
Lembaran Informasi Peserta Survey 
 

PENGANTAR 
Saya, Endah Triastuti, mahasiswa S3 di Fakultas Ilmu Budaya (Faculty of Arts) pada 
Universitas Wollongong (University of Wollongong). Saya mengundang Anda untuk 
berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan kesempatan menambah 
informasi penting mengenai penggunaan Internet di Indonesia. Sebelum Anda 
memutuskan untuk turut serta atau tidak dalam penelitian ini, sangat penting untuk 
mengetahui mengenai penelitian ini lebih jauh: mengapa penelitian ini penting - dan yang 
lebih penting hak Anda sebagai peserta penelitian.  
 
PENJELASAN MENGENAI PENELITIAN : 
Survey online ini dirancang untuk menghasilkan data yang lebih reliabel mengenai 
penggunaan Internet dan sikap terhadap Internet di Indonesia. Sebagai peserta 
survey, Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai aktivitas online dan sikap 
terhadap Internet. Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengunaan Internet di 
Indonesia, tetapi  tidak ada satu pun yang menggunakan kuesioner yang valid dan 
reliabel. Survey online ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengenai aktivitas 
online dan kegiatan ngeblog.  
 
 KEUNTUNGAN BILA MENGIKUTI SURVEY ONLINE INI  
Dengan berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda berkesempatan memberikan suara 
mengenai aktivitas online dan sikap terhadap Internet sebagai penduduk Indonesia. 
Artinya, Anda turut menyumbangkan cara pandang/pendapat tentang bagaimana orang 
Indonesia menggunakan dan sikap Anda terhadap Internet. 
  
APA YANG DIMINTA DALAM PENELITIAN INI:  

• Setelah membaca lembar informasi dan berkesempatan bertanya mengenai 
penelitian ini, Anda dapat memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak 
dalam penelitian ini. Anda diharapkan memberikan persetujuan (secara verbal, 
dengan meninggalkan pesan di blog ini, atau mengirimkan email ke 
dek.titut@gmail.com atau et947@uow.edu.au) yang menyatakan bahwa Anda 
setuju untuk mengikuti survey ini.  

• Untuk dapat berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda disyaratkan untuk sudah 
berumur paling tidak 21 tahun dan memiliki blog.   

• Bila Anda memenuhi dua persyaratan tersebut, Anda dipersilahkan membuka link 
yang telah disediakan untuk menjawab pertanyaan. 
 

APAKAH SAYA DAPAT BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN INI? 
Penelitian ini terbuka bagi individu yang paling tidak berusia 21 tahun yang memiliki 
paling tidak satu buah weblog dan secara mau secara sukarela mengikuti survey online 
ini. Bila Anda memenuhi kualifikasi tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan 
Anda untuk mengikuti survey ini.   
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KESUKARELAAN DAN HAK-HAK  ANDA : 
Keikutsertaan Anda bersifat sukarela. Sebelum berpartisipasi, Anda akan sebaiknya 
memberikan kesediaan Anda untuk ikut serta secara verbal atau dengan meninggalkan 
pesan di blog ini, atau mengirimkan email ke dek.titut@gmail.com atau 
et947@uow.edu.au yang menyatakan kesediaan Anda untuk mengikuti penelitian ini 
secara sukarela. Walau pun Anda telah menyatakan kesediaan (baik secara tertulis atau 
pun lisan), Anda berhak meninggalkan survey kapan saja tanpa harus memberi 
penjelasan mengapa Anda tidak lagi ingin berpartisipasi. Anda juga berhak meminta - 
kapan saja - untuk memusnahkan informasi yang telah Anda berikan.  
 
KERAHASIAAN: 
Peneliti akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang Anda berikan selama survey 
ini. Hanya peneliti, Endah Triastuti, dan tim pembimbingnya, Prof. Philip Kitley dan Dr. 
Jason Wilson yang akan memiliki akses terhadap kuesioner yang telah dijawab. Semua 
data akan disimpan dalam lemari besi penyimpanan di Universitas Wollongong dan 
setelah 5 tahun akan dihancurkan.   
 
BANTUAN SELAMA PENELITIAN: 
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam mengisi survey, Anda dapat menghubungi 
Endah Triastuti atau salah satu dari pembimbingnya. 
 
HASIL PENELITIAN:  
Saya berharap dapat mendiskusikan hasil penelitian ini dalam makalah yang bersifat 
akademis (segala bentuk identitas personal akan dimusnahkan). Hasil penelitian ini 
kemungkinan besar juga akan disajikan dalam konferensi yang berkaitan. Sebagai bagian 
dari prosedur yang berlaku, seluruh peserta yang membutuhkan akan diberi hasil 
ringkasan dan laporan penelitian ini.  
 
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, ANDA DAPAT MENGHUBUNGI:  
Endah Triastuti 
Email: et947@uow.edu.au 
HP: +61403093226 
Prof. Philip Kitley 
pkitley@uow.edu.au 
 
Universitas Wollongong telah meminta saya untuk memberikan kopi lembar informasi 
bagi peserta survey pada Anda. Bila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai 
penelitian ini, Anda dapat menghubungi Komite Etika pada the University of Wollongong 
Human Research Ethics Committee:  
Ethics Officer 
Human Research Ethics Committee 
University of Wollongong  NSW 2522 
Australia 
Phone: 61-2-4221-4457 
Fax: 61-2-4221-4338 
Email: research_office@uow.edu.au 
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