6. Sebelum beroperasi apakah ada prosedur teknis yang dilakukan ? 

7. Keterampilan Saudara/Bapak/Ibu digunakan untuk klien didapat 

darimana ? 

8. Apakah menurut Saudara/Bapak/Ibu alat dan tempat yang ada sudah 

lengkap ? 

9. Apakah dalam melaksanakan pengobatan ini ada prosedur 

administrative seperti daftar, pencatatan identitas dan informasi atas 

pelayanan pengobatan yang akan diberikan ? 

10. Apakah pernah ada klien yang memberikan complaint terhadap 

pelayanan yang diberikan ? 
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11. Apakah Saudara/Bapak/Ibu melakukan atau membuat pelaporan rutin 

tentang kegiatan yang diberikan ? 

12. Apakah Saudara/Bapak/Ibu sulit dalam memperoleh surat izin dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ?  

13. Apakah Saudara/Bapak/Ibu mengetahui aturan mengenai pelayanan 

kesehatan tradisional ? 

14. Apakah Dinas Kesehatan pernah berkunjung ke tempat 

Saudara/Bapak/Ibu misal melakukan pemeriksaan? 

15. Apakah Saudara/Bapak/Ibu pernah diberikan teguran atau peringatan 

oleh Dinas Kesehatan ?  

16. Apakah Dinas Kesehatan pernah memberikan pembinaan seperti 

mengadakan pelatihan ? 
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LAMPIRAN 12. Panduan Wawancara 
(Untuk Klien Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris) 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Tanggal  : 

Lokasi : 

Kode Informan : 

 

Pertanyaan : 

1. Kapan Saudara/Bapak/Ibu mulai berobat ? Mengapa ? 

2. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan ? 

3. Sudah berapa kali Saudara/Bapak/Ibu berkunjung dan menggunakan 

pengobatan tersebut ?  

4. Mengapa Saudara/Bapak/Ibu berkunjung dan memutuskan 

menggunakan pengobatan tradisional ? 

5. Apa yang Saudara/Bapak/Ibu rasakan setelah mendapatkan 

pengobatan tradisional tersebut ?  

6. Bagaimana dengan obat yang diberikan apakah sesuai dengan 

harapan atau tidak ? 

7. Bagaimana dengan pembayarannya, apakah terjangkau atau tidak ?  

8. Apakah Saudara/Bapak/Ibu merasa nyaman, puas, dan yakin akan 

kualitas pelayanan yang diberikan ? 

9. Apakah Saudara/Bapak/Ibu pernah melaporkan keluhan terhadap 

pelayanan yang diberikan ? Bagaimana tindak lanjut yang diberikan ? 
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10. Menurut Saudara/Bapak/Ibu apakah penting untuk mengetahui bahwa 

pengobatan tradisional tersebut ada izinnya ? Mengapa ? 
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LAMPIRAN 13. Panduan Wawancara 
(Untuk Dinas Pariwisata) 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Tanggal  : 

Lokasi : 

Kode Informan : 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah ada peranan Dinas pariwisata dalam pengembangan 

pelayanan kesehatan tradisional seperti SPA ? 

2. Bagaimana koordinasi Dinas Pariwisata dengan Dinas Kesehatan 

terkait ijin atau rekomendasi usaha pariwisata SPA ? 

3. Bagaimana kepengurusan ijin atau rekomendasi usaha SPA ? 

4. Apakah Dinas Pariwisata ikut andil dalam pelaksanaan pengawasan 

usaha SPA ? 

5. Pengawasan dalam hal apa ? 

6. Apakah pernah ada komunikasi atau rencana terkait pembentukan tim 

terpadu dalam pelaksanaan pengawasan usaha SPA?  
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