
PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR 

EVALUASI SISTEM SURVEILANS PADA INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH 

SAKIT ST CAROLUS SUMMARECON SERPONG 

Subjek yang diwawancarai : Penanggung Jawab Surveilans Rumah Sakit 

Kode Informan : Ibu I 

Hari, tanggal :  

Petunjuk Umum Wawancara  

1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai  

2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama, 

umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.  

3. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.  

4. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga. 

5. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin 

kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap kinerja 

informan.  

Identitas Informan  

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : 1) Laki-laki  2) Perempuan  

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Jabatan di Rumah Sakit : 

Pertanyaan 

NO PERTANYAAN JAWABAN CHECKING 

MAN 

1 Apakah rumah sakit memiliki 

tim PPI? 

Jika Ya, sebutkan! 

Jika Tidak, Mengapa? 

 DOK 

2 Siapa sajakah anggota IPCN 

yang anda ketahui di RS St 

Carolus Summarecon 

Serpong? 

 OB 

3 Apakah petugas surveilans  OB 



infeksi nosokomial di rumah 

sakit mendapatkan pelatihan 

terkait surveilans? 

Jika Ya, siapa saja? 

Jika Tidak, mengapa? 

MONEY 

4 Bagaimana anggaran yang 

dipakai dalam melaksanakan 

surveilans infeksi nosokomial 

di rumah sakit? 

Dari mana sumber dana yang 

disediakan oleh rumah sakit 

untuk pelaksanaan surveilans? 

 DOK 

MATERIALS 

5 Apa saja sarana yang 

digunakan untuk dapat 

menerapkan surveilans infeksi 

nosokomial di RS St Carolus 

Summarecon Serpong? 

 DOK 

6 Jenis ATK/ Perlengkapan 

serta perlengkapan 

komunikasi yang digunakan 

dalam pelaksanaan surveilans 

apa saja? 

 OB 

METHOD 

7 Apakah metode yang 

digunakan dalam 

melaksanakan surveilans 

infeksi nosokomial di Rumah 

Sakit St Carolus Summarecon 

Serpong? 

 DOK 

8 Apakah buku pedoman terkait  OB 



surveilans sudah ada dan 

dimiliki oleh rumah sakit? 

Jika ada, sebutkan! 

MANAJEMEN SURVEILANS 

9 Bagaimana cara 

mengumpulkan data 

surveilans infeksi nosokomial 

yang ada di Rumah Sakit St 

Carolus Summarecon 

Serpong? 

 DOK 

10 Bagaimana cara pengolahan 

atau penghitungan data 

surveilans infeksi nosokomial 

yang telah di dapatkan 

tersebut? 

 DOK 

11 Bagaimana proses analisis dan 

interpretasi dari surveilans 

tersebut? 

 DOK 

12 Bagaimana proses pelaporan 

data surveilans infeksi 

nosokomial? 

 DOK 

13 Siapa sajakah yang menerima 

hasil dari pelaporan data 

surveilans infeksi nosokomial 

tersebut?  

 DOK 

14 Bagaimana hasil rekomendasi 

dari pelaporan data surveilans 

infeksi nosokomial? 

 DOK 

15 Apakah untuk kejadian infeksi 

nosokomial yang terjadi pada 

karyawan masuk ke dalam 

pelaporan surveilans infeksi 

nosokomial? 

 DOK 



TUJUAN SURVEILANS RUMAH SAKIT 

16 Apakah rumah sakit memiliki 

data dasar surveilans yang 

dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan 

surveilans berikutnya? 

 OB 

17 Apa sajakah evaluasi yang 

dilakukan oleh Tim PPI dalam 

mengevaluasi sistem 

surveilans yang telah 

dilaksanakan? 

 DOK 

18 Apakah hasil dari surveilans 

infeksi nosokomial dapat 

dibandingkan dengan data 

dasar yang dimiliki rumah 

sakit sebelumnya? 

 OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR 

EVALUASI SISTEM SURVEILANS PADA INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH 

SAKIT ST CAROLUS SUMMARECON SERPONG 

Subjek yang diwawancarai : Direktur Rumah Sakit St Carolus Summarecon Serpong 

Kode Informan : Dokter C 

Hari, tanggal :  

Petunjuk Umum Wawancara  

1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai  

2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama, 

umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.  

3. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.  

4. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga. 

5. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin 

kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap kinerja 

informan.  

Identitas Informan  

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : 1) Laki-laki  2) Perempuan  

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Jabatan di Rumah Sakit : 

NO PERTANYAAN JAWABAN CHECKING 

MAN 

1 Apakah rumah sakit memiliki 

tim PPI? 

Jika Ya, sebutkan! 

Jika Tidak, Mengapa? 

 DOK 

2 Siapa sajakah anggota IPCN 

yang anda ketahui di RS St 

Carolus Summarecon 

Serpong? 

 OB 

MONEY 

3 Bagaimana anggaran yang  DOK 



dipakai dalam melaksanakan 

surveilans infeksi nosokomial 

di rumah sakit? 

Dari mana sumber dana yang 

disediakan oleh rumah sakit 

untuk pelaksanaan surveilans? 

MATERIALS 

4 Apa saja sarana yang 

digunakan untuk dapat 

menerapkan surveilans infeksi 

nosokomial di RS St Carolus 

Summarecon Serpong? 

 DOK 

METHOD 

5 Apakah metode yang 

digunakan dalam 

melaksanakan surveilans 

infeksi nosokomial di Rumah 

Sakit St Carolus Summarecon 

Serpong? 

 DOK 

6 Apakah metode yang 

digunakan tersebut sudah 

maksimal? 

 DOK 

MANAJEMEN SURVEILANS 

7 Apakah metode pengumpulan 

data yang digunakan sudah 

maksimal? 

 DOK 

8 Apakah metode pengolahan 

dan penghitungan data yang 

digunakan sudah maksimal? 

 DOK 

9 Apakah metode pelaporan dan 

desiminasi surveilans sudah 

maksimal? 

 DOK 



10 Adakah advice yang diberikan 

dalam desiminasi surveilans 

yang ada di rumah sakit? 

 DOK 

11 Apakah untuk kejadian infeksi 

nosokomial yang terjadi pada 

karyawan masuk ke dalam 

pelaporan surveilans infeksi 

nosokomial? 

 DOK 

TUJUAN SURVEILANS RUMAH SAKIT 

12 Apakah rumah sakit memiliki 

data dasar surveilans yang 

dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan 

surveilans berikutnya? 

 OB 

13 Apa sajakah evaluasi yang 

dilakukan oleh Tim PPI dalam 

mengevaluasi sistem 

surveilans yang telah 

dilaksanakan? 

 DOK 

14 Apakah hasil dari surveilans 

infeksi nosokomial dapat 

dibandingkan dengan data 

dasar yang dimiliki rumah 

sakit sebelumnya? 

 OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR 

EVALUASI SISTEM SURVEILANS PADA INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH 

SAKIT ST CAROLUS SUMMARECON SERPONG 

Subjek yang diwawancarai : Ketua Komite Keperawatan 

Kode Informan : Ibu B 

Hari, tanggal :  

Petunjuk Umum Wawancara  

1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai  

2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama, 

umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.  

3. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.  

4. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga. 

5. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin 

kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap kinerja 

informan.  

Identitas Informan  

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : 1) Laki-laki  2) Perempuan  

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Jabatan di Rumah Sakit : 

Pertanyaan  

NO PERTANYAAN JAWABAN CHECKING 

MAN 

1 Apakah rumah sakit memiliki 

tim PPI? 

Jika Ya, sebutkan! 

Jika Tidak, Mengapa? 

 DOK 

2 Siapa sajakah anggota IPCN 

yang anda ketahui di RS St 

Carolus Summarecon 

Serpong? 

 OB 

MONEY 



3 Bagaimana anggaran yang 

dipakai dalam melaksanakan 

surveilans infeksi nosokomial 

di rumah sakit? 

Dari mana sumber dana yang 

disediakan oleh rumah sakit 

untuk pelaksanaan surveilans? 

 DOK 

MATERIALS 

4 Apa saja sarana yang 

digunakan untuk dapat 

menerapkan surveilans infeksi 

nosokomial di RS St Carolus 

Summarecon Serpong? 

 DOK 

METHOD 

5 Apakah metode yang 

digunakan dalam 

melaksanakan surveilans 

infeksi nosokomial di Rumah 

Sakit St Carolus Summarecon 

Serpong? 

 DOK 

6 Apakah metode yang 

digunakan tersebut sudah 

maksimal? 

 DOK 

MANAJEMEN SURVEILANS 

7 Apakah metode pengumpulan 

data yang digunakan sudah 

maksimal? 

 DOK 

8 Apakah metode pengolahan 

dan penghitungan data yang 

digunakan sudah maksimal? 

 DOK 

9 Apakah metode pelaporan dan 

desiminasi surveilans sudah 

 DOK 



maksimal? 

10 Adakah advice yang diberikan 

dalam desiminasi surveilans 

yang ada di rumah sakit? 

 DOK 

11 Apakah untuk kejadian infeksi 

nosokomial yang terjadi pada 

karyawan masuk ke dalam 

pelaporan surveilans infeksi 

nosokomial? 

 DOK 

TUJUAN SURVEILANS RUMAH SAKIT 

12 Apakah rumah sakit memiliki 

data dasar surveilans yang 

dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan 

surveilans berikutnya? 

 OB 

13 Apa sajakah evaluasi yang 

dilakukan oleh Tim PPI dalam 

mengevaluasi sistem 

surveilans yang telah 

dilaksanakan? 

 DOK  

14 Apakah hasil dari surveilans 

infeksi nosokomial dapat 

dibandingkan dengan data 

dasar yang dimiliki rumah 

sakit sebelumnya? 

 OB 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR 

EVALUASI SISTEM SURVEILANS PADA INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH 

SAKIT ST CAROLUS SUMMARECON SERPONG 

Subjek yang diwawancarai : Petugas pelaksana surveilans di Unit Pelayanan 

Kode Informan : Sdri. M 

Hari, tanggal :  

Petunjuk Umum Wawancara  

1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai  

2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama, 

umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.  

3. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.  

4. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga. 

5. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin 

kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap kinerja 

informan.  

Identitas Informan  

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : 1) Laki-laki  2) Perempuan  

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Jabatan di Rumah Sakit : 

Pertanyaan  

NO PERTANYAAN JAWABAN CHECKING 

MAN 

1 Apakah rumah sakit memiliki 

tim PPI? 

Jika Ya, sebutkan! 

Jika Tidak, Mengapa? 

 DOK 

2 Siapa sajakah anggota IPCN 

yang anda ketahui di RS St 

Carolus Summarecon 

Serpong? 

 OB 

MONEY 



3 Bagaimana anggaran yang 

dipakai dalam melaksanakan 

surveilans infeksi nosokomial 

di rumah sakit? 

Dari mana sumber dana yang 

disediakan oleh rumah sakit 

untuk pelaksanaan surveilans? 

 DOK 

MATERIALS 

4 Apa saja sarana yang 

digunakan untuk dapat 

menerapkan surveilans infeksi 

nosokomial di RS St Carolus 

Summarecon Serpong? 

 DOK 

METHOD 

5 Apakah metode yang 

digunakan dalam 

melaksanakan surveilans 

infeksi nosokomial di Rumah 

Sakit St Carolus Summarecon 

Serpong? 

 DOK 

6 Apakah metode yang 

digunakan tersebut sudah 

maksimal? 

 DOK 

MANAJEMEN SURVEILANS 

7 Apakah metode pengumpulan 

data yang digunakan sudah 

maksimal? 

 DOK 

8 Apakah metode pengolahan 

dan penghitungan data yang 

digunakan sudah maksimal? 

 DOK 

9 Apakah metode pelaporan dan 

desiminasi surveilans sudah 

 DOK 



maksimal? 

10 Apakah untuk kejadian infeksi 

nosokomial yang terjadi pada 

karyawan masuk ke dalam 

pelaporan surveilans infeksi 

nosokomial? 

 DOK 

TUJUAN SURVEILANS RUMAH SAKIT 

11 Apakah rumah sakit memiliki 

data dasar surveilans yang 

dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan 

surveilans berikutnya? 

 OB 

12 Apa sajakah evaluasi yang 

dilakukan oleh Tim PPI dalam 

mengevaluasi sistem 

surveilans yang telah 

dilaksanakan? 

 DOK  

13 Apakah ada hasil dari 

surveilans infeksi nosokomial 

yang dapat dibandingkan 

dengan data dasar yang 

dimiliki rumah sakit 

sebelumnya? 

 OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR 

EVALUASI SISTEM SURVEILANS PADA INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH 

SAKIT ST CAROLUS SUMMARECON SERPONG 

Subjek yang diwawancarai : Petugas pelaksana surveilans di Unit Pelayanan 

Kode Informan : Sdri. C 

Hari, tanggal :  

Petunjuk Umum Wawancara  

1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai  

2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama, 

umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.  

3. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.  

4. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga. 

5. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin 

kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap kinerja 

informan.  

Identitas Informan  

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : 1) Laki-laki  2) Perempuan  

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Jabatan di Rumah Sakit : 

Pertanyaan  

NO PERTANYAAN JAWABAN CHECKING 

MAN 

1 Apakah rumah sakit memiliki 

tim PPI? 

Jika Ya, sebutkan! 

Jika Tidak, Mengapa? 

 DOK 

2 Siapa sajakah anggota IPCN 

yang anda ketahui di RS St 

Carolus Summarecon 

Serpong? 

 OB 

MONEY 



3 Bagaimana anggaran yang 

dipakai dalam melaksanakan 

surveilans infeksi nosokomial 

di rumah sakit? 

Dari mana sumber dana yang 

disediakan oleh rumah sakit 

untuk pelaksanaan surveilans? 

 DOK 

MATERIALS 

4 Apa saja sarana yang 

digunakan untuk dapat 

menerapkan surveilans infeksi 

nosokomial di RS St Carolus 

Summarecon Serpong? 

 DOK 

METHOD 

5 Apakah metode yang 

digunakan dalam 

melaksanakan surveilans 

infeksi nosokomial di Rumah 

Sakit St Carolus Summarecon 

Serpong? 

 DOK 

6 Apakah metode yang 

digunakan tersebut sudah 

maksimal? 

 DOK 

MANAJEMEN SURVEILANS 

7 Apakah metode pengumpulan 

data yang digunakan sudah 

maksimal? 

 DOK 

8 Apakah metode pengolahan 

dan penghitungan data yang 

digunakan sudah maksimal? 

 DOK 

9 Apakah metode pelaporan dan 

desiminasi surveilans sudah 

 DOK 



maksimal? 

10 Apakah untuk kejadian infeksi 

nosokomial yang terjadi pada 

karyawan masuk ke dalam 

pelaporan surveilans infeksi 

nosokomial? 

 DOK 

TUJUAN SURVEILANS RUMAH SAKIT 

11 Apakah rumah sakit memiliki 

data dasar surveilans yang 

dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan 

surveilans berikutnya? 

 OB 

12 Apa sajakah evaluasi yang 

dilakukan oleh Tim PPI dalam 

mengevaluasi sistem 

surveilans yang telah 

dilaksanakan? 

 DOK  

13 Apakah ada hasil dari 

surveilans infeksi nosokomial 

yang dapat dibandingkan 

dengan data dasar yang 

dimiliki rumah sakit 

sebelumnya? 

 OB 

 

 


