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                                                                               Lampiran 1. Informed Consent 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth :  

Calon Responden 

Di tempat,  

 

Dengan  hormat,  

 Bersama surat ini, saya yang bernama: 

  

Nama : Fanny Jeane Tomasoa  

Nim : 17. C2.0029  

Program Studi : Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang 

Alamat : Jl. Monginsidi 2 No 19, Salatiga, Jawa Tengah  

 

 

Bermaksud memohon kepada responden agar bersedia memberikan informasi 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berguna untuk melengkapi prosedur riset 

yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia 

(Studi Kasus: di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa)”.  

Penelitian ini menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan kerugian dalam 

keterlibatan informasi penelitian ini. Data dan informasi dari responden akan 

dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan peneliti. Atas perhatian 

dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.   

 

 

                              Salatiga, 24 Maret 2020  
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Lampiran 2. Informed Consent 

PERMOHONAN MENJADI NARASUMBER 

 

Kepada Yth : 

Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa   

Di tempat,  

 

Dengan  hormat,  

 Bersama surat ini, saya yang bernama:  

  

Nama : Fanny Jeane Tomasoa  

 Nim : 17. C2.0029 

 Program Studi : Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang 

 Alamat : Jl. Monginsidi 2 No 19, Salatiga, Jawa Tengah  

 

 

Bermaksud memohon kepada narasumber agar bersedia memberikan informasi 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berguna untuk melengkapi prosedur riset 

yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia 

(Studi Kasus: di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa)”.  

Penelitian ini menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan kerugian dalam 

keterlibatan informansi dalam penelitian ini. Data dan informasi dari narasumber 

akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan peneliti. Atas 

perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

Salatiga, 24 Maret 2020 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

NARASUMBER 

 

Narasumber  : Kepala Lapas Kelas IIA  Ambarawa 

Hari/Tanggal Wawancara  :................................. 

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

Jabatan  :................................. 

1. Sudah berapa lama bapak menjadi kepala Lapas kelas IIA Ambarawa?  

2. Program apa saja yang diberikan oleh pihak Lapas untuk memenuhi 

kesehatan narapidana khususnya narapidana lanjut usia?  

3. Apakah ada anggaran kesehatan bagi narapidana, khususnya narapidana 

lanjut usia?  

4. Jika ada narapidana lanjut usia yang sakit apa yang dilakukan oleh pihak 

Lapas?  

5. Apakah ada tindakan khusus dari bapak selaku kepala lapas jika ada 

narapidana yang memiliki penyakit khusus?  

6. Untuk memenuhi gizi narapidana lanjut usia apakah ada program atau 

tindakan khusus? 

7. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit yang tidak bisa di tindak oleh 

dokter lapas, apa yang dilakukan oleh ketua lapas?  

8. Ada berapa tim medis atau dokter di Lapas ini?  

9. Apakah Lapas memiliki kendaraan operasional kesehatan?  

10. Bagaimana cara Bapak memenuhi hak kesehatan narapidana khususnya 

narapidana lanjut usia? 

11. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

NARASUMBER 

 

Narasumber  : Penjaga Lapas Kelas IIA Ambarawa 

Hari/Tanggal Wawancara  :................................. 

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

Jabatan  :................................. 

1. Sudah berapa lama bapak bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Ambarawa?  

2. Menurut bapak dalam sehari ada berapa kali narapidana di berikan makan?  

3. Ada berapa shift dalam sehari?  

4. Tindakan apa yang bapak lakukan jika ada narapidana yang sakit? 

5. Jika narapidana yang sakit bagaimana untuk perizinannya?  

6. Apabila kedapatan narapidana membawa obat dari luar, diperbolehkan 

atau tidak?  

7. Untuk makanan narapidana itu sendiri menunya cukup atau seperti apa 

pak? 

8. Berapa kali dalam sebulan narapidana-narapidana dicek kesehatannya? 

9. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit khusus, apakah mendapat 

perlakuan khusus?  

10. Untuk kamar tidur biasanya di huni berapa orang?  

11. Bagaiamana jika ada narapidana yang berkelahi?  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

NARASUMBER 

Narasumber  : perawat Lapas Kelas IIA Ambarawa  

Hari/Tanggal Wawancara  :................................. 

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

Jabatan  :................................. 

 

1. Sudah berapa lama Ibu bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Ambarawa ini?  

2. Apa saja keluhan kesehatan yang biasa di alami oleh narapidana? 

3. Apakah di lembaga pemasyarakatan ini perlengkapan medisnya sudah 

tercukupi atau terfasilitasi dengan baik?  

4. Apakah ada narapidana yang tidak bisa diobati di klinik lapas? Jika ada 

apa yang di lakukan ?  

5. Dalam satu bulan kira-kira Ibu menangani berapa banyak narapidana yang 

sakit?  

6. Apakah Ibu selalu memberikan penyuluhan kesehatan kepada narapidana? 

7. Jika ada narapidana yang sakit apakah Ibu menghimbau kepada penjaga 

lapas untuk menjaga pola makan narapidana tersebut?  

8. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?  

9. Berapa kali dalam sebulan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan 

kepada narapidana?  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

NARASUMBER 

Narasumber  : Narapidana  

Hari/Tanggal Wawancara  :................................. 

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

Jabatan  :................................. 

 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu masuk ke dalam lapas ini? 

2. Kenapa Bapak/Ibu masuk ke dalam lapas ini?  

3. Apakah Bapak/Ibu merasa nyaman berada dilapas ini?  

4. Apa yang biasa di lakukan oleh petugas lapas ketika Bapak/Ibu sakit?  

5. Apakah bapak/Ibu memiliki penyakit khusus? Penanganan apa yang 

dilakukan oleh lapas untuk Bapak/Ibu? 

6. Menurut Bapak/Ibu makanan yang di berikan oleh pihak lapas sudah 

sesuai belum dengan kebutuhan Bapak/Ibu? 

7. Berapakali pihak lapas melakukan pengecekan kesehatan kepada 

Bapak/Ibu?  

8. Setelah berobat dari klinik lapas, apakah kondisi Bapak/Ibu menjadi lebih 

baik?  

9. Jika Bapak/Ibu akan berobat keluar klinik lapas, apakah perizinannya 

mudah? Dan untuk biayanya bagaimana?  

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan kesehatan di dalam lapas dan 

klinik lapas?  

11. Apakah di dalam lapas ada kegiatan olahraga khusus untuk Bapak/Ibu 

mengingat kondisi dan umur yang sudah tidak muda lagi?  

12. Apakah menurut Bapak/Ibu lapas ini bersih dan memenuhi standar tidak?  

13. Apakah ada narapidana yang meninggal karena sakit?  
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