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Petunjuk Umum 

1. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui 
pendapatmu  tentang beberapa topik penting di Asia. Kamu 
diminta untuk menunjukkan sejauh manakah kamu setuju atau 
tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda. 

2. Baca setiap pertanyaan dengan cermat dan jawablah sesuai 
dengan pendapat kamu. Beri tanda silang (X) pada satu kotak 
saja di setiap baris. 

3. Jika kamu membuat kesalahan ketika memberi tanda didalam 
kotak, hapuslah jawabanmu atau hitamkan kotak tersebut lalu 
lanjutkan dengan memberi tanda untuk jawabanmu yang baru. 

4. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan disini, tidak ada 
jawaban yang benar atau salah. Beri jawaban yang 
menurut kamu benar atau paling sesuai.  

5. Semua jawabanmu akan dirahasiakan. 

6. Kamu memiliki waktu 15 menit untuk menjawab seluruh 
pernyataan pada kuesioner ini. 
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 A1

Q1 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju terhadap 
pernyataan-pernyataan berikut tentang pemerintah 
negaramu? 

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

a) Pemerintah harus 
memperhatikan dan mengurusi 
masyarakatnya seperti cara 
orang tua dalam membesarkan 
anak-anaknya. 

1 2 3 4 

b) Selama semua orang sejahtera, 
tidak menjadi masalah apakah 
pemerintah demokratis atau 
tidak.  

1 2 3 4 

c) 
Pemerintah berperan untuk 
meningkatkan kehidupan 
beragama atau spiritualitas di 
dalam masyarakat. 

1 2 3 4 

d) Selama pemerintah mewakili 
pendapat warga negaranya, 
tidak menjadi masalah apakah 
pemerintah tersebut demokratis 
atau tidak. 

1 2 3 4 

e) Demi efisiensi dalam 
melakukan tugasnya, 
pemerintah boleh bertindak 
tidak demokratis  

1 2 3 4 

f) Semakin besar kekuasaan 
pemerintah, semakin besar 
kemungkinan pemerintah dapat 
mengatasi permasalahan 
masyarakat. 

1 2 3 4 
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g) Pemerintah boleh melanggar 
hukum apabila menurutnya 
diperlukan. 

 

1 2 3 4 
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 B1

Q2 Sejauh mana kamu setuju dengan pernyataan-
pernyataan berikut mengenai bagaimana bertingkah-
laku sebaik-baiknya di dalam masyarakat ? 

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

a) Ketika mengambil keputusan, 
kamu harus selalu mengikuti 
saran orang yang lebih tua, 
meskipun kamu memiliki 
pendapat berbeda. 

1 2 3 4 

b) Demi keharmonisan 
masyarakat, kita harus toleransi 
terhadap kesalahan yang 
dilakukan oleh tetangga atau 
rekan-rekan kita. 

1 2 3 4 

c) Ketika mengambil keputusan, 
kamu harus selalu mengikuti 
saran orang yang memiliki 
jabatan yang paling tinggi, 
meskipun kamu memiliki 
pendapat berbeda. 

1 2 3 4 

d) Kamu harus selalu patuh 
kepada guru, meskipun kamu 
memiliki pendapat berbeda. 

1 2 3 4 

e) Untuk menjaga keharmonisan, 
dilarang bertengkar dengan 
sesama teman.  

1 2 3 4 

f) Kamu harus selalu patuh 
kepada orang tua, meskipun 
kamu memiliki pendapat 
berbeda. 

1 2 3 4 

g) Lebih penting menyatakan 
bahwa sesuatu itu salah 
daripada menjaga agar orang 
lain tidak dipermalukan. 

1 2 3 4 
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 C1

Q3 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai budaya 
tradisional di negara kamu? 

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

a) Saya menginginkan 
kesempatan lebih banyak untuk 
mempelajari budaya tradisional 
Indonesia. 

1 2 3 4 

b) Indonesia perlu menjaga 
identitas budaya bangsanya 
yang unik untuk menghadapi 
pengaruh budaya lain. 

1 2 3 4 

c) Karena budaya tradisional 
Indonesia mewakili warisan 
budaya kita, semua unsur 
budaya tradisional kita harus 
dilestarikan. 

1 2 3 4 

d) Saya merasa bertanggung 
jawab untuk melestarikan 
budaya tradisional Indonesia. 

1 2 3 4 
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  C2

Q4 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai hukum dan 
peradilan di negara kamu? 

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

 

  
a) 

Di Indonesia... 

Hukum berpihak kepada 
mereka yang memiliki uang 
dan kekuasaan. 

1 2 3 4 

b) Setiap orang diperlakukan 
sama di hadapan hukum 1 2 3 4 

c) Pemerintah sering campur  
tangan terhadap putusan 
pengadilan. 

1 2 3 4 

d) Pengadilan dapat 
memberlakukan hukum secara 
adil. 

1 2 3 4 

e) Tidak ada korupsi di lembaga 
peradilan. 1 2 3 4 
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 C4

Q5 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai pegawai 
negeri dan politikus?  

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

a) Sangatlah wajar menyuap 
pegawai negeri agar segalanya 
menjadi lancar. 

1 2 3 4 

b) Kejujuran dan moralitas 
politikus lebih penting 
dibandingkan kemampuan 
mereka. 

1 2 3 4 

c) Tidak menjadi masalah jika 
pegawai negeri memanfaatkan 
fasilitas kantor untuk 
kepentingan pribadinya. 

1 2 3 4 

d) Pemimpin politik harus 
menjadi teladan moralitas. 1 2 3 4 

e) Mencegah tindak korupsi 
merupakan urusan orang 
dewasa, itu bukan urusan saya. 

1 2 3 4 

f) Politikus bertanggung jawab 
untuk memastikan keluarganya 
taat hukum. 

1 2 3 4 

g) Politikus bertanggung jawab 
untuk memastikan keluarganya 
berperilaku baik. 

1 2 3 4 

h) Politikus harus bertanggung 
jawab jika ada anggota 
keluarganya yang melanggar 
hukum dan bertindak tidak 
bermoral. 

1 2 3 4 
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Q6 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai wilayah Asia 
dan identitas sebagai bangsa Asia? 

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk  tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

a) Saya menganggap diri saya 
sebagai warga Asia. 1 2 3 4 

b) Saya menganggap diri saya 
sebagai warga dunia. 1 2 3 4 

c) Negara-negara Asia harus 
membangun Uni Asia (seperti 
Uni Eropa) untuk 
meningkatkan kerjasama 
regional.  

1 2 3 4 

d) Saya bangga dengan 
pembangunan ekonomi yang 
terjadi di seluruh Asia. 

1 2 3 4 

e) Saya bangga menjadi orang 
Asia. 1 2 3 4 

f) Saya bangga dengan tradisi 
kebudayaan Asia. 1 2 3 4 

g) Saya bangga dengan 
perkembangan demokrasi yang 
terjadi di seluruh Asia. 

1 2 3 4 
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 G1
 

Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai wilayah Asia 
dan identitas sebagai bangsa Asia? (lanjutan) 

 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

h) Saya bangga dengan 
perkembangan hak asasi 
manusia yang terjadi di seluruh 
Asia. 

1 2 3 4 

i) Negara-negara Barat memiliki 
lebih banyak yang bisa 
dibanggakan dibandingkan 
negara-negara Asia.  

1 2 3 4 

j) Beberapa negara di Asia akan 
menjadi ujung tombak bagi 
perkembangan keseluruhan 
masyarakat di Asia. 

1 2 3 4 

k) Negara-negara Barat masih 
harus banyak belajar dari 
negara-negara Asia. 

1 2 3 4 

l) Saya merasa memiliki banyak 
kesamaan dengan anak muda 
Asia lainnya. 

1 2 3 4 
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 G3

Q7 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai menjadi 
warga negara yang baik? 

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

a) Seseorang yang taat hukum 
adalah warga negara yang baik. 1 2 3 4 

b) Seseorang yang taat hukum 
namun tidak bermoral, 
bukanlah warga negara yang 
baik. 

1 2 3 4 

c) Seseorang hanya bisa menjadi 
warga negara yang baik jika dia 
memiliki moral yang baik. 

1 2 3 4 

d) Memiliki moralitas yang baik 
lebih penting dibandingkan 
memiliki pengetahuan untuk 
menjadi warga negara yang 
baik. 

1 2 3 4 

e) Pengembangan diri merupakan 
proses yang penting untuk 
menjadi warga negara yang 
baik. 

1 2 3 4 

f) Warga negara yang baik harus 
memiliki tingkat spiritualitas 
yang tinggi. 

1 2 3 4 

g) Meskipun seseorang 
berperilaku baik, ia belum tentu 
menjadi warga negara yang 
baik tanpa tingkat spiritualitas  
yang tinggi. 

1 2 3 4 
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 G6

Q8 
Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai koneksi 
dalam Pemilu atau kantor pemerintahan? 

 

 (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  
Sangat 
setuju  Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju  

a) Jika ada beberapa calon di 
dalam suatu pemilihan umum, 
kita harus memilih calon yang 
berasal dari daerah kita. 

1 2 3 4 

b) Hanya calon yang memiliki 
koneksi dengan kita yang akan 
benar-benar melayani kita 
setelah mereka terpilih. 

1 2 3 4 

c) Jika seorang calon adalah 
teman kita atau saudara kita, 
maka kita harus memilihnya, 
meskipun ia bukan calon 
terbaik untuk melakukan tugas 
tersebut. 

1 2 3 4 

d) Dapat diterima jika pegawai 
negeri akan mendahulukan 
anggota keluarga atau 
temannya ketika mencari 
pegawai untuk ditempatkan di 
kantor pemerintahan. 

1 2 3 4

e) Dapat diterima jika pegawai 
negeri memberikan order 
pekerjaan pemerintah kepada 
orang-orang yang memiliki 
hubungan pribadi dengannya, 
meskipun orang itu tidak 
memenuhi syarat untuk 
melakukan pekerjaan tersebut. 

1 2 3 4
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