
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

International Spinal Cord Injury Survey (InSCI) 
 

 
 
 
 

The first worldwide survey  
on community-dwelling persons with spinal cord injury. 

 
 
 
 
 

Countries all over the world take part in this initiative to capture the 
experience of living with spinal cord injury by asking those who know best: 

persons with spinal cord injury. 
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Selamat datang di survey InSCI! 

InSCI adalah survey pertama di dunia mengenai KomunitasCedera Medulla Spinalis. Seluruh Negara di dunia turut 

berpartisipasi dalam survey ini untuk mengetahui kondisi dan pengalaman yang dirasakan orang dengan Cedera 

Medulla Spinalis. 

Mohon melengkapi kuesioner ini selengkap mungkin tanpa ada kolom yang tidak terisi. Tidak ada salah atau benar 

dalam pengisian kuesioner ini. Mohon menjawab kuesioner ini secara spontan dan dengan jawaban yang paling 

tepat menggambarkan situasi anda. 

Anda dapat mengunduh dan mengisi kuesioner ini di www.insci.network/id. Mohon untuk memasukkan InSCI-ID 

dan kata sandi pribadi anda : 

InSCI-ID : ######  

Kata sandi pribadi / personal password : ###### 

 

Kami menjamin data anda akan terjamin kerahasiaanya dan tidak akan digunakan diluar kepentingan penelitian. 

Semua kuesioner akan teridentifikasi sebagai sebuah kode khusus dan tidak akan ada data pribadi (seperti nama, 

nomer telepon) yang akan terpublikasi di kuesioner online maupun jurnal ilmiah. 

Terima kasih atas komitmen anda! 

 
 
  

http://www.insci.network/id


 
 
 
 
 
 
 

INDONESIA TRANSLATED 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email : sci.perdosri@gmail.com 
 

Phone Number : (021) 47866390 
 

InSCI Website : www.insci.network/id

mailto:sci.perdosri@gmail.com
http://www.insci.network/id
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Informasi Pribadi 

  

1. Apakah jenis kelamin anda? 

 Laki-laki 

 Perempuan 

2. Tanggal, bulan dan tahun berapa anda lahir? 

DD / MM / YYYY 

// 

3. Anda lahir di negara? 

 

………………………………………..………… 

4. Apa status pernikahan anda saat ini? 

 Tidak Menikah 

 Menikah 

 Bercerai 

 Duda/Janda 

5. Siapa saja yang tinggal di rumah bersama anda? 

Centang yang sesuai: 

 Saya hidup sendiri 

 Anak kecil berusia di bawah 14 tahun, jumlah …………… 

 Remaja berusia antara 14 dan 18 tahun, jumlah ……………. 

 Orang yang berusia antara 18 dan 64 tahun, jumlah ……………. 

 Orang yang berusia di atas 64 tahun, jumlah ……………. 

 Saya tinggal dalam institusi seperti panti jompo, rumah perawatan 

6. Apakah ada seseorang yang membantu anda melakukan kegiatan sehari-hari di dalam/luar rumah? 

 Tidak 

 Ya : 

Centang yang sesuai : 

 Keluarga 

 Teman 

 Pembantu profesional atau bayaran  

7. Apa pendidikan tertinggi yang anda selesaikan? 

 Sekolah dasar 

 Sekolah lanjut tingkat pertama 

 Sekolah menengah atas atau kejuruan 

 Diploma 

 Sarjana atau setara 

 Pasca Sarjana atau setara 

 Yang lain, sebutkan :  ……………………………………………………. 

8. Berapa lama anda sekolah, termasuk pendidikan tertinggi yang anda selesaikan? ………… (jumlah tahun) 

Tahun pendidikan sebelum cedera tulang belakang .......................... 
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Tahun pendidikan setelah sedera tulang belakang ……………………  

9. Berapa jumlah total pendapatan seluruh anggota di rumah anda, setelah dipotong pajak per bulan? 

(Disesuaikan masing-masing provinsi) 

 < Rp 500.000,00 per bulan 
 Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 per bulan 
 Rp 1.000.000,00 – Rp 2.500.000,00 per bulan 
 Rp 2.500.000,00 – Rp 5.000.000,00 per bulan 
 Rp 5.000.000,00 – Rp 7.500.000,00 per bulan 
 Rp 7.500.000,00 – Rp 10.000.000,00 per bulan 
 Rp 10.000.000,00 – Rp 15.000.000,00 per bulan 
 Rp 15.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 per bulan 
 Rp 20.000.000,00 – Rp 25.000.000,00 per bulan 
 > Rp 25.000.000,00 per bulan 

10. Anggaplah tangga ini mewakili orang-orang berdiri (negara). 

Di anak tangga teratas adalah orang-orang yang terbaik – mereka yang memiliki banyak uang, pendidikan tinggi 

dan pekerjaan yang dihormati. Di anak tangga terbawah adalah orang-orang yang terburuk – mereka yang kurang 

memiliki uang, pendidikan tidak layak dan pekerjaan yang tidak layak atau tidak memiliki pekerjaan. Semakin 

tinggi anda berada, semakin dekat anda dengan orang yang berada di anak tangga teratas; semakin rendah anda 

berada, semakin dekat anda dengan orang yang berada di anak tangga terbawah. 

 

Di mana anda menempatkan diri anda pada tangga ini? 

Letakkan X besar di tempat di mana anda pikir diri anda sekarang berada tentang kehidupan anda, saudara atau 

orang lain (negara) 
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Karakteristik Luka 

  

11. Deskripsikan tingkat cedera medulla spinalis anda! 

 Paraplegia (perasaan dan pergerakan yang normal tubuh bagian atas) 

 Tetraplegia (perasaan atau pergerakan yang tidak ada atau tidak normal pada tubuh bagian atas dan 

bawah) 

12. Apakah cedera anda total? 

 Total (tidak bisa merasakan dan menggerakkan bagian tubuh anda di bawah tingkat cedera) 

 Tidak total (bisa merasakan dan menggerakkan beberapa bagian tubuh anda di bawah tingkat cedera) 

13. Tolong sebutkan penyebab cedera medulla spinalis anda! 

Centang semua yang sesuai. Jika Anda mencentang kotak ‘kecelakaan  ketika bekerja’, mohon tentukan apakah 
penyebabnya karena jatuh atau cedera karena sebab lain. 

 Kecelakaan ketika berolahraga 

 Kecelakaan ketika berekreasi 

 Kecelakaan ketika bekerja 

 Kecelakaan lalu lintas 

 Cedera karena kekerasan (contoh luka tembak) 

 Jatuh dari ketinggian kurang dari 1 meter 

 Jatuh dari ketinggian lebih dari 1 meter 

 Penyebab cedera lain: ……………………………………..…………… 

Disebabkan oleh penyakit: 

 Degenerasi kolom spinal 

 Tumor - jinak 

 Tumor – ganas (kanker) 

 Masalah vascular (contoh iskemik, perdarahan, malformasi) 

 Infeksi (contoh: bakteri, virus) 

 Penyakit lain:………………………………………………..… 

 

14. Kapan tanggal kejadian cedera anda terjadi? 

 
DD / MM / YYYY 

// 
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Energi dan Perasaan 

  

Pertanyaan berikut tentang bagaimana keadaan anda selama 4 minggu terakhir. Untuk tiap pertanyaan, tolong berikan 
satu jawaban yang paling mendekati apa yang anda rasakan.  

 

Berapa kali selama 4 minggu terakhir … 

 

Setiap 
waktu Sering Terkadang Jarang 

Tidak 
pernah 

15. Apakah anda bergairah?      

16. Pernahkah anda merasa sangat cemas?      

17. Pernahkah anda merasa sangat sedih 

sampai tidak ada yang bisa 

menyemangati atau menghibur anda? 

     

18. Pernahkah anda merasa tenang dan 

damai? 
     

19. Apakah anda merasa berenergi?      

20. Pernahkah anda merasa sangat murung 

dan tertekan? 
     

21. Apakah anda merasa kehabisan tenaga?      

22. Pernahkah anda merasa 
senang/bahagia? 

     

23. Apakah anda merasa lelah?      
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Masalah kesehatan 

  

Untuk masalah-masalah kesehatan berikut ini, tolong beri nilai seberapa besar masalah tersebut bagi anda selama 3 bulan 
terakhir. Jika anda mengalami masalah kesehatan, tolong tunjukkan apakah anda menerima perawatan atau tidak. 

  1 

Tidak 
maslaah 

2 3 4 

5 

Masalah 
besar 

Apakah 
anda 

menerima 
perawatan? 

24. Masalah tidur 

Hal ini termasuk memulai tidur, 
mempertahankan tidur, dan bangun lebih 
awal. 

     
 Ya  

 Tidak 

25. Masalah pencernaan 

Termasuk diare, inkontinesia alvi 
(kecepirit) dan sembelit 

     
 Ya  

 Tidak 

26. Infeksi saluran kencing 

Termasuk infeksi ginjal atau kandung 
kemih 

     
 Ya  

 Tidak 

27. Masalah kandung kemih 

Termasuk mengompol, batu kandung 
kemih atau ginjal, masalah ginjal, 
mengompol dan kencing tersumbat 

     
 Ya  

 Tidak 

28. Disfungsi seksual 

Termasuk disfungsi nafsu seksual, ereksi 
dan mencapai orgasme 

     
 Ya  

 Tidak 

29. Kontraktur 

Pembatasan ruang gerak sendi. 
     

 Ya  

 Tidak 

30. Spasme otot, spastisitas 

Ada gerakan tak terkendali dan tak 
terkontrol.  

     
 Ya 

 Tidak 

31. Luka akibat tekanan, dekubitus 

Kemerahan pada kulit dan berlanjut 
menjadi infeksi. 

     
 Ya  

 Tidak 

32. Masalah alat pernapasan 

Gejala infeksi pernapasan termasuk susah 
bernapas dan lendir meningkat. 

     
 Ya  

 Tidak 

33. Cedera yang disebabkan oleh 
hilangnya sensasi 

Contoh luka bakar akibat membawa 
cairan panas di pangkuan atau duduk 
terlalu dekat dengan pemanas atau 
terbakar. 

     
 Ya 

 Tidak 

34. Masalah vaskular 

Pembengkakan kaki atau muncul 
gumpalan darah. 

     
 Ya  

 Tidak 
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Tidak sakit    Sakit sekali 

 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  

39. Tuliskan lima masalah kesehatan tambahan yang mengganggu anda. 

 

 Tidak ada masalah kesehatan tambahan yang mengganggu 

 

…………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….. 

40. Apa status merokok anda saat ini? 

 Tidak pernah merokok 

 Mantan perokok  

 Perokok aktif (termasuk merokok sesekali) 

  

  1 

Tidak 
Masalah 

2 3 4 

5 

Masalah 
besar 

Apakah 
anda 

menerima 
perawatan? 

35. Disrefleksia otonomi 

Gejalanya adalah tekanan darah tiba-tiba 
naik dan berkeringat, kulit bernoda, pupil 
melebar dan sakit kepala. 

     
 Ya 

 Tidak 

36. Hipotensi postural 

Sensasi berkunang-kunang akibat 
perubahan posisi. Disebabkan jatuhnya 
tekanan darah tiba-tiba 

     
 Ya  

 Tidak 

37. Rasa sakit 

Merasa nyeri sepanjang hari.      
 Ya  

 Tidak 

  

38. Beri nilai rasa sakit anda dengan melingkari angka yang paling menggambarkan rasa sakit terburuk 
selama seminggu terakhir! 
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Kegiatan dan partisipasi 

  

Bagian berikut ini adalah tentang masalah-masalah yang anda alami dalam kehidupan anda dalam 4 minggu terakhir, pikirkanlah 
hari-hari baik dan juga buruk.  

  
1 

Tidak 
masalah 

2 3 4 
5 

Masalah 
besar 

41. Seberapa besar kesushan anda 

menjalani rutinitas harian? 
     

42. Seberapa besar kesusahan anda 

menangani stress? 
     

43. Seberapa besar kesusahan dalam 

melakukan sesuatu yang memerlukan 

penggunaan tangan dan jari anda, 

seperti mengambil obyek kecil atau 

membuka container? 

     

44. Seberapa besar kesushan anda untuk 

pergi ke tempat yang anda ingin tuju? 
     

45. Seberapa besar kesusahan anda untuk 

menggunakan transportasi umum? 
     

46. Seberapa besar kesushan anda untuk 

menggunakan transportasi pribadi? 
     

47. Seberapa besar kesushan mengatasi 

kesehatan anda, makan dengan baik, 

berolahraga atau meminum obat? 

     

48. Seberapa besar kesusahan anda 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga? 
     

49. Seberapa besar kesusahan anda untuk 

membantu orang lain? 
     

50. Seberapa besar kesusahan anda untuk 

berinteraksi dengan orang lain? 
     

51. Seberapa besar kesushan anda untuk 

melakukan hubungan intim? 
     

52. Seberapa besar kesusahan anda untuk 

melakukan relaksasi atau melakukan 

hobi? 

     

53. Seberapa besar anda susah bernapas 

selama mengerahkan tenaga untuk 

menjalankan aktivitas? 

     

54. Apakah anda bisa duduk secara 

mandiri? 
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 Tidak 

 Ya Seberapa besar kesusahan 

anda untuk duduk dalam waktu 

lama contohnya selama 30 menit? 

55. Apakah anda bisa berdiri secara 

mandiri? 

 Tidak 

 Ya Seberapa besar kesusahan 

anda untuk berdiri dalam waktu 

lama contohnya selama 30 menit? 
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Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menanyakan tentang kemampuan anda untuk melakukan kegiatan yang melibatkan 
mobilitas dasar. Pilihlah respon yang paling menjelaskan kemampuan anda untuk melakukan kegiatan tanpa bantuan orang 
lain tapi menggunakan peralatan atau perangkat yang biasanya anda gunakan (contoh papan angkat, tempat tidur rumah 
sakit) 

 

 
  

 Apakah anda mampu untuk ... 
Tanpa 

kesulitan 
Sedikit sulit 

Lumayan 
sulit 

Sangat sulit 
Tidak 

mampu 

56. Berdiri dari terlentang di lantai tanpa 

bantuan? 
     

57. Mendorong pintu berat sampai 

terbuka? 
     

58. Bergerak dari di sisi tempat tidur 

sampai tidur terlentang? 
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Kemandirian pada aktifitas kehidupan sehari-hari 

  

Untuk tiap item, tandai kotak di samping pernyataan yang paling mencerminkan situasi anda saat ini. Baca dengan 
seksama. 

 

59. Makan dan minum 

 Saya memerlukan selang dari mulut/hidung sampai perut 

 Saya memerlukan bantuan penuh untuk makan/minum 

 Saya memerlukan sebagian bantuan untuk makan/minum atau untuk memasang dan melepas perangkat 

adaptasi 

 Saya makan/minum secara mandiri, tetapi saya butuh alat adaptasi atau bantuan untuk memotong 

makanan, menuang minuman, atau membuka kotak penyimpanan makanan 

 Saya makan/minum secara mandiri tanpa bantuan atau alat adaptasi 

60. Membasuh bagian atas badan dan kepala anda 

Membasuh bagian atas badan dan kepala anda termasuk menyabun dan mengeringkan dan menggunakan kran 

air 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan sebagian bantuan 

 Saya melakukan sendiri tapi memerlukan perangkat adaptasi atau peralatan khusus (contoh tongkat, kursi) 

 Saya melakukan sendiri dan tidak memerlukan perangkat adaptasi atau peralatan khsusus 

61. Membasuh bagian bawah badan anda 

Membasuh bagian bawah badan anda termasuk menyabun dan mengeringkan dan menggunakan kran air 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan sebagian bantuan 

 Saya melakukan sendiri tapi memerlukan perangkat adaptasi atau peralatan khusus (contoh tongkat, kursi) 

 Saya melakukan sendiri dan tidak memerlukan perangkat adaptasi atau peralatan khusus 

62. Memakai pakaian bagian atas badan 

Memakai pakaian bagian atas badan termasuk memakai dan melepas pakaian seperti kaos, blus, kemeja, bra, 

syal, orthose (contoh bebat lengan, penyangga leher, korset) 

 Mudah dikenakan adalah pakaian tanpa kancing, ritsleting atau renda 

 Sulit dikenakan adalah pakaian dengan kancing, ritsleting atau renda 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan sebagian bantuan 

 Saya tidak memerlukan bantuan dengan pakaian yang mudah dikenakan, tapi memerlukan perangkat 

adaptasi atau perlalatan khusus 

 Saya bisa mengenakan pakaian sendiri untuk pakaian yang mudah dikenakan dan hanya memerlukan 

bantuan atau perangkat adaptasi atau pengaturan khusus untuk pakaian yang sulit dikenakan 

 Saya bisa mengenakan pakaian sendiri 

63. Memakai pakaian bagian bawah badan 

Memakai pakaian bagian bawah badan termasuk memakai dan melepas pakaian seperti celana pendek, celana 

panjang, sepatu, kaos kaki, sabuk atau orthose (contoh bebat kaki) 

 Mudah dikenakan adalah pakaian tanpa kancing, ritsleting atau renda 

 Sulit dikenakan adalah pakaian dengan kancing, ritsleting atau renda 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan sebagian bantuan 

 Saya tidak memerlukan bantuan dengan pakaian yang mudah dikenakan, tapi memerlukan perangkat 
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adaptasi atau perlalatan khusus 

 Saya bisa mengenakan pakaian sendiri untuk pakaian yang mudah dikenakan dan hanya memerlukan 

bantuan atau perangkat adaptasi atau pengaturan khusus untuk pakaian yang sulit dikenakan 

 Saya bisa mengenakan pakaian sendiri 

 

64. Berdandan 

Anggaplah seperti kegiatan menucic tangan dan muka, menggosok gigi, menyisir rambut, mencukur atau 

memakai make-up 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan sebagian bantuan 

 Saya bisa melakukan sendiri dengan perangkat adaptasi 

 Saya bisa melakukan sendiri tanpa perangkat adaptasi 

65. Pengelolaan Masalah Kencing 

Berpikirlah bagaimana agar anda bisa kencing 

A. Gunakan kateter tetap 

 Ya Silahkan ke pertanyaan No. 66 

 Tidak Silahkan jawab B dan C. 

B. Kateterisasi selang 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya melakukannya sendiri dengan bantuan (kateterisasi sendiri) 

 Saya melakukannya sendiri tanpa bantuan (kateterisasi sendiri) 

 Saya tidak menggunakannya 

C. Menggunakan instrument pembuangan eksternal (contoh: kondom kateter, popok, pembalut) 

 Saya memerlukan bantuan penuh untuk menggunakannya 

 Saya memerlukan bantuan sebagian untuk menggunakannya 

 Saya menggunakannya tanpa bantuan 

 Saya bisa kencing dan tidak menggunakan istrumen pembuangan 

66. Pengelolaan Masalah Buang Air Besar 

A. Apakah anda memerlukan bantuan dengan pengelolaan buang air besar (contoh untuk menggunakan 

supositoria) 

 Ya 

 Tidak 

B. Buang air besar saya 

 Tidak normal atau jarang (kurang dari sekali dalam 3 hari) 

 Normal (sekali atau lebih dalam 3 hari) 

C. Mencret (tidak sengaja) terjadi … 

 Setiap hari 

 1-6 kali per minggu 

 1-4 kali setiap bulan 

 Kurang dari sekali per bulan 

 Tidak sama sekali 

 

67. Menggunakan toilet 

Pikirkanlah tentang penggunaan toilet, bersihkan alat kelamin anda dan tangan, memakai dan melepas pakaian 

dan gunakan pembalut atau popok 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan bantuan sebagian dan tidak bisa membersihkan diri sendiri 
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 Saya memerlukan bantuan sebagian dan bisa membersihkan diri sendiri 

 Saya tidak memerlukan bantuan tapi memerlukan perangkat adaptasi (contoh tongkat) atau pengaturan 

khusus (contoh toilet yang bisa diakses kursi roda) 

 Saya tidak memerlukan bantuan, perangkat adaptasi atau pengaturan khusus 

68. Yang mana dari kegiatan berikut ini yang bisa anda lakukan tanpa bantuan atau bantuan elektrik? 

Centang semua yang sesuai 

 Meletakkan bagian atas badan anda ke tempat tidur 

 Meletakkan bagian bawah badan anda ke tempat tidur 

 Duduk di tempat tidur 

 Mengangkat tubuh di kursi atau kursi roda 

 Tidak ada, saya memerlukan bantuan untuk semua kegiatan tersebut 

69. Pindah dari tempat tidur ke kursi roda 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan bantuan setengah, supervisi dan perangkat adaptasi (contoh papan geser) 

 Saya tidak memerlukan bantuan atau perangkat adaptasi 

 Saya tida memerlukan kursi roda 

70. Bergerak pada jarak sedang (10-100 meter) 

Saya menggunakan kursi roda. Untuk bergerak … 

 Saya memerlukan bantuan penuh 

 Saya memerlukan kursi roda listrik atau bantuan sebagian untuk mengoperasikan kursi roda manual 

 Saya mandiri dalam menggunakan kursi roda manual 

 

Saya berjalan pada jarak sedang dan saya … 

 Memerlukan pengawasan ketika berjalan (dengan atau tanpa alat bantu jalan) 

 Berjalan dengan kruk, mengayunkan kedua kaki ke depan bersamaan 

 Berjalan dengan kruk atau dua tongkat, satu kaki menunjang kaki lain 

 Berjalan dengan satu tongkat 

 Berjalan hanya orthosis kaki (contoh bebat kaki) 

 Berjalan tanpa alat bantu jalan 
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Pekerjaan 

  

71. Apa nama atau jabatan pekerjaan utama anda sebelum cedera medulla spinalis? 

 Saya tidak bekerja sebelum cedera medulla spinalis 

 Nama atau jabatan pekerjaan saya dulu adalah (jelaskan sejelas mungkin, contoh tidak hanya pegawai tapi 

pegawai bank, tidak hanya manajer tapi manajer penjualan) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

72. Apakah anda menerima layanan rehabilitasi vokasi setelah cedera medulla spinalis? 

(contoh: konseling vokasi, retraining vokasi, training keterampilan kerja) 

 Ya  

 Tidak 

73. Setelah keluar dari perawatan rawat inap awal, berapa lama sebelum anda mulai atau kembali ke 
pekerjaan anda? 

 Saya tidak bekerja setelah rehabilitasi rawat inap awal 

 Segera setelah rehabilitasi awal 

 Saya kembali bekerja setelah  ……………tahun dan  ……………bulan 

74. Apakah anda menerima tunjangan pensiun disabilitas atau tunjangan disabilitas yang sejenis? 

 Ya 

 Tidak 

75. Apa situasi kerja anda saat ini? 

Centang semua yang sesuai 

 Bekerja agar diupah atau digaji oleh pemberi kerja selama ……………jam per minggu  

 Bekerja agar diupah oleh pemberi kerja selama ……………jam per minggu, tapi sekarang cuti sakit 

selama lebih dari tiga bulan 

 Bekerja sendiri, bekerja selama …………… jam per minggu  

 Bekerja sebagai anggota keluarga yang tidak dibayar (contoh bekerja di bisnis keluarga) 

 Ibu rumah tangga 

 Siswa 

 Tidak bekerja 

 Pensiun karena kondisi kesehatan 

 Pensiun karena usia 

 Yang lain, jelaskan: ………………………………………………………………………. 

76. Apakah sekarang anda memiliki pekerjaan? 

 Ya  

 Tidak   silahkan menuju pertanyaan no. 84 

77. Apa nama atau jabatan pekerjaan utama anda saat ini? 

(Jelaskan sejelas mungkin, contoh tidak hanya pegawai tapi pegawai bank, tidak hanya manajer tapi manajer 
penjualan)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

78. Apakah anda ingin bekerja lebih banyak, lebih sedikit atau dalam jumlah jam yang sama dengan yang 
sekarang anda kerjakan? 

 Lebih banyak 

 Lebih sedikit 

 Sama  
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  1 
Tidak 

masalah 
2 3 4 

5 
Masalah 

besar 

79. Seberapa besar kesulitan untuk 

menyelesaikan tugas sesuai 

dengan yang diinginkan pada 

pekerjaan anda? 

     

80. Seberapa besar kesulitan anda 

untuk mengakses ke tempat kerja 

anda?  

Contoh: akses ke bangunan, kantor 
anda, atau toilet 

     

  
     

 

 

 
Sepenuhnya  Banyak  Cukup  Sedikit  

Tidak 
sama 
sekali 

Tidak ingin 

81. Apakah anda memiliki perangkat 

pembantu yang anda butuhkan 

untuk bekerja? 

Contoh: perangkat computer 
pembantu, meja adjustable atau 
penjepit lengan/tangan atau prostetik 

      

 
 
Dua pertanyaan berikut ini merujuk ke pekerjaan anda saat ini. Untuk tiap pernyataan berikut ini, jelaskan apakah anda 
sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju. 
 

  
Sangat setuju Setuju  Tidak setuju 

Sangat tidak 
setuju 

82. Saya menerima pengakuan yang 

layak atas pekerjaan saya 
    

83. mempertimbangkan usaha dan 

pencapaian saya, gaji saya layak 

 Silahkan ke pertanyaan no. 87 

    

 
 

84. Apakah anda ingin pekerjaan berbayar? 

 Ya  

 Tidak 

85. Apakah anda bisa melakukan pekerjaan berbayar? 

 Ya, selama 1-11 jam seminggu 

 Ya, selama 12-20 jam seminggu 

 Ya, selama lebih dari 20 jam seminggu 

 Tidak sama sekali 
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86. Apakah alasan anda sekarang tidak bekerja? 

Centang semua yang sesuai 

 Kondisi kesehatan atau disabilitas 

 Masih terikat pendidikan atau training vokasi 

 Tanggung jawab keluarga 

 Tidak menemukan pekerjaan yang cocok 

 Tidak tahu bagaimana atau di mana mencari kerja 

 Tidak memiliki kebutuhan finansial 

 Orang tua atau pasangan tidak mengijinkan bekerja 

 Layanan tarnsportasi tidak memadai 

 Kurang akses ke tempat kerja yang berpotensi (contoh: akses ke gedung, kantor anda atau toilet) 

 Kurangnya perangkat pembantu 

 Takut kehilangan tunjangan disabilitas (contoh: pembayaran pensiun, asuransi kesehatan) 

 Saya tidak ingin bekerja 

 Lainnya, jelaskan: …………………………………………………………………………….. 
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Faktor lingkungan 

  

Di kehidupan sehari-hari, kita terkena banyak sekali pengaruh dari luar, yang disebut faktor lingkungan. Hal ini membuat 
kehidupan sehari-hari kita lebih mudah atau lebih sulit. Berpikirlah tentang 4 minggu terakhir dan beri peringkat. Faktor 
lingkungan mana yang mempengaruhi anda untuk berpartisipasi ke dalam masyarakat 

  Tidak dapat 
diterapkan  

Tidak ada 
pengaruh 

Membuat 
hidup sedikit 

sulit 

Membuat 
hidup sangat 

sulit 

87. Tidak ada atau kurang akses ke tempat umum 
Contoh: bangunan publik, taman yang susah diakses     

88. Tidak ada atau kurang akses ke rumah teman atau 
saudara     

89. Kondisi iklim yang tidak bersahabat 
Contoh: cuaca, musim, suhu, kelembaban     

90. Perilaku sosial negatif terhadap orang dengan 
disabilitas 
Contoh: prasangka, kurang dukungan, perilaku 
protektif berlebihan 

    

91. Perilaku negatif keluarga atau saudara anda 
tentang disabilitas anda 
Contoh: prasangka, kurang dukungan, perilaku 
protektif berlebihan 

    

92. Perilaku negatif sahabat anda tentang disabilitas 
anda  
Contoh: prasangka, kurang dukungan, perilaku 
protektif berlebihan 

    

93. Perilaku negatif tetangga, kenalan dan rekan kerja 
anda tentang disabilitas anda 
Contoh: prasangka, kurang dukungan, perilaku 
protektif berlebihan 

    

94. Kurangnya tekonologi pembantu adaptasi yang 
mencukupi untuk bergerak jarak dekat 
Contoh: kurang atau tidak mencukupi tangga angkat, 
alat bantu jalan atau kursi roda 

    

95. Kurang atau tidak mencukupi sarana transportasi 
adaptif untuk jarak jauh 
Contoh: kurangnya mobil adaptasi atau sulitnya 
menggunakan transportasi umum 

    

96. Kurang atau tidak mencukupi pelayanan 
keperawatan dan layanan pendukung 
Contoh: kurang atau tidak adanya perawatan 
kesehatan di rumah atau bantuan pribadi  

    

97. Kurang atau tidak mencukupi pengobatan dan 
bantuan dan suplai medis 
Contoh: kurangnya kateter, desinfektan, bebat, dan 
bantah 

    

98. Kondisi keuangan bermasalah 
Contoh: kekurangan uang     

99. Kurang atau tidak mencukupinya alat komunikasi     
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Contoh: kurang atau tidak mencukupinya alat 
penulisan,kcomputer, telepon, mouse 

100. Kurang atau tidak mencukupinya pelayanan 
negara 
Contoh: kurang atau tidak mencukupinya jaminan 
disabilitas atau tunjangan lainnya 
 

    

Layanan perawatan kesehatan 

  

101. Siapa penyedia pelayanan kesehatan yang anda kunjungi atau yang mengunjungi anda ke rumah, dalam 
12 bulan terakhir. Pelayanan kesehatan mana yang anda kunjungi:  

Centang semua yang sesuai 

 Dokter umum 

 Dokter Spesialis Rehabilitasi 

 Dokter spesialis lain (termasuk ahli bedah, ginekologis, psikiater, ophtalmologis, dll) 

 Perawat atau bidan 

 Dokter gigi 

 Fisioterapis 

 Chiropractor  

 Terapis pekerjaan 

 Psikolog 

 Ahli obat tradisional 

 Apoteker  

 Pekerja perawatan kesehatan di rumah 

 Lainnya, jelaskan:……………………………………………………………… 

 Saya tidak mengunjungi penyedia layanan kesehatan selama 12 bulan terakhir 

  

102. Selama 12 bulan terakhir, berapa kali anda melakukan rawat inap di rumah sakit, fasilitas rehabilitasi atau 
fasilitas kesehatan lainnya selama setidaknya satu malam? 
 
……………(kali) 

 
 Untuk kunjungan terakhir anda ke 

penyedia pelayanan kesehatan, 
bagaimana perasaan anda… 

(centang peringkat berikut ini) Sangat baik  Baik  
Tidak baik 
tidak buruk Buruk   

Sangat 
buruk 

103.  ...pengalaman anda diperlakukan 
dengan baik?      

104. …seberapa jelas penyedia pelayanan 
kesehatan menjelaskan kepada 
anda? 

     

105.  …pengalaman anda terlibat 
membuat keputusan pada perawatan 
anda? 

     

 

106. Pada 12 bulan terakhir, apakah anda pernah memerlukan perawatan kesehatan tapi tidak bisa 
mendapatkannya? 

 Tidak  
 Ya. Alasan terbaik apa yang bisa menjelaskan mengapa anda tidak mendapatkan perawatan kesehatan 

yang anda butuhkan? 

Centang semua yang sesuai  
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 Tidak bisa membayar biaya kunjungan 
 Tidak ada layanan 
 Tidak tersedia transportasi 
 Tidak bisa membayar biaya transportasi 
 Anda diperlakukan dengan buruk sebelumnya 
 Tidak bisa mengambil hari libur atau memiliki janji lain 
 Obat atau peralatan dari penyedia layanan kesehatan tidak layak 
 Kemampuan dari penyedia layanan kesehatan tidak layak 
 Anda tidak tahu harus pergi kemana 
 Anda mencoba untuk mencari tapi ditolah layanan kesehatan 
 Anda pikir anda tidak cukup sakit 
 Lainnya, jelaskan: …………………………………………………………………………. 

 

 
  

Sangat puas Puas  Biasa saja Tidak puas 
Sangat tidak 

puas 

107. Secara umum, seberapa puas anda 
dengan pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah anda? 

     

 
 
 

Faktor pribadi 

  

Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah tentang bagaimana anda melihat diri sendiri 

  1 

Tidak sama 
sekali 2 3 4 

5 

Sangat  

108. Seberapa percaya diri anda bahwa 
anda dapat menemukan cara dan 
jalan untuk mendapatkan apa yang 
anda inginkan jika seseorang 
menentang anda? 

     

109. Seberapa percaya diri anda bahwa 
anda dapat menghadapi kejadian tak 
terduga dengan efisien? 

     

110. Seberapa percaya diri anda bahwa 
anda bisa menjaga hubungan 
dengan orang penting bagi anda? 

     

111. Seberapa percaya diri anda bahwa 
anda bisa menjaga kesehatan? 

     

112. Apakah anda berpikir bahwa hidup 
dengan cedera medulla spinalis 
menjadikan anda orang yang lebih 
kuat? 

     

113. Apakah anda mengkhawatirkan apa 
yang terjadi pada anda di masa 
depan? 
Contoh: tentang tidak bisa mengubah 
diri anda sendiri, atau menjadi beban 
bagi orang lain di masa depan 
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114. Apakah anda merasa bisa mencapai 
mimpi, harapan dan keinginan 
anda? 

     

115. Apakah anda bisa membuat 
keputusan besar dalam hidup anda? 
Contoh: seperti memutuskan di mana 
akan tinggal, atau dengan siapa, 
bagaimana menghabiskan uang anda) 

     

116. Apakah anda merasa dilibatkan 
ketika bersama dengan orang lain? 

     

  

117. Selama 12 bulan terakhir, apakah anda mengalami kejadian buruk yang besar? 

Contoh: kondisi kesehatan serius atau kecelakaan, konflik serius dengan orang lain, cerai, atau kematian orang 
yang dicintai? 

 Tidak  

 Ya, jelaskan: …………………………………………………………………… 

 
Kehidupan berkualitas dan kesehatan secara umum 

  

Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana anda menilai kualitas hidup. Pikirkan tentang kehidupan anda 
selama 14 hari terakhir. Ingatlah standar, harapan, kesenangan dan keprihatinan anda 
 

 
Dalam 14 hari terakhir Sangat buruk Buruk  

Tidak baik 
juga tidak 

buruk 

Baik  Sangat baik 

118. Bagaimana anda menilai kualitas 
kehidupan anda? 

     

       

  Sangat tidak 
puas Tidak puas Biasa saja Puas  Sangat puas 

119. Seberapa puas anda dengan 
kesehatan anda? 

     

120. Seberapa puas anda dengan 
kemampuan anda untuk 
melakukan kegiatan kehidupan 
sehari-hari? 

     

121. Seberapa puas anda dengan diri 
anda sendiri? 

     

122. Seberapa puas anda dengan 
hubungan pribadi anda? 

     

123. Seberapa puas anda dengan 
kondisi kehidupan anda? 

     

  

124. Secara umum, kesehatan anda : 

 Istimewa  

 Sangat baik 

 Baik  
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 Cukup   

 Buruk  
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125. 

 

 

 

 

 

 

 

126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibandingkan satu tahun lalu, bagaimana anda menilai kesehatan anda secara umum sekarang 

 Jauh lebih baik 

 Lumayan baik 

 Sama saja  

 Lumayan memburuk 

 Jauh lebih memburuk  

 

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Alat Bantu Pendukung 

 

Jika anda menggunakan kursi roda, mohon sebutkan jenis kursi roda yang anda gunakan : 

 

 Amputee wheelchair 
 

 
 
 Frontwheel-drive wheelchair 
 

 
 
 Semi-reclining wheelchair 
 

 
 
 Fully-reclining wheelchair 
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127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

128. 

 

 

 

129. 

 

 

 

 

130. 

 

 

 

 

 

 

 

131. 

 

 

 

 

 High-performance wheelchair 
 

 

 

Sebutkan terapi alternatif tambahan yang pernah dilakukan? 

 Intervensi pola pikir (misal : hipnoterapi, yoga) 

 Praktik kesehatan alternatif (misal : akupuntur) 

 Metode pengobatan manual (misal : shiatsu, pemijatan) 

 Pengobatan farmakologi dan biologi (misal : obat herbal) 

 Menjaga pola makan dan mengatur nutrisi untuk mencegah terjadinya penyakit 

 Teknik terapi yang belum terklasifikasi (misal : terapi ozon, terapi hiperbarik) 

 Lainnya, sebutkan : ....................................... 

 

Masalah Kesehatan Sekunder 

 

Kapan pertama kali keluhan ulkus dekubitus muncul pada kondisi paraplegia? 

 <7 hari 

 1-4 minggu 

 >4 minggu 

Berapa kali anda mengalami kondisi ulkus dekubitus ? 

 Tidak pernah 

  1  

  1-5 

  >5 

Dimanakah area ulkus dekubitus tersebut muncul? 

 Sakrum 

 Koksigeus 

 Ischia kanan dan kiri 

 Trokanter kanan dan kiri 

 Tungkai bawah bagian atas kanan dan kiri 

 Lateral dan medial malleolus kanan dan kiri 

 Kedua telapak kaki 

Apa yang anda lakukan untuk mengobati kondisi ulkus dekubitus? 

 Pergi ke dokter 
 Terapis 
 Pengobatan tradisional 
 Ahli nutrisi 
 Pengobatan sendiri 
 Lainnya, sebutkan : __________________ 
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132. Apa yang anda lakukan untuk mencegah kondisi ulkus dekubitus? 

 Sering melakukan perubahan posisi 

 Menjaga kesehatan kulit 

 Menjaga nutrisi yang baik 

 Berhenti merokok 

 Berolahraga rutin 

 

 
 

Kami berterima kasih banyak atas partisipasi anda 
pada survey InSCI 
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