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Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

Peraturan kepala BKKBN No 72 tentang Organisasi dan tata kerja BKKBN 

Keputusan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

Perda No. 5 tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Prov. Jateng 

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 92 tahun 2008 tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Perda No 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten 

Semarang 

Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Kabupaten Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERMOHONAN SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN  

 

Kepada Yth: 

Sdri. Calon responden penelitian 

Dengan hormat 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Tuti Iriani Polisiana 

NIM   : 16.C2.0063 

 

Adalah mahasiswa Magister Hukum Unika Soegijapranata Semarang. Saat ini 

sedang melakukan penelitian dengan judul, “Peran Bidan Puskesmas dalam 
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Pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam 

Kegiatan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-

KRR) untuk Siswa di SMK Widyapraja Kabupaten Semarang”. 

Saya mohon dengan hormat kepada ibu/bapak, agar bersedia menjadi 

responden, meluangkan waktu untuk memberikan jawaban dalam kuesioner ini. 

Saya sangat mengharapkan ibu/saudara berkenan memberikan jawaban 

sejujur-jujurnya atas pertanyaan dalam kuesioner dengan ikhlas tanpa paksaan. 

Jawaban semata-mata untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan saja. 

Apabila ibu menyetujui maka saya mohon kesediannya untuk menanda tangani 

persetujuan dan menajwab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. 

Atas bantuan dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Peneliti  

 

 

Tuti Iriani Polisiana 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk menjadi 

responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bernama Tuti Iriani 

Polisiana dengan judul penelitian, “Peran Bidan Puskesmas dalam 

Pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam 

Kegiatan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-

KRR) untuk Siswa di SMK Widyapraja Kabupaten Semarang”. 

Saya memehami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif dan data 

mengenai diri saya akan di jaga kerahasiannya oleh peneliti dan hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 
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Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya 

bersedia berperan serta sebagai responden dalam penelitian ini. 

 

 

Responden, 

 

 

 

 

………………………. 

Tanda tangan tanpa ditulis nama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER UNTUK BIDAN PUSKESMAS LEREP 

KABUPATEN SEMARANG 

 

PERAN  BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN  PP  NO.  61  

TAHUN   2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM 

KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN 

REPRODUKSI REMAJA (PIK-KRR) UNTUK SISWA DI SMK 

WIDYAPRAJA KABUPATEN SEMARANG 
 

I. BIODATA RESPONDEN  

 

Nama  : ………………………. 

Jabatan  : ………………………. 

Petunjuk  : ………………………. 
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II. PETUNJUK  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

 

III. PERTANYAAN  

7. Bagaimana ibu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja 

sekarang ini agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? Mengapa 

demikian? 

8. Bagaimana ibu mengimplementasikan dasar hukum dari pelaksanaan 

peran bidan dalam kegiatan PIK-KRR ? bagaimana caranya? 

9. Bagaimana cara ibu menjalankan tugas sebagai sebagai pelaksana kegiatan 

PIK-KRR sesuai dengan ketentuan yang berlaku?... 

10. Bagaimana ibu menentukan siapa saja yang menjadi sasaran program 

kegiatan PIK-KRR dan apa alasannya? Mengapa demikian? 

11. Bagimana ibu menjalankan peran dalam program kegiatan PIK-KRR? 

Mengapa demikian?...   

12. Bagaimana ibu implementasi peran bidan dalam program kegiatan PIK-

KRR dalam menjalin komunikasi, memberikan informasi dan edukasi 

serta materi apa yang harus diberikan? Mengapa demikian? 

13. Bagaimana ibu mengimplementasi dalam memberikan konseling bagi 

remaja dengan menjaga privasi dan kerahasiaan mereka? Mengapa 

demikian?... 

14. Bagaimana ibu dalam memberikan pelayanan klinis medis seeperti apa 

yang diberikan tenaga kesehatan kepada remaja dalam program kegiatan 

PIK-KRR ? Mengapa demikian? 
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15. Bagaimana tindakan ibu dalam memberikan materi komunikasi, informasi 

dan edukasi yang efektif oleh tenaga kesehatan dalam program kegiatan 

PIK-KRR? Mengapa demikian? …. 

16. Menurut ibu topik-topik konseling apa saja yang tepat diberikan bagi 

remaja ? Mengapa demikian?.. 

17. Berapa kali ibu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang 

efektif bagi remaja dalam program kegiatan PIK-KRR? Mengapa 

demikian? Mengapa demikian?…. 

18. Menurut ibu bagaimana respon remaja terhadap kegiatan PIK-KRR yang 

telah dilaksanakan? Mengapa demikian?…. 

19. Bagaimana ibu mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan 

reproduksi kepada remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

20. Bagaimana ibu menginformasikan materi penyuluhan kesehatan 

reproduksi kepada remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

21. Bagaimana ibu mendidik kesehatan reproduksi remaja dalam kegiatan  

PIK-KRR ? 

22. Bagaimana ibu memberikan masukan kepada remaja yang mengalami 

masalah kesehatan reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

23. Bagaimana ibu memberikan pelayanan klinis medis kepada remaja yang 

mengalami masalah kesehatan reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 
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KUESIONER UNTUK BIDAN MANDIRI (BPM) 

KABUPATEN SEMARANG 

 

PERAN  BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN  PP  NO.  61  

TAHUN   2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM 

KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN 

REPRODUKSI REMAJA (PIK-KRR) UNTUK SISWA DI SMK 

WIDYAPRAJA KABUPATEN SEMARANG 
 

 

I. BIODATA RESPONDEN  

 

Nama  : ………………………. 

Jabatan  : ………………………. 

Petunjuk  : ………………………. 

 

 

II. PETUNJUK  
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Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

 

 

III. PERTANYAAN  

1. Bagaimana ibu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja 

sekarang ini agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? Mengapa demikian? 

2. Bagaimana ibu mengimplementasikan dasar hukum dari pelaksanaan peran 

bidan dalam kegiatan PIK-KRR ? bagaimana caranya? 

3. Bagaimana cara ibu menjalankan tugas sebagai sebagai pelaksana kegiatan 

PIK-KRR sesuai dengan ketentuan yang berlaku?... 

4. Bagaimana ibu menentukan siapa saja yang menjadi sasaran program 

kegiatan PIK-KRR dan apa alasannya? Mengapa demikian? 

5. Bagimana ibu menjalankan peran dalam program kegiatan PIK-KRR? 

Mengapa demikian?...   

6. Bagaimana ibu implementasi peran bidan dalam program kegiatan PIK-KRR 

dalam menjalin komunikasi, memberikan informasi dan edukasi serta materi 

apa yang harus diberikan? Mengapa demikian? 

7. Bagaimana ibu mengimplementasi dalam memberikan konseling bagi remaja 

dengan menjaga privasi dan kerahasiaan mereka? Mengapa demikian?... 

8. Bagaimana ibu dalam memberikan pelayanan klinis medis seeperti apa yang 

diberikan tenaga kesehatan kepada remaja dalam program kegiatan PIK-KRR 

? Mengapa demikian? 
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9. Bagaimana tindakan ibu dalam memberikan materi komunikasi, informasi 

dan edukasi yang efektif oleh tenaga kesehatan dalam program kegiatan PIK-

KRR? Mengapa demikian? …. 

10. Menurut ibu topik-topik konseling apa saja yang tepat diberikan bagi remaja ? 

Mengapa demikian?.. 

11. Berapa kali ibu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif 

bagi remaja dalam program kegiatan PIK-KRR? Mengapa demikian? 

Mengapa demikian?…. 

12. Menurut ibu bagaimana respon remaja terhadap kegiatan PIK-KRR yang 

telah dilaksanakan? Mengapa demikian?…. 

13. Bagaimana ibu mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi 

kepada remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

14. Bagaimana ibu menginformasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi 

kepada remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

15. Bagaimana ibu mendidik kesehatan reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-

KRR ? 

16. Bagaimana ibu memberikan masukan kepada remaja yang mengalami 

masalah kesehatan reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

17. Bagaimana ibu memberikan pelayanan klinis medis kepada remaja yang 

mengalami masalah kesehatan reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 
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KUESIONER UNTUK KEPALA SEKOLAH SMK WIDYAPRAJA 

KABUPATEN SEMARANG 

 

PERAN  BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN  PP  NO.  61  

TAHUN   2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM 

KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN 

REPRODUKSI REMAJA (PIK-KRR) UNTUK SISWA DI SMK 

WIDYAPRAJA KABUPATEN SEMARANG 
 

 

II. BIODATA RESPONDEN  

 

Nama  : ………………………. 

Jabatan  : ………………………. 

Petunjuk  : ………………………. 

 

 

II. PETUNJUK  
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Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

 

 

 

III. PERTANYAAN  

1. Bagaimana upaya bapak untuk mencapai tujuan dari pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi remaja sekarang ini ? mengapa demikian?…. 

2. Bagaimaan tindakan yang bapak lakukan agar pelaksanaan peran bidan 

dalam kegiatan PIK-KRR berjalan sesuai undang-undang?  mengapa 

demikian?….….  

3. Menurut bapak siapa yang paling berkompeten dalam bertugas sebagai 

pelaksana kegiatan PIK-KRR? mengapa demikian?….... 

4. Bagaimana bapak menetapkan sasaran program kegiatan PIK-KRR di 

sekolah dan apa alasannya?... 

5. Bagaimana upaya bapak agar peran yang harus dilakukan bidan dalam 

program kegiatan PIK-KRR disekolah sesuai dengan undang-undang? 

mengapa demikian?….   

6. Bagaimana upaya yang bapak lakukan agar implementasi peran bidan 

dalam program kegiatan PIK-KRR dalam menjalin komunikasi, 

memberikan informasi dan edukasi serta materi apa yang harus diberikan 

pada siswa disekolah? mengapa demikian?…. 

7. Bagaimana upaya bapak agar implementasi dalam memberikan konseling 

bagi remaja dengan menjaga privasi dan kerahasiaan mereka? mengapa 

demikian?….... 
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8. Bagaimana upaya bapak aga pelayanan klinis medis seperti apa yang 

diberikan tenaga kesehatan khususnya Bidan, kepada remaja dalam 

program kegiatan PIK-KRR disekolah ?.... 

9. Menurut bapak bagaimana pemberian materi komunikasi, informasi dan 

edukasi yang efektif oleh tenaga kesehatan dalam program kegiatan PIK-

KRR disekolah? mengapa demikian?…. …. 

10. Menurut bapak topik-topik konseling apa saja yang tepat diberikan bagi 

remaja disekolah ? mengapa demikian?…... 

11. Menurut bapak berapa kali frekuensi pemberian komunikasi, informasi, 

dan edukasi yang efektif bagi remaja dalam program kegiatan PIK-KRR 

disekolah? mengapa demikian?….…. 

12. Menurut bapak bagaimana respon remaja terhadap kegiatan PIK-KRR 

yang telah dilaksanakan disekolah? mengapa demikian?….…. 

13. Menurut bapak bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam 

mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada 

remaja dalam kegiatan  PIK-KRR?  

14. Menurut bapak bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam 

menginformasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

15. Menurut bapak bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam mendidik 

kesehatan reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 
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16. Menurut bapak bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

masukan kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

17. Menurut bapak bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

pelayanan klinis medis kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER UNTUK HUMAS SMK WIDYAPRAJA 

KABUPATEN SEMARANG 

 

PERAN  BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN  PP  NO.  61  

TAHUN   2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM 

KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN 

REPRODUKSI REMAJA (PIK-KRR) UNTUK SISWA DI SMK 

WIDYAPRAJA KABUPATEN SEMARANG 
 

III. BIODATA RESPONDEN  

 

Nama  : ………………………. 

Jabatan  : ………………………. 

Petunjuk  : ………………………. 
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II. PETUNJUK  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

 

 

 

III. PERTANYAAN  

1. Menurut ibu apakah tujuan dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

remaja sekarang ini sudah tercapai? mengapa demikian?….…. 

2. Menurut ibu apakah pelaksanaan peran bidan dalam kegiatan PIK-KRR 

sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? mengapa demikian?…. 

3. Menurut ibu apakah petugas yang melaksanakan kegiatan PIK-KRR 

disekolah yang paling berkompeten ? mengapa demikian?... 

4. Menurut ibu sasaran sasaran program kegiatan PIK-KRR disekolah ini 

sudah tepatdan apa alasannya?... 

5. Menurut ibu apakah peran yang dilakukan bidan dalam program kegiatan 

PIK-KRR disekolah sudah sesuai dengan undang-undang?mengapa 

demikian?...   

6. Menurut ibu bagaimana implementasi peran bidan dalam program kegiatan 

PIK-KRR dalam menjalin komunikasi, memberikan informasi dan edukasi 

serta materi apa yang harus diberikan? mengapa demikian?...   

7. Menurut ibu bagaimana implementasi dalam memberikan konseling bagi 

remaja dengan menjaga privasi dan kerahasiaan mereka? mengapa 

demikian?...   
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8. Menurut ibu pelayanan klinis medis seeperti apa yang diberikan tenaga 

kesehatan kepada remaja dalam program kegiatan PIK-KRR disekolah? 

mengapa demikian?...   

9. Menurut ibu bagaimana pemberian materi komunikasi, informasi dan 

edukasi yang efektif oleh tenaga kesehatan dalam program kegiatan PIK-

KRR disekolah? mengapa demikian?...   

10. Menurut ibu topik-topik konseling apa saja yang tepat diberikan bagi 

remaja disekolah ? mengapa demikian?...   

11. Menurut ibu berapa kali frekuensi pemberian komunikasi, informasi, dan 

edukasi yang efektif bagi remaja dalam program kegiatan PIK-KRR 

disekolah? mengapa demikian?...   

12. Menurut ibu bagaimana respon remaja terhadap kegiatan PIK-KRR yang 

telah dilaksanakan disekolah? mengapa demikian?...   

13. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam 

mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada 

remaja dalam kegiatan  PIK-KRR?  

14. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam menginformasikan 

materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dalam kegiatan  

PIK-KRR ? 

15. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam mendidik kesehatan 

reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 
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16. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

masukan kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

17. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

pelayanan klinis medis kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER UNTUK GURU BP SMK WIDYAPRAJA 

KABUPATEN SEMARANG 

 

PERAN  BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN  PP  NO.  61  

TAHUN   2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM 

KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN 

REPRODUKSI REMAJA (PIK-KRR) UNTUK SISWA DI SMK 

WIDYAPRAJA KABUPATEN SEMARANG 
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I. BIODATA RESPONDEN  

 

Nama  : ………………………. 

Jabatan  : ………………………. 

Petunjuk  : ………………………. 

 

 

II. PETUNJUK  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

 

 

 

III. PERTANYAAN  

1. Menurut ibu apa tujuan dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja 

sekarang ini sudah tercapai? mengapa demikian?...   

2. Menurut ibu apakah pelaksanaan peran bidan dalam kegiatan PIK-KRR 

sudah sesuai dengan udang-undang ? mengapa demikian?...   

3. Menurut ibu apakah petugas pelaksana kegiatan PIK-KRR disekolah sudah 

berkompeten? mengapa demikian?...  ... 

4. Menurut ibu siapa saja yang menjadi sasaran program kegiatan PIK-KRR 

dan apa alasannya?... 

5. Menurut ibu apakah peran yang dilakukan bidan dalam program kegiatan 

PIK-KRR disekolah sudah sesuai? mengapa demikian?...   

6. Menurut ibu bagaimana implementasi peran bidan dalam program kegiatan 

PIK-KRR dalam menjalin komunikasi, memberikan informasi dan edukasi 

serta materi apa yang harus diberikan disekolah? mengapa demikian?...   
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7. Menurut ibu bagaimana implementasi dalam memberikan konseling bagi 

remaja dengan menjaga privasi dan kerahasiaan mereka? mengapa 

demikian?...   

8. Menurut ibu pelayanan klinis medis seperti apa yang diberikan tenaga 

kesehatan kepada remaja dalam program kegiatan PIK-KRR disekolah ? 

mengapa demikian?...   

9. Menurut ibu bagaimana pemberian materi komunikasi, informasi dan 

edukasi yang efektif oleh tenaga kesehatan dalam program kegiatan PIK-

KRR disekolah? mengapa demikian?...   

10. Menurut ibu topik-topik konseling apa saja yang tepat diberikan bagi 

remaja disekolah ? mengapa demikian?...   

11. Menurut ibu berapa kali frekuensi pemberian komunikasi, informasi, dan 

edukasi yang efektif bagi remaja dalam program kegiatan PIK-KRR 

disekolah? mengapa demikian?...   

12. Menurut ibu bagaimana respon remaja terhadap kegiatan PIK-KRR yang 

telah dilaksanakan disekolah? mengapa demikian?...   

13. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam 

mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada 

remaja dalam kegiatan  PIK-KRR?  

14. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam menginformasikan 

materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dalam kegiatan  

PIK-KRR ? 
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15. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam mendidik kesehatan 

reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

16. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

masukan kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

17. Menurut ibu bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

pelayanan klinis medis kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER UNTUK SISWA SMK WIDYAPRAJA 

KABUPATEN SEMARANG 

 

PERAN  BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN  PP  NO.  61  

TAHUN   2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM 

KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN 
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REPRODUKSI REMAJA (PIK-KRR) UNTUK SISWA DI SMK 

WIDYAPRAJA KABUPATEN SEMARANG 
 

 

II. BIODATA RESPONDEN  

 

Nama  : ………………………. 

Umur : ………………………. 

Petunjuk  : ………………………. 

 

 

II. PETUNJUK  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

 

 

 

III. PERTANYAAN  

1. Menurut anda apakah tujuan dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

remaja sekarang ini sudah tercapai ? mengapa demikian?...   

2. Menurut anda apakah dasar hukum dari pelaksanaan peran bidan dalam 

kegiatan PIK-KRR sudah dilaksanakan? mengapa demikian?...   

3. Menurut anda orang yang paling berkompeten dalam bertugas sebagai 

pelaksana kegiatan PIK-KRR disekolah sudah melaksanakan tugasnya 

dengan baik? mengapa demikian?...   

4. Menurut anda yang menjadi sasaran program kegiatan PIK-KRR sudah 

tercakup dan apa alasannya? mengapa demikian?...   

5. Menurut anda apakah peran bidan dalam program kegiatan PIK-KRR 

disekolah sudah dilaksanakan dengan baik? mengapa demikian?...   
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6. Menurut anda apakah implementasi peran bidan dalam program kegiatan 

PIK-KRR dalam menjalin komunikasi, memberikan informasi dan edukasi 

serta materi apa yang harus diberikan disekolah sudah terlaksana? …. 

7. Menurut anda apakah implementasi dalam memberikan konseling bagi 

remaja dengan menjaga privasi dan kerahasiaan mereka sudah terlaksana? 

mengapa demikian?...   

8. Menurut anda pelayanan klinis medis yang diberikan tenaga kesehatan 

kepada remaja dalam program kegiatan PIK-KRR disekolah sudah 

berjalan dengan baik? mengapa demikian?...   

9. Menurut anda apakah pemberian materi komunikasi, informasi dan 

edukasi yang efektif oleh tenaga kesehatan dalam program kegiatan PIK-

KRR disekolah sudah berjalan dengan baik ? mengapa demikian?...   

10. Menurut anda topik-topik konseling yang diberikan bagi remaja disekolah 

sudah tepat? mengapa demikian?...   

11. Menurut anda apakah frekuensi pemberian komunikasi, informasi, dan 

edukasi yang efektif bagi remaja dalam program kegiatan PIK-KRR 

disekolah sudah sesuai? mengapa demikian?...   

12. Menurut anda apkah kegiatan PIK-KRR yang telah dilaksanakan disekolah 

menarik? mengapa demikian? mengapa demikian?...  

13. Menurut anda bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam 

mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada 

remaja dalam kegiatan  PIK-KRR?  
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14. Menurut anda bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam 

menginformasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

15. Menurut anda bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam mendidik 

kesehatan reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

16. Menurut anda bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

masukan kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

17. Menurut anda bagaimana tenaga kesehatan/bidan dalam memberikan 

pelayanan klinis medis kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER UNTUK NARASUMBER 

 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (PIK-KRR) 

 

 

KUESIONER UNTUK NARASUMBER DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SEMARANG 
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 Apa fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 

dalam pemberian edukasi pada kegiatan PIK-KRR?.  

o Apa syarat yang ditetapkan untuk pengambilan fasilitas tersebut?  

o Bagimana penyaluran fasilitas yang telah disediakan?  

o Berapa usia fasilitas tersebut hingga laik pakai?  

o Bilamana pihak dinas harus melakukan pembaharuan fasilitas penunjang 

tersebut? 

o Bagimana pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pemberian 

fasilitas tersebut? 

 

 Fasilitas apa yang paling dibutuhkan sehingga harus diperioritaskan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang memberikan dalam pemberian konseling 

untuk kegiatan PIK-KRR?.   

o Mengapa fasilitas tersebut yang harus diprioritaskan untuk diberikan?  

o Apakah pengadaan fasilitas tersebut ada hambatan?  

o Bagaimana upaya jika fasilitas tersebut mengalami kekurangan 

persediaan?  

o Apakah ada barang subtitusi untuk menggantikan fasilitas tersebut? 

 

 Pelayanan medis seperti apa yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang untuk kegiatan PIK-KRR?. 

o Kapan pelayanan medis tersebut diberikan? Mengapa demikian? 

o Apa yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah untuk mendapatkan 

pelayanan medis? 

o Apa syarat yang harus dipenuhi hingga pihak dinas harus memberikan 

pelayanan tersebut? 

o Berapa kali frekuensi pelayanan medis tersebut diberikan? Mengapa 

demikian? 

o Siapa yang ditunjuk pihak dinas dalam memberikan pelayanan medis? 

Mengapa demikian? 

o Apakah ada kendalam dalam pelaksanaan pelayanan medis tersebut? 

Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasinya? 

 

 Apa materi pendidikan keterampilan hidup sehat yang diberikan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang?. 

o Siapa yang ditunjuk untuk memberikan materi tersebut? Mengapa 

demikian? 

o Kapan meteri tersebut diberikan? Mengapa demikian? 

o Apabila pejabat yang ditunjuk tidak melakukan tugasnya, apa tindakan 

dari dinas? 

o Bagaimana jadwal pemberian materi Pendidikan tersebut ? 

o Dimana tempat pelaksanaan pendidikan keterampilan hidup sehat yang 

tepat? Mengapa 

o Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman 

siswa dan kapan dilakukan? Mengapa demikian? 
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 Apa materi ketahanan mental melalui ketrampilan sosial yang diberikan dinas 

kesehatan kabupaten semarang?. Mengapa demikian? 

o Siapa penjabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut? 

Mengapa? 

o Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman 

siswa? Mengapa demikian 

 

 Apa materi terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang 

diberikan dinas kesehatan kabupaten semarang?. 

o Siapa penjabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut? 

Mengapa? 

o Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman 

siswa? Mengapa demikian? 

 

 Apa materi terkait perilaku seksual yang sehat dan aman yang diberikan dinas 

kesehatan kabupaten semarang?. 

o Siapa penjabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut? 

Mengapa? 

o Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman 

siswa? Mengapa demikian? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR?  

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

menginformasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

mendidik kesehatan reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

memberikan masukan kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

memberikan pelayanan klinis medis kepada remaja yang mengalami masalah 

kesehatan reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 
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KUESIONER UNTUK IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN 

SEMARANG 

 

 Materi apa yang diberikan tenaga kesehatan khususnya Bidan dalam 

pelayanan kesehatan reproduksi remaja? Mengapa demikian? 

o Siapa petugas yang ditunjuk? Mengapa demikian? 

o Bagimana jika petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan? 

o Dari sumber apa saja materi tersebut disusun?  
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 Materi apa saja yang diberikan tenaga kesehatan dalam pemberian 

komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesehatan reproduksi remaja? 

Mengapa demikian? 

 

 Bagaimana konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan 

konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya 

sehingga dapat menjaga privasi dan kerahasiaan remaja? Mengapa demikian? 

 

 Bagaimana deteksi dini penyakit/screening, pengobatan, dan rehabilitasi yang 

dilakukan tenaga kesehatan? 

o Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? 

o Berapa kali biasanya dilakukan? 

o Siapa petugas yang bertanggung jawab? 

o Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut? 

 

 Bagaimana pelaksanaan pemberian materi komunikasi, informasi, dan 

edukasi dilaksanakan melalui proses pendidikan formal dan nonformal serta 

kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik sebaya atau konselor 

sebaya?. 

o Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? 

o Berapa kali biasanya dilakukan? 

o Siapa petugas yang bertanggung jawab? 

o Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR?  

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

menginformasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

mendidik kesehatan reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

memberikan masukan kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

memberikan pelayanan klinis medis kepada remaja yang mengalami masalah 

kesehatan reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 
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KUESIONER UNTUK BKKBN (BADAN KOORDINASI KELUARGA 

BERENCANA NASIONAL) DI KABUPATEN SEMARANG 

 

 Apa fasilitas yang diberikan oleh BKKBN Kabupaten Semarang dalam 

pemberian edukasi pada kegiatan PIK-KRR?. 

o Apa syarat yang ditetapkan untuk pengambilan fasilitas tersebut mudah 

dipenuhi? Mengapa?  

o Apakah penyaluran fasilitas yang telah disediakan berjalan dengan adil? 

Mengapa? 
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o Bagaimana jika fasilitas yang diberikan sudah rusak? Mengapa 

demiukian?  

o Bagimana pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pemberian 

fasilitas tersebut? Mengapa demikian 

 

 Fasilitas apa yang diberikan BKKBN Kabupaten Semarang memberikan 

dalam pemberian konseling untuk kegiatan PIK-KRR?. 

o Apakah fasilitas yang diajukan sesuai dengan yang diberikan? Mengapa 

demikian? 

o Apakah fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan? 

o Apakah kondisi fasilitas yang diberikan selalu baik? Mengapa demikian? 

 

 Pelayanan medis seperti apa yang diberikan BKKBN Kabupaten Semarang 

untuk kegiatan PIK-KRR?. Mengapa demikian? 

o Bagaimana cara mengajuan pelayanan medis kepada BKKBN? 

o Apakah pelayanan medis yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? 

mengapa demikian? 

o Berapa kali frekuensi pemberian pelayanan medis? Mengapa demikian? 

 

 

 Apa materi pendidikan keterampilan hidup sehat yang diberikan BKKBN 

Kabupaten Semarang?. 

o Apakah meteri yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Mengapa 

demikian? 

o Apakah ada proses evaluasi setelah materi tersebut dilakukan? Mengapa 

demikian? 

 

 Apa materi ketahanan mental melalui ketrampilan sosial yang diberikan 

BKKBN Kabupaten Semarang?. 

o Apakah meteri yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Mengapa 

demikian? 

o Apakah ada proses evaluasi setelah materi tersebut dilakukan? Mengapa 

demikian? 

 

 Apa materi terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang 

diberikan BKKBN Kabupaten Semarang?. 

 

o Apakah meteri yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Mengapa 

demikian? 

o Apakah ada proses evaluasi setelah materi tersebut dilakukan? Mengapa 

demikian 

 

 Apa materi terkait perilaku seksual yang sehat dan aman yang diberikan 

BKKBN Kabupaten Semarang?. 
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o Apakah meteri yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Mengapa 

demikian? 

o Apakah ada proses evaluasi setelah materi tersebut dilakukan? Mengapa 

demikian 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

mengkomunikasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR?  

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

menginformasikan materi penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja 

dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

mendidik kesehatan reproduksi remaja dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

memberikan masukan kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 

 

 Menurut ibu apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan/bidan dalam 

memberikan pelayanan klinis medis kepada remaja yang mengalami masalah 

kesehatan reproduksi dalam kegiatan  PIK-KRR ? 
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