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Pengantar 
 

Terima kasih atas kesediaannya turut serta dalam penelitian ini. Berikut ini adalah informasi 
lebih lanjut tentang penelitian kami sebagai bahan pertimbangan Anda untuk memutuskan 

apakah akan berpartisipasi atau tidak. 
 
Mohon informasi ini dibaca dengan seksama. Anda bisa menanyakan hal-hal yang dirasa kurang 
jelas atau yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. 
 
Keikutsertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi Anda tidak harus berpartisipasi apabila 
tidak berkenan. Kalau pun sudah terlanjur berpartisipasi di penelitian ini, Anda masih bisa 
menarik diri kapan saja. 

 
Penelitian ini tentang apa? 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk 

mengukur dampak COVID-19 pada capaian ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup 
masyarakat dan rumah tangga di seluruh dunia. Penelitian ini akan menjajaki sejauh mana 
dampak pandemi dan keberagaman kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat di 
berbagai negara dari waktu ke waktu. Proyek penelitian ini didanai oleh the Nossal Institute 

dan the School of Population and Global Health, Universitas Melbourne.   
 

Apa yang akan Anda lakukan? 

 
Kalau Anda setuju ikut penelitian ini, Anda akan diminta merespons pertanyaan-

pertanyaan tentang status kesehatan dan kualitas hidup, situasi ekonomi, dan sejumlah 

informasi mengenai latar belakang Anda. Kami perkirakan survei ini akan memakan waktu 
sekitar 30 – 45 menit.  
 

Anda juga bisa berpartisipasi mewakili orang lain, dengan syarat orang yang Anda wakili  
menyetujui respons yang Anda berikan pada setiap pertanyaan dalam survei dan tidak merasa 

terpaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami sangat menyarankan Anda untuk 
membacakan lembar informasi ini pada orang yang Anda wakili dan meminta persetujuan 

partisipasi mereka setelahnya.  
 
Penelitian ini ingin mengumpulkan informasi soal perubahan kehidupan Anda dari waktu ke 
waktu. Kalau Anda bersedia memberikan alamat email, kami menghubungi Anda kembali 
untuk berpartisipasi pada survei lanjutan setiap 3 bulan sekali hingga 31 Desember, 2022 

sebagai bagian dari penelitian ini. Tapi Anda juga bisa ikut survei ini sebanyak Anda mau 
tanpa harus kami hubungi terlebih dahulu. Anda tidak wajib memberikan alamat email 
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kepada kami, atau untuk ikut serta dalam penelitian sekarang atau dimasa depan 
 

Apa saja potensi manfaat penelitian ini? 
 
Kami tidak dapat menjanjikan bahwa Anda akan merasakan manfaat dari penelitian ini secara 
langsung, dan kami juga tidak bisa memberi kompensasi uang untuk partisipasi Anda. Tetapi, 
jawaban Anda bisa membantu respons kebijakan yang lebih efektif menanggapi tantangan-
tantangan COVID-19. 

 

Apa saja potensi risiko penelitian ini? 
 
Risiko yang mungkin ditimbulkan oleh penelitian ini diantaranya adalah hilangnya kerahasiaan 
(misalnya, kalau Anda memberikan alamat email tapi website ini diretas). Untuk mengurangi 
risiko identitas Anda dikenali, respons survei Anda (juga peserta lainnya) akan dianonimkan dan 
disimpan di server aman yang berlokasi di Universitas Melbourne (identitas seperti email akan 
dipisahkan dari respons Anda) untuk menghindari pelacakan identitas. Kemudian, hasil dari 
penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk kumpulan jumlah berdasarkan populasi dan 
negara, bukan perseorangan. Kami memperkirakan jumlah orang yang akan berpartisipasi 

dalam survei ini sangat besar sehingga memperkecil risiko pelacakan respons tertentu oleh 
pemerintah atau lembaga-lembaga internasional. Tetapi, mohon pertimbangkan risiko-risiko ini 

sebelum Anda memutuskan untuk melanjutkan survei.     

 
Anda juga mungkin akan mengalami perasaan sedih atau tertekan karena menjawab 
pertanyaan-pertanyaan soal dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi dari COVID-19. Pada 
kasus ini, kami sarankan Anda mencari dukungan layanan setempat yang disediakan oleh 
komunitas, organisasi, ataupun pemerintah di daerah Anda. Ada kemungkinan Anda juga 
bisa mengakses layanan-layanan tersebut melalui telepon.  
 

Apakah Anda harus berpartisipasi? 
 

Tidak. Partisipasi Anda dalam penelitian ini murni bersifat sukarela. Anda dapat menarik 

diri dari penelitian ini kapan saja dengan memberitahu penanggungjawab penelitian ini 
Profesor Barbara McPake (lihat kontak di akhir lembar informasi ini). Kecuali Anda 

menyatakan tidak lagi ingin berpartisipasi, data yang Anda bagi akan tetap kami simpan 
untuk waktu yang tidak terbatas. Alasannya, dampak COVID-19 kemungkinan akan 

berlangsung selama bertahun-tahun, dan pengalaman selama pandemi ini mungkin 
bermanfaat untuk penanggulangan kejadian luar biasa dimasa depan. Kami juga akan 

menyimpan respons Anda sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. 
Ada kemungkinan kami akan membagi respons yang sudah dianonimkan (respons yang 
tidak bisa ditelusuri lagi identitasnya) dengan pihak lain, selama diperbolehkan oleh 
undang-undang, untuk kepentingan penelitian atau kepentingan umum.      

 

Apakah Anda akan diberitahu soal hasil penelitian ini? 

Data pilihan akan disajikan dalam bentuk tabel dan bagan dan bisa Anda akses langsung lewat 
situs ini setelah Anda melengkapi survei. Lebih lanjut, analisa berdasarkan data temuan dari 
penelitian ini akan diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah, dipresentasikan pada konferensi 
profesional, dan diolah menjadi artikel kebijakan singkat dan op-ed. Akses untuk artikel-artikel 
ini juga akan tersedia lewat tautan pada situs ini. 
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Bagaimana informasi yang Anda berikan akan digunakan?  

Kami akan menyimpan data yang anda berikan untuk waktu yang tidak terbatas. 
Alasannya, dampak COVID-19 kemungkinan akan berlangsung selama bertahun-tahun, 
dan pengalaman selama pandemi ini mungkin bermanfaat untuk penanggulangan 

kejadian luar biasa dimasa depan. Kami juga akan menyimpan respons Anda sesuai 
dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Ada kemungkinan kami akan 
membagi respons yang sudah dianonimkan (respons yang tidak bisa ditelusuri lagi 
identitasnya) dengan pihak lain, selama diperbolehkan oleh undang-undang, untuk 
kepentingan penelitian atau kepentingan umum. 
 
Untuk mengurangi risiko identitas Anda dikenali, respons survei Anda akan dianonimkan 
(identitas seperti email akan dipisahkan dari respons Anda) untuk menghindari pelacakan 
identitas dan disimpan di server aman yang berlokasi di Universitas Melbourne yang 
dikelola oleh tim internal di Nossal Institute.  

 

Bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi?  
 

Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak soal penelitian ini, silakan menghubungi 
penanggungjawab penelitian Profesor Barbara McPake (Tel: +61 3 83449299 Email: ni-

info@unimelb.edu.au). 

 

Siapa yang bisa dihubungi jika Anda ingin menyampaikan keluhan soal penelitian ini? 
 
Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari the Human Research Ethics Committee di 

Universitas Melbourne. Kalau Anda punya kekhawatiran atau keluhan tentang pelaksanaan 

penelitian ini dan tidak ingin membahasnya dengan tim peneliti, maka silakan hubungi 

Manajer Human Research Ethics, Research Ethics and Integrity, University of Melbourne, VIC 

3010. Tel: +61 3 8344 2073 or Email: HumanEthics- complaints@unimelb.edu.au. Semua 

keluhan akan dijamin kerahasiaannya. Dalam komunikasi Anda, pastikan untuk melampirkan 

nama peneliti, atau judul dan nomer ijin etika penelitian ini.  

   

Nossal Institute for Global Health: Berlokasi Di School of Population and Global Health di 
Universitas Melbourne. Nossal Institute for Global Health 
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/about- 
us/about-the-nossal-institute) didirikan untuk menghormati Sir Gustav Nossal dan 
komitmennya menerjemahkan penelitian medis menjadi kesehatan bagi semua. Institut ini 
didirikan pada tahun 2006 guna mengadvokasi kesehatan masyarakat di kelompok-
kelompok rentan. Misi institut ini adalah untuk menguatkan kualitas, keterjangkauan, dan 
inklusivitas sistem kesehatan melalui penelitian praktis, pembelajaran dan pengembangan 
respons terhadap isu-isu kesehatan terkini.  
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