
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



 
 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth:  

Calon Responden  

Di tempat  

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini:  

Nama   : Ratih Sukmo Widiastuti  

NIM   : 16.C2.0004 

Pekerjaan  : Mahasiswa Program Magister Hukum Kesehatan Unika 

Soegijapranata Semarang  

Bersama surat ini saya memohon kesedian saudara untuk menjadi responden dalam 

penelitian saya yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK 

IBU RUMAH TANGGA ATAS RISIKO TERTULARNYA HIV/AIDS DI KOTA 

SEMARANG”  

Sehubungan dengan itu agar saudara diharapkan untuk berkenan 

menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden penelitian serta 

memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan dalam wawancara ini. Pendapat 

saudara akan saya jaga kerahasiaan dan hanya diperlukan untuk kepentingan 

penelitian.  

Atas kesedian saudara saya ucapakan terima kasih.  

 

 

Semarang,                          2018  

    Hormat Saya  

 

 

          (Ratih Sukmo Widiastuti) 



 
 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

(Informed Cosent) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Umur   : 

Pekerjaan   : 

Alamat   : 

Menyatakan bersedia untuk berpartisipasi menjadi responden dalam 

penelitian yang dilakukan oleh : 

Nama  : Ratih Sukmo Widiastuti 

NIM  : 16.C2.0004 

Status : Mahasiswa Program Magister Hukum Kesehatan Universitas 

Katholik Soegijapranata 

Judul  : Perlindungan Hukum terhadap Hak Ibu Rumah Tangga Atas 

Risiko Tertularnya HIV/AIDS Di Kota Semarang 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan 

dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Semarang,   2018 

Responden 

 

 

(                                             

) 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN 

(Ibu rumah tangga yang positif HIV/AIDS) 

 

1. Apa yang ibu mengetahui tentang HIV/AIDS, jika iya dari mana? 

2. Apakah ibu mengetahui bahaya dari HIV/AIDS? 

3. Apakah ibu tahu bagaimana cara penularan dari HIV/AIDS? 

4. Apakah ibu tahu bagaiamana cara pencegahan dari HIV/AIDS? 

5. Apakah ibu sewaktu hamil pernah melakukan tes pemeriksaan HIV/AIDS? 

6. Sejak kapan ibu tertular virus HIV? 

Wawancara lebih mendalam setelah diketahui kapan mulai tertular 

HIV/AIDS 

7. Apa pekerjaan suami ibu? 

8. Apakah suami ibu mengetahui penyakit HIV/AIDS? 

9. Bagaimana sikap suami ibu terhadap penularan HIV/AIDS pada ibu? 

10. Apakah keluarga ibu mengetahui bila ibu tertular HIV/AIDS? Jika sudah 

bagaimana sikap keluarga ibu setelah mengetahui ibu tertular HIV/AIDS? 

11. Apakah ada pemaksaan dari suami untuk melakukan hubungan seksual? 

12. Apakah ibu mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang HIV/AIDS? 

13. Apakah ibu mengetahui bahwa seorang ibu berhak terbebas dari penyakit 

menular seksual (HIV/AIDS)? 

14. Apakah pernah ada sosialisasi baik dari Lembaga swadaya masyarakat 

maupun pemerintah tentang HIV/AIDS di lingkungan tempat tinggal ibu? 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN 

(Ibu rumah tangga yang negatif HIV/AIDS) 

 

1. Apa yang ibu mengetahui tentang HIV/AIDS, jika iya dari mana? 

2. Apakah ibu mengetahui bahaya dari HIV/AIDS? 

3. Apakah ibu tahu bagaimana cara penularan dari HIV/AIDS? 

4. Apakah ibu tahu bagaiamana cara pencegahan dari HIV/AIDS? 

5. Apakah ibu sewaktu hamil pernah melakukan tes pemeriksaan HIV/AIDS? 

6. Apa pekerjaan suami ibu? 

7. Apakah ibu tinggal bersama dengan suami? 

8. Apakah suami ibu mengetahui penyakit HIV/AIDS? 

9. Bagaimana sikap suami ibu terhadap penularan HIV/AIDS pada 

keluarganya? 

Wawancara lebih mendalam setelah diketahui sikap suami 

10. Apakah ada pemaksaan dari suami untuk melakukan hubungan seksual? 

11. Apakah ibu mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang HIV/AIDS? 

12. Apakah ibu mengetahui bahwa seorang ibu berhak terbebas dari penyakit 

menular seksual (HIV/AIDS)? 

13. Apakah pernah ada sosialisasi baik dari Lembaga swadaya masyarakat 

maupun pemerintah tentang HIV/AIDS di lingkungan tempat tinggal ibu? 

 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARA SUMBER 

(Yayasan Peduli Kasih) 

 

1. Apakah dari pihak LSM pernah melakukan sosialisasi tentang HIV/AIDS 

kepada Ibu Rumah Tangga? 

2. Jika pernah, wilayah mana saja yang sudah pernah diberikan sosialisasi? 

3. Apa saja tugas yang dilakukan oleh LSM terhadap penderita HIV/AIDS? 

4. Bagi penderita HIV/AIDS (Ibu Rumah Tangga), mereka tertular HIV/AIDS 

melalui apa? 

5. Apakah setelah positif tertular HIV/AIDS, penderita mendapat perlakuan 

diskrimanasi dari lingkungan tempat tinggalnya? 

6. Apakah LSM ini bekerjasam dengan pemerintah dalam menanggulangi 

kasus HIV/AIDS? 

7. Jika iya, apa yang seharusnya di lakukan pemerintah dalam menanggulangi 

penyebaran kasus HIV/AIDS? 

8. Menurut Anda, bagaimana strategi untuk meminimalkan penyebaran kasus 

HIV/AIDS? 

9. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penularan HIV/AIDS semakin 

meningkat di Kota Semarang? 

 

 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARA SUMBER 

(Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Komisi Penanggulangan AIDS) 

 

1. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi kepada perempuan (ibu) 

terkait HIV/AIDS? 

2. Jika pernah, wilayah mana saja yang sudah diberikan sosialisasi tentang 

HIV/AIDS? 

3. Bagamaina bentuk perlindungan tentang risiko penularan HIV/AIDS pada 

ibu rumah tangga ? 

4. Apakah cakupan tes pemeriksaan HIV/AIDS pada ibu hamil sudah 

memenuhi seluruh cakupan? 

5. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan tentang penanggulangan 

HIV/AIDS? 

6. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan tentang ibu berhak terhindar dari 

penyakit menular seksual (HIV/AIDS)? 

7. Dari kota/kab di Jawa Tengan Kota Semarang menempati peringkat pertama 

terkait penyakit HIV/AIDS, menurut Anda sebaiknya apa yang harus 

dilakukan pemerintah untuk menekan dan menanggulangi kasus 

HIV/AIDS? 

8. Apakah selama ini pemerintah ada hambatan dalam upaya penanggulangan 

HIV/AIDS? 

9. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penularan/penyebaran HIV/AIDS 

semakin meningkat di Kota Semarang? 

 

 


