
KUESIONER 
SURVEI PERILAKU MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 

TAHUN 2022 
Periode Survei : 12/2/2022 - 19/2/2022 

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, Badan Pusat 
Statistik menyelenggarakan - SURVEI PERILAKU MASYARAKAT PADA PANDEMI COVID-19 - secara 
daring (Online). Survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini tentang perilaku dan respons 
masyarakat pada masa pandemi. 

Pengisian survei ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Partisipasi Anda dengan memberikan 
jawaban yang JUJUR dan BENAR sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang penting bagi 
penyusunan kebijakan percepatan penanganan COVID-19. Kerahasiaan jawaban Anda dilindungi 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Jika Anda memiliki pertanyaan atau 
komentar, mohon dapat disampaikan melalui email survey-covid19@bps.go.id.  

Terima kasih. 

 

BLOK I. KEPATUHAN TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN 

1. Dalam SEMINGGU TERAKHIR, bagaimana kepatuhan Anda dalam menerapkan protokol 
kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lainnya: 

a. Memakai masker dengan benar 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

b. Mencuci tangan / menggunakan hand sanitizer 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

c. Menjaga jarak ketika di luar rumah 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

d. Menjauhi kerumunan 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

e. Mengurangi mobilitas 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

f Menjaga sirkulasi udara di rumah/kantor 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

g Menjaga/meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

h Di tempat aman dan tidak sedang memakai masker, 
apabila Anda batuk menutup mulut dengan tisu atau 
siku dalam (bukan dengan telapak tangan) 

1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

i Memenuhi asupan gizi seimbang 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

 
2. Apa motivasi utama Anda dalam menerapkan protokol kesehatan: (pilih salah satu) 

• Kesadaran untuk melindungi diri sendiri dan orang lain 
• Malu/menghargai orang di sekitar 
• Menaati peraturan yang berlaku 
• Ada aparat yang mengawasi 
• Ikut-ikutan orang lain 
• Tidak peduli/percaya dengan protokol kesehatan 

 
3.  a. Apakah Anda punya aplikasi PeduliLindungi? 

• Punya  lanjut ke pertanyaan R3b 
• Tidak Punya  lanjut ke pertanyaan R4 
• Tidak Tahu  lanjut ke pertanyaan R4 

b. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi PeduliLindungi?  
• Pernah  lanjut ke pertanyaan R3c 
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• Tidak Pernah  lanjut ke pertanyaan R4 
• Tidak Tahu  lanjut ke pertanyaan R4 

 
c. Diantara fitur-fitur aplikasi PeduliLindungi berikut ini, mana yang pernah anda gunakan? 

(dapat memilih lebih dari satu) 
• Cek In/Cek Out fasilitas publik 
• Sertifikat Vaksin COVID-19 
• Daftar Vaksinasi COVID-19 
• Hasil Tes COVID-19 
• EHAC untuk naik pesawat 
• Informasi Regulasi Perjalanan Dalam Negeri/Luar Negeri 
• Telemedicine  
• Daftar Layanan Kesehatan (Lab Tes COVID-19, Faskes) 
• Informasi Statistik COVID-19 
• Informasi Ketersediaan Tempat Tidur RS 

 

4. Dalam SEMINGGU TERAKHIR, bagaimana kepatuhan Masyarakat di Lingkungan Anda dalam 
menerapkan protokol kesehatan berikut 

a. Memakai masker dengan benar 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

b. Mencuci tangan / menggunakan hand sanitizer 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

c. Menjaga jarak ketika di luar rumah 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

d. Menjauhi kerumunan 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

e. Mengurangi mobilitas 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

f Menjaga kebersihan lingkungan 1.Sangat Abai   ⋅⋅⋅⋅ 10.Sangat Patuh 

 
5. Menurut Anda, apa yang menyebabkan orang tidak menerapkan protokol kesehatan? (dapat 

memilih lebih dari satu) 
• Merasa tidak nyaman 
• Jenuh dengan kondisi pandemi COVID-19 
• Mengikuti orang lain/lingkungan sekitar 
• Situasi sudah aman/tidak ada kejadian penderita COVID-19 di lingkungan sekitar 
• Aparat/pimpinan/tokoh masyarakat tidak memberi contoh 
• Terpengaruh berita hoax 
• Pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan 
• Tidak ada penegakan sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan 
• Yakin tidak tertular/sudah divaksin 
• Tuliskan alasan lainnya 

 

BLOK II. TES DAN KEJADIAN COVID-19 

6. SEJAK TERJADI PANDEMI COVID-19, sudah berapa kali Anda melakukan tes COVID-19  
a. Swab PCR 1.Tidak Pernah 2. Satu hingga dua Kali 3.Lebih Dari Dua Kali 

b. Swab Antigen 1.Tidak Pernah 2. Satu hingga dua Kali 3.Lebih Dari Dua Kali 

c. Rapid Test 1.Tidak Pernah 2. Satu hingga dua Kali 3.Lebih Dari Dua Kali 

• Note: Jika Tidak Pernah pada semua opsi, lanjut ke pertanyaan R9  
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7. a. Dari hasil tes tersebut, apakah Anda pernah dinyatakan POSITIF terpapar COVID-19: 

• Pernah 
• Tidak Pernah → Jika Tidak Pernah, lanjut ke pertanyaan R9 

b. Jika Pernah, kapan: 
Tahun : … 
Bulan : … 
*) Jika terpapar lebih dari 1 kali, isikan waktu terpapar yang terakhir.  
 

8. Untuk keperluan apa biasanya Anda melakukan tes COVID-19? (dapat memilih lebih dari satu) 
• Telusur/Tracing Kasus COVID-19 (Kontak Erat Kasus COVID-19) 
• Sedang sakit/tidak enak badan 
• Program Kantor 
• Persyaratan Perjalanan 
• Alasan Pribadi (Sekedar ingin tahu saja) 
• Lainnya, sebutkan: … 

 

BLOK III. VAKSINASI COVID-19 

9. a. Apakah Anda sudah mendapatkan vaksin COVID-19? 
• Sudah  lanjut ke pertanyaan R9b 
• Belum → lanjut ke pertanyaan R9e 

b. Berapa kali? [1/2/3 Booster] 
c. Kapan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 terakhir: 

Bulan: … 
Tahun: … 

d. Alasan apa yang PALING mendorong Anda mau mengikuti vaksinasi COVID-19?  lanjut ke 
pertanyaan R10 

• Kesadaran pribadi (untuk pencegahan)  
• Rekomendasi tenaga kesehatan 
• Rekomendasi keluarga/orang terdekat selain tenaga kesehatan 
• Ikut-ikutan orang lain 
• Memenuhi peraturan perjalanan/fasilitas publik 
• Diwajibkan/diperintahkan oleh tempat kerja/atasan/pemerintah 

e. Apa alasan Anda belum mengikuti vaksinasi COVID-19? 
• Sudah terjadwal, tetapi belum waktunya 
• Masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi 
• Tidak mau/khawatir efek samping 
• Tidak mau karena tidak percaya efektivitas vaksin 
• Lainnya (belum bisa karena faktor kesehatan, ibu hamil, sarana & infrastruktur tidak 

mendukung, dll.) 
 

BLOK IV. KONDISI LINGKUNGAN 

10. [Jika, R7a=Pernah] Ketika dinyatakan positif COVID-19, apakah Anda melaporkan kepada 
SATGAS COVID-19 atau pengurus lingkungan setempat (RT/RW)? 
• Ya  
• Tidak 

11. Apakah Anda mengetahui adanya fasilitas telemedicine untuk konsultasi bagi penderita COVID-
19 selama isolasi mandiri? 
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• Ya  
• Tidak 

12. Apa yang Anda RASAKAN ketika melihat orang di sekitar Anda melanggar Protokol Kesehatan? 
(pilih salah satu) 
• Marah 
• Tidak suka  
• Biasa saja 
• Tidak peduli 

13. Apa yang Anda LAKUKAN ketika melihat orang di sekitar Anda melanggar Protokol Kesehatan? 
(pilih salah satu) 
• Menegur 
• Melaporkan ke pengurus wilayah setempat 
• Menceritakan kepada orang lain 
• Membiarkan saja 

14. Apakah di lingkungan Anda tinggal terdapat Posko Satgas COVID-19 atau Posko 
Desa/Kelurahan/Komunitas/RW/RT?  
• Ya ada 
• Tidak ada  
• Tidak tahu 

*) Keberadaan POSKO yang dimaksud adalah yang berada di lingkungan terkecil seperti: Desa 
atau Kelurahan, RW atau RT. Penamaannya bisa berbeda-beda di setiap daerah. Fungsinya 
bisa menjadi tempat pelaporan, atau penyediaan bantuan bagi masyarakat terdampak 

15. Jika ada orang yang Anda kenal terinfeksi COVID-19, sepengetahuan Anda, bagaimana 
lingkungan sekitar merespon situasi tersebut? 
• Orang dekat, tetangga dan lingkungannya memberikan dukungan 
• Berhati-hati/memperketat protokol kesehatan 
• Tidak ada respon (tidak melakukan apa-apa) 
• Mengucilkan/memberikan stigma negatif 
• Tidak ada/tidak punya pengalaman dengan orang dekat terinfeksi COVID-19 

 
BLOK V. MOBILITAS PENDUDUK 

16. Apakah Anda MELAKUKAN PERJALANAN keluar rumah?  
SEMINGGU TERAKHIR DUA BULAN TERAKHIR (DESEMBER 2021-JANUARI 2022)  

o Tidak sama sekali o Tidak sama sekali 
o Sekali o Sekali 
o 2-3 kali o 2-3 kali 
o 4 kali atau lebih o 4 kali atau lebih 

17. Jika Anda melakukan perjalanan keluar rumah, untuk KEPERLUAN apa saja? (jawaban boleh 
lebih dari satu pilihan)  

SEMINGGU TERAKHIR DUA BULAN TERAKHIR (DESEMBER 2021-JANUARI 2022)  
o Belanja kebutuhan rumah o Belanja kebutuhan rumah 
o Belajar/ kursus/ kuliah o Belajar/ kursus/ kuliah 
o Bekerja tetap/ dinas o Bekerja tetap/ dinas 
o Bekerja tidak tetap/ harian lepas/ musiman o Bekerja tidak tetap/ harian lepas/ musiman 
o Kegiatan sosial/ ibadah/ keluarga o Kegiatan sosial/ ibadah/ keluarga  
o Wisata o Wisata 
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o Menghadiri acara pernikahan o Menghadiri acara pernikahan 
o Lainnya o Lainnya 

18. Dengan cara apa BIASANYA Anda melakukan perjalanan keluar rumah? (dapat memilih lebih 
dari satu) 

SEMINGGU TERAKHIR DUA BULAN TERAKHIR (DESEMBER 2021-JANUARI 2022) 
o Berjalan kaki o Berjalan kaki 
o Sepeda o Sepeda 
o Sepeda motor o Sepeda motor 
o Mobil o Mobil 
o Angkutan umum/ perahu umum:(bemo, angkot, 

becak, delman, perahu klotok, speed boat, dsj) 
o Angkutan umum/ perahu umum:(bemo, angkot, becak, 

delman, perahu klotok, speed boat, dsj) 
o Angkutan umum online (sepeda motor dan mobil) o Angkutan umum online (sepeda motor dan mobil) 
o Kereta api/ KRL / KRD o Kereta api/ KRL / KRD 
o Kapal penumpang/ kapal penyeberangan o Kapal penumpang/ kapal penyeberangan 
o Pesawat udara o Pesawat udara 

19. Jika Anda melakukan perjalanan JAUH dari rumah, kemana DAERAH/ WILAYAH TUJUAN 
PERJALANAN tersebut? (Keterangan: perjalanan JAUH yang dimaksud tidak termasuk perjalanan 
rutin seperti bekerja dan sekolah. Dapat memilih lebih dari satu) 

SEMINGGU TERAKHIR DUA BULAN TERAKHIR (DESEMBER 2021-JANUARI 2022) 
o Tidak melakukan perjalanan jauh o Tidak melakukan perjalanan jauh 
o Dalam kabupaten/kota yang sama o Dalam kabupaten/kota yang sama 
o Dalam provinsi yang sama o Dalam provinsi yang sama 
o Luar provinsi  o Luar provinsi  
o Luar negeri o Luar negeri 

 

BLOK VI. KESEHATAN MENTAL  

20. Bagaimana perasaan Anda apabila lama berdiam diri di rumah/tempat tinggal ketika ada 
pembatasan aktivitas di luar rumah? 
• Sangat Jenuh 
• Jenuh 
• Biasa saja 
• Senang 
• Sangat Senang 

21. Selama seminggu terakhir, apakah Anda merasa: 
a. Menjadi mudah marah: [Ya/Tidak] 
b. Memiliki rasa takut berlebihan: [Ya/Tidak] 
c. Menjadi sering merasa cemas: [Ya/Tidak] 

22. Bagaimana cara Anda menyikapi kondisi pandemi agar tetap bersemangat menjalani 
kehidupan? 
a. Berolahraga [Ya/Tidak] 
b. Melakukan hobi [Ya/Tidak] 
c. Rekreasi [Ya/Tidak] 
d. Mengunjungi keluarga/kerabat/teman [Ya/Tidak] 
e. Banyak berdoa/beribadah  [Ya/Tidak] 
f. Mengurangi/menghentikan akses berita COVID-19  [Ya/Tidak] 
g. Berkomunikasi dengan keluarga/kerabat/teman [Ya/Tidak] 

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



 

BLOK VII. MENGIKUTI BERITA PANDEMI COVID-19  

23. Apakah Anda MENGIKUTI BERITA tentang perkembangan kasus COVID-19? 
SEMINGGU TERAKHIR DUA BULAN TERAKHIR (DESEMBER 2021-JANUARI 2022) 
o Tidak pernah  o Tidak pernah  
o Kadang-kadang o Kadang-kadang 
o Sering o Sering 
o Sangat sering o Sangat sering 
o Selalu o Selalu 

24. Apakah Anda MENGIKUTI BERITA tentang respon pemerintah dalam penanganan COVID-19? 
SEMINGGU TERAKHIR DUA BULAN TERAKHIR (DESEMBER 2021-JANUARI 2022) 
o Tidak pernah  o Tidak pernah  
o Kadang-kadang o Kadang-kadang 
o Sering o Sering 
o Sangat sering o Sangat sering 
o Selalu o Selalu 

 

BLOK IX. INFORMASI DAN EDUKASI TERKAIT COVID-19 
25. Apakah anda mendapatkan informasi atau edukasi tentang pentingnya penerapan protokol 

kesehatan dan pentingnya mencegah penyebaran COVID-19? 
• Ya  lanjut ke pertanyaan R34 
• Tidak  lanjut ke pertanyaan R38 

 
26. Dari media apa saja Anda pernah mendapatkan informasi tentang pentingnya penerapan 

protokol kesehatan dan pentingnya mencegah penyebaran COVID-19? (Pilihan bisa lebih dari 
satu) 
• Media sosial (FB, IG, Twitter, YouTube, Tik-Tok) 
• Radio 
• Televisi 
• Surat kabar, majalah 
• Media online (website) 
• WhatsApp 
• Jaringan aplikasi chat lainnya (Line, Telegram, FB Messenger, Kaizala) 
• Rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, lainnya) 
• Tokoh masyarakat (Ketua RT, RW, Masyarakat Adat, Komunitas Sosial, Ormas) 
• Poster, spanduk, baliho 
• Pengumuman dari pemerintah setempat 

 

27. Dari jawaban di atas, media apa yang paling memengaruhi Anda dalam menjalankan protokol 
kesehatan? (pilih salah satu) 
• Media sosial (FB, IG, Twitter, YouTube, Tik-Tok) 
• Radio 
• Televisi 
• Surat kabar, majalah 
• Media online (website) 
• WhatsApp 
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• Jaringan aplikasi chat lainnya (Line, Telegram, FB Messenger, Kaizala) 
• Rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, lainnya) 
• Tokoh masyarakat (Ketua RT, RW, Masyarakat Adat, Komunitas Sosial, Ormas) 
• Poster, spanduk, baliho 
• Pengumuman dari pemerintah setempat 

 
28. Materi edukasi tentang COVID-19 seperti apa yang Anda sukai? (Pilihan bisa lebih dari satu) 

• Konten berbasis budaya/kearifan lokal 
• Konten kontemporer (lagu, komik) 
• Games/Permainan 
• Video/Animasi 
• Talk show  
• Lainnya, tuliskan 

 
29. Penyampai materi yang Anda percayai? (Pilihan bisa lebih dari satu) 

• Dokter atau tenaga kesehatan 
• Tenaga pengajar/pakar 
• Pejabat  
• Public figure seperti artis dan olahragawan 
• Tokoh agama 
• Tokoh masyarakat 
• Lainnya, tuliskan  

 
BLOK X. KARAKTERISITK DEMOGRAFI RESPONDEN 

30. Lokasi tempat tinggal Anda saat ini: 
a. Provinsi: 
b. Kabupaten/Kota:  

31. Jenis kelamin: 
• Laki-laki 
• Perempuan 

32. Usia: … tahun 

33. Apa status perkawinan Anda 
• Belum kawin 
• Kawin 
• Cerai hidup/cerai mati 

34. Ijazah yang dimiliki: 
• SD 
• SMP 
• SMA/SMK 
• DI/II/III 
• DIV 
• S1 
• S2 
• S3 

35. Apa kegiatan utama Anda sehari-hari 
• Bekerja 
• Bekerja, tetapi sementara sedang dirumahkan 
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• Sekolah 
• Mengurus rumah tangga 
• Tidak bekerja karena baru saja terkena PHK akibat kantor/tempat usaha tutup 
• Tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan 
• Lainnya, sebutkan .......... 

36. Dalam bidang apa Anda bekerja? (Jika R43 = Bekerja/Bekerja tetapi sementara sedang 
dirumahkan) 
(Berdasarkan pemahaman Anda, tempat Anda bekerja saat ini termasuk ke dalam kelompok 
sektor berikut): 
• Sektor Esensial  

(perusahaan/institusi keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi 
informasi dan komunikasi, perhotelan, industri orientasi ekspor, pemerintahan yang 
memberikan pelayanan publik) 

• Sektor Kritikal  
(perusahaan/institusi di bidang energi, kesehatan (RS, Klinik, dll.), Apotek dan toko obat; 
keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, 
petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, 
konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta usaha pemenuhan kebutuhan pokok 
masyarakat supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan. 

• Sektor Non-Esensial  
(selain perusahaan/institusi yang disebutkan di atas) 

37. Berapa pendapatan bulanan Anda dari hasil bekerja/berusaha/penerimaan transfer?  

Keterangan: Transfer dapat berupa penerimaan pensiun dan kiriman dari keluarga atau pihak 
lain 
• 0-1,8 juta rupiah 
• 1,8 - 3 juta rupiah 
• 3 - 4,8 juta rupiah 
• 4,8 - 7,2 juta rupiah 
• > 7,2 juta rupiah 

 

BLOK VIII. PENUTUP 

38. Jika berkenan, Anda dimohon dapat menuliskan nomor telepon/HP/WA untuk keperluan survei 
berikutnya (opsional): … 

 
 

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam survei ini. 
Semoga Bapak/Ibu/Saudara/i sehat selalu. 
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