
Tim Kaji Cepat Studi Sosial 
COVID-19 yang beranggotakan 

peneliti kebencanaan dari IPSK LIPI, 
UI, UGM, ITB, STIS, U-INSPIRE, dan 
JBK Indonesia melakukan survei 
untuk mengetahui persepsi publik 
mengenai keterbukaan informasi 
dalam penanganan wabah COVID-19. 
Survei yang dilakukan pada tanggal 
20-21 Maret 2020 diisi oleh 15.101 warga 
Negara Indonesia yang tersebar 

di lima pulau di Indonesia. Setelah 
hasil survei diolah, Tim Kaji Cepat 
Studi Sosial COVID-19 mengadakan 
Sharing Hasil Kaji Cepat #1 Studi Sosial 
COVID-19 secara daring pada tanggal 
27 Maret 2020. Tiga peneliti yang hadir 
sebagai narasumber, yakni Dr. Rusli 
Cahyadi, Dr. Dicky Pelupessi, dan Esti 
Anantasari, M.A. Acara sharing hasil 
kaji cepat ini terbuka untuk umum.



Gambar 1. Sebaran Responden
Sumber: Infografis Hasil Kaji Cepat #1 halaman 1

Peneliti menjelaskan bahwa Tim 
Kaji Cepat Studi  SosialCOVID-19 
terdiri dari tim-tim kecil yang 
bertugas menganalisa enam 
topik yang berbeda. Misalnya, tim 
media sosial akan menganalisa 
sentimen yang muncul akibat 
COVID-19 di berbagai media. 
Selanjutnya, tim ekonomi akan 
mengkaji dampak COVID-19yang 
dirasakan perekonomian Indonesia 
baik secara makro maupun mikro. 
Selain itu, tim kebijakan akan 
menganalisa kebijakan di berbagai 
negara dan melihat kelayakan 
jika diimplementasikan di 
Indonesia. Tim yang saat ini sudah 
menyelesaikan survei pertama 
memberikan kesimpulan umum 
bahwa pemerintah Indonesia harus 
membuka riwayat perjalanan untuk 
menekan laju penyebaran virus 
Corona.

Peneliti menambahkan detail 
hasil penelitian yang menunjukkan 
bahwa 61,2% responden setuju jika 
identitas pasien yang positif terkena 

COVID-19 perlu dibuka. Terkait 
alamat tempat tinggal pasien, 64% 
setuju jika informasi alamat dibuka 
hingga level kecamatan, 60,8% 
setuju hingga level kelurahan, dan 
60,8% setuju hingga level RT/RW. 
Lebih dari 97% responden setuju 
bahwa riwayat perjalanan pasien 
yang positif COVID-19 perlu dibuka. 
Hasil survei ini, menurut Peneliti, 
adalah sumbangan informasi 
basis data ilmiah sebagai dasar 
pembuatan kebijakan terkait 
keterbukaan informasi dalam 
penanganan COVID-19. Namun, dia 
mengakui bahwa survei ini memiliki 
keterbatasan karena sebagian besar 
responden tinggal di Pulau Jawa 
dan berpendidikan tinggi.



Gambar 2. Hasil Kaji Cepat #1
Sumber: Infografis Hasil Kaji Cepat #1 halaman 2

pembukaan identitas pasien positif 
Corona, baik identitas diri, alamat 
tinggal, dan riwayat perjalanan. 
Namun, ketika pasien positif Corona 
sudah tersebar di berbagai wilayah 
di Indonesia dan jumlahnya semakin 
meningkat, masyarakat mulai paham 
mengenai pentingnya pembukaan 
identitas untuk memutus mata 
rantai penularan COVID-19 ini. 
Dengan adanya informasi terkait 
riwayat perjalanan pasien positif 
Corona, masyarakat dapat lebih 
berhati-hati dalam melakukan 
kontak fisik dengan orang lain. 
Namun, pembukaan identitas ini 
hendaknya disikapi dengan bijak 
sehingga informasi terkait pasien 
positif Corona tidak digunakan 
untuk merugikan orang lain.

Selanjutnya, peneliti juga 
menjelaskan hasil wawancara pada 
responden survei yang dipilih secara 
acak. Dalam wawancara, beberapa 
responden tidak setuju jika identitas 
pasien yang positif COVID-19 dibuka. 
Hal ini dilandasi oleh cerita-cerita 
terkait pasien pertama dan kedua 
Corona yang mendapatkan stigma 
negatif dari pemberitaan yang 
tidak benar. Selain itu, di beberapa 
wilayah,  social distancing tidak 
dapat dilakukan karena terhambat 
aturan adat. Di wilayah lain, 
masyarakat enggan melakukan 
social distancing karena pasien 
yang positif Corona di wilayah 
tersebut hanya sedikit. Oleh karena 
itu, perlu adanya edukasi yang baik 
untuk masyarakat agar tidak timbul 
stigma baru. 

Kesimpulan umum yang 
dikemukakan dari hasil kaji cepat 
ini adalah pada awalnya masyarakat 
keberatan dengan adanya 


