
Pemilik Usaha (termasuk Board of Director  untuk perusahaan besar)

Bukan Pemilik

3 Berapa usia dari pemilik/penanggung jawab usaha saat ini?

4 Jenis kelamin pemilik/penanggung jawab usaha? Laki-laki               Perempuan

5

SD

SMP

SMA

Diploma/S1/S2/S3

6 Tahun mulai beroperasi

7

PT/PT Persero/Perum

CV/Firma

Koperasi/Dana Pensiun

Yayasan

Izin Khusus (SIUP dsj)

Perorangan/Tidak berbadan usaha

8 Provinsi tempat usaha/perusahaan Anda berada?

9 Kabupaten/kota tempat usaha/perusahaan Anda?

    Yth. Bapak/Ibu Pelaku Usaha/ Pengusaha/Pimpinan Perusahaan

Terima kasih telah mengakses survei Badan Pusat Statistik (BPS)

    Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha jilid kedua ini merupakan kelanjutan dari survei
yang sama yang pernah BPS lakukan di bulan Juli 2020. Survei ini bertujuan untuk menghasilkanstatistik terkini yang akan menjadi informasi 
penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakanterkait Penanganan dampak COVID-19 bagi dunia usaha.    

    Survei ini akan berlangsung dari tanggal 7 s.d. 19 Oktober 2020.  Dan kami memohon kesediaananda untuk berpartisipasi sekitar 5 s.d. 10 
menit untuk menyelesaikan survei ini.  
 Berikanlah Jawaban sesuai dengan kondisi usaha/perusahaan. Karena kualitas hasil survei sangat
bergantung pada jawaban yang diberikan. Kerahasiaan data anda dilindungi oleh Undang Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik.    

    Terimakasih atas partisipasinya.   
    Anda dapat mengakses hasil survei tahap pertama di bulan Juli 2020 melalui: http://s.bps.go.id/booklet_C19PU 
  
Salam Sehat    

 Kepala Badan Pusat Statistik  

Pendidikan (pemilik/penanggung jawab usaha)

Status Badan Usaha?

1 Nama Perusahaan/Nama Usaha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Kedudukan Anda dalam usaha/perusahaan?

KUESIONER

SURVEI DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKU USAHA- Jilid 2

BAGIAN A: BLOK A. KARAKTERISTIK PELAKU USAHA



10

Selalu beroperasi atau tidak pernah tutup

Sampai dengan 30 Juni masih tutup, setelah itu buka

SEMENTARA berhenti beroperasi bukan karena faktor regulasi

Berhenti beroperasi

Ya (berhenti sementara)

Tidak (berhenti permanen)

Belum tahu

14

A: Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan

B: Pertambangan dan Penggalian

C: Industri Pengolahan

D: Pengadaan Listrik dan Gas

E: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

F: Konstruksi

G: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H: Transportasi dan Pergudangan

I1: Penyediaan Akomodasi 

I2: Penyediaan Makan/Minum

J: Informasi dan Komunikasi

K: Jasa Keuangan dan Asuransi

12 Jika pandemi telah berakhir, adakah rencana untuk kembali beroperasi?

Tahun 2019/sebelumnya                                                                         Mei 2020

Januari 2020                                                                                               Juni 2020

Maret 2020                                                                                                 Agustus 2020

                                                                                                                       Oktober 2020                                                                             

Februari 2020                                                                                             Juli 2020

April 2020                                                                                                   September 2020

Jika jawaban 1 dan 2 lanjut ke 13. Jika jawaban 3 dan 4 (SEMENTARA BERHENTI) maka lanjut ke 10a. Jika jawaban 5 (berhenti beroperasi) 
lanjut ke 11 dan 12

Juni                                                                Oktober

11 Sejak kapankah usaha berhenti beroperasi?

Bagaimana dampak pandemi terhadap kegiatan operasional usaha?

SEMENTARA berhenti beroperasi karena faktor regulasi terkait pandemi (misalnya PSBB)

10a Kapan usaha Anda berhenti SEMENTARA?

Maret                                                             Juli

April                                                              Agustus

Mei                                                                September

Bergerak pada Lapangan Usaha apakah usaha/perusahaan Anda?

13
Sebutkan kegiatan utama atau produk utama yang dihasilkan atau dijual usaha/perusahaan Anda saat ini atau ketika masih 
beroperasi?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



L: Real Estate

M: Jasa Perusahaan (MN)

P: Jasa Pendidikan

Q: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R: Jasa Lainnya (RSTU)

Selain pilihan di atas

14b

Industri batu bara dan pengilangan minyak bumi dan gas alam

Industri makanan dan minuman

Industri tembakau

Industri tekstil dan pakaian jadi

Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki

Industri karet, barang dari karet, dan plastik

Industri barang galian bukan logam

Industri logam dasar

Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik

Industri mesin dan perlengkapan

Industri alat angkutan

Industri furnitur

Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan jasa pemasangan mesin dan peralatan

Selain pilihan di atas 

< Rp. 300 Juta

Rp. 300 Juta - < 2,5 Miliar

Rp. 2,5 Miliar - < 50 Miliar

> Rp. 50 Miliar

Berapakah jumlah pegawai yang bekerja pada usaha/perusahaan Anda pada kondisi 
akhir tahun 2019?

Jika jawaban 14 kategori C (industri pengolahan) lanjut ke 14b.

Kegiatan utama usaha industri pengolahan:

Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu dan sejenisnya 

Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman

                                     14a. Deskripsikan ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     14c. Deskripsikan ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

16b
Berapakah jumlah pegawai yang bekerja pada usaha/perusahaan Anda pada kondisi 
akhir Juni?

16c

15
Omset/pendapatan usaha/perusahaan selama Tahun 2019? (maksud pertanyaan ini 
untuk melihat ukuran usaha sebelum pandemi Covid-19 )

16a
Berapakah jumlah pegawai yang bekerja pada usaha/perusahaan Anda pada akhir 
September?



Mengurangi kapasitas output  dengan pengurangan jam kerja, mesin dan personil

Tutup sementara

Tidak ada tindakan yang diambil

Melakukan pengurangan jam kerja/rotasi (shift ) kerja untuk karyawan tertentu

Merekrut pekerja khusus untuk jangka waktu singkat

Melakukan peningkatan jam kerja/rotasi (shift ) kerja untuk karyawan tertentu

Turun

Naik

Tetap/tidak berubah

< 10%

30 - 40%

> 40%

< 10%

30 - 40%

> 40%

Meningkat

Pertanyaan tidak relevan untuk jenis usaha

Meningkat

Sama saja

Menurun

Sama saja

Menurun

21
Apakah rata-rata harga produk atau jasa yang dihasilkan atau dijual oleh 
usaha/perusahaan ini mengalami perubahan, yaitu perbandingan antara bulan Juli-
Agustus-September (selama 3 bulan) dengan bulan April-Mei-Juni (selama 3 bulan)? 

Operasional perusahaan mengalami peningkatan aktivitas dibadningkan sebelum Covid-19

Tindakan apa yang telah pelaku usaha/perusahaan lakukan terhadap tenaga kerja yang saat ini masih terikat dengan pelaku 
usaha/perusahaan? (pilihan bisa lebih dari satu )

Jika jawaban "turun" lanjut ke 19a. Jika naik lanjut ke 19b. Jika tetap lanjut ke rincian 20.

Jika pendapatan, omset, dan penjualan mengalami penurunan, berapa persen perkiraan penurunannya?

19b Jika pendapatan, omset, dan penjualan mengalami peningkatan, berapa persen perkiraan peningkatannya?

19a

10 - 20%

20 - 30%

10 - 20%

20 - 30%

20
Apakah harga bahan baku utama dalam memproduksi atau penjualan usaha ini mengalami perubahan, yaitu perbandingan antara 
bulan Juli-September (selama 3 bulan) dengan April-Juni (selama 3 bulan)?

Penerapan WFH sebagian atau seluruh dan digaji seperti biasa

Penerapan WFH sebagian atau seluruh dan digaji tetapi dikurangi

19
Bagaimana pendapatan, omset, dan penjualan dari produk barang dan jasa  
usaha/perusahaan Anda di Bulan Juli-Agustus (selama 3 bulan) dibandingkan bulan April-
Juni (selama 3 bulan)?

17 Bagaimana karakteristik operasional usha/perusahaan Anda saat ini?

Menerapkan WFH (bekerja dari rumah) untuk SEBAGIAN karyawan

Menerapkan WFH (bekerja dari rumah) untuk SEMUA karyawan

18



Tidak punya kendala

Kendala dalam pembayaran upah tenaga kerja

Kendala dalam pembayaran biaya bahan baku produksi

Kendala dalam pembayaran hutang

Kendala dalam pembayaran sewa

Kendala dalam pembayaran tagihan (listrik, air, telepon, gas, dsj)

Kendala dalam pemasaran/penjualan

Kendala dalam urusan tenaga kerja (terpapar covid-19 atau lainnya)

Kendala dalam ketersediaan bahan baku

Lainnya ….................................................................................

Ya

Tidak 

Ya

Tidak 

Berhutang

Menggadaikan aset

Menjual aset usaha

Menjual aset pribadi

Melepas sebagian saham/kepemilikan

Mengurangi gaji karyawan

Mengurangi beban operasional (listrik, air, telepon, gas, dsj)

Pindah ke lokasi lain atau menambah lokasi lain

Melakukan negosiasi rescheduling  hutang

Mencari sumber bahan baku lain yang harganya lebih murah

Merubah/menambah komoditas atau produk baru

Lainnya ….................................................................................

Tidak melakukan apa-apa

22a Apakah produk Anda ada yang di ekspor?

Jika jawaban "tidak punya kendala" lanjut ke 24. Jika jawaban "kendala dalam pemasaran/penjualan" lanjut ke 22a lalu ke 23. Jika "kendala 
dalam ketersediaan bahan baku" lanjut ke 22b lalu ke 23. Jawaban selain yang disebutkan lanjut ke rincian 23. 

22b Apakah bahan baku utama Anda merupakan barang impor?

Merubah model pemasaran (misalnya pemanfaatan teknologi informasi dan internet)

22 Apakah usaha/perusahaan Anda mengalami kendala-kendala seperti di bawah ini?

23 Jika Anda memiliki kendala di atas, upaya apa yang Anda lakukan?



24a
Apakah Anda membutuhkan Relaksasi / penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan 
bunga)

24b Apakah anda membutuhkan Bantuan modal usaha?

24c Apakah anda membutuhkan Penundaan pembayaran pajak?

24d Apakah anda membutuhkan Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman?

24e
Apakah anda membutuhkan Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tidak ada batas 
minimal pemakaian?

24f Apakah anda membutuhkan Bantuan Pemasaran?

Maksimal hingga 1 bulan

Maksimal hingga 3 bulan

Maksimal hingga 6 bulan

Maksimal hingga 12 bulan

Lebih dari setahun

Belum seluruhnya

Sudah sebagian

Sudah seluruhnya

Memakai masker

Mencuci tangan

Menjaga jarak dan menghindari kerumunan

24g Bantuan yang paling saya butuhkan tidak ada dalam pilihan jawaban diatas. Tuliskan bantuan yang paling anda butuhkan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26a Penerapan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan menghindari kerumunan) secara simultan

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

Jika jawaban "sudah sebagian" lanjut ke 26b

26b

24h Bantuan yang TELAH usaha saya terima tidak ada dalam pilihan jawaban diatas. Tuliskan bantuan yang telah usaha saya terima  

 Jika sudah sebagian, mana yang belum Anda terapkan?

25
Berapa lama perkiraan usaha/perusahaan masih bisa beroperasi dengan kondisi pandemi seperti saat ini dan langkah yang diambil 
pemerintah? 

24
Bentuk Bantuan yang dibutuhkan dan Apakah usaha/perusahaan Anda sudah menerima bantuan

berikut? 

TidakYa

aa

a



26c

Masker

Face shield  (mika pelindung wajah

Seragam APD (Alat Pelindung Diri)

Suplemen atau vitamin

Melakukan rapid test  untuk karyawan

Melakukan swab/PCR test  untuk karyawan 

27

Ya

Tidak

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

Apakah usaha/perusahaan Anda memfasilitasi karyawan Anda untuk penyediaan: (pilihan jawaban bisa lebih dari satu) 

Terima kasih atas partisipasinya dalam survei ini. Jawaban anda sangat berharga bagi pemerintah
dalam upaya mempercepat pemulihan kondisi perekonomian bangsa.

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


