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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER  

SUBJEK PENELITIAN 

Kajian yuridis sosiologis terhadap Perlindungan Hukum Subjek penelitian Bidang 

Kesehatan pada Pendidikan Kedokteran GigI 

1. Kapan dan bilamana pasien datang untuk memeriksakan kondisi 

kesehatan dan keluhan gigi dan mulut? 

2. Apakah pasien mengetahui bahwa pasien diperiksa oleh 

mahasiswa? 

3. Apakah pasien mengetahui prosedur dan bagaimana pemahaman 

pasien mengenai prosedur dilakukannya pemeriksaan gigi oleh 

mahasiswa? 

4. Bagaimana komentar pasien setelah mengetahui bahwa yang 

melakukan pemeriksaan adalah mahasiswa? 

5. Apakah pasien merasa nyaman dilakukan perawatan oleh 

mahasiswa kedokteran gigi?  

6. Apakah pasien mengetahui bahwa prosedur yang dilaksanakan 

tesebut merupakan bagian dari prosedur penelitian kesehatan? 

7. Apakah pasien dimintai persetujuan dari dokter gigi muda sebelum 

dilakukannya tindakan?  
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

MAHASISWA 

Kajian yuridis sosiologis terhadap Perlindungan Hukum Subjekpenelitian Bidang 

Kesehatan pada Pendidikan Kedokteran Gigi 

1. Kapan mulai melaksanakan penelitian kesehatan? 

2. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan penelitian kesehatan? Apa 

saja hambatan dalam pencarian subjek penelitian kesehatan pada 

pendidikan kedokteran gigi ?  

3. Apa saja penyebab hambatan tersebut dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

4. Bagaimana bentuk dukungan dari program studi untuk mengatasi 

hambatan tersebut ?  

5. Apakah pasien diberitahu prosedur dilakukannya pemeriksaan gigi 

oleh mahasiswa? 

6. Bagaimana komentar pasien setelah mengetahui bahwa yang 

melakukan pemeriksaan adalah mahasiswa? 

7. Apakah pasien diberi informasi mengenai resiko pada penelitian 

kesehatan yang akan dilakukan? Bagaimana cara penjelasannya? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

KETUA KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN 

Kajian yuridis sosiologis terhadap Perlindungan Hukum Subjek penelitian Bidang 

Kesehatan pada Pendidikan Kedokteran Gigi 

1. Bagaimana alur perijinan dalam penelitian kesehatan bidang kedokteran 

gigi?  

2. Bagaimana  bentuk syarat-syarat penelitian kesehatan pada bidang 

pendidikan kedokteran gigi dengan manusia sebagai subjek penelitian? 

3. Bagaimana jika ada syarat yang tidak terpenuhi? 

4. Apakah ada batasan yang ditekankan dalam penelitian mahasiswa dengan 

manusia sebagai subjek penelitian? 

5. Apakah tim KEPK secara periodik melakukan sosialisasi terhadap 

mahasiswa mengenai penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa? 

6. Apa sajakah aspek atau faktor-faktor yang harus diperhatikan mahasiswa 

dalam mencari atau menentukan subjek penelitian? 

7. Bagaimana memproses ethical clearance secara administratif? 

8. Bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip etika penelitian oleh institusi ? 

9. Realita yang terjadi saat ini,  ada beberapa hal yang membuat pengurusan 

EC lama, akibatnya beberapa penelitian dilangsungkan terlebih dahulu 

tanpa EC, bagaimana tanggapan anda, dan apakah itu terjadi pada 

Mahasiswa atau peneliti dilingkungan institusi ini ? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

KETUA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI 

Kajian yuridis sosiologis terhadap Perlindungan Hukum Subjek penelitian Bidang 

Kesehatan pada Pendidikan Kedokteran Gigi 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penelitian kesehatan yang 

dilakukan oleh mahasiswa sejauh ini?  

2. Apakah ada peraturan internal yang mengatur mengenai penelitian 

mahasiswa dengan manusia subjek penelitian? 

3. Dalam bentuk apa peraturan tersebut dibuat dan sudahkah ada 

sosialisai kepada mahasiswa ? 

4. Bagaimana bentuk penghargaan kepada mahasiswa dalam hal ini? 

5. Bagaimana dukungan dari program studi am pelaksanaan kegiatan 

penelitian kesehatan tersebut ?  

6. Apakah ada hambatan yang biasanya dikeluhkan oleh mahasiswa 

dalam melakukan penelitian kesehatan ? 

7. Bagaimana bentuk dukungan dari program studi untuk mengatasi 

hambatan tersebut ? 

8. Apakah pasien pernah melakukan complain terhadap prosedur yang 

dilakukan oleh mahasiswa? Apa contohnya dan bagaimana 

prosedur penyelesaian komplain? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN KESEHATAN MAHASISWA 

KEDOKTERAN GIGI 

Kajian yuridis sosiologis terhadap Perlindungan Hukum Subjek penelitian Bidang 

Kesehatan pada Pendidikan Kedokteran Gigi 

1. Bagaimana peran dosen pembimbing penelitian kesehatan dalam 

bidang kedokteran gigi? 

2. Seberapa jauh intervensi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 

melakukan penelitian kesehatan bidang kedokteran gigi kepada 

manusia sebagai subjek penelitian? 

3. Bagaimana upaya memberikan penmpingan pada mahasiswa dalam 

melaksakan penelitian kesehatan terutama dengan manusia sebagai 

subjek penelitian? 

4. Apakah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Kedokteran? 

5. Jika terjadi penyimpangan dengan hal tersebut, apakah upaya dosen 

pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa? 
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Lampiran 2:  Informed Consent 

Lembar Informasi dan Ketersediaan 

 ( Information and Consent Form ) 

  Saya Tahta Danifatis Sunnah, mahasiswa program studi Magister Hukum 
Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang. Saya  ingin mengajak Anda untuk 
berpartisipasi dalam penelitian kami yang berjudul “Perlindungan Hukum 
Subjek penelitian Bidang Kesehatan pada Pendidikan Kedokteran Gigi”yang 
akan dilaksanakan dengan bimbingan dosen pembimbing : 

a. Dr. Endang Wahyati, SH.MH 
b. drg. Irma Siregar, M.HKes 

 
1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 
a) Mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan tentang Penelitian dalam 

Penelitian Bidang Kesehatan Program Studi Kedokteran Gigi  
b) Mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Subjek 

Penelitian dalam Penelitian Bidang Kesehatan Program Studi Kedokteran 
Gigi 

c) Mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi  perlindungan 
hukum terhadap subjek penelitian.  

 
2. Keikutsertaan Suka Rela 

Partisipasi anda dalam penelitian ini adalah suka rela tanpa paksaan. Anda 
berhak untuk menolak keikutsertaan dan berhak pulang untuk mengundurkan 
diri dari penelitian ini. Meskipun anda sudah menyatakan kesediaan untuk 
berpartisipasi tidak akan ada kerugian atau sanksi apapun ( termasuk 
kehilangan perawatan kesehatan maupun terapi yang seharusnya anda terima ) 
yang akan anda alami akibat penolakan atau pengunduran diri anda. Jika anda 
memutuskan untuk tidak berpartisipsi atau mengundurkan diri dari penelitian 
ini , anda dapat melakukannya kapanpun. 
 

3. Durasi (Lama) Penelitian, Prosedur Penelitian, dan Tanggung Jawab 
Partisipan 
Prosedur yang akan dilakukan dalam peneelitian ini adalah / meliputi :  

1. Menyetujui lembar persetujuan (setelah diberikan informasi) 
2. Pelaksanaan wawancara 

 Anda harus melakukan / menjalani : wawancara penelitian selama tanggal 
........................... (pada hari penelitian ) untuk  memenuhi persyaratan 
penelitian. 

4. Manfaat Penelitian 
Partisipasi anda dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk anda / 
orang lain berupa :  
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• Manfaat teoritis dari penelitian  ini sebagai berikut : 
d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum kesehatan pada umumnya 
serta mengenai perlindungan manusia sebagai subjek penelitian. 

e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur dalam dunia kepustakaan tentang pertanggungjawaban hukum 
di bidang pelayanan kesehatan 

f. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian- 
penilitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
• Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut : 

g. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 
kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan 
permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang 
efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu 
hukum kesehatan 

h. Bagi institusi rumpun kesehatan, supaya bisa menerapkan penelitian 
kesehatan dengan mawas diri terhadap hukum penelitian kesehatan, dan 
lebih mudah dalam pencarian subjek penelitian. 

i. Bagi dokter/dokter gigi dan mahasiswa sebagai peneliti kesehatan, baik 
dokter/dokter gigi/peneliti kesehatan  maupun mahasiswa rumpun 
kesehatan diharapkan mengetahui dan mematuhi kewenangan dan 
risiko pelitiannya  serta bertanggungjawab atas perlakuan yang 
diberikan pada subjek hukum 

j. Bagi pasien sebagai subjek hukum diharapkan dapat menjadi 
perlindunga sehingga tidak terdapat rasa khawatir dalam menjalani 
prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti serta memupuk rasa 
kepercayaan terhadap peneliti bidang kesehatan. 

k. Bagi peneliti, menjadi wahana untuk mengembangkan penalaran dan 
membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti 
dalam menerapkan ilmu hukum kesehatan yang diperoleh 

l. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam penelitian yang 
terkait perlindungan subjek penelitian kesehatan. 
 

5. Risiko dan Ketidaknyamanan 
Risiko dan ketidak nyamanan dalam penelitian ini adalah : mengganggu 
rutinitas anda dalam beraktifitas dan kemungkinan anda akan merasa kurang 
nyaman dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. 
 

6. Kompensasi 
Kompensasi yang akan diterima oleh partisipan adalah bingkisan dari peneliti 
yang di berikan kepada partisipan dan akan di berikan seusai wawancara. 
 

7. Kerahasiaan 
Kami menjamin kerahasiaan seluruh data dan tidak akan mengeluarkan atau 
mempublikasikan informasi tentang data diri Anda sebagai partisipan. Data 
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akan disimpan oleh peneliti dan sebagai dokumen data penelitian. Sedangkan 
yang mempunyai akses terhadap data tersebut hanyalah peneliti. 
 

8. Klarifikasi 
Jika anda memiliki pertanyaan apapun terkait prosedur penelitian, atau 
membutuhkan klarifikasi serta tabahan informasi tentang penelitian ini. Anda 
dapat menghubungi peneliti (Tahta Danifatis Sunnah ) 

9. Kesediaan 
Jika anda bersedia untuk berpartisipasi maka Anda akan mendapatkan satu 
salinan dari lembar informasi dan keadaan ini. Tandatangan Anda pada lembar 
ini menunjukkan kesediaan Anda untuk menjadi partisipan dalam penelitian. 
 
 
 

Tanggal : ................................... 

 ( Nama lengkap dengan huruf balok ) 

*Yang bertandatangan adalah orangtua  atau wali dari partisipan: 

Nama    :.............................................. 

Alamat    :.............................................. 

No. Telp   :................................................ 

Jabatan dan institusi  :................................................ 

 

Yang menyampaikan informasi  

 

 ( Tahta Danifatis Sunnah ) 
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Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian  
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Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 5: Ethical Clearance 
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Lampiran 6: Contoh Flowchart Pengajuan Dan Alur Bimbingan Penelitian 

Mahasiswa 
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Lampiran 7: Jadwal Penelitian 
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