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Asia Pasifik 

COVID-19 Survei Persepsi Cepat 

Teks yang disarankan untuk peserta: 

Palang Merah dan___________________ ingin mengerti apa yang Anda sudah ketahui dan masih ingin 
Anda ketahui tentang COVID-19.  

Survei ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit, dan termasuk pertanyaan tentang kesehatan dan 
komunikasi. Jawaban Anda akan membantu kami untuk meningkatkan cara kami merespons COVID-19. 

Terima kasih telah berpartisipasi.  

Untuk survei online: Mulai survei ketika Anda memiliki waktu untuk menyelesaikannya tanpa gangguan. 
Mohon tutup program lain (misalnya obrolan atau email) untuk menghindari gangguan.   

Informasi lebih lanjut: 

1. Survei ini bersifat anonim sehingga kami tidak akan meminta nama dan alamat anda. Kami akan 
menggabungkan semua jawaban yang kami terima, dari Anda dan dari banyak peserta lain, dan 
kami akan menyimpan jawaban tersebut dengan aman. Kami, atau organisasi mitra kami, 
mungkin mengunakan jawaban tersebut di masa depan, namun tidak ada yang akan dapat 
mengidentifikasi jawaban spesifik Anda.  

2. Anda dapat berhenti menjawab pertanyaan kapan saja tanpa memberikan alasan. 

Bagaimana Anda bisa menghubungi kami 

Yang bertanggung jawab: 

XXX 
 
Apakah Anda setuju untuk menjawab beberapa pertanyaan?  

Ya 

Tidak (hentikan survei) 

 

Petunjuk: Sertakan pertanyaan di bawah ini dalam semua penilaian.  

Lampiran mencantumkan lebih banyak pertanyaan yang dapat Anda sertakan, tergantung konteks dan 
data sekunder. Lihat catatan pedoman yang menyertai 'Bagaimana melakukan penilaian jarak jauh.' 

Demografi  

Nomor Pertanyaan  Struktur jawaban  

1.  Di mana Anda tinggal? 

 

 

Kota  

Provinsi  

Kotamadya 
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2.  Apakah jenis kelamin Anda? € Pria 

€ Wanita 

€ Lainnya 

€ Memilih untuk tidak menjawab 

3.  Anda berada di kelompok usia berapa?  
 

Di bawah 12 tahun 

13-17 tahun 

18-29 tahun 

30-39 tahun 

40-49 tahun 

50-59 tahun 

60-69 tahun 

70-79 tahun 

Di atas 80 tahun 
 

4.  
Jelaskan tentang pendidikan anda 

 

Pendidikan kurang dari 9 tahun 

Pendidikan sampai 9 tahun 

Setidaknya 10 tahun (tanpa kualifikasi untuk 
masuk ke universitas) 

Setidaknya 10 tahun (dengan kualifikasi untuk 
masuk ke universitas) 

5.  
Apakah bahasa utama yang Anda gunakan di 
rumah? 

Menu tarik turun- Bahasa Asia Pasifik dengan 
opsi lain. 

Pengetahuan dan Praktik  

6.  
Pernahkah Anda mendengar tentang COVID-
19? 

(Pilih satu jawaban) 

 

Sertakan filter untuk ditampilkan setelah 
pertanyaan Tidak atau Tidak tahu 

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan 
oleh golongan coronavirus jenis baru. 'CO' 

€ Ya  

€ Tidak 

€ Tidak tahu 
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singkatan untuk corona, 'VI' untuk virus, dan 
'D' untuk penyakit. Sebelumnya, peyakit ini 
disebut sebagai '2019 novel coronavirus' atau 
'2019-nCov' Virus COVID-19 adalah virus baru 
yang terkait dengan keluarga virus yang sama 
dengan Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) dan beberapa jenis flu. Sebuah wabah 
penyakit pernapasan terjadi disebabkan oleh 
novel coronavirus. Virus ini pertama kali 
ditemukan di China pada tahun 2019 dan 
sejak itu menyebar ke seluruh dunia. Terdapat 
ribuan kasus terkonfirmasi dan banyak 
kematian yang disebabkan oleh coronavirus 
jenis baru ini, termasuk di [tambahkan 
negara].   Sumber: WHO, UNICEF, IFRC 

7.  Seberapa bahayakah COVID-19?  (Pilih salah 
satu) 

€ Sangat berbahaya 

€ Sedikit berbahaya  

€ Tidak berbahaya  

€ Tidak tahu 

8.  Bagaimana COVID-19 menyebar?  (Pilih satu 
jawaban atau lebih) 

€ Transfusi darah 

€ Percikan cairan (droplet) dari orang yang 
terinfeksi 

€ Di udara 

€ Kontak langsung dengn orang/ hewan yang 
terinfeksi 

€ Menyentuh benda atau permukaan yang 
terkontaminasi  

€ Gigitan nyamuk  

€ Makan makanan yang terkontaminasi 

€ Minum air yang tidak bersih 

€ Tidak tahu  

 

9.  Bagaimana Anda dan keluarga Anda 
melindungi diri dari COVID-19? (Pilih satu 
atau lebih jawaban) 

 

 

Cuci tangan secara teratur menggunakan 
pembersih tangan dengan kandungan alkohol 
70% atau sabun dan air selama 20 detik. 

€ Menutup mulut dan hidung saat batuk atau 
bersin 
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Sertakan filter untuk ditampilkan setelah 
pertanyaan ini.  

Hal yang dapat Anda lakukan untuk 
melindungi Anda dan keluarga Anda dari 
COVID-19. 

a. Cucilah tangan Anda sesering 
mungkin 

Bersihkan tangan Anda secara teratur dan 
menyeluruh dengan antiseptik berbasis 
alkohol atau cuci dengan sabun dan air. 

Mengapa? Mencuci tangan Anda dengan 
sabun dan air atau menggunakan antiseptik 
berbasis alkohol dapat membunuh virus yang 
ada di tangan Anda 

b. Lakukan pembatasan sosial 

Jaga jarak minimal 1 meter (3 kaki) antara 
anda dan siapa pun yang batuk atau bersin. 

Mengapa? Ketika seseorang batuk atau 
bersin, mereka menyemprotkan percikan 
cairan yang mungkin mengandung virus dari 
hidung atau mulut mereka. Jika Anda terlalu 
dekat, Anda dapat menghirup droplet yang 
mengandung virus COVID-19 jika orang yang 
batuk tersebut memiliki penyakit itu. 

c. Hindari menyentuh mata, hidung, 
dan mulut 

Mengapa? Tangan menyentuh banyak 
permukaan dan dapat membawa virus. Jika 
terkontaminasi, tangan dapat memindahkan 
virus ke mata, hidung atau mulut Anda. Dari 
sana, virus dapat masuk ke tubuh dan 
membuat Anda sakit. 

d. Terapkan kebersihan pernapasan 

Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar 
Anda menerapkan praktik kebersihan 
pernapasan yang baik. Artinya, menutupi 
mulut dan hidung Anda dengan bagian dalam 

€ Hindari kontak dekat dengan orang yang 
sedang mengalami demam atau batuk 

€ Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut   

Masak daging dan telur hingga matang 

€ Hindari kontak langsung dengan hewan dan 
permukaan yang bersentuhan dengan hewan 
tanpa perlindungan 

€ Tetap berada di dalam ruangan  

€ Ikuti rekomendasi dari pihak yang 
berwenang di negara saya untuk 
menghindari penyebaran COVID-19 

€ Konsumsi jamu 

€ Gunakan masker 

€ Tidak tahu 

€ Lainnya 
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siku atau tisu ketika batuk atau bersin. 
Kemudian segera buang tisu yang telah Anda 
gunakan. 

Mengapa? Droplet menyebarkan virus. 
Dengan menerapkan praktik kebersihan 
pernapasan yang baik, Anda melindungi 
orang-orang di sekitar Anda dari virus seperti 
pilek, flu dan COVID-19 

e. Jika Anda mengalami demam, batuk 
dan sesak napas, hubungi layanan 
kesehatan secepatnya 

Tetap di rumah jika Anda merasa tidak enak 
badan. Jika Anda mengalami demam, batuk, 
atau sesak nafas, carilah bantuan medis dan 
telepon terlebih dahulu. Patuhi saran dari 
petugas kesehatan setempat. 

Mengapa? Pemerintah daerah maupun 
nasional memiliki data terkini tentang situasi 
di daerah Anda. Menelepon terlebih dahulu 
akan memungkinkan penyedia layanan 
kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan 
Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Hal ini 
juga melindungi Anda dan membantu 
mencegah penyebaran virus dan infeksi 
lainnya. 

f. Tetap mengikuti informasi dan saran 
yang sudah diberikan oleh penyedia 
layanan kesehatan Anda 

Tetap mengikuti informasi tentang 
perkembangan terkini COVID-19. Ikuti saran 
yang diberikan oleh penyedia layanan 
kesehatan Anda, otoritas kesehatan 
masyarakat setempat dan nasional atau 
atasan Anda tentang bagaimana melindungi 
diri Anda dan orang lain dari COVID-19. 

Mengapa? Pemerintah daerah dan nasional 
memiliki informasi terkini apakah COVID-19 
telah menyebar di daerah Anda. Mereka 
adalah pihak terbaik untuk memberi saran 
tentang apa yang harus dilakukan oleh 
masyarakat di daerah Anda untuk melindungi 
diri mereka. 
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Sumber: WHO, UNICEF, IFRC 

 

10.  
Krisis seringkali menimbulkan ketakutan dan 
kekhawatiran. Mohon informasikan kepada 
kami, pada saat ini tiga hal apa yang paling 
Anda khawatirkan terkait dengan COVID-19? 

Gunakan skala (tidak pernah khawatir; jarang 
khawatir; sering khawatir) untuk setiap poin 
data. 

 

kehilangan orang yang saya cintai  

rumah sakit tidak bisa lagi menampung pasien 

tutupnya sekolah 

tutupnya perusahaan-perusahaan kecil 

resesi 

terbatasnya akses ke pasokan makanan 

terjadi kerusuhan 

jatuh sakit  

kehilangan pekerjaan saya 

Lainnya: ____  

 

11.  Menurut Anda, apakah ada kelompok 
tertentu yang bertanggung jawab terhadap 
penyebaran COVID-19 di komunitas Anda? 

€ Ya 

€ Sedikit 

€ Tidak 

12.  (Jika jawabannya sedikit atau ya, survei akan 
menanyakan)  

Menurut Anda, kelompok mana yang 
bertanggung jawab karena menyebarkan 
COVID-19? 

€ Pertanyaan terbuka  

Kepercayaan terhadap Sumber / Kanal informasi 

13.  Informasi seperti apa yang Anda terima 
tentang COVID-19? (Pilih satu atau lebih 
jawaban)  

 

 

 

 

€ Cara melindungi diri terhadap COVID-19 

€ Gejala-gejala COVID-19   

€ Cara penyebaran COVID-19 

€ Apa yang harus dilakukan jika mengalami 
gejala COVID-19 

€ Risiko dan komplikasi dari COVID-19 

€ Lainnya: ______________________ 

€  
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14.  
Seberapa sering Anda menggunakan sumber 
informasi berikut untuk mendapatkan 
informasi terkini tentang COVID-19?  

 

Untuk setiap poin data, gunakan skala tidak 
pernah; jarang; terkadang; sering; selalu.    

Televisi  

Surat kabar cetak 

Percakapan dengan keluarga dan teman-
teman 

Situs web atau portal berita daring  

Media Sosial (misalnya Facebook, Twitter, 
Youtube, WhatsApp, Line) 

Mesin pencari (misalnya Google) 

Stasiun radio 

Petugas kesehatan masyarakat  

Pemimpin komunitas atau agama 

Dukun  

Bidan 

Relawan Palang Merah / Bulan Sabit Merah 

Kementerian Kesehatan 

UNICEF 

WHO  

Sumber lainnya, yaitu: _____ 
 

15.  
Sejauh mana tingkat kepercayaan Anda 
terhadap sumber-sumber informasi berikut 
dalam pelaporan mereka tentang COVID-19? 

Untuk setiap data poin, gunakan skala 
kepercayaan yang sangat kecil; kepercayaan 
yang moderat; kepercayaan yang sangat 
besar.    

Televisi  

Surat kabar cetak 

Percakapan dengan keluarga dan teman-
teman 

Situs web atau portal berita daring  

Media Sosial (misalnya Facebook, Twitter, 
Youtube, WhatsApp, Line) 

Mesin pencari (misalnya Google) 

Stasiun radio 

Petugas kesehatan masyarakat  

Pemimpin komunitas atau agama 

Dukun  

Bidan 
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Relawan Palang Merah / Bulan Sabit Merah 

Kementerian Kesehatan 

UNICEF 

WHO  

Sumber lainnya, yaitu: _____ 
 

16.  
Informasi apa yang Anda butuhkan 
sekarang? (Pilih satu jawaban atau lebih) 

 

Gejala COVID-19 

Kisah orang lain tentang cara mereka 
menghadapinya 

Informasi tentang pengembangan vaksin baru 
untuk menghadapi COVID-19 

Informasi tentang perkembangan pengobatan 
COVID-19 

€ Bagaimana caranya saya bisa mencegah 
penyebaran penyakit ini di negara saya  

€ Bagaimana caranya saya bisa merawat orang 
yang berada dalam kelompok berisiko 

€ Apa yang bisa saya lakukan jika saya atau 
anggota keluarga saya mengalami gejalanya 

€ Bagaimana caranya saya bisa mengurus 
pendidikan sekolah anak-anak saya dengan 
baik 

€ Rincian mengenai pembatasan perjalanan 

€ [*] Ya  

€ [*] Tidak  

€ Lainnya, mohon sebutkan... 

 

17.  Apakah Anda mengalami kesulitan untuk 
memutuskan apakah informasi tentang 
COVID-19 tersebut benar?  Misalnya, 

[Pertanyaan terbuka] 



 

   
 

9 
   
 

informasi tentang cara-cara pencegahan 
penyakit atau penyembuhan.  

Jika ya, mohon berikan contoh: 

Partisipasi / Hubungan 

18.  Jika kami ingin menanggapi masukan dan 
kekhawatiran Anda tentang COVID-19, 
dengan cara apa Anda ingin dihubungi? 

€ Telepon 

€ Pesan teks 

€ Fitur percakapan Facebook 

€ Grup Aplikasi Pesan (Line, WhatsApp) 

€ E-mail 

€ Lainnya (sebutkan) 

19.  Apakah Anda memiliki usulan metode 
komunikasi yang lebih baik tentang penyakit 
ini?  

€ Pertanyaan terbuka 

20.  Apakah Anda memiliki usulan tentang 
aktivitas komunitas yang dapat mencegah 
penyebaran penyakit ini atau melawan 
dampaknya? 

€ Pertanyaan terbuka 

21.  Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan oleh 
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam 
memberikan informasi tentang COVID-19?  

[pertanyaan terbuka] 

 

22.  AKHIR SURVEI   
Terima kasih banyak! 

Jawaban Anda akan membantu kami dalam 
memberikan informasi yang berguna dan 
tepat waktu tentang COVID-19. 

Untuk informasi tentang COVID-19, silakan 
kunjungi situs web berikut:   

XXX Sumber-sumber yang terpercaya dalam 
konteks Anda.  

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang survei 
ini, silakan hubungi XX.   

Klik KIRIM untuk mengirimkan jawaban Anda. 
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TAMBAHAN: Menu Pertanyaan Pilihan   

Demografi  

Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

23.  Pekerjaan 
responden: 

€ Pekerja upahan 

€ Wirausaha 

€ Tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan 

€ Tidak bekerja tapi tidak sedang mencari pekerjaan 

€ Ibu rumah tangga 

€ Pelajar 

€ Tentara 

€ Pensiunan 

€ Tidak dapat bekerja 

Pengetahuan  

Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

24.  Apa gejala utama 
COVID-19? (Pilih 
satu atau lebih 
jawaban) 

Demam 

Batuk 

Kesulitan untuk bernapas 

Sakit tenggorokan  

Nyeri otot 

Sakit kepala  

Diare 

Asimtomatik [tidak menunjukkan gejala]  

Lainnya: _______________________ 

Tidak tahu 

25.  Apakah Anda 
merasa diri Anda 
memiliki risiko 
yang cukup besar 
untuk terkena 
COVID-19? (Pilih 
salah satu) 

 

€ Ya 

€ Tidak 

€ Tidak tahu 
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26.  Apakah Anda 
menganggap 
penting untuk 
mencegah 
penyebaran 
COVID-19 di 
lingkungan Anda? 
(Pilih salah satu) 

 

€ Ya 

€ Tidak 

€ Sedikit 

€ Tidak tahu 

 

27.  Apa yang Anda 
lakukan jika Anda 
atau anggota 
keluarga Anda 
mengalami gejala 
COVID-19? (Pilih 
satu atau lebih 
jawaban)  

 

€ Bertanya pada kerabat yang lebih berpengalaman tentang apa yang 
harus dilakukan  

€ Pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan 

€ Mengunjungi perawat di sekitar tempat tinggal 

€ Membeli obat-obatan di pasar  

€ Mengunjungi dukun  

€ Mengisolasi diri 

€ Lainnya: __________________________________ 

28.  Apa yang 
biasanya Anda 
lakukan jika 
mengalami flu 
biasa? (Pilih 
maksimal dua 
jawaban) 

 

Tidak ada. Saya beraktivitas seperti biasa dan flu menghilang setelah 
beberapa waktu  

Saya tetap di rumah, agar tidak menularkan pada orang lain 

Saya mengenakan masker 

Saya minum teh sampai saya sembuh  

Saya meminta nasihat dari tetangga saya 

Saya meminta nasihat dari dukun setempat  

Saya pergi ke fasilitas kesehatan 

Lainnya: _________________________ 

29.  Bagaimana Anda 
mendapatkan 
informasi tentang 
flu dan penyakit 
lainnya sebelum 
COVID-19? (Pilih 
satu atau lebih 
jawaban) 

 

Televisi  

Surat kabar cetak 

Percakapan dengan keluarga dan teman-teman 

Situs web atau portal berita daring  

Media Sosial (misalnya Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Line) 

Mesin pencari (misalnya Google) 

Stasiun Radio  
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Petugas kesehatan masyarakat  

Pemimpin komunitas atau agama 

Dukun  

Bidan 

Relawan Palang Merah / Bulan Sabit Merah 

Kementerian Kesehatan 

UNICEF 

WHO  

€ Sumber lainnya, yaitu: _____ 

30.  
Bahasa apakah 
yang lebih Anda 
sukai saat 
mendapatkan 
informasi tertulis?  

 

Pertanyaan terbuka 

31.  
Bahasa apakah 
yang lebih Anda 
sukai saat 
mendapatkan 
informasi lisan?  

Pertanyaan terbuka 

 

 


