KUESIONER
SURVEI DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKU USAHA
BAGIAN A: BLOK A. KARAKTERISTIK PELAKU USAHA
A1

Nama Perusahaan/Nama Usaha

A2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kedudukan Anda dalam usaha/perusahaan?
Pemilik Usaha (termasuk Board of Director untuk perusahaan besar)
Bukan Pemilik

A3

Berapa usia Anda (pemberi jawaban) saat ini?

A4

Apakah jenis kelamin Anda?

A5

Provinsi tempat usaha/perusahaan Anda?

A6

Kabupaten/kota tempat usaha/perusahaan Anda?

A8

Sebutkan produk utama yang dihasilkan usaha/perusahaan Anda?

A9

Jika produk utama lebih dari 1, sebutkan 2 lagi yang paling besar proporsinya terhadap pendapatan usaha/perusahaan Anda?

Laki-laki

Perempuan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A10 Bergerak pada Lapangan Usaha apakah usaha/perusahaan Anda? (Bila ada beberapa kategori, pilih yang omset tebesar )
Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
Jika Anda kesulitan menentukan lapangan usaha, tuliskan kegiatan usaha/perusahaan
Anda?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A11 Omset/pendapatan usaha/perusahaan Tahun 2019?

< Rp. 300 Juta
Rp. 300 Juta - < 2,5 Miliar
Rp. 2,5 Miliar - < 50 Miliar
> Rp. 50 Miliar
A12 Berapakah jumlah pegawai yang bekerja pada usaha/perusahaan Anda?
Sebelum Covid-19
Saat ini
A13

Apakah usaha/perusahaan Anda saat ini masih beroperasi (memproduksi barang atau
jasa)?
Masih beroperasi seperti biasa
Beroperasi dengan penerapan WFH (remote atau teleworking ) untuk SEBAGIAN pegawai
Beroperasi dengan penerapan WFH (remote atau teleworking ) untuk SELURUH pegawai
Beroperasi dengan pengurangan kapasitas (jam kerja, mesin dan tenaga kerja)
Beroperasi, bahkan melebihi kapasitas sebelum Covid-19
Berhenti beroperasi

BAGIAN B: Blok B: DAMPAK TERHADAP TENAGA KERJA
B1

Apabila usaha/perusahaan Anda terkena dampak Covid-19, tindakan apa saja yang telah
dilakukan terhadap tenaga kerja saat ini? (pilih bisa lebih dari satu )
Tidak ada tindakan yang diambil
Peningkatan jam kerja
Pengurangan jam kerja
Memberhentikan pekerja dalam jangka waktu singkat
Merekrut pekerja untuk jangka waktu singkat
Dirumahkan (tidak dibayar)
Dirumahkan (tidak sebagian)
Dirumahkan (tidak penuh)

BAGIAN C: Blok C: DAMPAK TERHADAP KINERJA FINANSIAL
Menurun
C1

Bagaimana pendapatan usaha/perusahaan Anda saat ini dibanding sebelum Covid-19?

Tetap
Meningkat

C2

Berapa persen perkiraan penurunan pendapatan yang dialami usaha/perusahaan Anda
akibat Covid-19?
≤ 20 %
21 - 40%
41 - 60%
61 - 80%
81 - 100%

C3

Jika Anda mampu mengisikan lebih spesifik, tuliskan besarannya (opsional)

C4

Berapa persen perkiraan peningkatan pendapatan yang dialami usaha/perusahaan Anda
akibat Covid-19?
≤ 20 %

61 - 80%

21 - 40%

81 - 100%

41 - 60%

> 100%

C5

Jika Anda mampu mengisikan lebih spesifik, tuliskan besarannya (opsional)

C6

Upaya dalam bentuk apa yang telah Anda lakukan untuk meningkatkan pendapatan?
(pilih satu yang paling utama)
Penambahan modal kerja
Penambahan tenaga kerja
Peningkatan teknologi
Kapasitas produksi meningkat

BAGIAN D: BLOK D: DAMPAK LAINNYA
D1

Apakah usaha/perusahaan Anda menghadapi kendala berikut ini sebagai dampak Covid-19?
Ya

Tidak

Rekan bisnis terdampak sangat buruk atau tidak bisa beroperasi secara normal

a

a

Pelanggan/klien terkena dampak Covid-19 yang mengakibatkan turunnya permintaan dibanding
kondisi normal

a

Tidak tercukupinya keuangan usaha/perusahaan terkait pegawai dan operasional
Ketidakhadiran pegawai karena sakit atau melaksanakan himbauan pemerintah
Bahan baku tidak tersedia atau harganya menjadi lebih mahal
Penyedia bahan baku (supplier) tidak dapat menyediakan sesuai dengan kebutuhan

D2

Apakah ada kendala lainnya? Sebutkan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D3

Jika mengalami kendala, maka bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh usaha/perusahaan Anda? (pilih 2 di antara pilihan berikut
yang menurut Anda paling dibutuhkan )
Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga)
Penundaan pembayaran pajak
Bantuan modal usaha
Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman
Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tidak ada batas minimal pemakaian)
Lainnya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D4

Berapa lama perkiraan usaha/perusahaan Anda dapat bertahan tanpa ada perubahan operasi dan bantuan? ( sejak dari sekarang )
Kurang dari satu bulan
Antara 1 - 3 bulan
Lebih dari 3 bulan
Tidak tahu

D5

Bagaimana profil usaha/perusahaan Anda saat ini dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid-19?
Bergerak di bidang/sektor yang sama
Melakukan diversifikasi usaha (diversifikasi maksudnya adalah usaha lama tetap hidup namun ada
penambahan/penganekaragaman produk atau penambahan lokasi usaha untuk meningkatkan dan
menambha pendapatan
Bergerak di sektor/bidang yang berbeda sama sekali (tuliskan bergerak di sektor usaha apa anda
sejak Covid-19 ini memaksa anda berganti usaha yang berbeda dibanding sebelumnya

D6

Peran internet dan teknologi informasi pada masa Covid-19 ini di usaha/perusahaan
Anda: Apakah usaha Anda menggunakan TI dan Internet (Online ) untuk pemasaran
produk?
Sejak sebelum Covid-19 sampai sekarang
Baru memulai pada saat Covid-19
Tidak menggunakan

D7
D8

Apakah cara tersebut di atas berpengaruh pada penjualan produk usaha/perusahaan
Anda?

Ya, berpengaruh
Tidak berpengaruh

Apakah usaha/perusahaan Anda menerapkan dan memfasilitasi protokol kesehatan berikut ini selama berada di lingkungan kerja?
Ya

Menerapkan physical distancing di lingkungan kerja (jaga jarak 1-2 meter), termasuk konsumen
Wajib menggunakan masker atau pelindung wajah (face shield )
Menyediakan sarana cuci tangan (air, sabun, dan hand sanitizer )
Wajib menggunakan APD (sarung tangan, seragam AP, dan sejenisnya)

D9

Ya, sudah tertulis
Ketika nanti pandemi berakhir, apakah usaha/perusahaan Anda sudah memiliki rencana
Ya, masih berupa ide
pengembangan usaha?
Belum ada

D10

Menurut Anda, berapa lama operasional usaha/perusahaan Anda akan kembali pulih
seperti sebelum Covid-19?

D11 bentuk inovasi apa yang usaha/perusahaan Anda lakukan agar bisa bertahan selama pandemi?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D12

Ya
Untuk mendukung kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui penyediaan
indikator dampak Covid-19 secara periodik. Kami berencana melakukan pendataan
Tidak
lanjutan. Apakah usaha/perusahaan Anda bersedia berpartisipasi kembali?

D13 Jika "Ya", isikan nomor telepon/WA/email untuk pengiriman link survei berikutnya:
Nomor Telepon: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor WA
: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alamat email : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidak

BAGIAN E: BLOK E: PERSEPSI TENTANG SURVEI BPS
E1

E2

E3

Apakah usaha/perusahaan Anda pernah menjadi responden survei-survei yang
dilakukan BPS?
Jika "Tidak", apakah Anda bersedia berpartisipasi jika terpilih sebagai sampel survei?

Ya
Tidak
Ya
Tidak

Jika "Ya", bagaimana penilaian Anda terhadap survei BPS?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E4

Moda survei yang paling sesuai dengan Anda?
Pengisian dengan kuesioner kertas diisi sendiri (Drop-off Pick-up )
Wawancara tatap muka (Face to face )
Wawancara dengan telepon
Surat/email
Online dengan pengiriman link survei
Terima kasih atas Partisipasi Anda dalam Survei ini.
Jawaban Anda sangat berharga bagi pemerintah dalam upaya mempercepat pemulihan kondisi perekonomian bangsa.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan menghubungi kami di Subdit Indikator Statistik - Badan Pusat Statistik melalui
email di survei-covid19@bps.go.id

