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Lampiran 1. Informed Concern 

Informed concern 

Kepada 

Warga Lokalisasi Sunan Kuning Semarang 

Di Tempat 

Assalamu’alaikum wr wb 

Dengan hormat, 

 Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, akan melakukan penelitian dengan judul “PREVALENSI 

LESI RONGGA MULUT AKIBAT INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA 

PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI LOKALISASI SUNAN KUNING 

SEMARANG Studi terhadap Pekerja Seks Komersial di lokalisasi Sunan 

Kuning Semarang” . 

A. Kesukarelaan berpartisipasi dalam penelitian  

Saudari bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada 

paksaan. Bila Saudari memutuskan untuk bersedia, maka diharapkan Saudari 

dapat berpartisipasi dalam tahapan penelitian ini. Saudari juga bebas berubah 

pikiran/mengundurkan diri setiap saat tanpa dikenai sanksi apapun. Bila 

Saudari tidak bersedia berpartisipasi maka hal tersebut tidak akan 

mempengaruhi hubungan dengan peneliti.  

 

B. Prosedur penelitian 

Apabila Saudari bersedia berpartisipasi, maka Saudari akan diminta untuk 

menandatangani lembar persetujuan. Lembar persetujuan dibuat rangkap dua, 

satu untuk peneliti dan satu untuk Saudari simpan. Prosedur selanjutnya adalah: 

1. Saya akan meminta identitas pribadi kepada Saudari untuk proses 

pengisian data.  

2. Saya akan mengambil gambar (foto) rongga mulut. 
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C. Kewajiban subyek penelitian  

Sebagai subyek penelitian, Saudari berkewajiban mengikuti petunjuk dan 

prosedur penelitian seperti yang tertulis diatas. Bila ada hal yang belum jelas, 

Saudari dapat menanyakan lebih lanjut kepada peneliti. 

 

D. Resiko  

Tidak ada resiko dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak akan 

berpengaruh terhadap perawatan yang akan dilakukan Saudari dan tidak ada 

kerugian yang akan ditimbulkan.  

 

E. Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah  

 Memberikan informasi kepada pemerintah Kota Semarang tentang 

prevalensi lesi rongga mulut infeksi menular seksual. 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dibidang kessehatan 

gigi dan mulut tentang prevalensi lesi rongga mulut pada pekerja seks 

komersial. 

 Memberikan informasi kepada pekerja seks komersial tentang lesi lesi 

rongga mulut. 

 Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang akibat perilaku 

seksual secara bebas. 

 

F. Kerahasiaan  

Semua informasi yang berkaitan dengan hasil survey dari tiap subyek 

penelitian akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. 

 

G. Kompensasi 

Peneliti akan memberikan upah berupa tas tangan sebagai ucapan 

terimakasih telah membantu dan berpartisipasi dalam penelitian ini, diberikan 

kepada setiap subjek penelitian yang terkait. 



41 
 

 
 

 

H. Pembiayaan  

Semua biaya yang timbul terkait penelitian ini akan ditanggung oleh 

peneliti. 

 

I. Informasi tambahan  

Saudari diberikan kesempatan ntuk menanyakan semua hal yang belum 

jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu membutuhkan 

penjelasan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BurhanYoga 

Pamungkas di no. HP. 083838304212 atau melalui email:  

Burhan_yoga@yahoo.com 

 

 

 

 

Tanggal ,                 2018 

     Peneliti 

 

 

 

 

             (Burhan Yoga Pamungkas)  

  

mailto:Burhan_yoga@yahoo.com
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Lampiran 2. Persetujuan Responden 

 

PERSETUJUAN RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  : 

Umur  : 

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi subyek penelitian dari 

Nama   : Burhan Yoga Pamungkas 

Nim  : 31101400412 

Fakultas  : Kedokteran Gigi 

Setelah Saya mendapat informasi yang cukup dari peneliti, Saya mengerti 

dan memahami benar prosedur penelitian yang berjudul : “PREVALENSI LESI 

RONGGA MULUT AKIBAT INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA 

PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI LOKALISASI SUNAN KUNING 

SEMARANG Studi terhadap Pekerja Seks Komersial di lokalisasi Sunan 

Kuning Semarang” . Dengan ini Saya menyatakan sanggup menjadi subyek 

penelitian dengan sebenar benarnya tanpa suatu paksaan.  

 

 

Semarang, …………………. 

      Saksi         Subjek Penelitian 

 

 

    ……………………….    ………………………. 
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Lampiran 3. Form Pemeriksaan Lesi Rongga Mulut 

FORM PEMERIKSAAN LESI RONGGA MULUT 

 

NAMA    : 

JENIS KELAMIN   : 

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : 

USIA SAAT INI   : 

NYERI RONGGA MULUT  : ADA/TIDAK 

LIDAH GUSI BIBIR BUKAL PALATUM FARING 

Tidak lesi 


candidiasis 



 Kaposi 

Sarkoma 



Kondiloma 

Akuminata 



Chancre



Snail Track



Necrotizing 

ulseratif 

gingivitis



Necrotizing 

ulseratif 

periodontitis



Lesi lain

 Tidak lesi 



candidiasis 



 Kaposi 

Sarkoma 



Kondiloma 

Akuminata 



Chancre



Snail Track



Limfoma 

non-Hodgkins



Lesi lain

 

 Tidak lesi



candidiasis



 Kaposi  

Sarkoma 



Kondiloma 

Akuminata 



Chancre



Snail Track



Lesi lain



 Tidak lesi



candidiasis



 Kaposi  

Sarkoma 



 Kondiloma 

Akuminata 



Chancre



Snail Track



Lesi lain



 Tidak lesi



candidiasis



 Kaposi 

Sarkoma 



Kondiloma 

Akuminata 



Chancre



Snail Track



Gumma



Lesi lain

 

 Tidak lesi



candidiasis



 Kaposi 

Sarkoma 



 Kondiloma 

Akuminata 



Chancre 



Snail Track



Gonococcal 

ulseration



Lesi lain
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Lampiran 4. Ethical Clearence 

 



45 
 

 
 

Lampiran 5. Dokumentasi penelitian 

 
Foto  1 Pengambilan Dokumentasi 

 

 
Foto  2 Pengambilan Dokumentasi 
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