
Lampiran 1. Panduan Wawancara Untuk Dinkes DIY

Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode responden: __

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan mempunyai

peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan mewujudkan pemenuhan hak

atas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Pemerintah mempunyai peran dan

tanggungjawab dalam menyediakan, membina dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa. Oleh karena itu saya

tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak kesehatan penderita

gangguan jiwa untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan

jiwa di DIY. Saya berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk

memberikan informasi masalah ini.

1. Berapa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di DIY?

2. Berapa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di DIY?

3. Berapa jumlah data penderita gangguan jiwa tahun terakhir di DIY?



4. Bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam hal ini dinas

kesehatan terhadap pelayanan kesehatan jiwa di DIY?

5. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa di lingkungan dinas kesehatan DIY?

6. Apakah ada produk hukum yang dibuat sebagai pelaksanaan Undang-Undang

Kesehatan Jiwa di pemerintah provinsi DIY?

7. Bagaimana upaya atau kegiatan untuk memenuhi hak masyarakat dalam upaya

pelayanan kesehatan jiwa?

8. Bagaimana anggaran atau sumber dana yang diperoleh dalam pelayanan

kesehatan jiwa di DIY?

9. Bagaimana pengawasan dan pembinaan terhadap semua fasilitas pelayanan

kesehatan dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan jiwa?

10. Apakah ada program khusus yang disiapkan oleh pemerintah terkait fasilitas

pelayanan kesehatan umum dalam menyediakan pelayanan kesehatan jiwa?

11. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan kesehatan

jiwa di DIY?



Lampiran 2. Panduan Wawancara Untuk Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode responden: __

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa rumah sakit mempunyai peran yang sangat penting dalam

meningkatkan dan mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita

gangguan jiwa. Rumah sakit mempunyai peran dan tanggungjawab dalam

menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu saya tertarik untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit

untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa. Saya

berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk memberikan infomasi

masalah ini.

1. Berapa jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat dalam satu tahun

terakhir?

2. Bagaimanan pelayanan dan penaganan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh

rumah sakit?



3. Bagaimana bentuk upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh

rumah sakit?

4. Bagaimana prosedur pelayanan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa

di rumah sakit ini?

5. Bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan, sarana/prasarana, obat-obatan atau

upaya pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit?

6. Bagaimana anggaran atau sumber dana yang diperoleh dalam pelayanan

kesehatan jiwa di rumah sakit?

7. Bagaimana peran pemerintah terhadap pembinaan dan pengawasan rumah

sakit dalam pelayanan kesehatan jiwa?

8. Apakah sudah mengetahui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang

Kesehatan jiwa yang mewajibkan rumah sakit menyediakan layanan kesehatan

jiwa?

9. Apakah ada kebijakan internal yang dikeluarkan oleh rumah sakit terkait

pelayanan kesehatan jiwa?

10. Apa faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelayanan

kesehatan jiwa di rumah sakit?



Lampiran 3. Panduan Wawancara Untuk RSUD Senopati Bantul

Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode responden: __

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa rumah sakit mempunyai peran yang sangat penting dalam

meningkatkan dan mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita

gangguan jiwa. Rumah sakit mempunyai peran dan tanggungjawab dalam

menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu saya tertarik untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit

untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa. Saya

berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk memberikan informasi

masalah ini.

1. Apakah rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan jiwa?

2. Apakah ada penderita gangguan jiwa yang pernah dirawat atau sedang dirawat

di rumah sakit?

3. Berapa jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat dalam satu tahun

terakhir di rumah sakit?



4. Sebagai rumah sakit umum apa yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan

terhadap penderita gangguan jiwa?

5. Bagaimana prosedur pelayanan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa

di rumah sakit ini?

6. Bagaimana bentuk upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh

rumah sakit?

7. Bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan, sarana/prasarana, obat-obatan atau

upaya pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit?

8. Bagaimana anggaran atau sumber dana yang diperoleh dalam pelayanan

kesehatan jiwa di rumah sakit?

9. Bagaimana peran pemerintah terhadap pembinaan dan pengawasan rumah

sakit dalam pelayanan kesehatan jiwa?

10. Apakah sudah mengetahui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang

Kesehatan jiwa yang mewajibkan rumah sakit menyediakan layanan kesehatan

jiwa?

11. Apakah ada kebijakan internal yang dikeluarkan oleh rumah sakit terkait

pelayanan kesehatan jiwa?

12. Apa faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelayanan

kesehatan jiwa di rumah sakit?



Lampiran 4. Panduan Wawancara Untuk Puskesmas Mergangsan

Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode responden: __

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa puskesmas mempunyai peran yang sangat penting dalam

meningkatkan dan mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita

gangguan jiwa. Puskesmas mempunyai peran dan tanggungjawab dalam

menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu saya tertarik untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk

mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa. Saya berharap

Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk memberikan informasi masalah ini.

1. Apakah puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan jiwa?

2. Apakah ada penderita gangguan jiwa yang pernah dirawat atau sedang dirawat

di puskesmas?

3. Berapa jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat dalam satu tahun

terakhir di puskesmas?



4. Sebagai puskesmas apa yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan terhadap

penderita gangguan jiwa?

5. Bagaimana prosedur pelayanan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa

di puskesmas ini?

6. Bagaimana bentuk upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh

puskesmas?

7. Bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan, sarana/prasarana, obat-obatan atau

upaya pelayanan kesehatan lainnya di puskesmas?

8. Bagaimana anggaran atau sumber dana yang diperoleh dalam pelayanan

kesehatan jiwa di puskesmas?

9. Bagaimana peran pemerintah terhadap pembinaan dan pengawasan puskesmas

dalam pelayanan kesehatan jiwa?

10. Apakah sudah mengetahui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang

Kesehatan jiwa yang mewajibkan puskesmas menyediakan layanan kesehatan

jiwa?

11. Apakah ada kebijakan internal yang dikeluarkan oleh puskesmas terkait

pelayanan kesehatan jiwa?

12. Apa faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelayanan

kesehatan jiwa di puskesmas?



Lampiran 5. Panduan Wawancara Untuk Keluarga Pasien

Pedoman Wawancara:

Tanggal _________________

Lokasi __________________

Waktu: dari _______ sampai _______

Kode responden: __

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama atas

kesehatan. Penderita gangguan jiwa berhak atas pelayanan kesehatan yang adil

dan merata melalui penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan

perbekalan kesehatan jiwa serta sarana prasarana lainnya. Oleh karena itu saya

tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak kesehatan penderita

gangguan jiwa untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan

jiwa. Saya berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk memberikan

informasi masalah ini.

1. Apakah keluarga pasien dilibatkan dalam pelayanan kesehatan jiwa yang

diberikan rumah sakit atau puskesmas?

2. Bagaimana prosedur pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh rumah

sakit atau puskesmas? Apakah hak dan kewajiban pasien dijelaskan oleh

tenaga kesehatan?



3. Apakah ada berkas yang diberikan pada keluarga sebelum pihak rumah sakit

atau puskesmas melakukan perawatan kesehatan jiwa pada anggota keluarga

yang mengalami gangguan jiwa?

4. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh rumah sakit

atau puskesmas?

5. Bagaimana biaya perawatan kesehatan jiwa di rumah sakit atau puskesmas?

Apakah ditanggung pribadi atau pemerintah?

6. Bagaimana dukungan yang diberikan terhadap anggota keluarga yang

mengalami gangguan jiwa?

7. Apa harapan keluarga terhadap program kesehatan jiwa dari pemerintah?



Lampiran Persetujuan Menjadi Narasumber/Responden

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya,

Nama :

Alamat :

Setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian tentang “Perlindungan Hak

Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah

Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

Tentang Kesehatan Jiwa”. Saya juga 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 dapat memahami untuk mengikuti prosedur penelitian ini

dengan baik dan tidak ada resiko yang perlu saya tanggung.

Saya bebas untuk menarik persetujuan 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 apapun.

Demikian persetujuan menjadi narasumber/responden saya buat dan

dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, Desember 2017

(……………………..)






































