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KA TA PENGANTAR

Riset dan monitoring sosial ekonomi (sosek) masyarakat sangat diperlukan, terutama 
untuk memahami kondisi sosial ekonomi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, riset dan monitoring juga penting 
untuk mengetahui potensi dan alternatif solusi, khususnya yang berkaitan dengan 
pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut dangkal, terutama ekosistem 
terumbu karang, padang lamun dan mangrove.

Pemahaman aspek sosial ekonomi masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk 
merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi suatu program pengelolaan 
sumber daya pesisir dan laut. Untuk itu, riset dan monitoring sosial-ekonomi dilakukan 
pada pada awal (baseline study/T0), tengah (T1) dan akhir program (T2, Tn). 

Buku panduan ini disusun untuk membantu mahasiswa, peneliti, program manajer, 
perencana di daerah atau stakeholders lainnya untuk melakukan riset dan monitoring 
aspek sosial ekonomi sumber daya pesisir dan laut, terutama ekosistem terumbu karang, 
padang lamun dan mangrove. Adanya buku panduan ini diharapkan dapat membantu 
para peneliti dan manajer program pelestarian dan penyelamatan sumber daya pesisir 
dalam memahami langkah-langkah dalam melakukan riset dan monitoring aspek 
sosial sumber daya pesisir dan memberikan panduan praktis bagaimana melaksanakan 
penelitian dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Buku panduan ini disusun oleh tim peneliti sosial dari Pusat Penelitian  Kependudukan 
(P2K-LIPI) yang telah berpengalaman melakukan riset dan monitoring aspek sosial 
terumbu karang di lokasi-lokasi program penyelamatan terumbu karang (COREMAP). 
Terlaksananya penyusunan buku panduan ini melibatkan berbagai pihak, untuk itu 
diucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Pada akhirnya, walaupun tim penulis 
telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yan dimiliki, 
kami percaya masih banyak kekurangannya. 

Jakarta,  September 2014
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 Lampiran 1 

SUB-PARAMETER, INFORMASI LANJUTAN DAN SUMBER DATA  
PENELITIAN ASPEK SOSIAL SUMBER DAYA PESISIR   

Sub-
parameter/Variabel Informasi lanjutan Sumber data/metode 

 Kondisi Geografis - Jarak tempuh lokasi penelitian 
dari pusat pemerintahan: 
kecamatan, kabupaten, propinsi 
dan pusat kegiatan ekonomi.  

- Letak wilayah, topografi, iklim 
dan musim 

- Aksesibilitas (jalan darat, laut 
dan moda angkutan yang 
tersedia) 

- Pengaruh musim terhadap 
kehidupan masyarakat  

-Data Sekunder: 
Statistik daerah 
Monografi daerah  
-Wawancara terbuka  
-Observasi 

Sarana dan 
Prasarana 

- Sarana pendidikan yang 
tersedia (sekolah, lembaga non-
formal) 

- Sarana kesehatan yang tersedia 
(Puskesmas, dokter, mantri, 
pengobatan tradisional) 

- Sarana ekonomi yang tersedia 
(pasar, warung sembako, 
dermaga, tempat pelelangan 
ikan) 

- Sarana transportasi dan 
komunikasi yang tersedia 
(telepon, surat kabar, TV, 
radio) 

- Akses penduduk terhadap 
sarana-prasarana dan 
pemanfaatannya 

-Data Sekunder: 
Statistik daerah 
Monografi daerah  
-Wawancara terbuka  
-Observasi 

Kondisi Sumber 
Daya Alam, Potensi 
dan Pengelolaan 

- Potensi SDA (hutan, 
perkebunan, pertanian, 
perikanan darat),  

- Potensi SDL (mangrove, 
terumbu karang dan biota yg 
menonjol) 

- Pengelolaan SDL, khususnya 
terumbu karang. 

-Data Sekunder: 
Statistik daerah 
Monografi daerah  
-Peta sebaran SDL dari 
tim ekologi 
-Wawancara terbuka  
-Observasi 
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Sub-
parameter/Variabel Informasi lanjutan Sumber data/metode 

Pekerjaan  - Pekerjaan utama yang biasa 
dilakukan: lapangan, jenis dan 
status

- Pekerjaan sampingan/tambahan 
yang biasa dilakukan: lapangan, 
jenis dan status 

- Survei 

- Wawancara 
terbuka; FGD  

- Kegiatan kenelayanan yang 
dilakukan:  

1. Pola melaut per musim, misal:  
pulang hari, mingguan.  
Kaitkan dengan: 

(a) status pekerjaan (nelayan 
sendiri/dengan ART, 
nelayan bagi hasil, nelayan 
buruh, ABK dll),  

(b)  jumlah dan ukuran alat 
tangkap 

(c) lokasi/wilayah  
penangkapan, per musim. 

2. Hasil tangkapan/produksi: 
menurut musim dan jenis biota 

3. Diversifikasi pekerjaan 
dilihat per musim/iklim dan 
jenis pekerjaan 

- Alternatif pekerjaan di luar 
kegiatan kenelayanan yang 
pernah/sedang dan potensial 
untuk dilakukan (jenis, 
peluang dan kendala). Kaitkan 
dengan: kondisi SDM – 
ketrampilan, teknologi, SDL, 
informasi pasar, transportasi, 
dan lain-lain)

- Wawancara 
terbuka; FGD  

L‐ 2 

Sub-
parameter/Variabel Informasi lanjutan Sumber data/metode 

 - Jenis/bentuk pengelolaan 
menurut aturan formal dan non 
formal 

- Wilayah penangkapan dan 
perubahannya 

Jumlah, komposisi 
dan Distribusi - Komposisi penduduk menurut 

umur dan jenis kelamin  

- Tipe keluarga dan rata-rata 
jumlah ART  

- Penduduk menurut suku/etnis, 
pendatang vs asli - kelompok 
mana yang dominan 

- Kaitannya dengan sejarah dan 
pola pemukiman penduduk 
(apakah ada pengelompokkan 
menurut suku/etnis, pendatang-
penduduk asli) 

- Perkembangan penduduk yang 
signifikan (karena pengaruh 
migrasi atau pertumbuhan 
alami) dan  faktor-faktor yang 
berpengaruh 

- Survei

- Data sekunder: 
Statistik Daerah, 
Monografi daerah 

- Wawancara terbuka 
- FGD

Kualitas SDM 
(Pendidikan dan 
Ketrampilan) 

- Tingkat pendidikan tertinggi 
yang ditamatkan 

- Motivasi orang tua dan anak 
untuk sekolah dan faktor yang 
berpengaruh (misal karena 
sarana-prasarana dan akses 
terhadap sekolah terbatas 
karena faktor kegiatan 
kenelayanan yang lebih 
menguntungkan secara 
ekonomi, dll) 

- Ketrampilan masyarakat dalam 
konteks pemanfaatan sumber 
daya lokal (SDA, SDL dan 
sumber ekonomi lainnya) 

- Survei
- Wawancara terbuka; 

FGD
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penduduk asli) 

- Perkembangan penduduk yang 
signifikan (karena pengaruh 
migrasi atau pertumbuhan 
alami) dan  faktor-faktor yang 
berpengaruh 

- Survei

- Data sekunder: 
Statistik Daerah, 
Monografi daerah 

- Wawancara terbuka 
- FGD

Kualitas SDM 
(Pendidikan dan 
Ketrampilan) 

- Tingkat pendidikan tertinggi 
yang ditamatkan 

- Motivasi orang tua dan anak 
untuk sekolah dan faktor yang 
berpengaruh (misal karena 
sarana-prasarana dan akses 
terhadap sekolah terbatas 
karena faktor kegiatan 
kenelayanan yang lebih 
menguntungkan secara 
ekonomi, dll) 

- Ketrampilan masyarakat dalam 
konteks pemanfaatan sumber 
daya lokal (SDA, SDL dan 
sumber ekonomi lainnya) 

- Survei
- Wawancara terbuka; 

FGD
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Sub-
parameter/Variabel Informasi lanjutan Sumber data/metode 

*Faktor struktural,
seperti: implementasi 
program COREMAP, 
program yang berkaitan 
dengan pengelolaan pesisir 
dan laut, program 
pembangunan daerah/desa, 
peraturan dan penegakan 
hukum.

- Survei

- Wawancara terbuka 

Pengetahuan tentang 
program 
pemberdayaan 
wilayah pesisir  

- Pengetahuan tentang tujuan dan 
manfaat program 

- Pengetahuan tentang kegiatan 

- Survei ;  
- Wawancara terbuka  
- FGD

Partisipasi dalam 
kegiatan/program 
Pemberdayaan 
pesisir

- Keterlibatan masyarakat dalam 
kegiatan/program 

- Survei
- Wawancara terbuka 
- FGD,  
- Observasi

Manfaat Ekonomi 
program/kegiatan 
pemberdayaan 
wilayah pesisir 

- Pengaruh program/kegiatan 
terhadap pendapatan, kesempatan 
kerja dan perkembangan usaha 
alternatif masyarakat 

- Survei
- Wawancara terbuka 
- FGD
- Observasi
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Sub-
parameter/Variabel Informasi lanjutan Sumber data/metode 

Pendapatan
Masyarakat 
(pendapatan rata-rata 
rumah tangga dan 
pendapatan per-
kapita) 

- Besar pendapatan bersih per 
musim dan per tahun, per 
lapangan pekerjaan (untuk 
tingkat rumah tangga) 

- Beberapa kasus untuk melihat 
perhitungan pendapatan secara 
lengkap menurut status nelayan, 
(misalnya nelayan punggawa), 
ABK, petani, pedagang
pertimbangkan modal usaha: 
besar biaya pembuatan alat 
tangkap utama, lama/masa 
operasi alat tangkap, biaya 
operasional dalam sekali 
melaut, biaya perbaikan alat 
tangkap 

- Pendapatan dari kegiatan non 
perikanan laut, misal : 
pertanian, perdagangan, dll.  
(variabel : penting untuk 
alternatif income) 

- Survei

- Wawancara terbuka  

Faktor yang 
mempengaruhi 
pendapatan 

- Kecenderungan naik/turunnya 
pendapatan dan faktor yang 
berpengaruh (internal, eksternal 
dan struktural): 

- Survei

- Wawancara terbuka  

*Faktor internal (berasal 
dari dalam diri penduduk 
sendiri, seperti: produksi, 
teknologi armada dan alat 
tangkap/produksi, wilayah 
tangkap/produksi, biaya 
operasional 

*Faktor eksternal (berasal 
dari luar,  seperti: harga dan 
pemasaran, permintaan akan 
hasil tangkap/produksi, 
musim, dan infrastruktur 
pendukung/transportasi,  
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Lampiran 2 
KUESIONER RUMAH TANGGA 
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Lampiran 3 
KUESIONER INDIVIDU 
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Lampiran 4 
PEDOMAN KUESIONER RUMAH TANGGA 

SURVEI DASAR SOSIAL EKONOMI  
SUMBER DAYA PESISIR 

2015 

III. PENGENALAN TEMPAT 
Propinsi, kabupaten dan Desa/lokasi yang diteliti. Lokasi yang digunakan sebagai obyek 
dalam penelitian ini adalah ‘in situ’, yaitu daerah pemukiman penduduk, dimana 
sebagian besar kehidupannya tergantung kepada terumbu karang dan biota laut yang 
hidup didalamnya. 

101. Nomor Kuesioner. Diisi oleh Pemeriksa 

102. Provinsi : Tulis dengan lengkap. Diisi sesuai dengan Kode Nama Provinsi. 

103. Kabupaten : Tulis dengan lengkap. Diisi sesuai dengan Kode Nama Kabupaten 
Kota. 

104. Kecamatan : Tulis dengan lengkap. Diisi sesuai dengan Kode Nama Kecamatan. 

105. Kawasan : Tulis dengan lengkap.  

106. Dusun/RT/RW : Tulis dengan lengkap. 

Kode 101 
Nama Provinsi

Kode 102 
Nama

Kabupaten/Kota

Kode 103 
Nama Kecamatan

Kode 104 
Nama Desa

12 
Sumatera 
Utara 01 N i a s 

    

  04
Tapanuli
Tengah

    

13 
Sumatera 
Barat 01

Kep.
Mentawai

    

  02
Pesisir
Selatan 

    

19 
Bangka 
Belitung 02 Belitung 

    

21 
Kepulauan
Riau 02 Bintan 

    

  03 Natuna     
  04 Lingga 
  71 Kota Batam     
52 Nusatenggara 

Barat 
04 Sumbawa     
06 B i m a

53 Nusatenggara 
Timur 

03 Kupang
 10 Sikka     
 71 Kota Kupang     

L‐ 24 
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202. Nama Responden Utama. Responden Utama adalah Kepala Rumah Tangga 
atau anggota rumah tangga berumur 15 tahun atau lebih yang mengetahui 
karakteristik dasar dari semua anggota rumah tangga. Walaupun demikian, 
biasanya dalam satu rumah tangga yang paling mengetahui karakteristik anggota 
rumah tangga responden adalah kepala rumah tangga atau pasangan kepala 
rumah tangga. Sehingga diprioritaskan sedapat mungkin yang menjawab 
kuesioner Rumah tangga ini adalah kepala rumah tangga atau pasangan. 
Tuliskan Nama Lengkap Respoden yang menjawab (sesuai dengan KTP) dan 
nomor urut ART pada kotak (nomor urut ART dapat diisi setelah bagian IV 
diisi).  

203. Jumlah anggota Rumah tangga laki-laki dan perempuan – Jelas 
204. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor : Diisi oleh 

Pemeriksa
204a.  Perikanan tangkap adalah KRT atau anggota rumah tangga yang 

bekerja dengan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan tidak dalam 
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

204b.  Budidaya perikanan adalah KRT atau anggota rumah tangga yang 
bekerja mengusahakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau 
biota lainnya, misalnya udang, kerang, ikan kerapu, maupun rumput laut.  

204c.  Non Perikanan adalah KRT atau anggota rumah tangga bekerja selain di 
perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Misalnya : petani, buruh tani, 
pedagang, tukang kayu, dll.  

V. KETERANGAN PENCACAHAN - JELAS
VI. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA 

401. Nomor urut anggota rumah tangga, yang dimulai dari kepala rumah tangga.

402. Nama Anggota Rumah Tangga – Ditulis lengkap sesuai dengan KTP atau 
menurut pengakuan. 

403. Hubungan dengan KRT – status hubungan antara kepala rumah tangga dengan 
anggota rumah tangganya yang dimulai dari KRT, isteri, anak/ menantu, orang 
tua/mertua, saudara dan lainnya. Kepala Rumah Tangga adalah seorang anggota 
rumah tangga yang diakui oleh rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, bisa 
suami, isteri atau mereka yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Cara 
pengisian dengan mengisi angka kodenya. 

404. Jenis Kelamin – ditulis kode 1 laki-laki atau 2 perempuan

405. Umur – ditanyakan dan dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir atau apabila 
tidak diketahui tanggal kelahirannya dapat diperkirakan melalui kejadian-
kejadian penting di daerah tersebut/kejadian-kejadian nasional. Cara penulisan 
tahun dengan pembulatan ke bawah, apabila usia mereka 10 tahun 11 bulan 
ditulis 10 tahun dan apabila usia kurang dari 12 bulan ditulis 0 tahun.

L‐ 26

Kode 101 
Nama Provinsi

Kode 102 
Nama

Kabupaten/Kota

Kode 103 
Nama Kecamatan

Kode 104 
Nama Desa

73 Sulawesi 
Selatan 

01 Selayar

09
Pangkajene 
Kep.

    

71
Kota
Makassar

    

74 Sulawesi 
Tenggara 

01 Buton     
03 Kendari     
07 Wakatobi
09 Buton Utara 
71 Kota Kendari     

81 Maluku 
03

Maluku 
Tengah

    

71 Kota Ambon     

82 
Maluku
Utara 71 Kota Ternate 

    

91 Papua Barat 08 Raja Ampat 
94 Papua 09 Biak Numfor

IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA

Rumah Tangga (RT) adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu 
bangunan rumah baik ada hubungan famili atau bukan dan makan dari satu dapur yang 
sama.  

Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari kelompok anggota rumah 
tangga yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari di rumah tangga 
tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala dalam rumah tangga. 

Anggota rumah Tangga :

a. Adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, 
baik yang berada di rumah pada pencacahan maupun sementara tidak ada. 

b. ART yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan ART bepergian kurang dari 6 
bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih 
tidak dianggap sebagai ART. 

c. ART yang masih bersekolah dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga 
meskipun tidak bertempat tinggal di rumah tangga yang sama dianggap sebagai 
ART. 

d. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang 
tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 
bulan atau lebih dianggap sebagai ART.  

201. Nama Kelapa Rumah Tangga  Tulisakan Nama Kelapa Rumah Tangga sesuai 
dengan KTP atau indentitas lainnya .
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404. Jenis Kelamin – ditulis kode 1 laki-laki atau 2 perempuan

405. Umur – ditanyakan dan dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir atau apabila 
tidak diketahui tanggal kelahirannya dapat diperkirakan melalui kejadian-
kejadian penting di daerah tersebut/kejadian-kejadian nasional. Cara penulisan 
tahun dengan pembulatan ke bawah, apabila usia mereka 10 tahun 11 bulan 
ditulis 10 tahun dan apabila usia kurang dari 12 bulan ditulis 0 tahun.
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Kode 101 
Nama Provinsi

Kode 102 
Nama

Kabupaten/Kota

Kode 103 
Nama Kecamatan

Kode 104 
Nama Desa

73 Sulawesi 
Selatan 

01 Selayar

09
Pangkajene 
Kep.

    

71
Kota
Makassar

    

74 Sulawesi 
Tenggara 

01 Buton     
03 Kendari     
07 Wakatobi
09 Buton Utara 
71 Kota Kendari     

81 Maluku 
03

Maluku 
Tengah

    

71 Kota Ambon     

82 
Maluku
Utara 71 Kota Ternate 

    

91 Papua Barat 08 Raja Ampat 
94 Papua 09 Biak Numfor

IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA

Rumah Tangga (RT) adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu 
bangunan rumah baik ada hubungan famili atau bukan dan makan dari satu dapur yang 
sama.  

Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari kelompok anggota rumah 
tangga yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari di rumah tangga 
tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala dalam rumah tangga. 

Anggota rumah Tangga :

a. Adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, 
baik yang berada di rumah pada pencacahan maupun sementara tidak ada. 

b. ART yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan ART bepergian kurang dari 6 
bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih 
tidak dianggap sebagai ART. 

c. ART yang masih bersekolah dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga 
meskipun tidak bertempat tinggal di rumah tangga yang sama dianggap sebagai 
ART. 

d. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang 
tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 
bulan atau lebih dianggap sebagai ART.  

201. Nama Kelapa Rumah Tangga  Tulisakan Nama Kelapa Rumah Tangga sesuai 
dengan KTP atau indentitas lainnya .
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Ibu rumah tangga atau anak-anak yang melakukan kegiatan 
kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya digolongkan 
sebagai mengurus rumah tangga. Bagi pembantu rumah tangga yang 
mengerjakan hal yang sama tetapi mendapat upah/gaji  tidak dikategorikan 
sebagai mengurus rumah tangga, melainkan sebagai bekerja.  

 Lainnya, adalah kegiatan selain bekerja, sekolah dan mengurus rumah 
tangga. Termasuk didalamnya mereka yang tidak mampu melakukan 
kegiatan, seperti orang cacat, orang lanjut usia, dan cacat jasmani dan 
penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi. 

Pertanyaan 408 dan 409 -  Hanya ditanyakan jika kegiatan utama ART adalah 
bekerja (Jawaban Pertanyaan 407 = 1) 
401. Pekerjaan Utama yang biasanya dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) 

terakhir adalah pekerjaan yang menurut pengakuan responden paling banyak 
menyita waktu. Tulis jawaban responden selengkap-lengkapnya, misalnya: 
nelayan dengan kapal sendiri, nelayan dibantu ART kapal sendiri, Nelayan bagi 
hasil, Anak Buah Kapal, Pedagang ikan, Pedagang sembako dibantu buruh tetap, 
tukang kapal, montir mesin kapal, dll. Informasi mengenai pekerjaan utama 
tersebut harus mencakup :

 Lapangan pekerjaan, meliputi perikanan tangkap, budidaya, pertanian, dsb. 

 Status pekerjaan yang dilakukan bekerja sendiri, bekerja membantu 
keluarga, pekerja tak dibayar, mempekerjakan orang lain, karyawan/PNS, 
pekerja harian lepas. 

402. Pekerjaan Tambahan Utama yang biasanya dilakukan selama 12 bulan (satu 
tahun) terakhir adalah pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama. Tulis 
jawaban selengkap-lengkapnya mencakup lapangan pekerjaan, status pekerjaan 
dan jenis pekerjaan seperti pada pekerjaan utama (Pertanyaan No. 408). 

L‐ 28 

406. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan – hanya ditanyakan kepada ART 
berumur 7 Tahun ke atas. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang 
ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang 
pendidikan formal dan non formal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun 
swasta dengan mendapatkan tanda belajar/ijazah. KRT/ART yang belum 
mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan 
lulus dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan. 

Misalnya, ART yang sekolahnya sampai kelas 3 SLTP tetapi belum tamat maka 
dimasukkan ke dalam kategori SD tamat. Cara pengisian cukup ditulis angka 
kodenya. 

Pertanyaan 407 sampai dengan 409 -  Hanya ditanyakan untuk ART yang 
berumur 10 tahun ke atas.

407. Kegiatan Utama yang biasa dilakukan adalah kegiatan seseorang yang menyita 
waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya selama 12 bulan (satu 
tahun) terakhir. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu 
yang digunakan untuk bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. 
Misalnya seseorang anak memiliki kegiatan sekolah, tetapi juga membantu 
bekerja untuk orang tua, jika waktu terbanyak untuk sekolah, maka anak tersebut 
dimasukkan dalam kategori sekolah. 

 Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan (kegiatan ekonomi) dengan 
maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau 
keuntungan. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk 
semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha 
berupa sewa atau keuntungan baik berupa uang atau barang termasuk bagi 
pengusaha.
Contoh :

 Orang yang melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan (padi, jagung, 
atau palawijya) untuk dikonsumsi, termasuk kategori bekerja. 

 ART yang membantu melaksanakan pekerjaan KRT atau ART yang lain, 
misalnya di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainnya dianggap 
bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji (pekerja tak dibayar). Misal : 
ibu yang membantu menjual hasil tangkapan/hasil kebun, ibu yang 
membantu memperbaiki alat tangkap/jaring, ibu memelihara 
ternak/kebun, dll. 

 Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga 
sendiri dianggap bekerja.  

 Sekolah adalah mereka yang mempunyai kegiatan bersekolah di sekolah 
formal maupun sekolah non formal (Paket A/B/C). Anak sekolah yang 
selama seminggu yang lalu sedang libur dan tidak melakukan kegiatan atau 
lainnya dimasukkan ke dalam kategori sekolah. 

 Mengurus rumah tangga adalah mereka yang berkegiatan mengurus rumah 
tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. 



Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT L- 29Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 29

Ibu rumah tangga atau anak-anak yang melakukan kegiatan 
kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya digolongkan 
sebagai mengurus rumah tangga. Bagi pembantu rumah tangga yang 
mengerjakan hal yang sama tetapi mendapat upah/gaji  tidak dikategorikan 
sebagai mengurus rumah tangga, melainkan sebagai bekerja.  

 Lainnya, adalah kegiatan selain bekerja, sekolah dan mengurus rumah 
tangga. Termasuk didalamnya mereka yang tidak mampu melakukan 
kegiatan, seperti orang cacat, orang lanjut usia, dan cacat jasmani dan 
penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi. 

Pertanyaan 408 dan 409 -  Hanya ditanyakan jika kegiatan utama ART adalah 
bekerja (Jawaban Pertanyaan 407 = 1) 
401. Pekerjaan Utama yang biasanya dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) 

terakhir adalah pekerjaan yang menurut pengakuan responden paling banyak 
menyita waktu. Tulis jawaban responden selengkap-lengkapnya, misalnya: 
nelayan dengan kapal sendiri, nelayan dibantu ART kapal sendiri, Nelayan bagi 
hasil, Anak Buah Kapal, Pedagang ikan, Pedagang sembako dibantu buruh tetap, 
tukang kapal, montir mesin kapal, dll. Informasi mengenai pekerjaan utama 
tersebut harus mencakup :

 Lapangan pekerjaan, meliputi perikanan tangkap, budidaya, pertanian, dsb. 

 Status pekerjaan yang dilakukan bekerja sendiri, bekerja membantu 
keluarga, pekerja tak dibayar, mempekerjakan orang lain, karyawan/PNS, 
pekerja harian lepas. 

402. Pekerjaan Tambahan Utama yang biasanya dilakukan selama 12 bulan (satu 
tahun) terakhir adalah pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama. Tulis 
jawaban selengkap-lengkapnya mencakup lapangan pekerjaan, status pekerjaan 
dan jenis pekerjaan seperti pada pekerjaan utama (Pertanyaan No. 408). 
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406. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan – hanya ditanyakan kepada ART 
berumur 7 Tahun ke atas. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang 
ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang 
pendidikan formal dan non formal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun 
swasta dengan mendapatkan tanda belajar/ijazah. KRT/ART yang belum 
mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan 
lulus dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan. 

Misalnya, ART yang sekolahnya sampai kelas 3 SLTP tetapi belum tamat maka 
dimasukkan ke dalam kategori SD tamat. Cara pengisian cukup ditulis angka 
kodenya. 

Pertanyaan 407 sampai dengan 409 -  Hanya ditanyakan untuk ART yang 
berumur 10 tahun ke atas.

407. Kegiatan Utama yang biasa dilakukan adalah kegiatan seseorang yang menyita 
waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya selama 12 bulan (satu 
tahun) terakhir. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu 
yang digunakan untuk bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. 
Misalnya seseorang anak memiliki kegiatan sekolah, tetapi juga membantu 
bekerja untuk orang tua, jika waktu terbanyak untuk sekolah, maka anak tersebut 
dimasukkan dalam kategori sekolah. 

 Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan (kegiatan ekonomi) dengan 
maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau 
keuntungan. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk 
semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha 
berupa sewa atau keuntungan baik berupa uang atau barang termasuk bagi 
pengusaha.
Contoh :

 Orang yang melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan (padi, jagung, 
atau palawijya) untuk dikonsumsi, termasuk kategori bekerja. 

 ART yang membantu melaksanakan pekerjaan KRT atau ART yang lain, 
misalnya di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainnya dianggap 
bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji (pekerja tak dibayar). Misal : 
ibu yang membantu menjual hasil tangkapan/hasil kebun, ibu yang 
membantu memperbaiki alat tangkap/jaring, ibu memelihara 
ternak/kebun, dll. 

 Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga 
sendiri dianggap bekerja.  

 Sekolah adalah mereka yang mempunyai kegiatan bersekolah di sekolah 
formal maupun sekolah non formal (Paket A/B/C). Anak sekolah yang 
selama seminggu yang lalu sedang libur dan tidak melakukan kegiatan atau 
lainnya dimasukkan ke dalam kategori sekolah. 

 Mengurus rumah tangga adalah mereka yang berkegiatan mengurus rumah 
tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. 
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V-A.  PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI KEGIATAN PERIKANAN 
TANGKAP.  
Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu anggota 
rumah tangga atau lebih bekerja di lapangan usaha/bidang pekerjaan utamanya sebagai 
nelayan (memancing atau menjaring ikan atau hewan laut atau tanaman laut). Bagian V-
A, hanya ditanyakan apabila pertanyaan 204a dan/atau 204b tidak sama dengan nol. 
Sesuaikan juga dengan kondisi jawaban Bagian IV, nomor pertanyaan 408 dan 409. 

Pertanyaan 501 sampai dengan 537 – hanya ditanyakan kepada ART yang bekerja 
baik pekerjaan utama maupun tambahan di Perikanan tangkap. Cek Jawaban 
Pertanyaan 204a, 408 dan 409. Tulis nama ART dan nomor ART sesuai dengan 
bagian IV. 

501.  Klasifikasi Nelayan adalah pengelompokan nelayan berdasarkan lamanya waktu 
bekerja. Diisi  sesuai dengan kode.  

 Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan 
untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/ binatang air 
lainnya/tanaman air. 

 Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu 
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan 
ikan/binatang air lainnya/tanaman air.  Di samping melakukan pekerjaan 
penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain. 

 Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu 
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan. 

502. Jenis armada tangkap yang biasanya digunakan. Pilih dan tulis kodenya. 

503. Rata-rata pendapatan kotor (sebelum dikurangi dengan biaya opersional)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama seminggu yang lalu 
(seminggu terakhir)  dalam rupiah.  

504. Rata-rata pendapatan bersih (setelah dikurangi dengan biaya operasional)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama seminggu yang lalu 
(seminggu terakhir) dalam rupiah.  

505. Rata-rata pendapatan kotor (sebelum dikurangi dengan biaya operisonal)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama sebulan yang lalu 
(sebulan terakhir) dalam rupiah. 

506. Rata-rata pendapatan bersih (setelah dikurangi dengan biaya operisonal)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama sebulan yang lalu 
(sebulan terakhir) dalam rupiah. 

V-A1. MUSIM GELOMBANG TENANG/PUNCAK ditandai dengan kondisi angin 
tenang dan cuaca yang baik. Pada musim ini umumnya aktivitas nelayan tidak 
mengalami gangguan sehingga hasil produksi ikan biasanya juga mengalami 
peningkatan.  

507. Lama musim gelombang tenang/puncak dalam bulan. Pertanyaan ini tidak 
perlu ditanyakan kepada responden.  Jawaban pertanyaan ini akan diperoleh dari 
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Pertanyaan 408a - 408b dan 409a – 409b -- Diisikan oleh Pemeriksa, dengan 
pengkodean sebagai berikut :  

Kode 408a dan 409a 
(Lapangan Pekerjaan Utama/Tambahan)

Kode 408b dan 409b 
(Status Pekerjaan 

Utama/Tambahan) 
01 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 

Perburuan
1 Berusaha sendiri 

02 Perikanan Tangkap 2 Berusaha dibantu Buruh tidak 
dibayar

03 Perikanan budidaya (rumput laut, 
bandeng, udang, kerapu, dll) 

3 Berusaha dibantu Buruh 
dibayar 

04 Pertambangan dan Penggalian 
(penggalian pasir) 

4 Buruh/Karyawan/Pegawai 

05 Industri 5 Pekerja Bebas di Pertanian 
06 Listrik, Gas dan Air 6 Pekerja Bebas di non Pertanian
07 Kontruksi 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar 
08 Perdagangan hasil perikanan  
09  Perdagangan hasil non perikanan, 

termasuk warung sembako, rumah 
makan, warung kopi/minuman, kios, dll

10 Transportasi sungai dan laut 
11 Transportasi darat 
12 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha 

Persewaan dan 
Jasa Perusahaan 

13 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 
Perorangan

14 Lainnya, sebutkan 

VII. EKONOMI RUMAH TANGGA 
Pendapatan bersih yang biasanya diterima selama 12 bulan (satu tahun) terakhir 
adalah imbalan atau penghasilan yang diterima selama kurun waktu tertentu 
(harian/mingguan/bulan/periode) dari pekerjaan utama ataupun tambahan baik berupa 
uang maupun barang yang diterima oleh seseorang yang bekerja.  Pendapatan bersih 
bagi KRT atau ART berstatus bekerja sendiri atau bekerja dibantu buruh diperoleh 
setelah dikurangi dengan biaya produksi.

Pendapatan rumah tangga (pendapatan bersih rumah tangga) dalam 12 bulan (satu 
tahun) terakhir  adalah pendapatan rumah tangga dari semua anggota rumah tangga 
yang kegiatan utama bekerja, baik mencakup penghasilan dari pekerjaan pokok dan 
pekerjaan tambahan dalam kurun waktu tersebut. Untuk memperoleh besar pendapatan 
rumah tangga tersebut maka setiap anggota rumah tangga yang bekerja ditanyakan besar 
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya, baik perikanan maupun non perikanan.  
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V-A.  PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI KEGIATAN PERIKANAN 
TANGKAP.  
Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu anggota 
rumah tangga atau lebih bekerja di lapangan usaha/bidang pekerjaan utamanya sebagai 
nelayan (memancing atau menjaring ikan atau hewan laut atau tanaman laut). Bagian V-
A, hanya ditanyakan apabila pertanyaan 204a dan/atau 204b tidak sama dengan nol. 
Sesuaikan juga dengan kondisi jawaban Bagian IV, nomor pertanyaan 408 dan 409. 

Pertanyaan 501 sampai dengan 537 – hanya ditanyakan kepada ART yang bekerja 
baik pekerjaan utama maupun tambahan di Perikanan tangkap. Cek Jawaban 
Pertanyaan 204a, 408 dan 409. Tulis nama ART dan nomor ART sesuai dengan 
bagian IV. 

501.  Klasifikasi Nelayan adalah pengelompokan nelayan berdasarkan lamanya waktu 
bekerja. Diisi  sesuai dengan kode.  

 Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan 
untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/ binatang air 
lainnya/tanaman air. 

 Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu 
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan 
ikan/binatang air lainnya/tanaman air.  Di samping melakukan pekerjaan 
penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain. 

 Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu 
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan. 

502. Jenis armada tangkap yang biasanya digunakan. Pilih dan tulis kodenya. 

503. Rata-rata pendapatan kotor (sebelum dikurangi dengan biaya opersional)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama seminggu yang lalu 
(seminggu terakhir)  dalam rupiah.  

504. Rata-rata pendapatan bersih (setelah dikurangi dengan biaya operasional)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama seminggu yang lalu 
(seminggu terakhir) dalam rupiah.  

505. Rata-rata pendapatan kotor (sebelum dikurangi dengan biaya operisonal)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama sebulan yang lalu 
(sebulan terakhir) dalam rupiah. 

506. Rata-rata pendapatan bersih (setelah dikurangi dengan biaya operisonal)
yang diterima oleh ART dari perikanan tangkap selama sebulan yang lalu 
(sebulan terakhir) dalam rupiah. 

V-A1. MUSIM GELOMBANG TENANG/PUNCAK ditandai dengan kondisi angin 
tenang dan cuaca yang baik. Pada musim ini umumnya aktivitas nelayan tidak 
mengalami gangguan sehingga hasil produksi ikan biasanya juga mengalami 
peningkatan.  

507. Lama musim gelombang tenang/puncak dalam bulan. Pertanyaan ini tidak 
perlu ditanyakan kepada responden.  Jawaban pertanyaan ini akan diperoleh dari 
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Pertanyaan 408a - 408b dan 409a – 409b -- Diisikan oleh Pemeriksa, dengan 
pengkodean sebagai berikut :  

Kode 408a dan 409a 
(Lapangan Pekerjaan Utama/Tambahan)

Kode 408b dan 409b 
(Status Pekerjaan 

Utama/Tambahan) 
01 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 

Perburuan
1 Berusaha sendiri 

02 Perikanan Tangkap 2 Berusaha dibantu Buruh tidak 
dibayar

03 Perikanan budidaya (rumput laut, 
bandeng, udang, kerapu, dll) 

3 Berusaha dibantu Buruh 
dibayar 

04 Pertambangan dan Penggalian 
(penggalian pasir) 

4 Buruh/Karyawan/Pegawai 

05 Industri 5 Pekerja Bebas di Pertanian 
06 Listrik, Gas dan Air 6 Pekerja Bebas di non Pertanian
07 Kontruksi 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar 
08 Perdagangan hasil perikanan  
09  Perdagangan hasil non perikanan, 

termasuk warung sembako, rumah 
makan, warung kopi/minuman, kios, dll

10 Transportasi sungai dan laut 
11 Transportasi darat 
12 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha 

Persewaan dan 
Jasa Perusahaan 

13 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 
Perorangan

14 Lainnya, sebutkan 

VII. EKONOMI RUMAH TANGGA 
Pendapatan bersih yang biasanya diterima selama 12 bulan (satu tahun) terakhir 
adalah imbalan atau penghasilan yang diterima selama kurun waktu tertentu 
(harian/mingguan/bulan/periode) dari pekerjaan utama ataupun tambahan baik berupa 
uang maupun barang yang diterima oleh seseorang yang bekerja.  Pendapatan bersih 
bagi KRT atau ART berstatus bekerja sendiri atau bekerja dibantu buruh diperoleh 
setelah dikurangi dengan biaya produksi.

Pendapatan rumah tangga (pendapatan bersih rumah tangga) dalam 12 bulan (satu 
tahun) terakhir  adalah pendapatan rumah tangga dari semua anggota rumah tangga 
yang kegiatan utama bekerja, baik mencakup penghasilan dari pekerjaan pokok dan 
pekerjaan tambahan dalam kurun waktu tersebut. Untuk memperoleh besar pendapatan 
rumah tangga tersebut maka setiap anggota rumah tangga yang bekerja ditanyakan besar 
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya, baik perikanan maupun non perikanan.  
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515b.  Besar upah ABK/buruh nelayan yang diterima sebulan pada musim 
gelombang tenang -  dalam rupiah.  

V-A2.  MUSIM PANCAROBA/SEDANG adalah musim peralihan antara gelombang 
kuat dan gelombang tidak kuat/tenang dan sebaliknya dari musim gelombang 
tidak kuat/tenang ke gelombang kuat. Pada umumnya, produksi tangkapan ikan 
musim pancaroba tidak terlalu banyak.  

516. Lama musim pancaroba/sedang dalam bulan. Pertanyaan ini tidak perlu 
ditanyakan kepada responden.  Jawaban pertanyaan ini akan diperoleh dari 
informasi yang dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus Satu (FGD 1) 
di lokasi survei. Besaran/satuan disepakati sebelum survei dilaksanakan. 

517. Jenis ikan dominan yang ditangkap adalah komoditi yang paling sering 
ditangkap pada musim pancaroba/sedang. Jawaban hanya satu komoditi. 

518. Jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dominan yang
disebutkan pada pertanyaan 517. Misal jaring, pancing rawai, kelong, dll. 
Apabila terdapat dua jenis alat tangkap  yang digunakan, tulis satu alat tangkap 
yang paling dominan. 

519. Berapa kali melaut dalam sebulan selama di musim pancaroba/sedang adalah 
jumlah frekuensi nelayan menangkap ikan. Misal : setiap hari kecuali hari 
Jumat/Minggu, berarti jumlah melaut dalam satu bulan adalah 6 hari x 4 minggu 
= 24 kali, seminggu sekali berarti melaut 4 kali dalam sebulan, atau sebulan dua 
kali = 2 kali.  

520. Hasil tangkapan sekali melaut (termasuk ikan yang dijual dan dikonsumsi) 
adalah jumlah berbagai jenis ikan dan biota laut yang dihasilkan dinyatakan 
dalam kg. Apabila informasi hasil tangkapan dalam bentuk jumlah 
ekor/ikat/keranjang harus dikonversikan ke dalam satuan kg. Jawaban Pertanyan 
520 adalah penjumlahan 520a dan 520b. 

520a. Hasil tangkapan yang dijual sekali melaut pada musim 
pancaroba/sedang dalam kg. 

520b. Hasil tangkapan yang dikonsumsi sekali melaut pada musim 
pancaroba/sedang dalam kg. 

521. Besar pendapatan kotor sekali melaut (sebelum dikurangi biaya 
operasional) pada musim pancaroba/sedang dalam rupiah. 

522. Biaya sekali melaut adalah jumlah pengeluaran untuk biaya operasional 
nelayan yang dikeluarkan sekali melaut pada musim pancaroba/sedang adalah 
pejumlahan dari jawaban pertanyaan 522a, 522b, 522c fdan 522d. Biaya tersebut 
meliputi :  

522a. Jumlah pengeluaran untuk besin/solar/pelumas yang dikeluarkan – dalam 
rupiah 

522b. Jumlah pengeluaran untuk logistik  meliputi makanan, rokok, sirih 
pinang, dll yang dikeluarkan – dalam rupiah 
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informasi yang dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus Satu (FGD 1) 
di lokasi survei. Besaran/satuan disepakati sebelum survei dilaksanakan. 

508. Jenis ikan dominan yang ditangkap adalah komoditi yang paling sering 
ditangkap pada musim gelombang tenang. Jawaban hanya satu komoditi. 

509. Jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dominan yang
disebutkan pada pertanyaan 508. Misal jaring, pancing rawai, kelong, dll. 
Apabila terdapat dua jenis alat tangkap  yang digunakan, tulis satu alat tangkap 
yang paling dominan. 

510. Berapa kali melaut dalam sebulan selama di musim gelombang tenang adalah 
jumlah frekuensi nelayan menangkap ikan. Misal : setiap hari kecuali hari 
Jumat/Minggu, berarti jumlah melaut dalam satu bulan adalah 6 hari x 4 minggu 
= 24 kali, seminggu sekali berarti melaut 4 kali dalam sebulan, atau sebulan dua 
kali = 2 kali.  

511. Hasil tangkapan sekali melaut (termasuk ikan yang dijual dan dikonsumsi) 
adalah jumlah berbagai jenis ikan dan biota laut yang dihasilkan dinyatakan 
dalam kg. Apabila informasi hasil tangkapan dalam bentuk jumlah 
ekor/ikat/keranjang harus dikonversikan ke dalam satuan kg. Jawaban Pertanyan 
511 adalah penjumlahan 511a dan 511b. 

511a. Hasil tangkapan yang dijual sekali melaut pada musim gelombang 
tenang dalam kg. 

511b. Hasil tangkapan yang dikonsumsi sekali melaut pada musim 
gelombang tenang dalam kg. 

512. Besar pendapatan kotor sekali melaut (sebelum dikurangi biaya 
operasional) pada musim gelombang tenang dalam rupiah. 

513. Biaya sekali melaut adalah jumlah pengeluaran untuk biaya operasional 
nelayan yang dikeluarkan sekali melaut pada musim gelombang tenang adalah 
penjumlahan dari jawaban pertanyaan 513a, 513b, 513c dan 513d. Biaya 
tersebut meliputi :  

513a. Jumlah pengeluaran untuk besin/solar/pelumas yang dikeluarkan – dalam 
rupiah 

513b. Jumlah pengeluaran untuk logistik  meliputi makanan, rokok, sirih 
pinang, dll yang dikeluarkan – dalam rupiah 

513c. Jumlah pengeluaran untuk pembelian es yang digunakan selama melaut – 
dalam rupiah. 

513d. Jumlah pengeluaran untuk biaya Upak ABK untuk sekali meluat – dalam 
rupiah. 

514. Pendapatan bersih sekali melaut (setelah dikurangi dengan biaya 
operasional) yang diterima pada musim gelombang tenang – dalam rupiah.  

515. Pendapatan bersih sebulan pada musim gelombang tenang adalah 
penjumlahan jawaban Pertanyaan 515a dan 515b.  

515a. Pendapatan bersih menangkap ikan sebulan pada musim gelombang 
tenang adalah perkalian dari jawaban Pertanyaan 510 dan 514.  
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515b.  Besar upah ABK/buruh nelayan yang diterima sebulan pada musim 
gelombang tenang -  dalam rupiah.  

V-A2.  MUSIM PANCAROBA/SEDANG adalah musim peralihan antara gelombang 
kuat dan gelombang tidak kuat/tenang dan sebaliknya dari musim gelombang 
tidak kuat/tenang ke gelombang kuat. Pada umumnya, produksi tangkapan ikan 
musim pancaroba tidak terlalu banyak.  

516. Lama musim pancaroba/sedang dalam bulan. Pertanyaan ini tidak perlu 
ditanyakan kepada responden.  Jawaban pertanyaan ini akan diperoleh dari 
informasi yang dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus Satu (FGD 1) 
di lokasi survei. Besaran/satuan disepakati sebelum survei dilaksanakan. 

517. Jenis ikan dominan yang ditangkap adalah komoditi yang paling sering 
ditangkap pada musim pancaroba/sedang. Jawaban hanya satu komoditi. 

518. Jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dominan yang
disebutkan pada pertanyaan 517. Misal jaring, pancing rawai, kelong, dll. 
Apabila terdapat dua jenis alat tangkap  yang digunakan, tulis satu alat tangkap 
yang paling dominan. 

519. Berapa kali melaut dalam sebulan selama di musim pancaroba/sedang adalah 
jumlah frekuensi nelayan menangkap ikan. Misal : setiap hari kecuali hari 
Jumat/Minggu, berarti jumlah melaut dalam satu bulan adalah 6 hari x 4 minggu 
= 24 kali, seminggu sekali berarti melaut 4 kali dalam sebulan, atau sebulan dua 
kali = 2 kali.  

520. Hasil tangkapan sekali melaut (termasuk ikan yang dijual dan dikonsumsi) 
adalah jumlah berbagai jenis ikan dan biota laut yang dihasilkan dinyatakan 
dalam kg. Apabila informasi hasil tangkapan dalam bentuk jumlah 
ekor/ikat/keranjang harus dikonversikan ke dalam satuan kg. Jawaban Pertanyan 
520 adalah penjumlahan 520a dan 520b. 

520a. Hasil tangkapan yang dijual sekali melaut pada musim 
pancaroba/sedang dalam kg. 

520b. Hasil tangkapan yang dikonsumsi sekali melaut pada musim 
pancaroba/sedang dalam kg. 

521. Besar pendapatan kotor sekali melaut (sebelum dikurangi biaya 
operasional) pada musim pancaroba/sedang dalam rupiah. 

522. Biaya sekali melaut adalah jumlah pengeluaran untuk biaya operasional 
nelayan yang dikeluarkan sekali melaut pada musim pancaroba/sedang adalah 
pejumlahan dari jawaban pertanyaan 522a, 522b, 522c fdan 522d. Biaya tersebut 
meliputi :  

522a. Jumlah pengeluaran untuk besin/solar/pelumas yang dikeluarkan – dalam 
rupiah 

522b. Jumlah pengeluaran untuk logistik  meliputi makanan, rokok, sirih 
pinang, dll yang dikeluarkan – dalam rupiah 
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informasi yang dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus Satu (FGD 1) 
di lokasi survei. Besaran/satuan disepakati sebelum survei dilaksanakan. 

508. Jenis ikan dominan yang ditangkap adalah komoditi yang paling sering 
ditangkap pada musim gelombang tenang. Jawaban hanya satu komoditi. 

509. Jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dominan yang
disebutkan pada pertanyaan 508. Misal jaring, pancing rawai, kelong, dll. 
Apabila terdapat dua jenis alat tangkap  yang digunakan, tulis satu alat tangkap 
yang paling dominan. 

510. Berapa kali melaut dalam sebulan selama di musim gelombang tenang adalah 
jumlah frekuensi nelayan menangkap ikan. Misal : setiap hari kecuali hari 
Jumat/Minggu, berarti jumlah melaut dalam satu bulan adalah 6 hari x 4 minggu 
= 24 kali, seminggu sekali berarti melaut 4 kali dalam sebulan, atau sebulan dua 
kali = 2 kali.  

511. Hasil tangkapan sekali melaut (termasuk ikan yang dijual dan dikonsumsi) 
adalah jumlah berbagai jenis ikan dan biota laut yang dihasilkan dinyatakan 
dalam kg. Apabila informasi hasil tangkapan dalam bentuk jumlah 
ekor/ikat/keranjang harus dikonversikan ke dalam satuan kg. Jawaban Pertanyan 
511 adalah penjumlahan 511a dan 511b. 

511a. Hasil tangkapan yang dijual sekali melaut pada musim gelombang 
tenang dalam kg. 

511b. Hasil tangkapan yang dikonsumsi sekali melaut pada musim 
gelombang tenang dalam kg. 

512. Besar pendapatan kotor sekali melaut (sebelum dikurangi biaya 
operasional) pada musim gelombang tenang dalam rupiah. 

513. Biaya sekali melaut adalah jumlah pengeluaran untuk biaya operasional 
nelayan yang dikeluarkan sekali melaut pada musim gelombang tenang adalah 
penjumlahan dari jawaban pertanyaan 513a, 513b, 513c dan 513d. Biaya 
tersebut meliputi :  

513a. Jumlah pengeluaran untuk besin/solar/pelumas yang dikeluarkan – dalam 
rupiah 

513b. Jumlah pengeluaran untuk logistik  meliputi makanan, rokok, sirih 
pinang, dll yang dikeluarkan – dalam rupiah 

513c. Jumlah pengeluaran untuk pembelian es yang digunakan selama melaut – 
dalam rupiah. 

513d. Jumlah pengeluaran untuk biaya Upak ABK untuk sekali meluat – dalam 
rupiah. 

514. Pendapatan bersih sekali melaut (setelah dikurangi dengan biaya 
operasional) yang diterima pada musim gelombang tenang – dalam rupiah.  

515. Pendapatan bersih sebulan pada musim gelombang tenang adalah 
penjumlahan jawaban Pertanyaan 515a dan 515b.  

515a. Pendapatan bersih menangkap ikan sebulan pada musim gelombang 
tenang adalah perkalian dari jawaban Pertanyaan 510 dan 514.  



L- 34 Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 35

529a. Hasil tangkapan yang dijual sekali melaut pada musim gelombang 
kuat/paceklik dalam kg. 

529b. Hasil tangkapan yang dikonsumsi sekali melaut pada musim 
gelombang kuat/paceklik dalam kg. 

530. Besar pendapatan kotor sekali melaut (sebelum dikurangi biaya 
operasional) pada musim gelombang kuat/paceklik dalam rupiah. 

531. Biaya sekali melaut adalah jumlah pengeluaran untuk biaya operasional 
nelayan yang dikeluarkan sekali melaut pada musim gelombang kuat/paceklik
adalah pejumlahan dari jawaban pertanyaan 531a, 531b dan 531c. Biaya tersebut 
meliputi :  

531a. Jumlah pengeluaran untuk besin/solar/pelumas yang dikeluarkan – dalam 
rupiah 

531b. Jumlah pengeluaran untuk logistik  meliputi makanan, rokok, sirih 
pinang, dll yang dikeluarkan – dalam rupiah 

531c. Jumlah pengeluaran untuk pembelian es yang digunakan selama melaut – 
dalam rupiah.    

531d. Jumlah pengeluaran untuk biaya Upak ABK untuk sekali meluat – dalam 
rupiah. 

532. Pendapatan bersih sekali melaut (setelah dikurangi dengan biaya 
operasional) yang diterima pada musim gelombang kuat/paceklik – dalam 
rupiah.

533. Pendapatan bersih sebulan pada musim gelombang kuat/paceklik adalah 
penjumlahan jawaban Pertanyaan 533a dan 533b.  

533a. Pendapatan bersih menangkap ikan sebulan pada musim gelombang 
kuat/paceklik adalah perkalian dari jawaban pertanyaan 528 dan 532.  

533b.  Besar upah ABK/buruh nelayan yang diterima sebulan pada musim 
pancaroba/sedang -  dalam rupiah.  

534. Biaya sekali melaut dalam 12 bulan (satu tahun terakhir), berapakah 
pengeluaran operasional lainnya, yaitu
534a. Jumlah pengeluaran untuk perawatan kapal selama satu tahun terakhir. 

534b.  Jumlah pengeluaran untuk perawatan mesin selama satu tahun terakhir. 

534c. Jumlah pengeluaran untuk perawatan alat tangkap selama satu tahun  

           terakhir. 

534d.  Jumlah biaya penyusutan kapal selama satu tahun terakhir. 

534e. Jumlah biaya penyusutan mesin selama satu tahun terakhir. 

534f. Jumlah pengeluaran untuk pendaratan atau tambat labuh selama satu 
tahun terakhir. 
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522c. Jumlah pengeluaran untuk pembelian es yang digunakan selama melaut – 
dalam rupiah. 

522d. Jumlah pengeluaran untuk biaya Upak ABK untuk sekali meluat – dalam 
rupiah. 

523. Pendapatan bersih sekali melaut (setelah dikurangi dengan biaya 
operasional) yang diterima pada musim pancaroba/sedang – dalam rupiah.  

524. Pendapatan bersih sebulan pada musim pancaroba/sedang adalah penjumlahan 
jawaban Pertanyaan 524a dan 524b.  

524a. Pendapatan bersih menangkap ikan sebulan pada musim 
pancaroba/sedang adalah perkalian dari jawaban pertanyaan 519dan 523.  

524b.  Besar upah ABK/buruh nelayan yang diterima sebulan pada musim 
pancaroba/sedang -  dalam rupiah.  

V-A3. MUSIM GELOMBANG KUAT/PACEKLIK adalah musim yang umumnya 
ditandai  terjadinya angin kencang dan gelombang besar yang kadang-kadang 
disertai badai yang mengganggu aktivitas nelayan (terutama nelayan yang 
menggunakan perahu motor tempel dengan mesin berkekuatan kecil). Pada 
musim ini umumnya hasil tangkapan nelayan berkurang, tetapi sebagian nelayan 
lainnya mungkin tidak terpengaruh adanya gelombang besar. Hal ini karena 
mereka menggunakan kapal motor yang berkekuatan mesin besar atau wilayah  
penangkapan berpindah ke daerah yang gelombangnya lebih tenang.  

525. Lama musim Gelombang Kuat/Paceklik dalam bulan. Pertanyaan ini tidak 
perlu ditanyakan kepada responden.  Jawaban pertanyaan ini akan diperoleh dari 
informasi yang dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus Satu (FGD 1) 
di lokasi survei. Besaran/satuan disepakati sebelum survei dilaksanakan. 

526. Jenis ikan dominan yang ditangkap adalah komoditi yang paling sering 
ditangkap pada musim gelombang kuat/paceklik. Jawaban hanya satu komoditi. 

527. Jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dominan yang
disebutkan pada pertanyaan 526. Misal jaring, pancing rawai, kelong, dll. 
Apabila terdapat dua jenis alat tangkap  yang digunakan, tulis satu alat tangkap 
yang paling dominan. 

528. Berapa kali melaut dalam sebulan selama di gelombang kuat/paceklik adalah 
jumlah frekuensi nelayan menangkap ikan. Misal : setiap hari kecuali hari 
Jumat/Minggu, berarti jumlah melaut dalam satu bulan adalah 6 hari x 4 minggu 
= 24 kali, seminggu sekali berarti melaut 4 kali dalam sebulan, atau sebulan dua 
kali = 2 kali.  

529. Hasil tangkapan sekali melaut (termasuk ikan yang dijual dan dikonsumsi) 
adalah jumlah berbagai jenis ikan dan biota laut yang dihasilkan yang 
dinyatakan dalam kg. Apabila informasi hasil tangkapan dalam bentuk jumlah 
ekor/ikat/keranjang harus dikonversikan ke dalam satuan kg. Jawaban Pertanyan 
529 adalah penjumlahan 529a dan 529b. 
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529a. Hasil tangkapan yang dijual sekali melaut pada musim gelombang 
kuat/paceklik dalam kg. 

529b. Hasil tangkapan yang dikonsumsi sekali melaut pada musim 
gelombang kuat/paceklik dalam kg. 

530. Besar pendapatan kotor sekali melaut (sebelum dikurangi biaya 
operasional) pada musim gelombang kuat/paceklik dalam rupiah. 

531. Biaya sekali melaut adalah jumlah pengeluaran untuk biaya operasional 
nelayan yang dikeluarkan sekali melaut pada musim gelombang kuat/paceklik
adalah pejumlahan dari jawaban pertanyaan 531a, 531b dan 531c. Biaya tersebut 
meliputi :  

531a. Jumlah pengeluaran untuk besin/solar/pelumas yang dikeluarkan – dalam 
rupiah 

531b. Jumlah pengeluaran untuk logistik  meliputi makanan, rokok, sirih 
pinang, dll yang dikeluarkan – dalam rupiah 

531c. Jumlah pengeluaran untuk pembelian es yang digunakan selama melaut – 
dalam rupiah.    

531d. Jumlah pengeluaran untuk biaya Upak ABK untuk sekali meluat – dalam 
rupiah. 

532. Pendapatan bersih sekali melaut (setelah dikurangi dengan biaya 
operasional) yang diterima pada musim gelombang kuat/paceklik – dalam 
rupiah.

533. Pendapatan bersih sebulan pada musim gelombang kuat/paceklik adalah 
penjumlahan jawaban Pertanyaan 533a dan 533b.  

533a. Pendapatan bersih menangkap ikan sebulan pada musim gelombang 
kuat/paceklik adalah perkalian dari jawaban pertanyaan 528 dan 532.  

533b.  Besar upah ABK/buruh nelayan yang diterima sebulan pada musim 
pancaroba/sedang -  dalam rupiah.  

534. Biaya sekali melaut dalam 12 bulan (satu tahun terakhir), berapakah 
pengeluaran operasional lainnya, yaitu
534a. Jumlah pengeluaran untuk perawatan kapal selama satu tahun terakhir. 

534b.  Jumlah pengeluaran untuk perawatan mesin selama satu tahun terakhir. 

534c. Jumlah pengeluaran untuk perawatan alat tangkap selama satu tahun  

           terakhir. 

534d.  Jumlah biaya penyusutan kapal selama satu tahun terakhir. 

534e. Jumlah biaya penyusutan mesin selama satu tahun terakhir. 

534f. Jumlah pengeluaran untuk pendaratan atau tambat labuh selama satu 
tahun terakhir. 
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522c. Jumlah pengeluaran untuk pembelian es yang digunakan selama melaut – 
dalam rupiah. 

522d. Jumlah pengeluaran untuk biaya Upak ABK untuk sekali meluat – dalam 
rupiah. 

523. Pendapatan bersih sekali melaut (setelah dikurangi dengan biaya 
operasional) yang diterima pada musim pancaroba/sedang – dalam rupiah.  

524. Pendapatan bersih sebulan pada musim pancaroba/sedang adalah penjumlahan 
jawaban Pertanyaan 524a dan 524b.  

524a. Pendapatan bersih menangkap ikan sebulan pada musim 
pancaroba/sedang adalah perkalian dari jawaban pertanyaan 519dan 523.  

524b.  Besar upah ABK/buruh nelayan yang diterima sebulan pada musim 
pancaroba/sedang -  dalam rupiah.  

V-A3. MUSIM GELOMBANG KUAT/PACEKLIK adalah musim yang umumnya 
ditandai  terjadinya angin kencang dan gelombang besar yang kadang-kadang 
disertai badai yang mengganggu aktivitas nelayan (terutama nelayan yang 
menggunakan perahu motor tempel dengan mesin berkekuatan kecil). Pada 
musim ini umumnya hasil tangkapan nelayan berkurang, tetapi sebagian nelayan 
lainnya mungkin tidak terpengaruh adanya gelombang besar. Hal ini karena 
mereka menggunakan kapal motor yang berkekuatan mesin besar atau wilayah  
penangkapan berpindah ke daerah yang gelombangnya lebih tenang.  

525. Lama musim Gelombang Kuat/Paceklik dalam bulan. Pertanyaan ini tidak 
perlu ditanyakan kepada responden.  Jawaban pertanyaan ini akan diperoleh dari 
informasi yang dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus Satu (FGD 1) 
di lokasi survei. Besaran/satuan disepakati sebelum survei dilaksanakan. 

526. Jenis ikan dominan yang ditangkap adalah komoditi yang paling sering 
ditangkap pada musim gelombang kuat/paceklik. Jawaban hanya satu komoditi. 

527. Jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dominan yang
disebutkan pada pertanyaan 526. Misal jaring, pancing rawai, kelong, dll. 
Apabila terdapat dua jenis alat tangkap  yang digunakan, tulis satu alat tangkap 
yang paling dominan. 

528. Berapa kali melaut dalam sebulan selama di gelombang kuat/paceklik adalah 
jumlah frekuensi nelayan menangkap ikan. Misal : setiap hari kecuali hari 
Jumat/Minggu, berarti jumlah melaut dalam satu bulan adalah 6 hari x 4 minggu 
= 24 kali, seminggu sekali berarti melaut 4 kali dalam sebulan, atau sebulan dua 
kali = 2 kali.  

529. Hasil tangkapan sekali melaut (termasuk ikan yang dijual dan dikonsumsi) 
adalah jumlah berbagai jenis ikan dan biota laut yang dihasilkan yang 
dinyatakan dalam kg. Apabila informasi hasil tangkapan dalam bentuk jumlah 
ekor/ikat/keranjang harus dikonversikan ke dalam satuan kg. Jawaban Pertanyan 
529 adalah penjumlahan 529a dan 529b. 
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541. Pendapatan bersih per panen yang diterima pada 12 bulan (satu tahun) 
terakhir adalah penghasilan/pendapatan kotor yang diterima setelah dikurangi 
dengan pengeluaran produksi sekali panen atau penggurangan jawaban 
pertanyaan 540 dengan 541.  

542. Jumlah pedapatan bersih per tahun untuk masing-masing ART yang bekerja 
di perikanan budidaya adalah perkalian dari frekuensi panen dengan pendapatan 
bersih per panen atau perkalian jawaban Pertanyaan 539 dengan 543. 

543. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing ART yang bekerja 
di perikanan budidaya adalah pembagian jawaban Pertanyaan 545 dengan 12. 
Diisikan oleh Pemeriksa 

������������ � �����������������
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IRT budidaya  =  Total Pendapatan Rumah Tangga dari Usaha Budidaya selama 
satu tahun 

Income Budidaya =  Pendapatan bersih dari usaha budidaya dari komoditi m 
m  =  Jumlah Usaha budidaya Perikanan 

���������������������� � � ��������������

V-C. PENDAPATAN DARI NON PERIKANAN 
Pendapatan rumah tangga dari sektor non perikanan adalah pendapatan rumah 
tangga atau individual yang diperoleh dari sektor non perikanan, yang terdiri dari 
perkebunan, pertanian tanaman pangan, perdagangan, buruh/karyawan, industri rumah 
tangga, dan lainnya.  

Pertanyaan 544 sampai dengan 570 – Hanya ditanyakan kepada ART yang 
bekerja baik pekerjaan utama maupun tambahan di Non Perikanan. Cek Jawaban 
Pertanyaan 204c, 408 dan 409. Tulis nama ART dan nomor ART sesuai dengan bagian 
IV.

V-C1. BURUH/KARYAWAN DENGAN UPAH TETAP (PNS/TNI/POLRI, 
BURUH SWASTA,  JASA KEMASYARAKATAN, PENSIUNAN) 
Pendapatan rumah tangga dari buruh/karyawan adalah penghasilan yang 
diperoleh dari seluruh anggota rumah tangga yang bekerja sebagai 
buruh/karyawan dengan upah tetap, termasuk buruh swasta, tenaga jasa 
kemasyarakatan, baik yang diterima secara rutin ataupun eksidental. 

Pertanyaan 544 sampai dengan 549– Hanya ditanyakan kepada ART yang bekerja 
baik pekerjaan utama maupun tambahan sebagai buru/karyawan. Cek Jawaban 
Pertanyaan 408 dan 409. Tulis nama ART dan nomor ART sesuai dengan bagian IV. 
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535. Jumlah Pendapatan bersih per tahun dari perikanan tangkap untuk masing-
masing ART adalah (Pertanyaan 507 x 515) + (Pertanyaan 516 x 524) + 
(Pertanyaan 525 x 533).  

536. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing ART adalah 
pembagian jawaban pertanyaan 536 dibagi 12). Diisikan oleh Pemeriksa
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IRT perikanan  =  Total Pendapatan Rumah Tangga dari Perikanan selama satu 
tahun 

Income ikan ART  =  Total pendapatan bersih ART dari perikanan selama satu tahun 
n  =  jumlah ART yang bekerja di Perikanan 
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V-B. PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI PERIKANAN BUDIDAYA 
Pendapatan rumah tangga dari kegiatan perikanan budidaya adalah pendapatan yang 
diperoleh oleh KRT dan atau ART yang bekerja sebagai nelayan budidaya yang 
dilakukan di laut, pantai, sungai dan darat. Jenis komoditas adalah jenis ikan laut dan 
biota lain (misalnya udang, ikan bandeng, kerapu, teripang, rumput laut) dan jenis ikan 
air tawar (lele, gurame, nila).   

Pertanyaan 538 sampai dengan 545 -- Hanya ditanyakan kepada RT yang 
memiliki usaha perikanan budidaya. Cek Jawaban Pertanyaan  204b, 408 dan 409.
Tulis nama-nama komoditi budidaya perikanan yang dibudidayakan selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir. Komoditi dapat lebih dari satu jenis.  

537. Jumlah periode panen komoditi utama dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir 
adalah jumlah panen yang dilakukan oleh nelayan/petani budidaya dalam 12 
bulan (satu tahun) terakhir. 

538. Jumlah produksi komoditi utama per sekali panen selama 12 bulan (satu 
tahun) terakhir dalam satuan kg. Apabila satuan produksi dalam satuan 
keranjang/karung maka harus dikonversi dalam satuan kg.  

539. Pendapatan kotor komoditi utama per sekali panen pada satu tahun terakhir 
adalah penghasilan yang diperoleh sebelum dikurang dengan biaya produksi atau 
perkalian dari volume produksi (Jawaban Pertanyaan 539) dengan harga 
komoditi tersebut. 

540. Pengeluaran produksi yang dikeluarkan per sekali panen pada satu tahun 
terakhir adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 
berlangsung, seperti sewa lahan, bibit, pakan, tenaga kerja, dll.  
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541. Pendapatan bersih per panen yang diterima pada 12 bulan (satu tahun) 
terakhir adalah penghasilan/pendapatan kotor yang diterima setelah dikurangi 
dengan pengeluaran produksi sekali panen atau penggurangan jawaban 
pertanyaan 540 dengan 541.  

542. Jumlah pedapatan bersih per tahun untuk masing-masing ART yang bekerja 
di perikanan budidaya adalah perkalian dari frekuensi panen dengan pendapatan 
bersih per panen atau perkalian jawaban Pertanyaan 539 dengan 543. 

543. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing ART yang bekerja 
di perikanan budidaya adalah pembagian jawaban Pertanyaan 545 dengan 12. 
Diisikan oleh Pemeriksa 
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IRT budidaya  =  Total Pendapatan Rumah Tangga dari Usaha Budidaya selama 
satu tahun 

Income Budidaya =  Pendapatan bersih dari usaha budidaya dari komoditi m 
m  =  Jumlah Usaha budidaya Perikanan 
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V-C. PENDAPATAN DARI NON PERIKANAN 
Pendapatan rumah tangga dari sektor non perikanan adalah pendapatan rumah 
tangga atau individual yang diperoleh dari sektor non perikanan, yang terdiri dari 
perkebunan, pertanian tanaman pangan, perdagangan, buruh/karyawan, industri rumah 
tangga, dan lainnya.  

Pertanyaan 544 sampai dengan 570 – Hanya ditanyakan kepada ART yang 
bekerja baik pekerjaan utama maupun tambahan di Non Perikanan. Cek Jawaban 
Pertanyaan 204c, 408 dan 409. Tulis nama ART dan nomor ART sesuai dengan bagian 
IV.

V-C1. BURUH/KARYAWAN DENGAN UPAH TETAP (PNS/TNI/POLRI, 
BURUH SWASTA,  JASA KEMASYARAKATAN, PENSIUNAN) 
Pendapatan rumah tangga dari buruh/karyawan adalah penghasilan yang 
diperoleh dari seluruh anggota rumah tangga yang bekerja sebagai 
buruh/karyawan dengan upah tetap, termasuk buruh swasta, tenaga jasa 
kemasyarakatan, baik yang diterima secara rutin ataupun eksidental. 

Pertanyaan 544 sampai dengan 549– Hanya ditanyakan kepada ART yang bekerja 
baik pekerjaan utama maupun tambahan sebagai buru/karyawan. Cek Jawaban 
Pertanyaan 408 dan 409. Tulis nama ART dan nomor ART sesuai dengan bagian IV. 
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535. Jumlah Pendapatan bersih per tahun dari perikanan tangkap untuk masing-
masing ART adalah (Pertanyaan 507 x 515) + (Pertanyaan 516 x 524) + 
(Pertanyaan 525 x 533).  

536. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing ART adalah 
pembagian jawaban pertanyaan 536 dibagi 12). Diisikan oleh Pemeriksa
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IRT perikanan  =  Total Pendapatan Rumah Tangga dari Perikanan selama satu 
tahun 

Income ikan ART  =  Total pendapatan bersih ART dari perikanan selama satu tahun 
n  =  jumlah ART yang bekerja di Perikanan 
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V-B. PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI PERIKANAN BUDIDAYA 
Pendapatan rumah tangga dari kegiatan perikanan budidaya adalah pendapatan yang 
diperoleh oleh KRT dan atau ART yang bekerja sebagai nelayan budidaya yang 
dilakukan di laut, pantai, sungai dan darat. Jenis komoditas adalah jenis ikan laut dan 
biota lain (misalnya udang, ikan bandeng, kerapu, teripang, rumput laut) dan jenis ikan 
air tawar (lele, gurame, nila).   

Pertanyaan 538 sampai dengan 545 -- Hanya ditanyakan kepada RT yang 
memiliki usaha perikanan budidaya. Cek Jawaban Pertanyaan  204b, 408 dan 409.
Tulis nama-nama komoditi budidaya perikanan yang dibudidayakan selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir. Komoditi dapat lebih dari satu jenis.  

537. Jumlah periode panen komoditi utama dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir 
adalah jumlah panen yang dilakukan oleh nelayan/petani budidaya dalam 12 
bulan (satu tahun) terakhir. 

538. Jumlah produksi komoditi utama per sekali panen selama 12 bulan (satu 
tahun) terakhir dalam satuan kg. Apabila satuan produksi dalam satuan 
keranjang/karung maka harus dikonversi dalam satuan kg.  

539. Pendapatan kotor komoditi utama per sekali panen pada satu tahun terakhir 
adalah penghasilan yang diperoleh sebelum dikurang dengan biaya produksi atau 
perkalian dari volume produksi (Jawaban Pertanyaan 539) dengan harga 
komoditi tersebut. 

540. Pengeluaran produksi yang dikeluarkan per sekali panen pada satu tahun 
terakhir adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 
berlangsung, seperti sewa lahan, bibit, pakan, tenaga kerja, dll.  
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dengan pengeluaran produksi sekali panen atau penggurangan jawaban 
pertanyaan 552 dengan 553.  

555. Jumlah pedapatan bersih per tahun untuk masing-masing komoditi  adalah 
perkalian dari frekuensi panen dengan pendapatan bersih per panen atau 
perkalian jawaban Pertanyaan 550 dengan 554. Diisikan oleh Pemeriksa.

556. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing ART yang bekerja 
di perkebunan adalah pembagian jawaban Pertanyaan 555 dengan 12 bulan. 
Diisikan oleh Pemeriksa.

V-C3. PERDAGANGAN 
Pendapatan rumah tangga dari perdagangan adalah keuntungan yang 
diperoleh rumah tangga dari usaha perdagangan, baik sifatnya berdagang rutin 
(menetap/warung) maupun pedagang yang sifatnya musiman (tidak 
menetap/keliling).  

Pertanyaan 557 sampai dengan 562– Hanya ditanyakan kepada RT yang memiliki 
usaha perdagangan. Cek Jawaban Pertanyaan 408 dan 409. Tulis jenis usaha 
perdagangan, misal toko sembako, BBM, kios, warung makan, dll) yang dilakukan 
selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. Jenis usaha dapat lebih dari satu.  

557. Pendapatan kotor per minggu adalah besar penghasilan yang diterima rumah 
tangga dari berdagang selama satu minggu sebelum dikurangi dengan biaya 
operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya mingguan. 

558. Pendapatan kotor per bulan adalah besar penghasilan yang diterima oleh 
rumah tangga dari berdagang selama satu bulan  terakhir sebelum dikurangi 
dengan biaya operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya 
bulanan.

559. Pendapatan bersih per minggu adalah besar penghasilan yang diterima oleh 
rumah tangga dari berdagang selama satu minggu setelah dikurangi dengan 
biaya operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya 
mingguan. 

560. Pendapatan bersih per bulan adalah besar penghasilan yang diterima oleh 
rumah tangga dari berdagang selama satu bulan setelah dikurangi dengan biaya 
operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya bulanan. 

Pertanyaan 557 – 560 tidak harus terisi semuanya, pengisian sangat 
tergantung dengan perhitungan keuntungan usaha perdagangan.  

561. Jumlah Pendapatan bersih per tahun adalah besar penghasilan yang diterima 
oleh rumah tangga dari usaha perdagangan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya tahunan. Atau 
perhitungannya sebagai berikut : 

a. Jika Pertanyaan 559 terjawab, maka besar pendapatan  bersih per tahun = 
52 x Jawaban Pertanyaan 559. 

b. Jika Pertanyaan 560 terjawab, maka besar pendapatan  bersih per tahun = 
12 x Jawaban Pertanyaan 560. 
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544. Sebutkan Jenis Pekerjaan seorang ART. Cek dengan Jawaban Pertanyaan 408 
dan 409.  

545. Pendapatan per minggu adalah besar penghasilan yang diterima oleh seorang 
ART dari pekerjaannya sebagai buruh/karyawan. Diisikan apabila pendapatan 
yang diterima sifatnya mingguan. 

546. Pendapatan sebulan adalah semua penghasilan yang diterima oleh seorang 
ART dari pekerjaan sebagai buruh/karyawan, termasuk gaji pokok, uang 
makan/transport, dll. Diisikan apabila pendapatan yang diterima sifat bulanan.  

547. Berapa kali menerima pendapatan dalam 12 bulan (satu tahun) adalah 
frekuensi seorang ART menerima penghasilan dari jenis pekerjaan tersebut.  

548. Jumlah Pendapatan bersih per tahun adalah total penghasilan yang diterima 
selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. Atau perkalian dari Jawaban Pertanyaan 
571 dengan Pertanyaan 572. Diisi oleh Pemeriksa

549. Pendapatan bersih per bulan adalah total pendapatan per tahun dibagi dengan 
12 bulan. Pertanyaan ini berbeda maknanya dengan Pertanyaan 571. Diisi oleh 
Pemeriksa.

V-C2. PERTANIAN  
Pendapatan rumah tangga dari pertanian adalah penghasilan rumah tangga 
yang diperoleh usaha pertanian termasuk perternakan. Komoditi yang 
dibudidayakan seperti padi, jagung, kelapa, karet, cengkeh, dll. Komoditi 
perternakan seperti bebek, kambing, babi, dll. Termasuk Penghasilan dari 
pertanian termasuk komoditi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.  

Pertanyaan 550 sampai dengan 556 – Hanya ditanyakan RT yang 
mengusahakan pertanian, baik tanaman pangan dan perkebunan. Cek 
Jawaban Pertanyaan 408 dan 409. Tulis nama-nama komoditi pertanian yang 
dibudidayakan selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. Komoditi dapat lebih dari 
satu jenis.  

550. Jumlah periode panen komoditi dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir adalah 
jumlah panen yang dilakukan oleh petani. 

551. Jumlah produksi komoditi per panen selama 12 bulan (satu tahun) terakhir 
dalam satuan kg. Apabila satuan produksi dalam satuan keranjang/ember/karung 
maka harus dikonversi dalam satuan kg.  

552. Pendapatan kotor komoditi per panen pada 12 bulan (satu tahun) terakhir 
adalah penghasilan yang diperoleh sebelum dikurang dengan biaya produksi atau 
perkalian dari volume produksi (Jawaban Pertanyaan 551) dengan harga 
komoditi tersebut.  

553. Biaya produksi per panen pada 12 bulan (satu tahun) terakhir adalah seluruh 
biaya yang dikeluarkan sejak persiapan sampai dengan pasca produksi. seperti 
sewa lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, biaya tenaga kerja, dll.  

554. Pendapatan bersih per panen yang diterima pada 12 bulan (satu tahun) 
terakhir adalah penghasilan/pendapatan kotor yang diterima setelah dikurangi 
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dengan pengeluaran produksi sekali panen atau penggurangan jawaban 
pertanyaan 552 dengan 553.  

555. Jumlah pedapatan bersih per tahun untuk masing-masing komoditi  adalah 
perkalian dari frekuensi panen dengan pendapatan bersih per panen atau 
perkalian jawaban Pertanyaan 550 dengan 554. Diisikan oleh Pemeriksa.

556. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing ART yang bekerja 
di perkebunan adalah pembagian jawaban Pertanyaan 555 dengan 12 bulan. 
Diisikan oleh Pemeriksa.

V-C3. PERDAGANGAN 
Pendapatan rumah tangga dari perdagangan adalah keuntungan yang 
diperoleh rumah tangga dari usaha perdagangan, baik sifatnya berdagang rutin 
(menetap/warung) maupun pedagang yang sifatnya musiman (tidak 
menetap/keliling).  

Pertanyaan 557 sampai dengan 562– Hanya ditanyakan kepada RT yang memiliki 
usaha perdagangan. Cek Jawaban Pertanyaan 408 dan 409. Tulis jenis usaha 
perdagangan, misal toko sembako, BBM, kios, warung makan, dll) yang dilakukan 
selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. Jenis usaha dapat lebih dari satu.  

557. Pendapatan kotor per minggu adalah besar penghasilan yang diterima rumah 
tangga dari berdagang selama satu minggu sebelum dikurangi dengan biaya 
operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya mingguan. 

558. Pendapatan kotor per bulan adalah besar penghasilan yang diterima oleh 
rumah tangga dari berdagang selama satu bulan  terakhir sebelum dikurangi 
dengan biaya operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya 
bulanan.

559. Pendapatan bersih per minggu adalah besar penghasilan yang diterima oleh 
rumah tangga dari berdagang selama satu minggu setelah dikurangi dengan 
biaya operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya 
mingguan. 

560. Pendapatan bersih per bulan adalah besar penghasilan yang diterima oleh 
rumah tangga dari berdagang selama satu bulan setelah dikurangi dengan biaya 
operasional. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya bulanan. 

Pertanyaan 557 – 560 tidak harus terisi semuanya, pengisian sangat 
tergantung dengan perhitungan keuntungan usaha perdagangan.  

561. Jumlah Pendapatan bersih per tahun adalah besar penghasilan yang diterima 
oleh rumah tangga dari usaha perdagangan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir. Diisikan apabila penghasilan yang diterima sifatnya tahunan. Atau 
perhitungannya sebagai berikut : 

a. Jika Pertanyaan 559 terjawab, maka besar pendapatan  bersih per tahun = 
52 x Jawaban Pertanyaan 559. 

b. Jika Pertanyaan 560 terjawab, maka besar pendapatan  bersih per tahun = 
12 x Jawaban Pertanyaan 560. 
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544. Sebutkan Jenis Pekerjaan seorang ART. Cek dengan Jawaban Pertanyaan 408 
dan 409.  

545. Pendapatan per minggu adalah besar penghasilan yang diterima oleh seorang 
ART dari pekerjaannya sebagai buruh/karyawan. Diisikan apabila pendapatan 
yang diterima sifatnya mingguan. 

546. Pendapatan sebulan adalah semua penghasilan yang diterima oleh seorang 
ART dari pekerjaan sebagai buruh/karyawan, termasuk gaji pokok, uang 
makan/transport, dll. Diisikan apabila pendapatan yang diterima sifat bulanan.  

547. Berapa kali menerima pendapatan dalam 12 bulan (satu tahun) adalah 
frekuensi seorang ART menerima penghasilan dari jenis pekerjaan tersebut.  

548. Jumlah Pendapatan bersih per tahun adalah total penghasilan yang diterima 
selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. Atau perkalian dari Jawaban Pertanyaan 
571 dengan Pertanyaan 572. Diisi oleh Pemeriksa

549. Pendapatan bersih per bulan adalah total pendapatan per tahun dibagi dengan 
12 bulan. Pertanyaan ini berbeda maknanya dengan Pertanyaan 571. Diisi oleh 
Pemeriksa.

V-C2. PERTANIAN  
Pendapatan rumah tangga dari pertanian adalah penghasilan rumah tangga 
yang diperoleh usaha pertanian termasuk perternakan. Komoditi yang 
dibudidayakan seperti padi, jagung, kelapa, karet, cengkeh, dll. Komoditi 
perternakan seperti bebek, kambing, babi, dll. Termasuk Penghasilan dari 
pertanian termasuk komoditi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.  

Pertanyaan 550 sampai dengan 556 – Hanya ditanyakan RT yang 
mengusahakan pertanian, baik tanaman pangan dan perkebunan. Cek 
Jawaban Pertanyaan 408 dan 409. Tulis nama-nama komoditi pertanian yang 
dibudidayakan selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. Komoditi dapat lebih dari 
satu jenis.  

550. Jumlah periode panen komoditi dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir adalah 
jumlah panen yang dilakukan oleh petani. 

551. Jumlah produksi komoditi per panen selama 12 bulan (satu tahun) terakhir 
dalam satuan kg. Apabila satuan produksi dalam satuan keranjang/ember/karung 
maka harus dikonversi dalam satuan kg.  

552. Pendapatan kotor komoditi per panen pada 12 bulan (satu tahun) terakhir 
adalah penghasilan yang diperoleh sebelum dikurang dengan biaya produksi atau 
perkalian dari volume produksi (Jawaban Pertanyaan 551) dengan harga 
komoditi tersebut.  

553. Biaya produksi per panen pada 12 bulan (satu tahun) terakhir adalah seluruh 
biaya yang dikeluarkan sejak persiapan sampai dengan pasca produksi. seperti 
sewa lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, biaya tenaga kerja, dll.  

554. Pendapatan bersih per panen yang diterima pada 12 bulan (satu tahun) 
terakhir adalah penghasilan/pendapatan kotor yang diterima setelah dikurangi 



L- 40 Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 41

VIII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA 
Konsumi/Pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran makanan 
dan pengeluaran bukan makanan. Konsumsi/pengeluaran makanan dan bukan makanan 
adalah pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga/anggota rumah tangga, tidak 
termasuk pengeluaran untuk kepentingan usaha rumah tangga.  

Untuk konsumsi makanan yang dicatat adalah nilai makanan yang betul-betul telah 
dikonsumsi selama referensi waktu survei (consumption approach) baik berasal dari 
pembelian dan diproduksi sendiri (hasil melaut, hasil kebun), ataupun pemberian orang 
lain. Sedangkan, bukan makanan  konsep yang dipakai adalah konsep penyerahan 
(delivery approach), yaitu yang dibeli/diperoleh dari pihak lain, asalkan tujuannya 
untuk kebutuhan rumah tangga.  

VI-A. PENGELUARAN MAKANAN
Pengeluaran makanan adalah berbagai jenis makanan yang dikonsumi selama seminggu 
yang lalu. Asal makanan yang dikonsumsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :  

1. Pembelian, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari pembelian baik secara 
tunai, bon (hutang) atau kredit (cicilan). Konsumsi makanan/bahan makanan yang 
diambil dari warung/toko miliki RT yang bersangkutan dianggap sebagai 
pembelian 

2. Produksi sendiri/pemberian, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari kebun, 
sawah, pekarangan baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga 
atau yang berasal dari pihak lain secara cuma-cuma. Contoh: pepaya yang diambil 
dari pekarangan, mengkonsumsi ayam peliharaan dan mendapat kiriman makanan 
dari tetangga/famili. 

Referensi waktu untuk konsumsi makan adalah seminggu terakhir, yaitu jangka waktu 7 
hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan. Misalnya 
pencacahan dilakukan tanggal 12 September2014 maka yang dimaksud seminggu 
terakhir adalah dari tanggal 5 s.d.11 September2014. 

Dalam pengisian daftar pertanyaan, pewawancara harus berhati-hati karena yang dicatat 
adalah yang betul-betul dikonsumsi rumah tangga selama seminggu terakhir. Ada 
kemungkinan responden hanya memberikan keterangan mengenai apa saja yang dibeli, 
untuk itu harus ditanyakan jumlah yang dihabiskan selama seminggu terakhir karena 
belum tentu semua yang dibeli itu seluruhnya dikonsumsi. Misalnya seorang ibu 
biasanya membeli bahan makanan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng dan 
sebagainya untuk keperluan satu bulan, maka dalam hal ini yang dicatat hanyalah beras, 
gula, garam, minyak goreng dan sebagainya yang dikonsumsi selama seminggu 
terakhir. Makanan dan minuman jadi yang diperoleh secara cuma-cuma atau dengan 
cara membeli,baik yang dimakan di rumah maupun di luar rumah, juga harus dicatat 
sebagai konsumsi rumah tangga.Pengeluaran anggota rumah tangga yang sedang 
bepergian tetap harus dicatat dalam pengeluaran rumah tangga yang bersangkutan dan 
nilainya diperkirakan. Perkiraan konsumsi anggota rumah tangga yang bepergian dicatat 
sebagai konsumsi makanan jadi (613).   
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562. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing jenis usaha 
perdagangan pembagian jawaban Pertanyaan 561 dengan 12 bulan. Pertanyaan 
ini berbeda maknanya dengan pertanyaan 560. Diisikan oleh Pemeriksa.

V-C4. INDUSTRI RUMAH TANGGA 
Pendapatan rumah tangga dari Industri Rumah Tangga adalah keuntungan 
yang diperoleh dari rumah tangga dari mengusahakan industri olahan rumah 
tangga, baik sifatnya produksinya rutin ataupun musiman.  

Pertanyaan 563 sampai dengan 567– Hanya ditanyakan kepada rumah tangga 
yang memiliki usaha industri olahan rumah tangga. Cek Jawaban Pertanyaan 408 
dan 409. Tulis jenis komoditi olahan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir. Komoditi olahan dapat lebih dari satu jenis.  

563. Jumlah produksi komoditi olahan per bulan terakhir dalam satuan kg. 
Apabila satuan produksi dalam satuan kerajang/ember/ikat, maka harus 
dikonversi dalam satuan kg. 

564. Biaya produksi termasuk upah/gaji tenaga kerja, bahan baku dan lainnya 
yang dikeluarkan selama satu bulan terakhir dalam rupiah.  

565. Pendapatan bersih sebulan terakhir adalah besar keuntungan yang diperoleh 
dari usaha rumah tangga setelah dikurangi dengan seluruh biaya produksi selama 
sebulan terakhir.  

566. Pendapatan bersih satu tahun terakhir adalah keuntungan bersih yang 
diterima setelah dikurang seluruh biaya produksi.  Diisikan apabila produksi 
sifatnya tahunan, atau jawaban Pertanyaan 565 dikali dengan 12.  

567. Jumlah Pendapatan bersih per bulan adalah adalah penghasilan yang diterima 
selama satu tahun terakhir dibagi dengan 12 bulan. Pertanyaan ini berbeda 
maknanya dengan Pertanyaan 565. Diisikan oleh Pemeriksa.

V-C6. PENERIMAAN DARI SUMBER LAINNYA (Pensiunan, 
kiriman/pemberian uang, sewa rumah/tanah, beasiswa, terima kiriman 
barang/makanan, dll). 

 Pendapatan Rumah tangga lainnya adalah pendapatan yang diterima rumah 
tangga dari sumber investasi (sewa rumah/lahan/kapal), pengiriman dana dari 
keluarga/kerabat diluar rumah tangga, beasiswa, terima kiriman barang/makanan 
dll. Tulis jenis sumber pendapatan yang diterima rumah tangga selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir.  

568. Penerimaan/pendapatan bersih sebulan terakhir dari sumber tersebut di atas 
dalam rupiah. 

569. Penerimaan/pendapatan bersih 12 bulan (satu tahun ) terakhir dari sumber 
tersebut di atas dalam rupiah.  

570. Jumlah Pendapatan bersih per bulan adalah penerimaan/pendapatan bersih 
satu tahun dibagi 12. Diisi oleh Pemeriksa.
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VIII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA 
Konsumi/Pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran makanan 
dan pengeluaran bukan makanan. Konsumsi/pengeluaran makanan dan bukan makanan 
adalah pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga/anggota rumah tangga, tidak 
termasuk pengeluaran untuk kepentingan usaha rumah tangga.  

Untuk konsumsi makanan yang dicatat adalah nilai makanan yang betul-betul telah 
dikonsumsi selama referensi waktu survei (consumption approach) baik berasal dari 
pembelian dan diproduksi sendiri (hasil melaut, hasil kebun), ataupun pemberian orang 
lain. Sedangkan, bukan makanan  konsep yang dipakai adalah konsep penyerahan 
(delivery approach), yaitu yang dibeli/diperoleh dari pihak lain, asalkan tujuannya 
untuk kebutuhan rumah tangga.  

VI-A. PENGELUARAN MAKANAN
Pengeluaran makanan adalah berbagai jenis makanan yang dikonsumi selama seminggu 
yang lalu. Asal makanan yang dikonsumsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :  

1. Pembelian, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari pembelian baik secara 
tunai, bon (hutang) atau kredit (cicilan). Konsumsi makanan/bahan makanan yang 
diambil dari warung/toko miliki RT yang bersangkutan dianggap sebagai 
pembelian 

2. Produksi sendiri/pemberian, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari kebun, 
sawah, pekarangan baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga 
atau yang berasal dari pihak lain secara cuma-cuma. Contoh: pepaya yang diambil 
dari pekarangan, mengkonsumsi ayam peliharaan dan mendapat kiriman makanan 
dari tetangga/famili. 

Referensi waktu untuk konsumsi makan adalah seminggu terakhir, yaitu jangka waktu 7 
hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan. Misalnya 
pencacahan dilakukan tanggal 12 September2014 maka yang dimaksud seminggu 
terakhir adalah dari tanggal 5 s.d.11 September2014. 

Dalam pengisian daftar pertanyaan, pewawancara harus berhati-hati karena yang dicatat 
adalah yang betul-betul dikonsumsi rumah tangga selama seminggu terakhir. Ada 
kemungkinan responden hanya memberikan keterangan mengenai apa saja yang dibeli, 
untuk itu harus ditanyakan jumlah yang dihabiskan selama seminggu terakhir karena 
belum tentu semua yang dibeli itu seluruhnya dikonsumsi. Misalnya seorang ibu 
biasanya membeli bahan makanan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng dan 
sebagainya untuk keperluan satu bulan, maka dalam hal ini yang dicatat hanyalah beras, 
gula, garam, minyak goreng dan sebagainya yang dikonsumsi selama seminggu 
terakhir. Makanan dan minuman jadi yang diperoleh secara cuma-cuma atau dengan 
cara membeli,baik yang dimakan di rumah maupun di luar rumah, juga harus dicatat 
sebagai konsumsi rumah tangga.Pengeluaran anggota rumah tangga yang sedang 
bepergian tetap harus dicatat dalam pengeluaran rumah tangga yang bersangkutan dan 
nilainya diperkirakan. Perkiraan konsumsi anggota rumah tangga yang bepergian dicatat 
sebagai konsumsi makanan jadi (613).   
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562. Jumlah pendapatan bersih per bulan untuk masing-masing jenis usaha 
perdagangan pembagian jawaban Pertanyaan 561 dengan 12 bulan. Pertanyaan 
ini berbeda maknanya dengan pertanyaan 560. Diisikan oleh Pemeriksa.

V-C4. INDUSTRI RUMAH TANGGA 
Pendapatan rumah tangga dari Industri Rumah Tangga adalah keuntungan 
yang diperoleh dari rumah tangga dari mengusahakan industri olahan rumah 
tangga, baik sifatnya produksinya rutin ataupun musiman.  

Pertanyaan 563 sampai dengan 567– Hanya ditanyakan kepada rumah tangga 
yang memiliki usaha industri olahan rumah tangga. Cek Jawaban Pertanyaan 408 
dan 409. Tulis jenis komoditi olahan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir. Komoditi olahan dapat lebih dari satu jenis.  

563. Jumlah produksi komoditi olahan per bulan terakhir dalam satuan kg. 
Apabila satuan produksi dalam satuan kerajang/ember/ikat, maka harus 
dikonversi dalam satuan kg. 

564. Biaya produksi termasuk upah/gaji tenaga kerja, bahan baku dan lainnya 
yang dikeluarkan selama satu bulan terakhir dalam rupiah.  

565. Pendapatan bersih sebulan terakhir adalah besar keuntungan yang diperoleh 
dari usaha rumah tangga setelah dikurangi dengan seluruh biaya produksi selama 
sebulan terakhir.  

566. Pendapatan bersih satu tahun terakhir adalah keuntungan bersih yang 
diterima setelah dikurang seluruh biaya produksi.  Diisikan apabila produksi 
sifatnya tahunan, atau jawaban Pertanyaan 565 dikali dengan 12.  

567. Jumlah Pendapatan bersih per bulan adalah adalah penghasilan yang diterima 
selama satu tahun terakhir dibagi dengan 12 bulan. Pertanyaan ini berbeda 
maknanya dengan Pertanyaan 565. Diisikan oleh Pemeriksa.

V-C6. PENERIMAAN DARI SUMBER LAINNYA (Pensiunan, 
kiriman/pemberian uang, sewa rumah/tanah, beasiswa, terima kiriman 
barang/makanan, dll). 

 Pendapatan Rumah tangga lainnya adalah pendapatan yang diterima rumah 
tangga dari sumber investasi (sewa rumah/lahan/kapal), pengiriman dana dari 
keluarga/kerabat diluar rumah tangga, beasiswa, terima kiriman barang/makanan 
dll. Tulis jenis sumber pendapatan yang diterima rumah tangga selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir.  

568. Penerimaan/pendapatan bersih sebulan terakhir dari sumber tersebut di atas 
dalam rupiah. 

569. Penerimaan/pendapatan bersih 12 bulan (satu tahun ) terakhir dari sumber 
tersebut di atas dalam rupiah.  

570. Jumlah Pendapatan bersih per bulan adalah penerimaan/pendapatan bersih 
satu tahun dibagi 12. Diisi oleh Pemeriksa.
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VI-B. PENGELUARAN BUKAN MAKANAN
Pengeluaran bukan makanan adalah pengeluaran bukan makanan selama sebulan 
terakhir dan/atau setahun terakhir, baik berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun 
dari pemberian/pembagian. Pengeluaran sebulan terakhir adalah pengeluaran yang 
betul-betul dikeluarkan selama sebulan terakhir, bukan pengeluaran selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir dibagi 12.  

Pengeluaran satu tahun terakhir, adalah pengeluaran yang betul-betul dikeluarkan 
selama 12 bulan yang berakhir sehari sebelum pencacahan atau 12 bulan kalander. Jadi, 
pengeluaran satu tahun terakhir mencakup pengeluaran sebulan terakhir, tetapi 
pengeluaran 12 bulan terakhir belum tentu dikeluarkan dalam periode sebulan terakhir.  

Pertanyaan 617 sampai dengan 622 adalah rincian pengeluaran bukan makanan. 
617. Perumahan dan fasilitas rumah tangga, 

617a. Sewa, kontrak rumah. Status bangunan tempat tinggal yang ditempati 
adalah sewa atau kontrak selama 12 bulan (satu  tahun) terakhir 

617b. Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan, sifatnya perawatan dan 
pemeliharaan rumah seperti pengapuran, pengecatan dan penggantian 
genteng yang bocor yang dikeluarkan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir. 

617c.  Pengeluaran untuk pajak, retribusi dan iuran dan sejenisnya selama 12 
bulan (satu tahun) terakhir meliputi pengeluaran PBB, pajak dan asuransi 
kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, kebakaran, kerugian, iuran TV, 
iuran RT/RW/kampong,  dll. 

617d. Rekening listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, dll. selama satu 
bulan terakhir. Untuk pengeluaran yang memakai rekening, perhitungan 
bulan lalu bisa dilihat dari rekening yang sudah dibayar atau yang biasa 
dibayar per bulan. 

617e. Rekening telepon rumah, pulsa HP, telepon umum, wartel, benda pos, dll 
yang dikeluarkan selama satu bulan terakhir. Bagi rumah tangga yang 
sedang membayar cicilan pemasangan telepon, maka biaya cicilan harus 
dikeluarkan dari nilai pembayaran rekening. 

618. Aneka barang dan jasa 

618a.  Sabun madi/cuci, kosmetik, perawatan rambut/muka, tissu, dll; termasuk 
pelembut, pemutih, pelicin dan bahan pemeliharaan pakaian lainnya yang 
dikeluarkan selama satu bulan terakhir. 

618b. Biaya pendidikan meliputi uang pendaftaran, SPP, POMG/BP3, uang 
pangkal/daftar ulang, pramuka, prakarya, kursus dan lainnya adalah biaya 
untuk keperluan pendidikan seperti uang sekolah/SPP, pendaftaran, 
iuran-iuran, kegiatan pramuka, alat tulis dan uang kursus, termasuk 
fotokopi buku-buku/pelajaran sekolah yang dikeluarkan selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir. Biaya pendidikan tidak termasuk 
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Rincian Jenis-jenis makanan terdapat di Pertanyaan 601 sampai dengan 615.   
601. Padi-padian (Beras, jagung, terigu, tepung beras, tepung jagung, dll). 

602. Umbi-umbian (Ketela pohon, ketela rambat, kentang gaplek, talas, sagu/papeda, 
kasuami, dll) 

603. Ikan/udang/cumi/kerang (Segar/basah, asin/diawetkan) 

604. Daging (Daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam, jeroan, hati, limpa, 
abon, dendeng, dll) 

605. Telur dan susu  (Telur ayam/itik/puyuh, susu murni, susu kental, susu bubuk, 
dll) 

606. Sayur-sayuran (Bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, 
bawang, cabe, tomat, dll) 

607. Kacang-kacangan (Kacang tanah/hijau/kedelai/merah/tunggal/mete, tahu, tempe, 
tauco, oncom, dll.) 

608. Buah-buahan (Jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas, 
semangka, pisang, pepaya, dll) 

609. Minyak dan lemak (Minyak kelapa/goreng, mentega, dll. 

610. Bahan minuman (Gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll) 

611. Bumbu-bumbuan (Garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, vetsin, dll. 

612.  Konsumsi lainnya (Mie instan, mie basah, bihun, makaroni/mie kering, kerupuk, 
emping, dll) 

613. Makanan dan minuman siap saji. 

 Makanan jadi (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, gado-gado, nasi rames, 
dll) 

 Minuman non alkohol (soft drink, es, sirup, limun, air mineral, dll) 
613a.  Minuman mengandung alkholol (bir,anggur dan minuman keras lainnya) 

614. Tembakau dan sirih (Rokok kretek, rokok putih, cerutu, sirih, pinang, tembakau, 
dll) 

615. Lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas. Sebutkan. 

616. Total Pengeluaran Makanan seminggu yang lalu adalah seluruh jenis 
pengeluaran makanan yang dikonsumsi atau penjumlah Pertanyaan 601 sampai 
dengan 615. 

Contoh jenis pengeluaran yang bukan merupakan konsumsi rumah tangga dan tidak 
dicatat adalah : 

1. Beras atau bahan makanan lainnya yang digunakan untuk membuat makanan 
yang akan dijual, keperluan pesta atau diberikan kepada pihak lain. 

2. Makanan yang diberikan kepada pekerja (bukan anggota rumah tangga) yang 
membantu dalam usaha dan kegiatan rumah tangga.  
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VI-B. PENGELUARAN BUKAN MAKANAN
Pengeluaran bukan makanan adalah pengeluaran bukan makanan selama sebulan 
terakhir dan/atau setahun terakhir, baik berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun 
dari pemberian/pembagian. Pengeluaran sebulan terakhir adalah pengeluaran yang 
betul-betul dikeluarkan selama sebulan terakhir, bukan pengeluaran selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir dibagi 12.  

Pengeluaran satu tahun terakhir, adalah pengeluaran yang betul-betul dikeluarkan 
selama 12 bulan yang berakhir sehari sebelum pencacahan atau 12 bulan kalander. Jadi, 
pengeluaran satu tahun terakhir mencakup pengeluaran sebulan terakhir, tetapi 
pengeluaran 12 bulan terakhir belum tentu dikeluarkan dalam periode sebulan terakhir.  

Pertanyaan 617 sampai dengan 622 adalah rincian pengeluaran bukan makanan. 
617. Perumahan dan fasilitas rumah tangga, 

617a. Sewa, kontrak rumah. Status bangunan tempat tinggal yang ditempati 
adalah sewa atau kontrak selama 12 bulan (satu  tahun) terakhir 

617b. Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan, sifatnya perawatan dan 
pemeliharaan rumah seperti pengapuran, pengecatan dan penggantian 
genteng yang bocor yang dikeluarkan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir. 

617c.  Pengeluaran untuk pajak, retribusi dan iuran dan sejenisnya selama 12 
bulan (satu tahun) terakhir meliputi pengeluaran PBB, pajak dan asuransi 
kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, kebakaran, kerugian, iuran TV, 
iuran RT/RW/kampong,  dll. 

617d. Rekening listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, dll. selama satu 
bulan terakhir. Untuk pengeluaran yang memakai rekening, perhitungan 
bulan lalu bisa dilihat dari rekening yang sudah dibayar atau yang biasa 
dibayar per bulan. 

617e. Rekening telepon rumah, pulsa HP, telepon umum, wartel, benda pos, dll 
yang dikeluarkan selama satu bulan terakhir. Bagi rumah tangga yang 
sedang membayar cicilan pemasangan telepon, maka biaya cicilan harus 
dikeluarkan dari nilai pembayaran rekening. 

618. Aneka barang dan jasa 

618a.  Sabun madi/cuci, kosmetik, perawatan rambut/muka, tissu, dll; termasuk 
pelembut, pemutih, pelicin dan bahan pemeliharaan pakaian lainnya yang 
dikeluarkan selama satu bulan terakhir. 

618b. Biaya pendidikan meliputi uang pendaftaran, SPP, POMG/BP3, uang 
pangkal/daftar ulang, pramuka, prakarya, kursus dan lainnya adalah biaya 
untuk keperluan pendidikan seperti uang sekolah/SPP, pendaftaran, 
iuran-iuran, kegiatan pramuka, alat tulis dan uang kursus, termasuk 
fotokopi buku-buku/pelajaran sekolah yang dikeluarkan selama 12 bulan 
(satu tahun) terakhir. Biaya pendidikan tidak termasuk 
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Rincian Jenis-jenis makanan terdapat di Pertanyaan 601 sampai dengan 615.   
601. Padi-padian (Beras, jagung, terigu, tepung beras, tepung jagung, dll). 

602. Umbi-umbian (Ketela pohon, ketela rambat, kentang gaplek, talas, sagu/papeda, 
kasuami, dll) 

603. Ikan/udang/cumi/kerang (Segar/basah, asin/diawetkan) 

604. Daging (Daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam, jeroan, hati, limpa, 
abon, dendeng, dll) 

605. Telur dan susu  (Telur ayam/itik/puyuh, susu murni, susu kental, susu bubuk, 
dll) 

606. Sayur-sayuran (Bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, 
bawang, cabe, tomat, dll) 

607. Kacang-kacangan (Kacang tanah/hijau/kedelai/merah/tunggal/mete, tahu, tempe, 
tauco, oncom, dll.) 

608. Buah-buahan (Jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas, 
semangka, pisang, pepaya, dll) 

609. Minyak dan lemak (Minyak kelapa/goreng, mentega, dll. 

610. Bahan minuman (Gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll) 

611. Bumbu-bumbuan (Garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, vetsin, dll. 

612.  Konsumsi lainnya (Mie instan, mie basah, bihun, makaroni/mie kering, kerupuk, 
emping, dll) 

613. Makanan dan minuman siap saji. 

 Makanan jadi (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, gado-gado, nasi rames, 
dll) 

 Minuman non alkohol (soft drink, es, sirup, limun, air mineral, dll) 
613a.  Minuman mengandung alkholol (bir,anggur dan minuman keras lainnya) 

614. Tembakau dan sirih (Rokok kretek, rokok putih, cerutu, sirih, pinang, tembakau, 
dll) 

615. Lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas. Sebutkan. 

616. Total Pengeluaran Makanan seminggu yang lalu adalah seluruh jenis 
pengeluaran makanan yang dikonsumsi atau penjumlah Pertanyaan 601 sampai 
dengan 615. 

Contoh jenis pengeluaran yang bukan merupakan konsumsi rumah tangga dan tidak 
dicatat adalah : 

1. Beras atau bahan makanan lainnya yang digunakan untuk membuat makanan 
yang akan dijual, keperluan pesta atau diberikan kepada pihak lain. 

2. Makanan yang diberikan kepada pekerja (bukan anggota rumah tangga) yang 
membantu dalam usaha dan kegiatan rumah tangga.  
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623. Total pengeluaran per bulan adalah total pengeluaran makan per bulan ditambah 
dengan total pengeluaran bukan makanan perbulan.  

Contoh jenis pengeluaran bukan makanan yang tidak diperhitungkan sebagai konsumsi 
rumah tangga dan tidak dicatat adalah  perabot atau perlengkapan yang dibeli untuk 
keperluan toko/warung atau usaha lain. 

Penting untuk diingat
1. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam pengeluaran makanan dan bukan makanan 

adalah ; 
a. Menabung, membayar arisan atau membayar hutang 
b. Pengeluaran untuk barang modal/investasi seperti membeli rumah, biaya 

perbaikan rumah secara besar-besaran, membeli motor untuk ojeg dan 
sebagainya. 

2. Hati-hati dalam menentukan konsumsi barang yang dibayar secara kredit. Apabila 
barang yang dikonsumsi dibayar secara kredit, maka nilai konsumsi yang harus 
diisikan adalah harga pokok barang tersebut (tidak termasuk bunga). Dan apabila 
tidak diketahui harga pokok barang tersebut, maka nilai konsumsi yang harus 
diisikan adalah total cicilan barang tersebut sampai lunas.  

IX. KEPEMILIKAN ASET RUMAH TANGGA. 
Kepemilikan aset rumah tangga adalah sarana produksi yang bernilai ekonomi tinggi 
dan barang-barang berharga yang dimiliki oleh rumah tangga.  

VII-A. KEPEMILIKAN ALAT/SARANA PRODUKSI 
Perahu/kapal penangkap ikan adalah perahu/kapal yang dipergunakan dalam operasi 
penangkapan binatang/tanaman air, baik secara lagsung atau tidak langsung. Kapal 
pengangkut yang digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan (carrier ship) atau hasil 
ikan hasil olahan dari daerah produsen/penangkapan ke daerah konsumen tidak 
termasuk sebagai kapal penangkap.  

701. Perahu tanpa motor adalah perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin 
sebagai penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung, Isikan sesuai dengan 
ukuran perahu, dalam satuan unit. 

702. Perahu motor tempel adalah perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) 
sebagai tenaga penggerak, dan motornya diletakkan di luar baik di buritan 
maupun di sisi perahu. Motor tempel ini dapat dipasang pada jukung ataupun 
perahu papan. Perahu papan yang menggunakan motor tempel dimasukkan ke 
dalam kategori perahu motor tempel. Dalam satuan unit, isikan besar kekuatan 
motor tempel dalam Pk.

703. Kapal motor adalah Kapal yang menggunakan tenaga gerak mesin (motor) 
yang ditempatkan secara permanen dalam ruang mesin. Isikan sesuai dengan 
kapasitas kapal (GT) dalam satuan unit. 

704. Karamba, dalam satuan unit.                                           
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Sumbangan/Bantuan Pemerintah seperti BOS, BSM dan Beasiswa 
lainnya. 

618c  Biaya Kesehatan (RS, Puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan 
dan lainnya adalah biaya yang dikeluarkan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir untuk keperluan kesehatan/pengobatan seperti biaya RS, 
Puskesmas, dokter, obat-obatan, pemeriksaan kehamilan, biaya KB, 
biaya melahirkan, biaya imunisasi anak balita, obat/jamu/herbal dan 
lainnya. 

618d.  Transportasi, pengangkutan, bensin, solar, minyak pelumas, termasuk 
untuk pendidikan (ke sekolah) dan kesehatan (ke tempat pelayanan 
kesehatan: dokter, bidan, Puskesmas, Rumah Sakit dsb), yang 
dikeluarkan selama satu bulan terakhir.  

618e. Jasa lainnya (gaji sopir, pembantu rumah tangga, hotel, dll), termasuk 
jasa lembaga keuangan, jasa lainnya (pembuatan SIM, KTP, Akte 
Kelahiran, fotokopi, photo dll) yang dikeluarkan selama satu bulan 
terakhir. 

619. Pengeluaran untuk sandang  adalah pengeluaran untuk membeli /mendapatkan 
pakaian, alas kaki dan tutup kepala selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. 
Barang sandang tersebut meliputi pakaian jadi, tas, bahan pakaian, upah 
menjahit, sepatu, benang dan lainnya (handuk, ikat pinggang, semir sepatu, 
ongkos binatu), dan pakaian seragam. 

620. Pengeluaran barang tahan lama yang dikeluarkan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir meliputi perabot rumah tangga (meja, kursi dll), perlengkapan rumah 
tangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan (TV, VCD, parabola, dll), alat 
olahraga, perhiasan, kendaraan, kamera, HP dan lainnya.  

Catatan :  

 Apabila barang tersebut sudah dibeli/diterima meskipun belum dibayar 
lunas, nilai tetap dimasukan.  

 Kado yang didapat dari pemberian orang lain dan digunakan untuk 
kebutuhan rumah tangga dicatat sebagai pengeluaran rumah tangga. 
Harga disesuaikan dengan harga bila barang tersebut dibeli. 

 Pengeluaran untuk membeli barang atau uang yang diberikan sebagai 
kado dicatat sebagai pengeluaran untuk keperluan sosial (Pertanyaan 
621). 

Pengeluaran untuk keperluan sosial (kelahiran, pernikahan, upacara/kenduri, dan 
kematian) selama 12 bulan (satu tahun) terakhir adalah pengeluaran untuk pesta 
perkawinan, ulang tahun, khitanan, upacara keagamaan, upacara adat dan 
lainnya.  

621. Pengiriman uang anak yang bersekolah di luar desa/kecamatan/kabupaten 
selama satu bulan terakhir. 

622. Total pengeluaran bukan makanan per bulan adalah jumlah semua pengeluaran 
non makanan per bulan atau penjumlah pertanyaan 617 sampai dengan 622. 
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623. Total pengeluaran per bulan adalah total pengeluaran makan per bulan ditambah 
dengan total pengeluaran bukan makanan perbulan.  

Contoh jenis pengeluaran bukan makanan yang tidak diperhitungkan sebagai konsumsi 
rumah tangga dan tidak dicatat adalah  perabot atau perlengkapan yang dibeli untuk 
keperluan toko/warung atau usaha lain. 
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a. Menabung, membayar arisan atau membayar hutang 
b. Pengeluaran untuk barang modal/investasi seperti membeli rumah, biaya 
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diisikan adalah harga pokok barang tersebut (tidak termasuk bunga). Dan apabila 
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diisikan adalah total cicilan barang tersebut sampai lunas.  
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dan barang-barang berharga yang dimiliki oleh rumah tangga.  

VII-A. KEPEMILIKAN ALAT/SARANA PRODUKSI 
Perahu/kapal penangkap ikan adalah perahu/kapal yang dipergunakan dalam operasi 
penangkapan binatang/tanaman air, baik secara lagsung atau tidak langsung. Kapal 
pengangkut yang digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan (carrier ship) atau hasil 
ikan hasil olahan dari daerah produsen/penangkapan ke daerah konsumen tidak 
termasuk sebagai kapal penangkap.  

701. Perahu tanpa motor adalah perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin 
sebagai penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung, Isikan sesuai dengan 
ukuran perahu, dalam satuan unit. 

702. Perahu motor tempel adalah perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) 
sebagai tenaga penggerak, dan motornya diletakkan di luar baik di buritan 
maupun di sisi perahu. Motor tempel ini dapat dipasang pada jukung ataupun 
perahu papan. Perahu papan yang menggunakan motor tempel dimasukkan ke 
dalam kategori perahu motor tempel. Dalam satuan unit, isikan besar kekuatan 
motor tempel dalam Pk.

703. Kapal motor adalah Kapal yang menggunakan tenaga gerak mesin (motor) 
yang ditempatkan secara permanen dalam ruang mesin. Isikan sesuai dengan 
kapasitas kapal (GT) dalam satuan unit. 

704. Karamba, dalam satuan unit.                                           
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Sumbangan/Bantuan Pemerintah seperti BOS, BSM dan Beasiswa 
lainnya. 

618c  Biaya Kesehatan (RS, Puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan 
dan lainnya adalah biaya yang dikeluarkan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir untuk keperluan kesehatan/pengobatan seperti biaya RS, 
Puskesmas, dokter, obat-obatan, pemeriksaan kehamilan, biaya KB, 
biaya melahirkan, biaya imunisasi anak balita, obat/jamu/herbal dan 
lainnya. 

618d.  Transportasi, pengangkutan, bensin, solar, minyak pelumas, termasuk 
untuk pendidikan (ke sekolah) dan kesehatan (ke tempat pelayanan 
kesehatan: dokter, bidan, Puskesmas, Rumah Sakit dsb), yang 
dikeluarkan selama satu bulan terakhir.  

618e. Jasa lainnya (gaji sopir, pembantu rumah tangga, hotel, dll), termasuk 
jasa lembaga keuangan, jasa lainnya (pembuatan SIM, KTP, Akte 
Kelahiran, fotokopi, photo dll) yang dikeluarkan selama satu bulan 
terakhir. 

619. Pengeluaran untuk sandang  adalah pengeluaran untuk membeli /mendapatkan 
pakaian, alas kaki dan tutup kepala selama 12 bulan (satu tahun) terakhir. 
Barang sandang tersebut meliputi pakaian jadi, tas, bahan pakaian, upah 
menjahit, sepatu, benang dan lainnya (handuk, ikat pinggang, semir sepatu, 
ongkos binatu), dan pakaian seragam. 

620. Pengeluaran barang tahan lama yang dikeluarkan selama 12 bulan (satu tahun) 
terakhir meliputi perabot rumah tangga (meja, kursi dll), perlengkapan rumah 
tangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan (TV, VCD, parabola, dll), alat 
olahraga, perhiasan, kendaraan, kamera, HP dan lainnya.  

Catatan :  

 Apabila barang tersebut sudah dibeli/diterima meskipun belum dibayar 
lunas, nilai tetap dimasukan.  

 Kado yang didapat dari pemberian orang lain dan digunakan untuk 
kebutuhan rumah tangga dicatat sebagai pengeluaran rumah tangga. 
Harga disesuaikan dengan harga bila barang tersebut dibeli. 

 Pengeluaran untuk membeli barang atau uang yang diberikan sebagai 
kado dicatat sebagai pengeluaran untuk keperluan sosial (Pertanyaan 
621). 

Pengeluaran untuk keperluan sosial (kelahiran, pernikahan, upacara/kenduri, dan 
kematian) selama 12 bulan (satu tahun) terakhir adalah pengeluaran untuk pesta 
perkawinan, ulang tahun, khitanan, upacara keagamaan, upacara adat dan 
lainnya.  

621. Pengiriman uang anak yang bersekolah di luar desa/kecamatan/kabupaten 
selama satu bulan terakhir. 

622. Total pengeluaran bukan makanan per bulan adalah jumlah semua pengeluaran 
non makanan per bulan atau penjumlah pertanyaan 617 sampai dengan 622. 
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Lampiran 5 
PEDOMAN KUESIONER INDIVIDU 

PENGETAHUAN, PERSEPSI DAN KEPEDULIAN  
TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE, PADANG LAMUN DAN  

TERUMBU KARANG 

I. KETERANGAN RESPONDEN 

101. ID Kuesioner - Tulis kode provinsi, kabupaten, kecamatan, kawasan, desa dan 
nomor kuesioner. Diisi sesuai dengan Cover Kuesioner RT.

102. Nama Responden dan No Urut ART. Diisi sesuai dengan Bagian IV Keterangan 
Anggota Rumah tangga pada Kuesioner RT.

II. FUNGSI DAN PEMANFAATAN 

201. Apakah pernah mendengar atau mengetahui tentang mangrove (MG), padang 
lamun (PL) dan terumbu karang (TK)? 

201MG. Mangrove. Tanyakan nama lokal Mangrove. Pilihan Jawaban Ya = 1, 
atau Tidak = 2 

201PL. Padang Lamun. Tanyakan nama lokal Padang lamun. Pilhan Jawaban 
Ya = 1 atau Tidak = 2.  

 RESPONDEN adalah kepala rumah tangga atau anggota 
rumah tangga yang berumur 15 tahun ke atas yang berada di 
tempat selama survei dilakukan. Pemilihan responden 
dilakukan secara acak. Apabila responden yang terpilih tidak 
berada di rumah, maka pewawancara harus kembali 
mewawancarai pada kunjungan berikutnya (membuat 
perjanjian). 
 

 Sebelum survei dilakukan, perlu dikumpulkan terlebih dahulu 
informasi tentang keberadaan mangrove, padang lamun dan 
terumbu karang di lokasi penelitian dan nama – nama lokalnya 
(Lihat Panduan FGD-Pra Survei). 
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705. Bagan  tancap/kelong, dalam satuan unit                                            
706.  Bagan apung (jaring angkat), dalam satuan unit 

707.  Bubu, dalam satuan unit 

708.  Muro ami/pukat cincin/kantong/udang 

709.  Jaring insang (gill net), dalam satuan unit 

710.  Pancing rawai, dalam satuan unit 

711. Tambak, dalam satuan hektar 

712.  Alat transportasi komersil, sebutkan jenisnya..... dalam satuan unit 

713. Lahan (pangan dan/perkebunan),  dalam satuan hektar      

714.  Lainnya, sebutkan…….................... dalam satuan unit 

VII-B. KEPEMILIKAN BARANG-BARANG BERHARGA 
715. Rumah (termasuk pekarangan), dalam satuan hektar. 

716. TV, dalam satuan unit 

717. VCD player, dalam satuan unit. 

718. Parabola, dalam satuan unit. 

719. Perhiasan, dalam satuan gram. 

720. Kendaraan beroda empat, dalam satuan unit. 

721. Ternak, meliputi : 

721a.  Sapi, dalam satuan ekor 

721b. Kerbau, dalam satuan ekor 

721c. Kambing, dalam satuan ekor 

721d. Babi, dalam satuan ekor 

721e.  Ternak lainnya, sebutkan ............. dalam satuan ekor. 
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Lampiran 5 
PEDOMAN KUESIONER INDIVIDU 

PENGETAHUAN, PERSEPSI DAN KEPEDULIAN  
TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE, PADANG LAMUN DAN  

TERUMBU KARANG 
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201. Apakah pernah mendengar atau mengetahui tentang mangrove (MG), padang 
lamun (PL) dan terumbu karang (TK)? 

201MG. Mangrove. Tanyakan nama lokal Mangrove. Pilihan Jawaban Ya = 1, 
atau Tidak = 2 

201PL. Padang Lamun. Tanyakan nama lokal Padang lamun. Pilhan Jawaban 
Ya = 1 atau Tidak = 2.  

 RESPONDEN adalah kepala rumah tangga atau anggota 
rumah tangga yang berumur 15 tahun ke atas yang berada di 
tempat selama survei dilakukan. Pemilihan responden 
dilakukan secara acak. Apabila responden yang terpilih tidak 
berada di rumah, maka pewawancara harus kembali 
mewawancarai pada kunjungan berikutnya (membuat 
perjanjian). 
 

 Sebelum survei dilakukan, perlu dikumpulkan terlebih dahulu 
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 “Apakah kegunaan terumbu karang untuk melindungi daerah pesisir 
dari instrusi air laut (masuknya air laut ke daratan) ?”.

Pengetahuan tentang manfaat mangrove(MG), padang lamun (PL) dan terumbu karang 
bagi kehidupan manusia. 

204MG.  Tanyakan manfaat mangrove. Pertanyaan disampaikan kepada 
responden secara beruturan mulai dari point (a) sampai dengan point 
(f) . Lihat Kolom Kegunaan. Pilih Jawaban Ya =1, Tidak = 2 atau 
Tidak tahun = 1. Tulis angka tersebut di kotak yang tersedia.  

 Contoh bertanya untuk point (a):  

“Apakah mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein?”.

204PL. Tanyakan manfaat padang lamun. Panduan pertanyaan sama dengan 
Pertanyaan 204MG.  

 Contoh bertanya untuk point (b):  

“Apakah padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
pendapatan?”.

204PL. Tanyakan manfaat terumbu karang. Panduan pertanyaan sama dengan 
Pertanyaan 204MG.  

 Contoh bertanya point (c):  

“Apakah terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan 
baku untuk keperluan sendiri (misal: obat, pondasi rumah, kayu 
bakar, hisasan, dll?”.

204. Keberadaan kondisi mengrove (MG), padang lamun (PL), dan terumbu karang 
(TK) di lokasi survei. Pilihan Jawaban Ya=1 atau Tidak = 2. Pertanyaan ini tidak 
ditanyakan kepada Responden. Jawaban pertanyaan ini peroleh dari hasil FGD 
Pra-Survei. Diisikan oleh Pemeriksa.  

205MG. Keberadaan mangrove 

205PL. Keberadaan Padang Lamun 

205TK. Keberadaan Terumbu Karang 
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201TK.  Terumbu Karang. Tanyakan nama lokal Terumbu Karang. Pilihan 
Jawaban Ya = 1 atau Tidak.  

202. Pengetahuan respoden tentang Mangrove (MG), Padang Lamun (PL) dan 
Terumbu Karang (TK). Pertanyaan disampaikan kepada responden secara 
berurutan. 

202 MG. Tanyakan  pengetahuan responden tentang pengertian mangrove. 
Biarkan responden menjawab sesuai pengetahuannya. Pewawancara 
tidak boleh membacakan pilihan jawaban terlebih dahulu. Uraikan 
jawaban responden tersebut disesuaikan dengan tiga kategori jawaban 
yang tersedia. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kategori 
jawaban 1, 2 atau 3.  

 Apabila responden tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, 
pewawancara boleh membacakan alternatif jawaban yang tersedia dan 
tuliskan satu pilihan jawaban responden pada kotak yang tersedia 
(kategori 1, 2 atau 3).  

202PL.  Tanyakan pengetahuan responden tentang pengertian padang Lamun. 
Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 202MG.  

202TK.  Tanyakan pengetahuan responden tentang termbu karang. Panduan 
pertanyaan sama dengan Pertanyaan 202MG. . 

203. Pengetahuan responden tentang fungsi/kegunaan mangrove(MG), padang lamun 
(PL)  dan terumbu karang (TK) bagi lingkungan. 

203MG.  Tanyakan fungsi/kegunaan mangrove. Pertanyaan disampaikan 
kepada responden secara beruturan mulai dari point (a) sampai dengan 
point (g). Lihat Kolom Kegunaan. Pilih Jawaban Ya =1, Tidak = 2 
atau Tidak tahun = 1. Tulis angka tersebut di kotak yang tersedia.  

 Contoh bertanya untuk point (a) :  

“Apakah kegunaan mangrove untuk tempat ikan/boita hidup, bertelur, 
memijah dan mencari makan ?”.

203PL. Tanyakan fungsi/kegunaan padang lamun. Panduan pertanyaan sama 
dengan Pertanyaan 203MG.  

 Contoh bertanya untuk point (b):  

“Apakah kegunaan padang lamun untuk melindungi keanekaragaman 
ikan/biota laut ?”, dst. 

203PL. Tanyakan fungsi/kegunaan terumbu karang. Panduan pertanyaan sama 
dengan Pertanyaan 203MG.  

 Contoh bertanya untuk point (c): 
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 “Apakah kegunaan terumbu karang untuk melindungi daerah pesisir 
dari instrusi air laut (masuknya air laut ke daratan) ?”.

Pengetahuan tentang manfaat mangrove(MG), padang lamun (PL) dan terumbu karang 
bagi kehidupan manusia. 

204MG.  Tanyakan manfaat mangrove. Pertanyaan disampaikan kepada 
responden secara beruturan mulai dari point (a) sampai dengan point 
(f) . Lihat Kolom Kegunaan. Pilih Jawaban Ya =1, Tidak = 2 atau 
Tidak tahun = 1. Tulis angka tersebut di kotak yang tersedia.  

 Contoh bertanya untuk point (a):  

“Apakah mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein?”.

204PL. Tanyakan manfaat padang lamun. Panduan pertanyaan sama dengan 
Pertanyaan 204MG.  

 Contoh bertanya untuk point (b):  

“Apakah padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
pendapatan?”.

204PL. Tanyakan manfaat terumbu karang. Panduan pertanyaan sama dengan 
Pertanyaan 204MG.  

 Contoh bertanya point (c):  

“Apakah terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan 
baku untuk keperluan sendiri (misal: obat, pondasi rumah, kayu 
bakar, hisasan, dll?”.

204. Keberadaan kondisi mengrove (MG), padang lamun (PL), dan terumbu karang 
(TK) di lokasi survei. Pilihan Jawaban Ya=1 atau Tidak = 2. Pertanyaan ini tidak 
ditanyakan kepada Responden. Jawaban pertanyaan ini peroleh dari hasil FGD 
Pra-Survei. Diisikan oleh Pemeriksa.  

205MG. Keberadaan mangrove 

205PL. Keberadaan Padang Lamun 

205TK. Keberadaan Terumbu Karang 
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201TK.  Terumbu Karang. Tanyakan nama lokal Terumbu Karang. Pilihan 
Jawaban Ya = 1 atau Tidak.  

202. Pengetahuan respoden tentang Mangrove (MG), Padang Lamun (PL) dan 
Terumbu Karang (TK). Pertanyaan disampaikan kepada responden secara 
berurutan. 

202 MG. Tanyakan  pengetahuan responden tentang pengertian mangrove. 
Biarkan responden menjawab sesuai pengetahuannya. Pewawancara 
tidak boleh membacakan pilihan jawaban terlebih dahulu. Uraikan 
jawaban responden tersebut disesuaikan dengan tiga kategori jawaban 
yang tersedia. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kategori 
jawaban 1, 2 atau 3.  

 Apabila responden tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, 
pewawancara boleh membacakan alternatif jawaban yang tersedia dan 
tuliskan satu pilihan jawaban responden pada kotak yang tersedia 
(kategori 1, 2 atau 3).  

202PL.  Tanyakan pengetahuan responden tentang pengertian padang Lamun. 
Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 202MG.  

202TK.  Tanyakan pengetahuan responden tentang termbu karang. Panduan 
pertanyaan sama dengan Pertanyaan 202MG. . 

203. Pengetahuan responden tentang fungsi/kegunaan mangrove(MG), padang lamun 
(PL)  dan terumbu karang (TK) bagi lingkungan. 

203MG.  Tanyakan fungsi/kegunaan mangrove. Pertanyaan disampaikan 
kepada responden secara beruturan mulai dari point (a) sampai dengan 
point (g). Lihat Kolom Kegunaan. Pilih Jawaban Ya =1, Tidak = 2 
atau Tidak tahun = 1. Tulis angka tersebut di kotak yang tersedia.  

 Contoh bertanya untuk point (a) :  

“Apakah kegunaan mangrove untuk tempat ikan/boita hidup, bertelur, 
memijah dan mencari makan ?”.

203PL. Tanyakan fungsi/kegunaan padang lamun. Panduan pertanyaan sama 
dengan Pertanyaan 203MG.  

 Contoh bertanya untuk point (b):  

“Apakah kegunaan padang lamun untuk melindungi keanekaragaman 
ikan/biota laut ?”, dst. 

203PL. Tanyakan fungsi/kegunaan terumbu karang. Panduan pertanyaan sama 
dengan Pertanyaan 203MG.  

 Contoh bertanya untuk point (c): 
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Untuk Pertanyaan 303 dan 304, hanya ditanyakan jika jawaban : 
Pertanyaan 302MG = 2 atau 3, Pertanyaan 302PL = 2 atau 3,  

dan/atau Pertanyaan 302TK = 2 atau 3. 

Dan, Jika Jawaban Pertanyaan 302MG, 302PL dan 302TK adalah 1, 7 atau 9,  
maka Pertanyaan dilanjutkan ke Bagian IV 

303. Kegiatan apa saja yang menyebabkan kerusakan kondisi mangrove (MG), 
padang lamun (PL) dan terumbu karang (TK) di lokasi survei. 

303MG. Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302MG = 2 atau 3.
Tanyakan kegiatan apa saja yang menyebakan kerusakan mangrove. 
Pertanyaan disampaikan kepada responden secara berurutan mulai dari 
point (a) sampai dengan point (h). Lihat Kolom Kegiatan Merusak. 
Pilih jawaban Ya = 1, Tidak =2, atau Tidak tahu = 7.  

 Contoh bertanya untuk point (a) : 
“Apakah kegiatan penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan 
kerusakan mangrove ?”

 Point (a) hanya berlaku untuk ekosistem mangrove (303MG).  

303PL. Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302PL = 2 atau 3.
Tanyakan kegiatan apa saja yang menyebakan kerusakan padang 
lamun. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 303MG. 

 Contoh bertanya untuk point (b) :  

“Apakah kegiatan penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan 
kerusakan padang lamun ?”. 

303TK. Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302TK = 2 atau 3.
Tanyakan kegiatan apa saja yang menyebakan kerusakan terumbu 
karang. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 303MG. 

 Contoh bertanya point (c):  

“Apakah kegiatan penangkapan ikan/biota menggunakan alat/bahan 
yang merusak (misal: bom, bius, pukat harimau, dll) menyebabkan 
kerusakan terumbu karang?”. 

304. Siapa yang melakukan kerusakan mangrove (MG), padang lamun (PL) dan 
terumbu karang (TK) di sekitar wilayah desa ? 

304MG.  Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302MG = 2 atau 
3Tanyakan siapakah pelaku perusak mangrove. Pertanyaan kepada 
responden secara . berurutan mulai dari point (a) sampai dengan (c). 
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Bagian III dan IV, Hanya ditanyakan jika 
jawaban pertanyaan 205MG = 1, Pertanyaan 205PL = 1  

dan/atau Pertanyaan 205TK = 1. 

Dan apabila  
Pertanyaan 205MG = 2, Pertanyaan 205PL = 2  

dan/atau Pertanyaan 205TK = 2,  
maka  

pertanyaan III dan IV tidak berlaku, kode jawaban = 9 

III. KONDISI MANGROVE, PADANG LAMUN DAN TERUMBU KARANG 

301. Pengetahuan responden tentang keberadaan mangrove (MG), padang lamun (PL) 
dan terumbu karang (TK) di sekitar wilayah desa.  

301MG.  Keberadaan mangrove menurut responden. Pilih Jawaban Ya = 1, 
Tidak = 2, atau Tidak tahu = 7.  

301PL. Keberadaan padang lamun menurut responden. Pilih Jawaban Ya = 1, 
Tidak = 2, atau Tidak tahu = 7. 

301TK. Keberadaan terumbu karang menurut responden. Pilih Jawaban Ya = 
1, Tidak = 2, atau Tidak tahu = 7. 

Pertanyaan 302, Hanya ditanyakan jika jawaban 
Pertanyaan 301MG = 1, Pertanyaan 301PL = 1 dan/atau 301TK = 1. 

302. Pendapat kondisi mangrove (MG), padang lamun (PL) dan terumbu karang (TK) 
di wilayah perairan desa dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir ? 

302MG.  Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 301MG = 1.
Tanyakan kondisi mangrove di wilayah perairan desa. Pilih jawaban 
sesuai dengan kategori. Tulis angkanya dalam kotak yang tersedia.  

302PL. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 301PL = 1, Kondisi
padang lamun di wilayah perairan desa. Pilih jawaban sesuai dengan 
kategori. Tulis angkanya dalam kotak yang tersedia.  

302TK. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 301TK = 1, Kondisi 
terumbu karang di wilayah perairan desa. Pilih jawaban sesuai dengan 
kategori. Tulis angkanya dalam kotak yang tersedia.  
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Untuk Pertanyaan 303 dan 304, hanya ditanyakan jika jawaban : 
Pertanyaan 302MG = 2 atau 3, Pertanyaan 302PL = 2 atau 3,  

dan/atau Pertanyaan 302TK = 2 atau 3. 

Dan, Jika Jawaban Pertanyaan 302MG, 302PL dan 302TK adalah 1, 7 atau 9,  
maka Pertanyaan dilanjutkan ke Bagian IV 

303. Kegiatan apa saja yang menyebabkan kerusakan kondisi mangrove (MG), 
padang lamun (PL) dan terumbu karang (TK) di lokasi survei. 

303MG. Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302MG = 2 atau 3.
Tanyakan kegiatan apa saja yang menyebakan kerusakan mangrove. 
Pertanyaan disampaikan kepada responden secara berurutan mulai dari 
point (a) sampai dengan point (h). Lihat Kolom Kegiatan Merusak. 
Pilih jawaban Ya = 1, Tidak =2, atau Tidak tahu = 7.  

 Contoh bertanya untuk point (a) : 
“Apakah kegiatan penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan 
kerusakan mangrove ?”

 Point (a) hanya berlaku untuk ekosistem mangrove (303MG).  

303PL. Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302PL = 2 atau 3.
Tanyakan kegiatan apa saja yang menyebakan kerusakan padang 
lamun. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 303MG. 

 Contoh bertanya untuk point (b) :  

“Apakah kegiatan penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan 
kerusakan padang lamun ?”. 

303TK. Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302TK = 2 atau 3.
Tanyakan kegiatan apa saja yang menyebakan kerusakan terumbu 
karang. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 303MG. 

 Contoh bertanya point (c):  

“Apakah kegiatan penangkapan ikan/biota menggunakan alat/bahan 
yang merusak (misal: bom, bius, pukat harimau, dll) menyebabkan 
kerusakan terumbu karang?”. 

304. Siapa yang melakukan kerusakan mangrove (MG), padang lamun (PL) dan 
terumbu karang (TK) di sekitar wilayah desa ? 

304MG.  Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302MG = 2 atau 
3Tanyakan siapakah pelaku perusak mangrove. Pertanyaan kepada 
responden secara . berurutan mulai dari point (a) sampai dengan (c). 
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Bagian III dan IV, Hanya ditanyakan jika 
jawaban pertanyaan 205MG = 1, Pertanyaan 205PL = 1  

dan/atau Pertanyaan 205TK = 1. 

Dan apabila  
Pertanyaan 205MG = 2, Pertanyaan 205PL = 2  

dan/atau Pertanyaan 205TK = 2,  
maka  

pertanyaan III dan IV tidak berlaku, kode jawaban = 9 

III. KONDISI MANGROVE, PADANG LAMUN DAN TERUMBU KARANG 

301. Pengetahuan responden tentang keberadaan mangrove (MG), padang lamun (PL) 
dan terumbu karang (TK) di sekitar wilayah desa.  

301MG.  Keberadaan mangrove menurut responden. Pilih Jawaban Ya = 1, 
Tidak = 2, atau Tidak tahu = 7.  

301PL. Keberadaan padang lamun menurut responden. Pilih Jawaban Ya = 1, 
Tidak = 2, atau Tidak tahu = 7. 

301TK. Keberadaan terumbu karang menurut responden. Pilih Jawaban Ya = 
1, Tidak = 2, atau Tidak tahu = 7. 

Pertanyaan 302, Hanya ditanyakan jika jawaban 
Pertanyaan 301MG = 1, Pertanyaan 301PL = 1 dan/atau 301TK = 1. 

302. Pendapat kondisi mangrove (MG), padang lamun (PL) dan terumbu karang (TK) 
di wilayah perairan desa dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir ? 

302MG.  Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 301MG = 1.
Tanyakan kondisi mangrove di wilayah perairan desa. Pilih jawaban 
sesuai dengan kategori. Tulis angkanya dalam kotak yang tersedia.  

302PL. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 301PL = 1, Kondisi
padang lamun di wilayah perairan desa. Pilih jawaban sesuai dengan 
kategori. Tulis angkanya dalam kotak yang tersedia.  

302TK. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 301TK = 1, Kondisi 
terumbu karang di wilayah perairan desa. Pilih jawaban sesuai dengan 
kategori. Tulis angkanya dalam kotak yang tersedia.  
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Jika Jawaban   
Pertanyaan 401MG = 2 atau 7, Pertanyaan 401PL = 2 atau 7,  

Pertanyaan 401TK = 2 atau 7, dan Pertanyaan 401WP = 2 atau 7,  
maka wawancara selesai. 

402. Kegiatan perlindungan/pelestraian mangrove (MG), padang lamun (PL) dan 
terumbu karang (TK) apa saja yang pernah dilakukan.  

Jika Jawaban 
Pertanyaan 401MG = 2 atau 7, Pertanyaan 401PL = 2 atau 7,  

dan/atau Pertanyaan 401TK = 2 atau 7, 
maka : 

Pertanyaan kegiatan perlindungan/pelestarian untuk  
point (a) sampai dengan (g) tidak berlaku, atau kode jawaban = 9. 

402MG. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 401MG = 1.
Tanyakan kegiatan perlindungan/pelestarian mangrove yang pernah 
dilakukan. Pertanyaan disampaikan kepada responden secara 
berurutan mulai dari point (a) sampai dengan point (g). Lihat Kolom 
kegiatan perlindungan/pelestarian. Pilih jawaban Ya = 1, Tidak =2, 
atau Tidak tahu = 7.  

 Contoh bertanya untuk point (a) :  

“Apakah kegiatan pelindungan/pelestarian mangrove yang pernah 
dilakukan adalah kerja bakti pembersihan lngkungan di wilayah 
pantai?”.

402PL. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 401PL = 1.
Tanyakan kegiatan perlindungan/pelestarian padang lamun yang 
pernah dilakukan. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 
402MG.  

 Contoh bertanya untuk point (b) : 

“Apakah kegiatan perlindungan/pelestarian padang lamun yang 
pernah dilakukan adalah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ?”.

402TK. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 401TK = 1.
Tanyakan kegiatan perlindungan/pelestarian terumbu karang yang 
pernah dilakukan. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 
402MG.  

 Contoh bertanya untuk point (c) : 
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Lihat Kolom Pelaku Perusak. Pilih jawaban Ya = 1, Tidak =2, atau 
Tidak tahu = 7.  

 Contoh bertanya untuk point (a) : 
“Apakah pelaku perusak mangrove adalah warga desa/kelurahan ini 
?”

304PL.  Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302PL = 2 atau 3.
Tanyakan siapakah pelaku perusak padang lamun. Panduan 
pertanyaan sama dengan Pertanyaan 304MG. 

Contoh bertanya untuk point (b) : 

“Apakah pelaku perusak padang lamun adalah warga luar 
desa/kelurahan dalam satu kabupaten ?”

304TK.  Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302TK = 2 atau 3. 
Tanyakan siapakah pelaku perusak terumbu karang. Panduan 
pertanyaan sama dengan Pertanyaan 304MG. 

 Contoh bertanya untuk point (c) :  

 “Apakah pelaku perusak terumbu karang adalah warga dari luar 
kabupaten ?”

IV. KETERLIBATAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN/PELESTARIAN 
MANGROVE, PADANG LAMUN DAN TERUMBU KARANG 

Hanya ditanyakan, Jika jawaban  
Pertanyaan 205MG =1, Pertanyaan 205PL = 1, dan/atau  

Pertanyaan 205TK = 1. 

401. Apakah dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir pernah/masih terlibatan dalam 
kegiatan perlindungan/pelestarian mangove (MG), padang lamun (PL) dan 
terumbu karang (TK) di lokasi survei. Pilihan Jawaban Ya = 1, Tidak = 2 atau 
tidak tahu = 7. 

401MG.  Keterlibatan kegiatan perlindungan pelestarian mangrove.  

401PL. Keterlibatan Kegiatan perlindungan pelestarian padang lamun.  

401TK. Keterlibatan Kegiatan perlindungan pelestarian terumbu karang.  

401WP. Keterlibatan Kegiatan perlindungan/pelestarian wilayah pesisir.  
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Jika Jawaban   
Pertanyaan 401MG = 2 atau 7, Pertanyaan 401PL = 2 atau 7,  

Pertanyaan 401TK = 2 atau 7, dan Pertanyaan 401WP = 2 atau 7,  
maka wawancara selesai. 

402. Kegiatan perlindungan/pelestraian mangrove (MG), padang lamun (PL) dan 
terumbu karang (TK) apa saja yang pernah dilakukan.  

Jika Jawaban 
Pertanyaan 401MG = 2 atau 7, Pertanyaan 401PL = 2 atau 7,  

dan/atau Pertanyaan 401TK = 2 atau 7, 
maka : 

Pertanyaan kegiatan perlindungan/pelestarian untuk  
point (a) sampai dengan (g) tidak berlaku, atau kode jawaban = 9. 

402MG. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 401MG = 1.
Tanyakan kegiatan perlindungan/pelestarian mangrove yang pernah 
dilakukan. Pertanyaan disampaikan kepada responden secara 
berurutan mulai dari point (a) sampai dengan point (g). Lihat Kolom 
kegiatan perlindungan/pelestarian. Pilih jawaban Ya = 1, Tidak =2, 
atau Tidak tahu = 7.  

 Contoh bertanya untuk point (a) :  

“Apakah kegiatan pelindungan/pelestarian mangrove yang pernah 
dilakukan adalah kerja bakti pembersihan lngkungan di wilayah 
pantai?”.

402PL. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 401PL = 1.
Tanyakan kegiatan perlindungan/pelestarian padang lamun yang 
pernah dilakukan. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 
402MG.  

 Contoh bertanya untuk point (b) : 

“Apakah kegiatan perlindungan/pelestarian padang lamun yang 
pernah dilakukan adalah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ?”.

402TK. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 401TK = 1.
Tanyakan kegiatan perlindungan/pelestarian terumbu karang yang 
pernah dilakukan. Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 
402MG.  

 Contoh bertanya untuk point (c) : 
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Lihat Kolom Pelaku Perusak. Pilih jawaban Ya = 1, Tidak =2, atau 
Tidak tahu = 7.  

 Contoh bertanya untuk point (a) : 
“Apakah pelaku perusak mangrove adalah warga desa/kelurahan ini 
?”

304PL.  Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302PL = 2 atau 3.
Tanyakan siapakah pelaku perusak padang lamun. Panduan 
pertanyaan sama dengan Pertanyaan 304MG. 

Contoh bertanya untuk point (b) : 

“Apakah pelaku perusak padang lamun adalah warga luar 
desa/kelurahan dalam satu kabupaten ?”

304TK.  Hanya ditanyakan, jika jawaban Pertanyaan 302TK = 2 atau 3. 
Tanyakan siapakah pelaku perusak terumbu karang. Panduan 
pertanyaan sama dengan Pertanyaan 304MG. 

 Contoh bertanya untuk point (c) :  

 “Apakah pelaku perusak terumbu karang adalah warga dari luar 
kabupaten ?”

IV. KETERLIBATAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN/PELESTARIAN 
MANGROVE, PADANG LAMUN DAN TERUMBU KARANG 

Hanya ditanyakan, Jika jawaban  
Pertanyaan 205MG =1, Pertanyaan 205PL = 1, dan/atau  

Pertanyaan 205TK = 1. 

401. Apakah dalam 12 bulan (satu tahun) terakhir pernah/masih terlibatan dalam 
kegiatan perlindungan/pelestarian mangove (MG), padang lamun (PL) dan 
terumbu karang (TK) di lokasi survei. Pilihan Jawaban Ya = 1, Tidak = 2 atau 
tidak tahu = 7. 

401MG.  Keterlibatan kegiatan perlindungan pelestarian mangrove.  

401PL. Keterlibatan Kegiatan perlindungan pelestarian padang lamun.  

401TK. Keterlibatan Kegiatan perlindungan pelestarian terumbu karang.  

401WP. Keterlibatan Kegiatan perlindungan/pelestarian wilayah pesisir.  
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Lampiran 6 
MATRIK DATA BASELINE SOSIAL EKONOMI (T0) 

I. Deskripsi Lokasi 

Variabel Data yang dicari Keterangan 

Data sekunder Kualitatif 
1.1. Kondisi 
Geografis 

 Lokasi (dari 
pusat
pemerintahan: 
kecamatan, 
kabupaten, 
propinsi an pusat 
kegiatan 
ekonomi dll)  

 Wilayah, 
topografi  

 Iklim dan musim 

 Aksesibilitasnya 
(jalan darat, laut dan 
moda angkutan yang 
ada) 

 Pengaruh musim 
terhadap kehidupan 
masyarakat 

 Kab Dalam 
Angka, 
Kecamatan 
Dalam Angka, 
Monografi/Data 
Desa

 Peta sebaran 
SDL dari tim 
ekologi 

 Wawancara 
mendalam 
dengan informan 
kunci: staf desa, 
pemimpin 
formal-informal, 
tokoh adat, tokoh 
agama dan tokoh 
pemuda 

1.2 Kondisi 
Sumber Daya 
Alam: Potensi 
dan 
Pengelolaannya 

 Potensi SDA 
(hutan,
perkebunan, 
pertanian, 
perikanan darat) 

 Potensi wisata 
alam 

 Potensi SDL 
(mangrove, 
terumbu karang 
dan biota yg 
menonjol) 

 Pengelolaan 
SDL, khususnya 
terumbu karang, 
padang lamun 
dan mangrove.  

 Pendalaman tentang 
potensi yang ada 
dikaitkan dengan 
pemanfaatan dan 
kebijakan yang ada 
(jika ada di tingkat 
desa, kecamatan. 

 Jenis/bentuk 
pengelolaan dan 
aturan formal dan 
non-formal  

 Wilayah 
penangkapan dan 
perubahannya: 

o Wilayah yg 
boleh dan tdk 
boleh
dimanfaatkan 
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“Apakah kegiatan perlindungan/pelestarian terumbu karang yang 
pernah dilakukan adalah penanaman hutan mangrove/transplansi 
karang?”.

402WP. Hanya ditanyakan, jika Jawaban Pertanyaan 401WP = 1. Tanyakan 
kegiatan perlindungan/pelestarian wilayah pesisir yang pernah dilakukan. 
Panduan pertanyaan sama dengan Pertanyaan 402MG.  

 Contoh bertanya untuk point (d) : 

“Apakah kegiatan perlindungan/pelestarian wilayah pesisir yang 
pernah diakuan adalah pengawasan hutan mangrove/laut secara 
mandiri ?”.
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Lampiran 6 
MATRIK DATA BASELINE SOSIAL EKONOMI (T0) 

I. Deskripsi Lokasi 

Variabel Data yang dicari Keterangan 

Data sekunder Kualitatif 
1.1. Kondisi 
Geografis 

 Lokasi (dari 
pusat
pemerintahan: 
kecamatan, 
kabupaten, 
propinsi an pusat 
kegiatan 
ekonomi dll)  

 Wilayah, 
topografi  

 Iklim dan musim 

 Aksesibilitasnya 
(jalan darat, laut dan 
moda angkutan yang 
ada) 

 Pengaruh musim 
terhadap kehidupan 
masyarakat 

 Kab Dalam 
Angka, 
Kecamatan 
Dalam Angka, 
Monografi/Data 
Desa

 Peta sebaran 
SDL dari tim 
ekologi 

 Wawancara 
mendalam 
dengan informan 
kunci: staf desa, 
pemimpin 
formal-informal, 
tokoh adat, tokoh 
agama dan tokoh 
pemuda 

1.2 Kondisi 
Sumber Daya 
Alam: Potensi 
dan 
Pengelolaannya 

 Potensi SDA 
(hutan,
perkebunan, 
pertanian, 
perikanan darat) 

 Potensi wisata 
alam 

 Potensi SDL 
(mangrove, 
terumbu karang 
dan biota yg 
menonjol) 

 Pengelolaan 
SDL, khususnya 
terumbu karang, 
padang lamun 
dan mangrove.  

 Pendalaman tentang 
potensi yang ada 
dikaitkan dengan 
pemanfaatan dan 
kebijakan yang ada 
(jika ada di tingkat 
desa, kecamatan. 

 Jenis/bentuk 
pengelolaan dan 
aturan formal dan 
non-formal  

 Wilayah 
penangkapan dan 
perubahannya: 

o Wilayah yg 
boleh dan tdk 
boleh
dimanfaatkan 
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II.     Karakteristik Sosio-Demografi Penduduk  
 Variabel: 

1. Jumlah, komposisi dan distribusi  
2. Pendidikan/ ketrampilan 
3. Pekerjaan  

Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

2.1 Jumlah, 
komposisi dan 
distribusi 

 Komposisi 
penduduk 
menurut umur 
dan jenis 
kelamin (data 
survei) 

 Tipe keluarga 
dan rata-rata 
jumlah ART 
(data survei) 

 Penduduk menurut 
suku/etnis, pendatang vs 
asli kelompok mana 
yang dominan 

 Kaitannya dengan 
sejarah dan pola 
pemukiman penduduk 
(apakah ada 
pengelompokkan 
menurut suku/etnis, 
pendatang-penduduk 
asli) 

 Perkembangan 
penduduk yang 
signifikan (karena 
pengaruh migrasi atau 
pertumbuhan alami) dan  
faktor-faktor yang 
berpengaruh 

.

 Data
Sekunder: 
Kabupaten 
dan
Kecamatan 
Dalam 
Angka, 
monorafi/cata
tan desa 

 Wawancara
terbuka, 
dengan
informan 
kunci, tokoh 
masyarakat 

2.2. Kualitas 
(pendidikan) 

 Kemampuan 
baca tulis 
huruf latin 

 Tingkat 
pendidikan 
tertinggi 
yang 
ditamatkan 

 Motivasi orang tua 
dan anak untuk 
sekolah dan faktor 
yang berpengaruh 
(misal karena 
sarana-prasarana 
dan akses terhadap 
sekolah terbatas; , 
karena faktor 
kegiatan
kenelayanan yang 
lebih
menguntungkan 
secara ekonomi, 
dll)
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Variabel Data yang dicari Keterangan 

Data sekunder Kualitatif 
o Wilayah 

tangkap 
dikaitkan 
dengan alat 
tangkap dan 
target 

o Wilayah 
tangkap 
dikaitkan 
dengan musim 
dan jadwal 
melaut 

o Wilayah 
tangkap dan 
pelaku
(pendatang, 
setempat, suku 
dll). 

 Wawancara 
mendalam 
dengan nelayan, 
dan tokoh 
masyarakat. 

 Gunakan peta 
partisipatif 

1.3. Sarana dan 
prasarana 

 Sarana
pendidikan 
(sekolah, 
lembaga non-
formal, 
Kesehatan
(Puskesmas, 
dokter, mantri, 
pengobatan 
tradisional) 

 Sarana
ekonomi(pasar, 
warung 
sembako, 
dermaga, 
tempat 
pelelangan 
ikan) 

 Sarana
transportasi dan 
komunikasi 
(telepon, surat 
kabar, TV, 
radio) 

 Akses penduduk 
terhadap sarana-
prasarana dan 
pemanfaatannya 

 Data sekunder: 
monografi/ 
catatan desa 

 Wawancara 
dengan tokoh 
formal (kep/staf 
desa) dan tokoh 
masyarakat 
lainnya. 

 Observasi
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II.     Karakteristik Sosio-Demografi Penduduk  
 Variabel: 

1. Jumlah, komposisi dan distribusi  
2. Pendidikan/ ketrampilan 
3. Pekerjaan  

Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

2.1 Jumlah, 
komposisi dan 
distribusi 

 Komposisi 
penduduk 
menurut umur 
dan jenis 
kelamin (data 
survei) 

 Tipe keluarga 
dan rata-rata 
jumlah ART 
(data survei) 

 Penduduk menurut 
suku/etnis, pendatang vs 
asli kelompok mana 
yang dominan 

 Kaitannya dengan 
sejarah dan pola 
pemukiman penduduk 
(apakah ada 
pengelompokkan 
menurut suku/etnis, 
pendatang-penduduk 
asli) 

 Perkembangan 
penduduk yang 
signifikan (karena 
pengaruh migrasi atau 
pertumbuhan alami) dan  
faktor-faktor yang 
berpengaruh 

.

 Data
Sekunder: 
Kabupaten 
dan
Kecamatan 
Dalam 
Angka, 
monorafi/cata
tan desa 

 Wawancara
terbuka, 
dengan
informan 
kunci, tokoh 
masyarakat 

2.2. Kualitas 
(pendidikan) 

 Kemampuan 
baca tulis 
huruf latin 

 Tingkat 
pendidikan 
tertinggi 
yang 
ditamatkan 

 Motivasi orang tua 
dan anak untuk 
sekolah dan faktor 
yang berpengaruh 
(misal karena 
sarana-prasarana 
dan akses terhadap 
sekolah terbatas; , 
karena faktor 
kegiatan
kenelayanan yang 
lebih
menguntungkan 
secara ekonomi, 
dll)
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Variabel Data yang dicari Keterangan 

Data sekunder Kualitatif 
o Wilayah 

tangkap 
dikaitkan 
dengan alat 
tangkap dan 
target 

o Wilayah 
tangkap 
dikaitkan 
dengan musim 
dan jadwal 
melaut 

o Wilayah 
tangkap dan 
pelaku
(pendatang, 
setempat, suku 
dll). 

 Wawancara 
mendalam 
dengan nelayan, 
dan tokoh 
masyarakat. 

 Gunakan peta 
partisipatif 

1.3. Sarana dan 
prasarana 

 Sarana
pendidikan 
(sekolah, 
lembaga non-
formal, 
Kesehatan
(Puskesmas, 
dokter, mantri, 
pengobatan 
tradisional) 

 Sarana
ekonomi(pasar, 
warung 
sembako, 
dermaga, 
tempat 
pelelangan 
ikan) 

 Sarana
transportasi dan 
komunikasi 
(telepon, surat 
kabar, TV, 
radio) 

 Akses penduduk 
terhadap sarana-
prasarana dan 
pemanfaatannya 

 Data sekunder: 
monografi/ 
catatan desa 

 Wawancara 
dengan tokoh 
formal (kep/staf 
desa) dan tokoh 
masyarakat 
lainnya. 

 Observasi
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

2.3 Pekerjaan  Pekerjaan utama 
dan tambahan 
yang biasa 
dilakukan: 
lapangan, jenis 
dan status 
pekerjaan (data 
survei)

 Diversifikasi 
pekerjaan dilihat 
per musim/iklim 
dan jenis 
pekerjaan 

 Pembagian 
pekerjaan dalam 
RT  (menurut 
jenis kelamin) 

 Alternatif usaha di 
luar kegiatan 
kenelayanan yang 
pernah/sedang dan 
potensial untuk 
dilakukan (jenis, 
peluang dan 
kendala) seperti : 
kondisi SDM – 
ketrampilan, 
teknologi, SDL, 
informasi pasar, 
transportasi, dan 
lain-lain) 

Kegiatan kenelayanan 

 Pola melaut per 
musim, misal : pulang 
hari, mingguan, dll  
(kaitkan dengan: 
(d) status pekerjaan 

(nelayan 
sendiri/dengan 
ART, nelayan bagi 
hasil, nelayan 
buruh,  ABK dll). 

(e)  jumlah dan ukuran 
alat tangkap 

 Wawancara 
terbuka
dengan
informan 
kunci: tokoh 
masyarakat, 
nelayan dr 
berbagai jenis 
alat tangkap 

 FGD dgn 
kelompok 
nelayan 
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

 Ketrampilan 
masyarakat dalam 
konteks pemanfaatan 
sumber daya lokal 
(SDA, SDL dan 
sumber ekonomi 
lainnya) 

 Alih pengetahuan 
(transfer of knowledge) 
dan ketrampilan antar 
kelompok masyarakat 
(internal/eksternal) dan 
antar generasi serta 
dampaknya bagi 
kelangsungan sumber 
daya alam (laut dan 
darat) di daerah tersebut 
(contoh : pelestarian 
mangrove, ketrampilan 
membuat bom, 
membuat racun, dsb) 

Kondisi 
Kesehatan
Penduduk 

 Kondisi 
kesehatan
masyarakat/ 

penduduk:  pola 
penyakit (data di 
tingkat 
kecamatan dan 
desa) 

 Pola penyakit dan 
kematian:  faktor 
penyebab dan cara 
mengatasinya (kaitkan 
dengan kondisi 
perumahan dan sanitasi 
lingkungan) 

 Penyakit, resiko cidera 
atau cacat yang 
diakibatkan karena 
aktivitas pemanfaatan 
sumber daya laut 
(contoh: gangguan 
pendengaran bagi 
penyelam mutiara, 
tangan hancur karena 
bom, keracunan sianida, 
dsb) dan cara 
mengatasinya. 

 Data
sekunder: 
catatan 
mantri, 
Puskesmas 
dll

 Wawancara
terbuka 
dengan 
tenaga 
kesehatan
yang ada di 
desa
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

2.3 Pekerjaan  Pekerjaan utama 
dan tambahan 
yang biasa 
dilakukan: 
lapangan, jenis 
dan status 
pekerjaan (data 
survei)

 Diversifikasi 
pekerjaan dilihat 
per musim/iklim 
dan jenis 
pekerjaan 

 Pembagian 
pekerjaan dalam 
RT  (menurut 
jenis kelamin) 

 Alternatif usaha di 
luar kegiatan 
kenelayanan yang 
pernah/sedang dan 
potensial untuk 
dilakukan (jenis, 
peluang dan 
kendala) seperti : 
kondisi SDM – 
ketrampilan, 
teknologi, SDL, 
informasi pasar, 
transportasi, dan 
lain-lain) 

Kegiatan kenelayanan 

 Pola melaut per 
musim, misal : pulang 
hari, mingguan, dll  
(kaitkan dengan: 
(d) status pekerjaan 

(nelayan 
sendiri/dengan 
ART, nelayan bagi 
hasil, nelayan 
buruh,  ABK dll). 

(e)  jumlah dan ukuran 
alat tangkap 

 Wawancara 
terbuka
dengan
informan 
kunci: tokoh 
masyarakat, 
nelayan dr 
berbagai jenis 
alat tangkap 

 FGD dgn 
kelompok 
nelayan 
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

 Ketrampilan 
masyarakat dalam 
konteks pemanfaatan 
sumber daya lokal 
(SDA, SDL dan 
sumber ekonomi 
lainnya) 

 Alih pengetahuan 
(transfer of knowledge) 
dan ketrampilan antar 
kelompok masyarakat 
(internal/eksternal) dan 
antar generasi serta 
dampaknya bagi 
kelangsungan sumber 
daya alam (laut dan 
darat) di daerah tersebut 
(contoh : pelestarian 
mangrove, ketrampilan 
membuat bom, 
membuat racun, dsb) 

Kondisi 
Kesehatan
Penduduk 

 Kondisi 
kesehatan
masyarakat/ 

penduduk:  pola 
penyakit (data di 
tingkat 
kecamatan dan 
desa) 

 Pola penyakit dan 
kematian:  faktor 
penyebab dan cara 
mengatasinya (kaitkan 
dengan kondisi 
perumahan dan sanitasi 
lingkungan) 

 Penyakit, resiko cidera 
atau cacat yang 
diakibatkan karena 
aktivitas pemanfaatan 
sumber daya laut 
(contoh: gangguan 
pendengaran bagi 
penyelam mutiara, 
tangan hancur karena 
bom, keracunan sianida, 
dsb) dan cara 
mengatasinya. 

 Data
sekunder: 
catatan 
mantri, 
Puskesmas 
dll

 Wawancara
terbuka 
dengan 
tenaga 
kesehatan
yang ada di 
desa
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(f) lokasi/wilayah  
penangkapan, per 
musim.  
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei) Kualitatif 

 Hubungan kerja: 

(a) Bentuk/ pola 
hubungan kerja. 
Misalnya :  
hubungan kerja 
patron-client, 
primodial (etnis, 
kelompok/keluarga 
besar), formal dan 
lainnya (tidak 
termasuk kategori di 
atas).  

(b) Mekanisme 
hubungan kerja 
(siapa yang terlibat, 
siapa yang lebih 
dominan, bagaimana 
sistem dan 
perkembangannya 
serta faktor-faktor 
yang berpengaruh). 

 Produksi: menurut 
musim dan jenis biota
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III. Kesejahteraan Penduduk 

Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

3.1. Pendapatan  Besar 
pendapatan 
bersih per 
musim dan 
per tahun, 
per 
lapangan
pekerjaan 
(untuk 
tingkat 
rumah 
tangga) 

 Beberapa kasus 
untuk melihat 
perhitungan 
pendapatan secara 
lengkap menurut 
status nelayan, 
misalnya nelayan 
punggawa, ABK, 
petani, pedagang
pertimbangkan 
modal usaha: besar 
biaya pembuatan 
alat tangkap utama, 
lama/masa operasi 
alat tangkap, biaya 
operasional dalam 
sekali melaut, 
biaya perbaikan 
alat tangkap 

 Pendapatan
nelayan dan 
penambangan 
karang  dilihat 
dari sistem 
pengupahan/bagi 
hasil : 
besar/proporsi 
pembagian, cara 
dan bentuk 
pembayaran). 

 Pendapatan dari 
kegiatan non 
perikanan laut, 
misal : pertanian, 
perdagangan, dll.  
(variabel : penting 
untuk alternatif 
income)

 Wawanc
ara 
terbuka
dgn 
informan 
kunci 
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei) Kualitatif 

 Hubungan kerja: 

(a) Bentuk/ pola 
hubungan kerja. 
Misalnya :  
hubungan kerja 
patron-client, 
primodial (etnis, 
kelompok/keluarga 
besar), formal dan 
lainnya (tidak 
termasuk kategori di 
atas).  

(b) Mekanisme 
hubungan kerja 
(siapa yang terlibat, 
siapa yang lebih 
dominan, bagaimana 
sistem dan 
perkembangannya 
serta faktor-faktor 
yang berpengaruh). 

 Produksi: menurut 
musim dan jenis biota
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III. Kesejahteraan Penduduk 

Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

3.1. Pendapatan  Besar 
pendapatan 
bersih per 
musim dan 
per tahun, 
per 
lapangan
pekerjaan 
(untuk 
tingkat 
rumah 
tangga) 

 Beberapa kasus 
untuk melihat 
perhitungan 
pendapatan secara 
lengkap menurut 
status nelayan, 
misalnya nelayan 
punggawa, ABK, 
petani, pedagang
pertimbangkan 
modal usaha: besar 
biaya pembuatan 
alat tangkap utama, 
lama/masa operasi 
alat tangkap, biaya 
operasional dalam 
sekali melaut, 
biaya perbaikan 
alat tangkap 

 Pendapatan
nelayan dan 
penambangan 
karang  dilihat 
dari sistem 
pengupahan/bagi 
hasil : 
besar/proporsi 
pembagian, cara 
dan bentuk 
pembayaran). 

 Pendapatan dari 
kegiatan non 
perikanan laut, 
misal : pertanian, 
perdagangan, dll.  
(variabel : penting 
untuk alternatif 
income)

 Wawanc
ara 
terbuka
dgn 
informan 
kunci 
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

3.2. Pengeluaran Pengeluaran untuk 
konsumsi pangan 
dan non pangan 

 Pengambilan 
keputusan terkait 
dengan
pengeluaran  

 Pemahaman 
tentang
pengeluaran yang 
memiliki nilai 
tinggi (misal alat 
tangkap, 
pendidikan dll)

Cari data harga 
berlaku 
kebutuhan hidup 
dasar (pangan, 
non pangan
termasuk BBM) 

3.3. Asset RT Pemilikan asset 
rumah tangga 
(misalnya alat 
produksi 
perikanan  
tangkap, 
tambak, lahan 
dan asset 
berharga 
lainya) --Survei 

 Jenis pemilikan dan 
penguasaan (alat 
produksi dan properti 
lainnya) sumber 
dan cara 
perolehannya, kapan 
diperoleh (hubungkan 
dengan musim atau 
kondisi tertentu, 
termasuk kepemilikan 
rumah dan 
kondisinya) 

 Ketimpangan 
pemilikan/penguasaan 
antar kelompok 
masyarakat 
berdasarkan 
status/jenis pekerjaan

Data sekunder 
dari dinas  
perikanan: 
jumlah armada, 
alat tangkap dll 

3.4. Kondisi 
perumahan  Kebiasaan 

sarana/fasilitas MCK 
dan ketersediaan 
MCK

 Kebiasaan dan sarana 
pembuangan dan 
pengolahan sampah  

 Ketersediaan dan 
sumber air bersih

Wawancara 
terbuka dengan 
informan kunci 
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IV. Degradasi SDL dan Faktor-faktor yang berpengaruh  

Variabel Data Kualitatif Keterangan 

Stakeholders yang 
terlibat dalam 
pengelolan SDL 

Identifikasi  kelompok/lembaga yang 
terlibat dan bentuk keterlibatan masing-
masing 
Stakeholders yang dominan, bentuk 
dominasi dan faktor-faktor yang 
berpengaruh  

 Wawancara 
Terbuka dengan 
nelayan 

 FGD  kelompk 
nelayan 

Kerusakan SDL  Persepsi masyarakat tentang kondisi 
SDL:
Mangrove, padang lamun, terumbu 
karang dan ikan/biota lainnya).  
Deskripsi kondisi mangrove, padang 
lamun dan terumbu karang TK di sekitar 
desa (peta partisipatif

Faktor yg 
berpengaruh thd 
kerusakan SDL 

Internal:
 Praktek penggunaan alat tangkap 

(bom, sianida) 
 Penambangan karang dan 

penambangan pasir  
 Penebangan mangrove 

Eksternal:
Permintaan SDL : 

 Informasi mengenai: Pasar dan 
harga   – keuntungan ekonomi 
(supply – demand),  

 Peningkatan konsumsi ikan 
Pembangunan sarana/prasarana dan 
pemukiman 

Struktural:
Kebijakan dan program pengelolaan 
pesisir dan SDL 
Peraturan Pemerintah dan Perda, 
Peningkatan PAD 
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Variabel 
Data yang dicari 

Keterangan Kuantitatif 
(survei)

Kualitatif 

3.2. Pengeluaran Pengeluaran untuk 
konsumsi pangan 
dan non pangan 

 Pengambilan 
keputusan terkait 
dengan
pengeluaran  

 Pemahaman 
tentang
pengeluaran yang 
memiliki nilai 
tinggi (misal alat 
tangkap, 
pendidikan dll)

Cari data harga 
berlaku 
kebutuhan hidup 
dasar (pangan, 
non pangan
termasuk BBM) 

3.3. Asset RT Pemilikan asset 
rumah tangga 
(misalnya alat 
produksi 
perikanan  
tangkap, 
tambak, lahan 
dan asset 
berharga 
lainya) --Survei 

 Jenis pemilikan dan 
penguasaan (alat 
produksi dan properti 
lainnya) sumber 
dan cara 
perolehannya, kapan 
diperoleh (hubungkan 
dengan musim atau 
kondisi tertentu, 
termasuk kepemilikan 
rumah dan 
kondisinya) 

 Ketimpangan 
pemilikan/penguasaan 
antar kelompok 
masyarakat 
berdasarkan 
status/jenis pekerjaan

Data sekunder 
dari dinas  
perikanan: 
jumlah armada, 
alat tangkap dll 

3.4. Kondisi 
perumahan  Kebiasaan 

sarana/fasilitas MCK 
dan ketersediaan 
MCK

 Kebiasaan dan sarana 
pembuangan dan 
pengolahan sampah  

 Ketersediaan dan 
sumber air bersih

Wawancara 
terbuka dengan 
informan kunci 
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IV. Degradasi SDL dan Faktor-faktor yang berpengaruh  

Variabel Data Kualitatif Keterangan 

Stakeholders yang 
terlibat dalam 
pengelolan SDL 

Identifikasi  kelompok/lembaga yang 
terlibat dan bentuk keterlibatan masing-
masing 
Stakeholders yang dominan, bentuk 
dominasi dan faktor-faktor yang 
berpengaruh  

 Wawancara 
Terbuka dengan 
nelayan 

 FGD  kelompk 
nelayan 

Kerusakan SDL  Persepsi masyarakat tentang kondisi 
SDL:
Mangrove, padang lamun, terumbu 
karang dan ikan/biota lainnya).  
Deskripsi kondisi mangrove, padang 
lamun dan terumbu karang TK di sekitar 
desa (peta partisipatif

Faktor yg 
berpengaruh thd 
kerusakan SDL 

Internal:
 Praktek penggunaan alat tangkap 

(bom, sianida) 
 Penambangan karang dan 

penambangan pasir  
 Penebangan mangrove 

Eksternal:
Permintaan SDL : 

 Informasi mengenai: Pasar dan 
harga   – keuntungan ekonomi 
(supply – demand),  

 Peningkatan konsumsi ikan 
Pembangunan sarana/prasarana dan 
pemukiman 

Struktural:
Kebijakan dan program pengelolaan 
pesisir dan SDL 
Peraturan Pemerintah dan Perda, 
Peningkatan PAD 
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Variabel Data Kualitatif Keterangan 

Harapan dan 
Aspirasi
Masyarakat 
tentang 
pengelolaan SDL  

Pendapat dan keinginan masyarakat 
tentang pengelolaan SDL yang sesuai 
dengan karakteristik dan budaya 
masyarakat lokal 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat 

 FGD Kelompok 
Nelayan

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh formal dan 
informal  

Harapan dan 
aspirasi 
masyarakat 
tentang 
program/kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Harapan dan aspirasi masyarakat tentang 
program/kegiatan pemberdayaan 
masyarakat (mis: MPA) 
untukmendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 

dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan 
 Peluang pasar  
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang  

dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan: 
pembiayaan, pendampingan, 
monitoring.  

Harapan dan 
aspirasi kelompok 
perempuan 
tentang 
pengelolaan SDL 

Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang pengelolaan SDL 
yang sesuai dengan kondisi dan 
karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi  

perempuan

 FGD Kelompok 
perempuan 

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh perempuan 

 Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat  (Mis: MPA) 
untuk mendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 
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Variabel Data Kualitatif Keterangan 

Harapan dan 
Aspirasi
Masyarakat 
tentang 
pengelolaan SDL  

Pendapat dan keinginan masyarakat 
tentang pengelolaan SDL yang sesuai 
dengan karakteristik dan budaya 
masyarakat lokal 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat 

 FGD Kelompok 
Nelayan

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh formal dan 
informal  

Harapan dan 
aspirasi 
masyarakat 
tentang 
program/kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Harapan dan aspirasi masyarakat tentang 
program/kegiatan pemberdayaan 
masyarakat (mis: MPA) 
untukmendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 

dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan 
 Peluang pasar  
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang  

dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan: 
pembiayaan, pendampingan, 
monitoring.  

Harapan dan 
aspirasi kelompok 
perempuan 
tentang 
pengelolaan SDL 

Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang pengelolaan SDL 
yang sesuai dengan kondisi dan 
karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi  

perempuan

 FGD Kelompok 
perempuan 

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh perempuan 

 Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat  (Mis: MPA) 
untuk mendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 
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dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan 
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang  

dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan: 
pembiayaan, pendampingan, 
monitoring  
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Variabel Data Kualitatif Keterangan 

Harapan dan 
Aspirasi
Masyarakat 
tentang 
pengelolaan SDL  

Pendapat dan keinginan masyarakat 
tentang pengelolaan SDL yang sesuai 
dengan karakteristik dan budaya 
masyarakat lokal 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat 

 FGD Kelompok 
Nelayan

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh formal dan 
informal  

Harapan dan 
aspirasi 
masyarakat 
tentang 
program/kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Harapan dan aspirasi masyarakat tentang 
program/kegiatan pemberdayaan 
masyarakat (mis: MPA) 
untukmendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 

dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan 
 Peluang pasar  
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang  

dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan: 
pembiayaan, pendampingan, 
monitoring.  

Harapan dan 
aspirasi kelompok 
perempuan 
tentang 
pengelolaan SDL 

Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang pengelolaan SDL 
yang sesuai dengan kondisi dan 
karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi  

perempuan

 FGD Kelompok 
perempuan 

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh perempuan 

 Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat  (Mis: MPA) 
untuk mendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 
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Lampiran 7 
PEDOMAN WAWANCARA 

PERSIAPAN SURVEI DI LOKASI 

Tujuan  

1. Memperkenalkan anggota tim penelitian dan meminta ijin untuk melakukan 
penelitian 

2. Menerangkan maksud dan tujuan kegiatan penelitian dan pelaksanaannya: 
o Gambaran umum/garis besar kegiatan penelitian (Tujuan dan sasaran) 
o Teknis pelaksanaan kegiatan: 

 Penjelasan bahwa kegiatan ini akan melibatkan masyarakat desa, 
baik sebagai pewawancara maupun sebagai responden 

 Penjelasan tentang waktu dan lama penelitian 

o Mendapatkan informasi tentang warga desa yang dapat membantu kegiatan 
penelitian: 
 Sebagai pewawancara  
 Sebagai pemandu lokal 

o Mengidentifikasi, tokoh masayarakat/pemangku kepentingan perlu 
diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi sosial-
ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penelitan. 

o Mengidentifikasi stakeholders/pemangku kepentingan, seperti: nelayan, 
pengumpul dan pedagang hasil laut, pelaku pariwisata.  

3. Mengumpulkan informasi dan data awal yang diperlukan untuk penelitian.  
o Data penduduk: jumlah dan penyebaran penduduk berdasarkan pekerjaan, 

pola pemukiman.  
o Potensi  sumber daya laut SDL dan permasalahannya 
o Program pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemanfaatan dan 

pelestarian SDL yang pernah ada di desa, dari: pemerintah, LSM ataupun 
swasta.  

Narasumber:

 Kepala desa, aparat yang mewakili 
 RW, RT 
 Pemimpin non-formal (tokah masyarakat, tokoh agama). 
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Variabel Data Kualitatif Keterangan 

Harapan dan 
Aspirasi
Masyarakat 
tentang 
pengelolaan SDL  

Pendapat dan keinginan masyarakat 
tentang pengelolaan SDL yang sesuai 
dengan karakteristik dan budaya 
masyarakat lokal 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat 

 FGD Kelompok 
Nelayan

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh formal dan 
informal  

Harapan dan 
aspirasi 
masyarakat 
tentang 
program/kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Harapan dan aspirasi masyarakat tentang 
program/kegiatan pemberdayaan 
masyarakat (mis: MPA) 
untukmendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 

dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan 
 Peluang pasar  
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang  

dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan: 
pembiayaan, pendampingan, 
monitoring.  

Harapan dan 
aspirasi kelompok 
perempuan 
tentang 
pengelolaan SDL 

Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang pengelolaan SDL 
yang sesuai dengan kondisi dan 
karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi  

perempuan

 FGD Kelompok 
perempuan 

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh perempuan 

 Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat  (Mis: MPA) 
untuk mendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 



L‐ 66 

dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan 
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang  

dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan: 
pembiayaan, pendampingan, 
monitoring  

Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 65

Variabel Data Kualitatif Keterangan 

Harapan dan 
Aspirasi
Masyarakat 
tentang 
pengelolaan SDL  

Pendapat dan keinginan masyarakat 
tentang pengelolaan SDL yang sesuai 
dengan karakteristik dan budaya 
masyarakat lokal 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat 

 FGD Kelompok 
Nelayan

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh formal dan 
informal  

Harapan dan 
aspirasi 
masyarakat 
tentang 
program/kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Harapan dan aspirasi masyarakat tentang 
program/kegiatan pemberdayaan 
masyarakat (mis: MPA) 
untukmendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 

dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan 
 Peluang pasar  
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang  

dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan: 
pembiayaan, pendampingan, 
monitoring.  

Harapan dan 
aspirasi kelompok 
perempuan 
tentang 
pengelolaan SDL 

Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang pengelolaan SDL 
yang sesuai dengan kondisi dan 
karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses 

pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung 

pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi  

perempuan

 FGD Kelompok 
perempuan 

 Wawancara
terbuka dengan 
tokoh perempuan 

 Pandangan dan keinginan kelompok 
perempuan tentang kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat  (Mis: MPA) 
untuk mendukung pengelolaan SDL: 
 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang 
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Lampiran 7 
PEDOMAN WAWANCARA 

PERSIAPAN SURVEI DI LOKASI 

Tujuan  

1. Memperkenalkan anggota tim penelitian dan meminta ijin untuk melakukan 
penelitian 

2. Menerangkan maksud dan tujuan kegiatan penelitian dan pelaksanaannya: 
o Gambaran umum/garis besar kegiatan penelitian (Tujuan dan sasaran) 
o Teknis pelaksanaan kegiatan: 

 Penjelasan bahwa kegiatan ini akan melibatkan masyarakat desa, 
baik sebagai pewawancara maupun sebagai responden 

 Penjelasan tentang waktu dan lama penelitian 

o Mendapatkan informasi tentang warga desa yang dapat membantu kegiatan 
penelitian: 
 Sebagai pewawancara  
 Sebagai pemandu lokal 

o Mengidentifikasi, tokoh masayarakat/pemangku kepentingan perlu 
diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi sosial-
ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penelitan. 

o Mengidentifikasi stakeholders/pemangku kepentingan, seperti: nelayan, 
pengumpul dan pedagang hasil laut, pelaku pariwisata.  

3. Mengumpulkan informasi dan data awal yang diperlukan untuk penelitian.  
o Data penduduk: jumlah dan penyebaran penduduk berdasarkan pekerjaan, 

pola pemukiman.  
o Potensi  sumber daya laut SDL dan permasalahannya 
o Program pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemanfaatan dan 

pelestarian SDL yang pernah ada di desa, dari: pemerintah, LSM ataupun 
swasta.  

Narasumber:

 Kepala desa, aparat yang mewakili 
 RW, RT 
 Pemimpin non-formal (tokah masyarakat, tokoh agama). 



L- 66 L‐ 68 

Lampiran 8 
PANDUAN  

Focus Group Discussion (FGD) I – Persiapan Survei Di Lokasi 

Tujuan: 

- Memahami isu-isu terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut dan darat (musim, 
wilayah tangkap, jenis SDL)  

- Memahami istilah/konteks lokal terkait dengan isu penelitian (misalnya bahasa lokal 
untuk jenis SDL/biota tertentu) 

- Mendapatkan informasi tentang: 
 Satuan/ukuran yang digunakan dalam mengukur hasil sumber daya 

laut dan sumber daya darat (pertanian, perkebunan). 
 Harga sembako dan hasil SDL dan SDA menurut jenis 
 Upah tenaga kerja secara umum 

 Peserta: 
- Jumlah kurang lebih 10 orang
- Peserta terdiri dari:

 Wakil dari nelayan (mewakili semua karakteristik nelayan yang 
berada di lokasi: menurut alat jenis armada dan alat tangkap, 
nelayan punggawa, nelayan sendiri, jenis biota yang 
dibudidayakan dll) 

 Wakil dari kelompok petani, terutama  jenis komoditas dominan 
di lokasi

 Wakil dari kelompok ibu-ibu dan remaja perempuan
 Pewawancara dan pemandu lokal

Fasilitator dan Notulen: Peneliti 

Bahan dan alat yang dibutuhkan:  Flipchart, pena/marker berwarna, block note, pena, 
alat perekam, kamera. 

Tugas Fasilitator:   

- Menginformasikan tata cara  jalannya  diskusi (bicara secara bergantian)     
- Mengatur jalannya diskusi agar semua peserta mendapat kesempatan untuk bicara 

(menghindari peserta yang cenderung “dominan“, sebaliknya mendorong peserta 
‘pasif” untuk berbicara). 

- Memperkenalkan diri dan tim peneliti serta masing-masing peserta 
- Menginformasikan kepada peserta tentang: 

o Kegiatan penelitian secara umum 
o Tujuan diskusi 
o Hasil diskusi akan direkam dan bersifat rahasia serta hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian.  
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- Memandu jalannya diskusi untuk mendapatkan informasi tentang (topik diskusi): 
o Keberadaan dan kondisi sumber daya laut yang ada di sekitar desa 

(terumbu karang, mangrove dan lamun) dan pemanfaatannya. 

o  Istilah lokal yang biasanya digunakan masyarakat untuk  jenis dan 
satuan ukur sumber daya laut/biota 

o Kegiatan masyarakat di bidang kenelayanan  tangkap dan budidaya :  
 Penentuan musim gelombang (tenang/puncak, pancaroba dan 

kuat/paceklik),  
 Wilayah tangkap, Alat dan armada tangkap,  
 Sistim melaut (harian, mingguan) dan Biaya/ongkosnya dan 

sistim kerja/bagi hasil dalam penangkapan ikan 
 Harga ikan dan biota lain menurut jenis yg banyak 

diproduksi/konsumsi atau nilai ekonomis tinggi. 
 Ukuran satuan yang biasanya dipakai dalam menghitung hasil 

tangkap (kg, ekor, ikat, keranjang). 
 Jenis komoditas biota atau SDL yang dibudidayakan.   

o Kegiatan masyarakat di bidang pertanian (tanaman pangan dan tanaman 
keras) 
 Jenis hasil produksi pertanian (padi, kacang2an, sayuran, kelapa, 

cengkih, pala dll) 
 Masa panen, perhitungan hasil panen per jenis komoditi yang 

ditanam 
 Penggunaan hasil panen: dijual, dikonsumsi 
 Keterlibatan anggot  a keluarga dalam kegiatan pertanian (kepala 

keluarga, ibu-ibu, dan anak), pekerja keluarga 

o Informasi umum tentang kehidupan sehari-hari  
 Harga kebutuhan sehari-hari/sembako (beras, gula, rokok dll) dan 

BBM 
 Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan sehari-hari secara 

umum (konsumsi beras, gula dalam keluarga).  
 Upah tenaga kerja setempat (ABK, buruh harian dll). 
 Kebiasaan dalam melakukan kegiatan sosial - kemasyarakatan 

seperti upacara adat, pesta, peringatan hari besar 
nasional/lokal/keagamaan  

- Menutup diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
- Merangkum dan membuat point-point hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam 

catatan harian lapangan (Field Note).

Catatan: 
Sebelum mulai diskusi fasilitator dengan dibantu notulen: 

 Mengatur posisi duduk peserta sedemikian rupa agar fasilitator dapat 
mengamati ekspresi semua peserta dan proses diskusi dapat direkam dengan 
baik.

 Memastikan bahwa alat perekam berfungsi dengan baik. 
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Lampiran 8 
PANDUAN  

Focus Group Discussion (FGD) I – Persiapan Survei Di Lokasi 

Tujuan: 

- Memahami isu-isu terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut dan darat (musim, 
wilayah tangkap, jenis SDL)  

- Memahami istilah/konteks lokal terkait dengan isu penelitian (misalnya bahasa lokal 
untuk jenis SDL/biota tertentu) 

- Mendapatkan informasi tentang: 
 Satuan/ukuran yang digunakan dalam mengukur hasil sumber daya 

laut dan sumber daya darat (pertanian, perkebunan). 
 Harga sembako dan hasil SDL dan SDA menurut jenis 
 Upah tenaga kerja secara umum 

 Peserta: 
- Jumlah kurang lebih 10 orang
- Peserta terdiri dari:

 Wakil dari nelayan (mewakili semua karakteristik nelayan yang 
berada di lokasi: menurut alat jenis armada dan alat tangkap, 
nelayan punggawa, nelayan sendiri, jenis biota yang 
dibudidayakan dll) 

 Wakil dari kelompok petani, terutama  jenis komoditas dominan 
di lokasi

 Wakil dari kelompok ibu-ibu dan remaja perempuan
 Pewawancara dan pemandu lokal

Fasilitator dan Notulen: Peneliti 

Bahan dan alat yang dibutuhkan:  Flipchart, pena/marker berwarna, block note, pena, 
alat perekam, kamera. 

Tugas Fasilitator:   

- Menginformasikan tata cara  jalannya  diskusi (bicara secara bergantian)     
- Mengatur jalannya diskusi agar semua peserta mendapat kesempatan untuk bicara 

(menghindari peserta yang cenderung “dominan“, sebaliknya mendorong peserta 
‘pasif” untuk berbicara). 

- Memperkenalkan diri dan tim peneliti serta masing-masing peserta 
- Menginformasikan kepada peserta tentang: 

o Kegiatan penelitian secara umum 
o Tujuan diskusi 
o Hasil diskusi akan direkam dan bersifat rahasia serta hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian.  
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- Memandu jalannya diskusi untuk mendapatkan informasi tentang (topik diskusi): 
o Keberadaan dan kondisi sumber daya laut yang ada di sekitar desa 

(terumbu karang, mangrove dan lamun) dan pemanfaatannya. 

o  Istilah lokal yang biasanya digunakan masyarakat untuk  jenis dan 
satuan ukur sumber daya laut/biota 

o Kegiatan masyarakat di bidang kenelayanan  tangkap dan budidaya :  
 Penentuan musim gelombang (tenang/puncak, pancaroba dan 

kuat/paceklik),  
 Wilayah tangkap, Alat dan armada tangkap,  
 Sistim melaut (harian, mingguan) dan Biaya/ongkosnya dan 

sistim kerja/bagi hasil dalam penangkapan ikan 
 Harga ikan dan biota lain menurut jenis yg banyak 

diproduksi/konsumsi atau nilai ekonomis tinggi. 
 Ukuran satuan yang biasanya dipakai dalam menghitung hasil 

tangkap (kg, ekor, ikat, keranjang). 
 Jenis komoditas biota atau SDL yang dibudidayakan.   

o Kegiatan masyarakat di bidang pertanian (tanaman pangan dan tanaman 
keras) 
 Jenis hasil produksi pertanian (padi, kacang2an, sayuran, kelapa, 

cengkih, pala dll) 
 Masa panen, perhitungan hasil panen per jenis komoditi yang 

ditanam 
 Penggunaan hasil panen: dijual, dikonsumsi 
 Keterlibatan anggot  a keluarga dalam kegiatan pertanian (kepala 

keluarga, ibu-ibu, dan anak), pekerja keluarga 

o Informasi umum tentang kehidupan sehari-hari  
 Harga kebutuhan sehari-hari/sembako (beras, gula, rokok dll) dan 

BBM 
 Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan sehari-hari secara 

umum (konsumsi beras, gula dalam keluarga).  
 Upah tenaga kerja setempat (ABK, buruh harian dll). 
 Kebiasaan dalam melakukan kegiatan sosial - kemasyarakatan 

seperti upacara adat, pesta, peringatan hari besar 
nasional/lokal/keagamaan  

- Menutup diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
- Merangkum dan membuat point-point hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam 

catatan harian lapangan (Field Note).

Catatan: 
Sebelum mulai diskusi fasilitator dengan dibantu notulen: 

 Mengatur posisi duduk peserta sedemikian rupa agar fasilitator dapat 
mengamati ekspresi semua peserta dan proses diskusi dapat direkam dengan 
baik.

 Memastikan bahwa alat perekam berfungsi dengan baik. 
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Lampiran 9a 
PEDOMAN WAWANCARA 

Kegiatan Kenelayanan: Perikanan Tangkap 

Tujuan 

1. Mengidentifikasi dan menggali informasi tentang potensi dan kondisi sumber 
daya laut (SDL): mangrove, padang lamun dan terumbu karang dan 
pongelolaannya.  

2. Mendapatkan informasi dan memahami kehidupan dan kesejahteraan nelayan 
tangkap 

Narasumber:

 Nelayan menurut jenis alat tangkap (tradisional, modern); hasil tangkap (jenis 
biota) dan usaha melaut (nelayan usaha sendiri, nelayan kelompok). 

Variabel Informasi Lanjutan 

Wilayah tangkap  Wilayah tangkap dan perubahannya 
o Wilayah yg boleh tdk boleh dimanfaatkan  
o Wilayah tangkap dikaitkan dengan alat tangkap dan 

target 
o Wilayah tangkap dikaitkan dengan musim dan 

jadwal 
o Wilayah tangkap dan pelaku (pendatang, setempat, 

suku dll) di wilayah penangkapan
Pola melaut, 
armada dan alat 
tangkap yang 
digunakan 

 Pola melaut per musim, misal : pulang hari, mingguan, dll  
(kaitkan dengan: 
(g) status pekerjaan (nelayan sendiri/dengan ART, nelayan 

bagi hasil, nelayan buruh, ABK dll),  
(h)  Armada dan  alat tangkap 
(i) lokasi/wilayah  penangkapan, per musim.  

Hubungan kerja:  Bentuk/pola hubungan kerja. Misalnya :  hubungan kerja 
patron-client, primodial (etnis, kelompok/keluarga besar), 
formal dan lainnya.  

 Mekanisme hubungan kerja:  
o Siapa yang terlibat, siapa yang lebih dominan,  
o Bagaimana sistem bagi hasilnya dan perkembangannya  
o Faktor-faktor yang berpengaruh 
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Variabel Informasi Lanjutan 

Produksi (Hasil 
tangkap) 

 Gambaran produksi (hasil tangkap) menurut: 
 Armada dan jenis alat tangkap 
Jenis biota laut 
Musim

 Faktor yang mempengaruhi produksi (hasil tangkap): 
Internal: modal, jenis armada dan alat tangkap 
Eksternal: musim, persaingan dengan nelayan dari luar, 

degradasi SDL  
Biaya Produksi  Biaya produksi: 

o Biaya tetap: makanan/minuman, rokok, BBM, pelumas 
o Biaya tidak tetap: pemeliharaan kapal 
o Faktor yang mempengaruhi

Pemasaran   Rantai Pemasaran: 
o Langsung ke konsumen/pasar 
o Melalui pedagang pengumpulpedagang

besareksportir
 Jenis komoditi yang dipasarkan: 

o Ikan segar, beku 
o Ikan hidup 
o Olahan  (ikan asin, asap) 

 Harga komoditi: fluktuasi harga, sistem penetaan harga (sesuai 
harga pasar, ditentukan oleh pengumpul) 

 Kendala yang dihadapi dalam pemasaran
Pendapatan
nelayan 

 Pendapatan kotor dan pendapatan bersih 
 Pendapatan menurut: 

o Musim,  
o Jenis armada dan alat tangkap 
o Jenis biota laut 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan
Degradasi sumber 
daya laut 
(Mangrove, 
Padang Lamun 
dan Terumbu 
Karang) 

Persepsi tentang kondisi SDL (mangrove, padang lamun, terumbu 
karang dan ikan/biota lainnya) dan perkembangannya  
 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDL 

(Ma ngrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang): 
o Siapa yang terlibat, siapa yang dominan 
o Bentuk keterlibatan 
o Faktor-faktor yang berpengaruh  

 Faktor yang berpengaruh terhadap degradasi SDL: 
o Internal: Praktek penggunaan alat tangkap (bom, 

sianida), penambangan karang dan penambangan pasir 
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Variabel Informasi Lanjutan 

o Eskternal
Permintaan SDL (peningkatan konsumsi ikan), pasar 
dan harga   – keuntungan ekonomi (supply – demand),
perkembangan sarana/fasilitas, seperti transportasi 

o Struktural:
Kebijakan dan program pengelolaan pesisir dan SDL 
Peraturan Pemerintah dan Perda, Peningkatan PAD 
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Lampiran 9a 
PEDOMAN WAWANCARA 

Kegiatan Kenelayanan: Perikanan Tangkap 

Tujuan 

1. Mengidentifikasi dan menggali informasi tentang potensi dan kondisi sumber 
daya laut (SDL): mangrove, padang lamun dan terumbu karang dan 
pongelolaannya.  

2. Mendapatkan informasi dan memahami kehidupan dan kesejahteraan nelayan 
tangkap 

Narasumber:

 Nelayan menurut jenis alat tangkap (tradisional, modern); hasil tangkap (jenis 
biota) dan usaha melaut (nelayan usaha sendiri, nelayan kelompok). 

Variabel Informasi Lanjutan 

Wilayah tangkap  Wilayah tangkap dan perubahannya 
o Wilayah yg boleh tdk boleh dimanfaatkan  
o Wilayah tangkap dikaitkan dengan alat tangkap dan 

target 
o Wilayah tangkap dikaitkan dengan musim dan 

jadwal 
o Wilayah tangkap dan pelaku (pendatang, setempat, 

suku dll) di wilayah penangkapan
Pola melaut, 
armada dan alat 
tangkap yang 
digunakan 

 Pola melaut per musim, misal : pulang hari, mingguan, dll  
(kaitkan dengan: 
(g) status pekerjaan (nelayan sendiri/dengan ART, nelayan 

bagi hasil, nelayan buruh, ABK dll),  
(h)  Armada dan  alat tangkap 
(i) lokasi/wilayah  penangkapan, per musim.  

Hubungan kerja:  Bentuk/pola hubungan kerja. Misalnya :  hubungan kerja 
patron-client, primodial (etnis, kelompok/keluarga besar), 
formal dan lainnya.  

 Mekanisme hubungan kerja:  
o Siapa yang terlibat, siapa yang lebih dominan,  
o Bagaimana sistem bagi hasilnya dan perkembangannya  
o Faktor-faktor yang berpengaruh 
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Variabel Informasi Lanjutan 

Produksi (Hasil 
tangkap) 

 Gambaran produksi (hasil tangkap) menurut: 
 Armada dan jenis alat tangkap 
Jenis biota laut 
Musim

 Faktor yang mempengaruhi produksi (hasil tangkap): 
Internal: modal, jenis armada dan alat tangkap 
Eksternal: musim, persaingan dengan nelayan dari luar, 

degradasi SDL  
Biaya Produksi  Biaya produksi: 

o Biaya tetap: makanan/minuman, rokok, BBM, pelumas 
o Biaya tidak tetap: pemeliharaan kapal 
o Faktor yang mempengaruhi

Pemasaran   Rantai Pemasaran: 
o Langsung ke konsumen/pasar 
o Melalui pedagang pengumpulpedagang

besareksportir
 Jenis komoditi yang dipasarkan: 

o Ikan segar, beku 
o Ikan hidup 
o Olahan  (ikan asin, asap) 

 Harga komoditi: fluktuasi harga, sistem penetaan harga (sesuai 
harga pasar, ditentukan oleh pengumpul) 

 Kendala yang dihadapi dalam pemasaran
Pendapatan
nelayan 

 Pendapatan kotor dan pendapatan bersih 
 Pendapatan menurut: 

o Musim,  
o Jenis armada dan alat tangkap 
o Jenis biota laut 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan
Degradasi sumber 
daya laut 
(Mangrove, 
Padang Lamun 
dan Terumbu 
Karang) 

Persepsi tentang kondisi SDL (mangrove, padang lamun, terumbu 
karang dan ikan/biota lainnya) dan perkembangannya  
 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDL 

(Ma ngrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang): 
o Siapa yang terlibat, siapa yang dominan 
o Bentuk keterlibatan 
o Faktor-faktor yang berpengaruh  

 Faktor yang berpengaruh terhadap degradasi SDL: 
o Internal: Praktek penggunaan alat tangkap (bom, 

sianida), penambangan karang dan penambangan pasir 
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Variabel Informasi Lanjutan 

o Eskternal
Permintaan SDL (peningkatan konsumsi ikan), pasar 
dan harga   – keuntungan ekonomi (supply – demand),
perkembangan sarana/fasilitas, seperti transportasi 

o Struktural:
Kebijakan dan program pengelolaan pesisir dan SDL 
Peraturan Pemerintah dan Perda, Peningkatan PAD 
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Lampiran 9b 
PEDOMAN WAWANCARA 

Kegiatan Kenelayanan: Perikanan Budidaya 

Tujuan 

1. Mengidentifikasi dan memahami potensi kegiatan budidaya laut, darat yang 
potensial untuk dikembangkan.   

2. Memahami kondisi sumber daya manusia (ketrampilan yang bisa 
dikembangakan) untuk kegiatan budidaya 

3. Mendapatkan gambaran dan memahami tentang kehidupan dan kesejahteraan 
nelayan budidaya 

Narasumber:

 Nelayan budidaya (jenis kegiatan budidaya yang dominan di lokasi)  

Variabel Informasi Lanjutan 

Potensi sumber 
daya alam  

 Identifikasi jenis potensi sumber daya alam yang bisa 
dikembangkan 

Potensi sumber 
daya manusia 

 Identifikasi potensi sumber daya manusia (SDM dan 
ketrampilan yang dimiliki) 

 Pelatihan yang pernah ada 
 Kegiatan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat secara 

turun temurun. 
Program dan 
kegiatan budidaya 
yang pernah ada 

 Jenis kegiatan budidaya 
 Usaha sendiri (mandiri) dari masyarakat 
 Program dari: pemerintah, swasta, LSM: 

o Jenis Kegiatan 
o Bantuan  

Produksi 
(budidaya)  Gambaran produksi (perkembangannya) menurut: 

o Jenis komoditi yang dibudidayakan 
o Musim

 Faktor yang mempengaruhi produksi (hasil tangkap): 
o Internal: modal, ketrampilan 
o Eksternal: musim, degradasi lingkungan, hama, 

pemasaran/permintaan pasar 
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Variabel Informasi Lanjutan 

Biaya Produksi  Biaya produksi: 
o Biaya tetap: pakan, obat2an, ongkos produksi lainnya 

(BBM untuk tambak) biaya pemeliharaan dan 
keamanan.  

o Biaya tidak tetap: bahan/alat,  lahan, biaya pembuatan 
tambak. 

o Faktor yang mempengaruhi besarnya biaya produksi 
Pemasaran   Rantai Pemasaran: 

o Langsung ke konsumen/pasar 
o Melalui pedagang pengumpulpedagang 

besareksportir 
 Jenis komoditi yang dipasarkan: 
 Harga komoditi: fluktuasi harga, sistem penetaan harga 

(sesuai harga pasar, ditentukan oleh pengumpul) 
 Kendala yang dihadapi dalam pemasaran

Pendapatan
nelayan budidaya 

 Pendapatan kotor dan pendapatan bersih 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 
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Lampiran 9b 
PEDOMAN WAWANCARA 

Kegiatan Kenelayanan: Perikanan Budidaya 

Tujuan 

1. Mengidentifikasi dan memahami potensi kegiatan budidaya laut, darat yang 
potensial untuk dikembangkan.   

2. Memahami kondisi sumber daya manusia (ketrampilan yang bisa 
dikembangakan) untuk kegiatan budidaya 

3. Mendapatkan gambaran dan memahami tentang kehidupan dan kesejahteraan 
nelayan budidaya 

Narasumber:

 Nelayan budidaya (jenis kegiatan budidaya yang dominan di lokasi)  

Variabel Informasi Lanjutan 

Potensi sumber 
daya alam  

 Identifikasi jenis potensi sumber daya alam yang bisa 
dikembangkan 

Potensi sumber 
daya manusia 

 Identifikasi potensi sumber daya manusia (SDM dan 
ketrampilan yang dimiliki) 

 Pelatihan yang pernah ada 
 Kegiatan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat secara 

turun temurun. 
Program dan 
kegiatan budidaya 
yang pernah ada 

 Jenis kegiatan budidaya 
 Usaha sendiri (mandiri) dari masyarakat 
 Program dari: pemerintah, swasta, LSM: 

o Jenis Kegiatan 
o Bantuan  

Produksi 
(budidaya)  Gambaran produksi (perkembangannya) menurut: 

o Jenis komoditi yang dibudidayakan 
o Musim

 Faktor yang mempengaruhi produksi (hasil tangkap): 
o Internal: modal, ketrampilan 
o Eksternal: musim, degradasi lingkungan, hama, 

pemasaran/permintaan pasar 
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Variabel Informasi Lanjutan 

Biaya Produksi  Biaya produksi: 
o Biaya tetap: pakan, obat2an, ongkos produksi lainnya 

(BBM untuk tambak) biaya pemeliharaan dan 
keamanan.  

o Biaya tidak tetap: bahan/alat,  lahan, biaya pembuatan 
tambak. 

o Faktor yang mempengaruhi besarnya biaya produksi 
Pemasaran   Rantai Pemasaran: 

o Langsung ke konsumen/pasar 
o Melalui pedagang pengumpulpedagang 

besareksportir 
 Jenis komoditi yang dipasarkan: 
 Harga komoditi: fluktuasi harga, sistem penetaan harga 

(sesuai harga pasar, ditentukan oleh pengumpul) 
 Kendala yang dihadapi dalam pemasaran

Pendapatan
nelayan budidaya 

 Pendapatan kotor dan pendapatan bersih 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 
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Lampiran 9c 
PEDOMAN WAWANCARA 

Pedagang Pengumpul Hasil Laut 

Tujuan 

Mendapatkan gambaran tentang hasil produksi jenis-jenis SDL (ikan dan biota lainnya) 
yang dominan dan bernilai ekonomi tinggi.  

Narasumber:

 Pedagang Pengumpul Hasil Laut di lokasi  

Variabel Informasi Lanjutan 

Jenis SDL  Jenis SDL yang dominan dan bernilai ekonomi tinggi 
 Perkembangan ketersediaan SDL 

o Jenis-jenis ikan/biota yang masih tersedia 
o Jenis-jenis biota yang mulai berkurang 

Produksi SDL    Perkembangan produksi SDL menurut jenis dan musim 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi:  

o Musim,  
o Perkembangan armada dan alat tangkap, 
o Ketersediaan biota di alam (stock) 

Pemasaran SDL   Rantai pemasaran 
 Harga:  

o Perkembangan harga  
o Mekanisme penentuan harga  

 Jenis komoditas yang dipasarkan: ikan hidup, ikan segar dan 
olahan  
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Lampiran 9d 
PEDOMAN WAWANCARA: 
Kelengkapan Data Sekunder  

Tentang Gambaran Umum Desa/Kelurahan Lokasi Penelitian 

Tujuan: 
Melengkapi data sekunder yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan menggali 
informasi lanjutan tentang: 

 Kondisi fisik dan geografis desa lokasi penelitian (potensi sumber daya alam dan 
laut,  sarana dan prasarana sosial-ekonomi aksesibilitas)  

 Karakteristik demografi penduduk dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 

Narasumber:

 Pemimpim formal (Kepala desa, aparat desa, ketua RW, RT) 

Variabel Informasi Lanjutan 

Sejarah Desa Sejarah perkembangan desa, adat-istiadat, kearifan lokal 
Kondisi Geografis  Lokasi (dari pusat pemerintahan: kecamatan, kabupaten, 

propinsi an pusat kegiatan ekonomi dll)  
 Wilayah, topografi  
 Iklim dan musim 
 Aksesibilitasnya (jalan darat, laut dan moda angkutan yang 

ada) 
 Pengaruh musim terhadap kehidupan masyarakat 

Kondisi Sumber 
Daya Alam: 
Potensi dan 
Pengelolaannya 

Potensi SDL (terumbu karng, mangrove, lamun dan biota yg 
menonjol) 
Potensi SDA (hutan, perkebunan, pertanian, perikanan darat) 
Potensi wisata alam 
  Jenis/bentuk pengelolaan dan aturan formal dan non-formal  
Wilayah penangkapan dan perubahannya  

Sarana dan 
prasarana 

 Sarana pendidikan (sekolah, lembaga non-formal, Kesehatan 
(Puskesmas, dokter, mantri, pengobatan tradisional) 

 Sarana ekonomi(pasar, warung sembako, dermaga, tempat 
pelelangan ikan) 

 Sarana transportasi dan komunikasi (telepon, surat kabar, 
TV, radio 

 Akses penduduk terhadap sarana-prasarana dan 
pemanfaatannya 
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Lampiran 9c 
PEDOMAN WAWANCARA 

Pedagang Pengumpul Hasil Laut 

Tujuan 

Mendapatkan gambaran tentang hasil produksi jenis-jenis SDL (ikan dan biota lainnya) 
yang dominan dan bernilai ekonomi tinggi.  

Narasumber:

 Pedagang Pengumpul Hasil Laut di lokasi  

Variabel Informasi Lanjutan 

Jenis SDL  Jenis SDL yang dominan dan bernilai ekonomi tinggi 
 Perkembangan ketersediaan SDL 

o Jenis-jenis ikan/biota yang masih tersedia 
o Jenis-jenis biota yang mulai berkurang 

Produksi SDL    Perkembangan produksi SDL menurut jenis dan musim 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi:  

o Musim,  
o Perkembangan armada dan alat tangkap, 
o Ketersediaan biota di alam (stock) 

Pemasaran SDL   Rantai pemasaran 
 Harga:  

o Perkembangan harga  
o Mekanisme penentuan harga  

 Jenis komoditas yang dipasarkan: ikan hidup, ikan segar dan 
olahan  
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Lampiran 9d 
PEDOMAN WAWANCARA: 
Kelengkapan Data Sekunder  

Tentang Gambaran Umum Desa/Kelurahan Lokasi Penelitian 

Tujuan: 
Melengkapi data sekunder yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan menggali 
informasi lanjutan tentang: 

 Kondisi fisik dan geografis desa lokasi penelitian (potensi sumber daya alam dan 
laut,  sarana dan prasarana sosial-ekonomi aksesibilitas)  

 Karakteristik demografi penduduk dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 

Narasumber:

 Pemimpim formal (Kepala desa, aparat desa, ketua RW, RT) 

Variabel Informasi Lanjutan 

Sejarah Desa Sejarah perkembangan desa, adat-istiadat, kearifan lokal 
Kondisi Geografis  Lokasi (dari pusat pemerintahan: kecamatan, kabupaten, 

propinsi an pusat kegiatan ekonomi dll)  
 Wilayah, topografi  
 Iklim dan musim 
 Aksesibilitasnya (jalan darat, laut dan moda angkutan yang 

ada) 
 Pengaruh musim terhadap kehidupan masyarakat 

Kondisi Sumber 
Daya Alam: 
Potensi dan 
Pengelolaannya 

Potensi SDL (terumbu karng, mangrove, lamun dan biota yg 
menonjol) 
Potensi SDA (hutan, perkebunan, pertanian, perikanan darat) 
Potensi wisata alam 
  Jenis/bentuk pengelolaan dan aturan formal dan non-formal  
Wilayah penangkapan dan perubahannya  

Sarana dan 
prasarana 

 Sarana pendidikan (sekolah, lembaga non-formal, Kesehatan 
(Puskesmas, dokter, mantri, pengobatan tradisional) 

 Sarana ekonomi(pasar, warung sembako, dermaga, tempat 
pelelangan ikan) 

 Sarana transportasi dan komunikasi (telepon, surat kabar, 
TV, radio 

 Akses penduduk terhadap sarana-prasarana dan 
pemanfaatannya 
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Variabel Informasi Lanjutan 

Kondisi 
Perumahan dan 
sanitasi
lingkungan 

 Pola pemukiman 

 Kebiasaan sarana/fasilitas MCK dan ketersediaan MCK 

 Kebiasaan dan sarana pembuangan dan pengolahan sampah 
rumah tangga 

 Ketersediaan dan sumber air bersih
Jumlah dan 
perkembangnnya .  Penduduk menurut suku/etnis, pendatang vs asli - kelompok 

mana yang dominan 

 Pola pemukiman penduduk dikaitkan dengan sejarah (apakah 
ada pengelompokkan menurut suku/etnis, pendatang-
penduduk asli) 

 Perkembangan penduduk yang signifikan (karena pengaruh 
migrasi atau pertumbuhan alami) dan  faktor-faktor yang 
berpengaruh 

Kualitas 
penduduk  
- Pendidikan 

dan
ketrampilan 

 Motivasi orang tua dan anak untuk sekolah dan faktor yang 
berpengaruh (misal karena sarana-prasarana dan akses 
terhadap sekolah terbatas; , karena faktor kegiatan 
kenelayanan yang lebih menguntungkan secara ekonomi, dll) 

 Ketrampilan masyarakat dalam konteks pemanfaatan sumber 
daya lokal (SDA, SDL dan sumber ekonomi lainnya) 

 Alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan ketrampilan 
antar kelompok masyarakat (internal/eksternal) dan antar 
generasi serta dampaknya bagi kelangsungan sumber daya 
alam (laut dan darat) di daerah tersebut (contoh : pelestarian 
mangrove, ketrampilan membuat bom, membuat racun, dsb) 

- Kesehatan  Kondisi kesehatan masyarakat/penduduk:  pola penyakit  
 Pola penyakit dan kematian:  faktor penyebab dan cara 

mengatasinya (kaitkan dengan kondisi perumahan dan 
sanitasi lingkungan) 

 Penyakit, resiko cidera atau cacat yang diakibatkan karena 
aktivitas pemanfaatan sumber daya laut (contoh: gangguan 
pendengaran bagi penyelam mutiara, tangan hancur karena 
bom, keracunan sianida, dsb) dan cara mengatasinya 
(tanggung jawab punggawa bila hal tersebut terjadi) 

 Upaya pencarian pengobatan dan alasannya
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Variabel Informasi Lanjutan 

Pekerjaan 
Penduduk 

 Pekerjaan utama dan tambahan yang biasa dilakukan 

 Diversifikasi pekerjaan dilihat per musim/iklim dan jenis 
pekerjaan 

 Pembagian pekerjaan dalam RT  (menurut jenis kelamin) 

 Alternatif usaha di luar kegiatan kenelayanan yang 
pernah/sedang dan potensial untuk dilakukan (jenis, 
peluang dan kendala) seperti : kondisi SDM – ketrampilan, 
teknologi, SDL, informasi pasar, transportasi.  
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Variabel Informasi Lanjutan 

Kondisi 
Perumahan dan 
sanitasi
lingkungan 

 Pola pemukiman 

 Kebiasaan sarana/fasilitas MCK dan ketersediaan MCK 

 Kebiasaan dan sarana pembuangan dan pengolahan sampah 
rumah tangga 

 Ketersediaan dan sumber air bersih
Jumlah dan 
perkembangnnya .  Penduduk menurut suku/etnis, pendatang vs asli - kelompok 

mana yang dominan 

 Pola pemukiman penduduk dikaitkan dengan sejarah (apakah 
ada pengelompokkan menurut suku/etnis, pendatang-
penduduk asli) 

 Perkembangan penduduk yang signifikan (karena pengaruh 
migrasi atau pertumbuhan alami) dan  faktor-faktor yang 
berpengaruh 

Kualitas 
penduduk  
- Pendidikan 

dan
ketrampilan 

 Motivasi orang tua dan anak untuk sekolah dan faktor yang 
berpengaruh (misal karena sarana-prasarana dan akses 
terhadap sekolah terbatas; , karena faktor kegiatan 
kenelayanan yang lebih menguntungkan secara ekonomi, dll) 

 Ketrampilan masyarakat dalam konteks pemanfaatan sumber 
daya lokal (SDA, SDL dan sumber ekonomi lainnya) 

 Alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan ketrampilan 
antar kelompok masyarakat (internal/eksternal) dan antar 
generasi serta dampaknya bagi kelangsungan sumber daya 
alam (laut dan darat) di daerah tersebut (contoh : pelestarian 
mangrove, ketrampilan membuat bom, membuat racun, dsb) 

- Kesehatan  Kondisi kesehatan masyarakat/penduduk:  pola penyakit  
 Pola penyakit dan kematian:  faktor penyebab dan cara 

mengatasinya (kaitkan dengan kondisi perumahan dan 
sanitasi lingkungan) 

 Penyakit, resiko cidera atau cacat yang diakibatkan karena 
aktivitas pemanfaatan sumber daya laut (contoh: gangguan 
pendengaran bagi penyelam mutiara, tangan hancur karena 
bom, keracunan sianida, dsb) dan cara mengatasinya 
(tanggung jawab punggawa bila hal tersebut terjadi) 

 Upaya pencarian pengobatan dan alasannya
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Variabel Informasi Lanjutan 

Pekerjaan 
Penduduk 

 Pekerjaan utama dan tambahan yang biasa dilakukan 

 Diversifikasi pekerjaan dilihat per musim/iklim dan jenis 
pekerjaan 

 Pembagian pekerjaan dalam RT  (menurut jenis kelamin) 

 Alternatif usaha di luar kegiatan kenelayanan yang 
pernah/sedang dan potensial untuk dilakukan (jenis, 
peluang dan kendala) seperti : kondisi SDM – ketrampilan, 
teknologi, SDL, informasi pasar, transportasi.  
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Lampiran 10a 
PANDUAN  

Focus Group Discussion (FGD) II 
Kelompok Perempuan 

Tujuan 

- Memahami keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial-
kemasyarakatan

- Mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis keterlibatan perempuan dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut (SDL): mangrove, 
padang lamun dan terumbu karang. 

- Menggali aspirasi dan harapan  kelompok perempuan untuk meningkatkan 
keterlibatan mereka dalam pengelolaan (SDL): mangrove, padang lamun dan 
terumbu karang. 

Peserta 

- Jumlah  sekitar 10 peserta
- Peserta mewakili kelompok ibu-ibu dan remaja dari berbagai latar belakang ekonomi 

keluarga, umur dan kedudukan dalam masyarakat  

Fasilitator dan Notulen: 
Peneliti 

Bahan dan alat yang dibutuhkan: 
Flipchart, pena/marker berwarna, block note, pena, alat perekam, kamera. 

Tugas Fasilitator:   

- Menginformasikan tata cara  jalannya  diskusi (bicara secara bergantian)     
- Mengatur jalannya diskusi agar semua peserta mendapat kesempatan untuk bicara 

(menghindari peserta yang cenderung “dominan“, sebaliknya mendorong peserta 
‘pasif” untuk berbicara). 

- Memperkenalkan diri dan tim serta masing-masing peserta 
- Menginformasikan kepada peserta tentang: 

o Kegiatan penelitian secara umum 
o Tujuan diskusi 
o Hasil diskusi akan direkam dan bersifat rahasia serta hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian.  

- Memandu jalannya diskusi untuk mendapatkan informasi tentang (topik diskusi) 
untuk mendapatkan informasi tentang:    
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o Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial-
kemasyarakatan:  
 Peran dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi (perdagangan, 

industri rumah tangga, pertanian)  
 Peran dan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan dan 

keanggotaan kelembagaan yang ada di desa (PKK, Bamuskam, 
koperasi, kelompok tani dll).  

 Kebiasaan dalam pengeloaan ekonomi rumah tangga: 
pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari.  

o Keterlibatan dan peran perempuan dalam pengelolaan SDL . 
 Keterlibatan dalam pemanfaatan SDL: penangkapan, pengolahan 

dan pemasaran 
 Keterlibatan dalam upaya pelestarian SDL: misalnya memelihara 

kebersihan lingkungan pesisir/pantai (pengelolaan sampah rumah 
tangga), penanaman mangrove, pengawasan laut/hutan mangrove.  

o Pandangan dan keinginan kelompok perempuan tentang pengelolaan 
SDL yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi  perempuan 

o Pandangan dan keinginan kelompok perempuan tentang 
kegiatan/program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung 
pengelolaan SDL: 

 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan 
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang dapat mendukung 

pelaksanaan kegiatan.  
 Teknis pelaksanaan kegiatan: pembiyaan, pendampingan dan 

monitoring  

o Keinginan dan harapan perempuan dalam berpartisipasi melakukan 
pengeloaan SDL. 

- Menutup diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
- Merangkum dan membuat point-point hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam 

catatan harian lapangan (Field Note).

Catatan: Sebelum mulai diskusi fasilitator dengan dibantu notulen: 
 Mengatur posisi duduk peserta sedemikian rupa agar fasilitator dapat 

mengamati ekspresi semua peserta dan proses diskusi dapat direkam dengan 
baik.

 Memastikan bahwa alat perekam berfungsi dengan baik. 
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Lampiran 10a 
PANDUAN  

Focus Group Discussion (FGD) II 
Kelompok Perempuan 

Tujuan 

- Memahami keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial-
kemasyarakatan

- Mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis keterlibatan perempuan dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut (SDL): mangrove, 
padang lamun dan terumbu karang. 

- Menggali aspirasi dan harapan  kelompok perempuan untuk meningkatkan 
keterlibatan mereka dalam pengelolaan (SDL): mangrove, padang lamun dan 
terumbu karang. 

Peserta 

- Jumlah  sekitar 10 peserta
- Peserta mewakili kelompok ibu-ibu dan remaja dari berbagai latar belakang ekonomi 

keluarga, umur dan kedudukan dalam masyarakat  

Fasilitator dan Notulen: 
Peneliti 

Bahan dan alat yang dibutuhkan: 
Flipchart, pena/marker berwarna, block note, pena, alat perekam, kamera. 

Tugas Fasilitator:   

- Menginformasikan tata cara  jalannya  diskusi (bicara secara bergantian)     
- Mengatur jalannya diskusi agar semua peserta mendapat kesempatan untuk bicara 

(menghindari peserta yang cenderung “dominan“, sebaliknya mendorong peserta 
‘pasif” untuk berbicara). 

- Memperkenalkan diri dan tim serta masing-masing peserta 
- Menginformasikan kepada peserta tentang: 

o Kegiatan penelitian secara umum 
o Tujuan diskusi 
o Hasil diskusi akan direkam dan bersifat rahasia serta hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian.  

- Memandu jalannya diskusi untuk mendapatkan informasi tentang (topik diskusi) 
untuk mendapatkan informasi tentang:    
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o Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial-
kemasyarakatan:  
 Peran dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi (perdagangan, 

industri rumah tangga, pertanian)  
 Peran dan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan dan 

keanggotaan kelembagaan yang ada di desa (PKK, Bamuskam, 
koperasi, kelompok tani dll).  

 Kebiasaan dalam pengeloaan ekonomi rumah tangga: 
pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari.  

o Keterlibatan dan peran perempuan dalam pengelolaan SDL . 
 Keterlibatan dalam pemanfaatan SDL: penangkapan, pengolahan 

dan pemasaran 
 Keterlibatan dalam upaya pelestarian SDL: misalnya memelihara 

kebersihan lingkungan pesisir/pantai (pengelolaan sampah rumah 
tangga), penanaman mangrove, pengawasan laut/hutan mangrove.  

o Pandangan dan keinginan kelompok perempuan tentang pengelolaan 
SDL yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi  perempuan 

o Pandangan dan keinginan kelompok perempuan tentang 
kegiatan/program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung 
pengelolaan SDL: 

 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan 
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang dapat mendukung 

pelaksanaan kegiatan.  
 Teknis pelaksanaan kegiatan: pembiyaan, pendampingan dan 

monitoring  

o Keinginan dan harapan perempuan dalam berpartisipasi melakukan 
pengeloaan SDL. 

- Menutup diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
- Merangkum dan membuat point-point hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam 

catatan harian lapangan (Field Note).

Catatan: Sebelum mulai diskusi fasilitator dengan dibantu notulen: 
 Mengatur posisi duduk peserta sedemikian rupa agar fasilitator dapat 

mengamati ekspresi semua peserta dan proses diskusi dapat direkam dengan 
baik.

 Memastikan bahwa alat perekam berfungsi dengan baik. 
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Lampiran 10b 
PANDUAN  

Focus Group Discussion (FGD) III 
Kelompok Nelayan 

Tujuan 

1. Memahami pandangan nelayan tentang potensi dan kondisi sumberdaya laut (SDL): 
mangrove, padang lamun,terumbu karang , ikan/biota laut  yang ada di sekitar desa 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi-degradasi SDL tersebut. 

2. Menggali aspirasi kelompok nelayan tentang pengelolaan SDL yang sesuai dengan 
kondisi dan karakteristik masyarakat.

3. Menggali aspirasi dan harapan nelayan tentang upaya/kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat  untuk mendukung pengelolaan SDL yang sesuai dengan 
karaktersitik masyarakat dan ketersediaan sumber daya alam. 

Peserta 

-   Jumlah  sekitar 10 peserta
- Peserta mewakili nelayan yang ada di lokasi (menurut jenis armada dan alat 

tangkap, nelayan sendiri, nelayan punggawa, nelayan budidaya dll)

Fasilitator dan Notulen: 
Peneliti 

Bahan dan alat yang dibutuhkan: 
Flipchart, pena/marker berwarna, block note, pena, alat perekam, kamera. 

Tugas Fasilitator:   

- Menginformasikan tata cara  jalannya  diskusi (bicara secara bergantian)     
- Mengatur jalannya diskusi agar semua peserta mendapat kesempatan untuk bicara 

(menghindari peserta yang cenderung “dominan“, sebaliknya mendorong peserta 
‘pasif” untuk berbicara). 

- Memperkenalkan diri dan notulen serta masing-masing peserta 
- Menginformasikan kepada peserta tentang: 

o Kegiatan penelitian secara umum dan tujuan diskusi 
o Hasil diskusi akan direkam dan bersifat rahasia serta hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian.  

- Memandu jalannya diskusi untuk mendapatkan informasi tentang (topik diskusi) 
untuk mendapatkan informasi tentang:    
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o Kondisi SDL (mangrove, Padang lamun dan terumbu karang) dan 
Perkembangannya, Pemangku kepentingan dan Faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap degradasi SDL: 
 Pendapat tentang kondisi SDL dan perkembangannya  
 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDL: 

o Siapa yang terlibat, siapa yang dominan 
o Bentuk keterlibatan 
o Faktor-faktor yang berpengaruh  

 Faktor yang berpengaruh terhadap degradasi SDL: 
o Internal: Praktek penggunaan alat tangkap (bom, sianida), 

penambangan karang dan penambangan pasir, penebangan 
mangrove. 

o Eskternal  
Permintaan pasar thd komoditi SDL, pasar dan harga   – 
keuntungan ekonomi (supply – demand), peningkatan 
konsumsi ikan dan perkembangan pembangunan 
(sarana/fasilitas, seperti transportasi) 

o Struktural:
Kebijakan dan program pengelolaan pesisir dan SDL 

                                           
o Pandangan dan keinginan kelompok nelayan tentang pengelolaan SDL yang 

sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi masyarakat 

o Pandangan dan keinginan kelompok nelayan  tentang kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan SDL: 

 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan 
 Peluang pasar  
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang dapat mendukung pelaksanaan 

kegiatan.  
 Teknis pelaksanaan kegiatan: pembiyaan, pendampingan, 

monitoring.  

- Menutup diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
- Merangkum dan membuat point-point hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam 

catatan harian lapangan (Field Note).

Catatan: 
Sebelum diskusi dimulai, fasilitator dengan dibantu notulen bertugas: 

 Mengatur posisi duduk peserta sedemikian rupa agar fasilitator dapat 
mengamati ekspresi semua peserta dan proses diskusi dapat direkam dengan 
baik.

 Memastikan bahwa alat perekam berfungsi dengan baik. 



Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT L- 79Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 81

Lampiran 10b 
PANDUAN  

Focus Group Discussion (FGD) III 
Kelompok Nelayan 

Tujuan 

1. Memahami pandangan nelayan tentang potensi dan kondisi sumberdaya laut (SDL): 
mangrove, padang lamun,terumbu karang , ikan/biota laut  yang ada di sekitar desa 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi-degradasi SDL tersebut. 

2. Menggali aspirasi kelompok nelayan tentang pengelolaan SDL yang sesuai dengan 
kondisi dan karakteristik masyarakat.

3. Menggali aspirasi dan harapan nelayan tentang upaya/kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat  untuk mendukung pengelolaan SDL yang sesuai dengan 
karaktersitik masyarakat dan ketersediaan sumber daya alam. 

Peserta 

-   Jumlah  sekitar 10 peserta
- Peserta mewakili nelayan yang ada di lokasi (menurut jenis armada dan alat 

tangkap, nelayan sendiri, nelayan punggawa, nelayan budidaya dll)

Fasilitator dan Notulen: 
Peneliti 

Bahan dan alat yang dibutuhkan: 
Flipchart, pena/marker berwarna, block note, pena, alat perekam, kamera. 

Tugas Fasilitator:   

- Menginformasikan tata cara  jalannya  diskusi (bicara secara bergantian)     
- Mengatur jalannya diskusi agar semua peserta mendapat kesempatan untuk bicara 

(menghindari peserta yang cenderung “dominan“, sebaliknya mendorong peserta 
‘pasif” untuk berbicara). 

- Memperkenalkan diri dan notulen serta masing-masing peserta 
- Menginformasikan kepada peserta tentang: 

o Kegiatan penelitian secara umum dan tujuan diskusi 
o Hasil diskusi akan direkam dan bersifat rahasia serta hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian.  

- Memandu jalannya diskusi untuk mendapatkan informasi tentang (topik diskusi) 
untuk mendapatkan informasi tentang:    
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o Kondisi SDL (mangrove, Padang lamun dan terumbu karang) dan 
Perkembangannya, Pemangku kepentingan dan Faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap degradasi SDL: 
 Pendapat tentang kondisi SDL dan perkembangannya  
 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDL: 

o Siapa yang terlibat, siapa yang dominan 
o Bentuk keterlibatan 
o Faktor-faktor yang berpengaruh  

 Faktor yang berpengaruh terhadap degradasi SDL: 
o Internal: Praktek penggunaan alat tangkap (bom, sianida), 

penambangan karang dan penambangan pasir, penebangan 
mangrove. 

o Eskternal  
Permintaan pasar thd komoditi SDL, pasar dan harga   – 
keuntungan ekonomi (supply – demand), peningkatan 
konsumsi ikan dan perkembangan pembangunan 
(sarana/fasilitas, seperti transportasi) 

o Struktural:
Kebijakan dan program pengelolaan pesisir dan SDL 

                                           
o Pandangan dan keinginan kelompok nelayan tentang pengelolaan SDL yang 

sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat: 
 Jenis/bentuk pengelolaan. 
 Jenis kelembagaan dan proses pembentukannya. 
 Kearifan lokal yang  mendukung pengelolaan 
 Keterlibatan dan partisipasi masyarakat 

o Pandangan dan keinginan kelompok nelayan  tentang kegiatan/program 
pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan SDL: 

 Jenis kegiatan yang dinginkan  
 Ketrampilan/pengalaman yang dimiliki 
 Potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan 
 Peluang pasar  
 Adat –istiadat, kearifan lokal yang dapat mendukung pelaksanaan 

kegiatan.  
 Teknis pelaksanaan kegiatan: pembiyaan, pendampingan, 

monitoring.  

- Menutup diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
- Merangkum dan membuat point-point hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam 

catatan harian lapangan (Field Note).

Catatan: 
Sebelum diskusi dimulai, fasilitator dengan dibantu notulen bertugas: 

 Mengatur posisi duduk peserta sedemikian rupa agar fasilitator dapat 
mengamati ekspresi semua peserta dan proses diskusi dapat direkam dengan 
baik.

 Memastikan bahwa alat perekam berfungsi dengan baik. 
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Lampiran 11a 
DATA SEKUNDER DAN SUMBER INFORMASINYA: 

TINGKAT KABUPATEN 

Variabel Jenis Data Sumber Informasi 

A. Kondisi Geografis  Luas dan batas 
wilayah 

 Kondisi topografi  

 Iklim dan musim 

 Kabupaten Dalam 
Angka 

 Data Statistik dari BPS 
Kabupaten/Kota. 

 Data statistik lainnya  
dari instansi terkait di 
tingkat pemerintah 
daerah (seperti: 
Laporan tahunan Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Pertanian; Dokumen 
RPJMD/Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah) 

 Data dan informasi dari 
sumber lainnya: hasil 
penelitian, tulisan di 
Jurnal dll.  

 Kondisi 
Sumber Daya 
Alam

 Potensi SDA: 
keberadaan dan luas 
hutan, perkebunan, 
pertanian. 

 Potensi dan kondisi 
SDL (mangrove, 
padang lamun dan 
terumbu karang dan 
biota yg menonjol) 

 Potensi 
pertambangan 

 Potensi wisata alam 

B.  Karakteristik 
Sosial-Demografi 
Penduduk 
 Jumlah dan 

persebaran 
penduduk  

 Jumlah penduduk dan 
pertumbuhan nya 

 Persebaran penduduk 

 Kualitas Pendudk  Proporsi penduduk 
menurut tingkat 
pendidikan 

 Pekerjaan  Proporsi penduduk 
menurut 
pekerjaan/mata 
pencaharian  
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Lampiran 11a 
DATA SEKUNDER DAN SUMBER INFORMASINYA: 

TINGKAT KABUPATEN 

Variabel Jenis Data Sumber Informasi 

A. Kondisi Geografis  Luas dan batas 
wilayah 

 Kondisi topografi  

 Iklim dan musim 

 Kabupaten Dalam 
Angka 

 Data Statistik dari BPS 
Kabupaten/Kota. 

 Data statistik lainnya  
dari instansi terkait di 
tingkat pemerintah 
daerah (seperti: 
Laporan tahunan Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Pertanian; Dokumen 
RPJMD/Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah) 

 Data dan informasi dari 
sumber lainnya: hasil 
penelitian, tulisan di 
Jurnal dll.  

 Kondisi 
Sumber Daya 
Alam

 Potensi SDA: 
keberadaan dan luas 
hutan, perkebunan, 
pertanian. 

 Potensi dan kondisi 
SDL (mangrove, 
padang lamun dan 
terumbu karang dan 
biota yg menonjol) 

 Potensi 
pertambangan 

 Potensi wisata alam 

B.  Karakteristik 
Sosial-Demografi 
Penduduk 
 Jumlah dan 

persebaran 
penduduk  

 Jumlah penduduk dan 
pertumbuhan nya 

 Persebaran penduduk 

 Kualitas Pendudk  Proporsi penduduk 
menurut tingkat 
pendidikan 

 Pekerjaan  Proporsi penduduk 
menurut 
pekerjaan/mata 
pencaharian  

L‐ 84 

Variabel Jenis Data Sumber Informasi 

C. Kondisi 
Perekonomian 
Kabupaten/Kota  

 Produk Domestik 
Regional Brutto 
(PDRB), per sektor  

 Pendapatan per-
kapita 
Kabupaten/Kota 

 Pertumbuhan 
Ekonomi 

 Data Perekonomian 
BAPPEDA

 BPS Kabupaten/Kota 

 Produksi SDL (ikan 
dan biota tertentu) 
yang dominan 

 Perkembangan 
produksi menurut 
jenis komoditas 
utama (ikan, rumput 
laut dll) yang 
dominan.

 Dinas Perikanan 
(Laporan Tahunan 
Statsitik Perikanan 
dari Dinas Kelautan 
dan Perikananan).   
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Lampiran 11b 
DATA SEKUNDER DAN SUMBER INFORMASI: 

TINGKAT LOKASI DESA/KELURAHAN

Variabel Jenis Data Sumber Informasi 

A. Deskripsi Lokasi 
Kelurahan/Desa 
Penelitian: 
 Kondisi 

Geografis:
Desa/Kelurahan 

 Luas dan batas 
wilayah

 Lokasi (dari pusat 
pemerintahan: 
kecamatan, 
kabupaten, propinsi 
an pusat kegiatan 
ekonomi dll)  

 Kondisi topografi  
 Iklim dan musim 

 Kecamatan dalam 
Angka 

 Monografi/catatan Data 
Desa 

 Data dan informasi dari 
sumber lainnya: hasil 
penelitian, jurnal dll.  

 Kondisi Sumber 
Daya Alam 

 Potensi SDA: 
keberadaan dan luas 
hutan, perkebunan, 
pertanian. 

 Potensi SDL 
(mangrove, padang 
lamun dan terumbu 
karang dan biota yg 
menonjol) 

 Potensi wisata alam 

 Sarana dan 
Prasarana 

 Sarana pendidikan: 
Sekolah, lembaga 
non-formal, jumlah 
guru/pengajar. 

 Kesehatan: 
Puskesmas, dokter, 
mantri, pengobatan 
tradisional. 

 Sarana
ekonomi(pasar, 
warung sembako, 
dermaga, tempat 
pelelangan ikan) 

 Sarana transportasi  
(darat dan laut) dan 
komunikasi (telepon, 
surat kabar, TV, 
radio) 
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Variabel Jenis Data Sumber Informasi 

B Karakteristik Sosial-
Demografi 
Penduduk 
 Jumlah, 

komposisi dan 
distribusi 
Penduduk  

 Jumlah penduduk 
 Komposisi penduduk 

menurut umur dan 
jenis kelamin 

 Kecamatan dalam 
Angka

 Monografi/catatan 
Data Desa 

 Data dan informasi 
dari sumber lainnya: 
hasil penelitian, 
jurnal dll.  

 Kualitas Pendudk  Jumlah penduduk 
menurut tingkat 
pendidikan 

 Tingkat Buta Huruf 
(jumlah penduduk 
yang buta huruf) 

 Kondisi Kesehatan
 Pekerjaan   Jumlah penduduk 

menurut 
pekerjaan/mata 
pencaharian

C. Produksi Hasil 
Perikanan 

 Jumlah produksi 
perikanan  

 Data dari Mantri 
Statistik Kecamatan  

 Dinas Perikanan atau 
Balai/UPT Perikanan 
yang ada.  
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Lampiran 11b 
DATA SEKUNDER DAN SUMBER INFORMASI: 

TINGKAT LOKASI DESA/KELURAHAN

Variabel Jenis Data Sumber Informasi 

A. Deskripsi Lokasi 
Kelurahan/Desa 
Penelitian: 
 Kondisi 

Geografis:
Desa/Kelurahan 

 Luas dan batas 
wilayah

 Lokasi (dari pusat 
pemerintahan: 
kecamatan, 
kabupaten, propinsi 
an pusat kegiatan 
ekonomi dll)  

 Kondisi topografi  
 Iklim dan musim 

 Kecamatan dalam 
Angka 

 Monografi/catatan Data 
Desa 

 Data dan informasi dari 
sumber lainnya: hasil 
penelitian, jurnal dll.  

 Kondisi Sumber 
Daya Alam 

 Potensi SDA: 
keberadaan dan luas 
hutan, perkebunan, 
pertanian. 

 Potensi SDL 
(mangrove, padang 
lamun dan terumbu 
karang dan biota yg 
menonjol) 

 Potensi wisata alam 

 Sarana dan 
Prasarana 

 Sarana pendidikan: 
Sekolah, lembaga 
non-formal, jumlah 
guru/pengajar. 

 Kesehatan: 
Puskesmas, dokter, 
mantri, pengobatan 
tradisional. 

 Sarana
ekonomi(pasar, 
warung sembako, 
dermaga, tempat 
pelelangan ikan) 

 Sarana transportasi  
(darat dan laut) dan 
komunikasi (telepon, 
surat kabar, TV, 
radio) 
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Variabel Jenis Data Sumber Informasi 

B Karakteristik Sosial-
Demografi 
Penduduk 
 Jumlah, 

komposisi dan 
distribusi 
Penduduk  

 Jumlah penduduk 
 Komposisi penduduk 

menurut umur dan 
jenis kelamin 

 Kecamatan dalam 
Angka

 Monografi/catatan 
Data Desa 

 Data dan informasi 
dari sumber lainnya: 
hasil penelitian, 
jurnal dll.  

 Kualitas Pendudk  Jumlah penduduk 
menurut tingkat 
pendidikan 

 Tingkat Buta Huruf 
(jumlah penduduk 
yang buta huruf) 

 Kondisi Kesehatan
 Pekerjaan   Jumlah penduduk 

menurut 
pekerjaan/mata 
pencaharian

C. Produksi Hasil 
Perikanan 

 Jumlah produksi 
perikanan  

 Data dari Mantri 
Statistik Kecamatan  

 Dinas Perikanan atau 
Balai/UPT Perikanan 
yang ada.  
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Lampiran 12a 

STRUKTUR DATA FILE KUESIONER RUMAH TANGGA 

L‐ 88 
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Lampiran 12a 

STRUKTUR DATA FILE KUESIONER RUMAH TANGGA 

L‐ 88 
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Lampiran 12b 

STRUKTUR DATA FILE INDIVIDU 
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Lampiran 12b 

STRUKTUR DATA FILE INDIVIDU 
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Lampiran 13a. 
PEMBUATAN DATA ENTRY DENGAN SOFTWARE SPSS DATA ENTRY 4.0. 

 
1. Melakukan Instalasi SPSS Data Entry 4.0  

Untuk melakukan install software SPSS Data Entry 4.0, prasyarat minimal perangkat keras 
(hardware) yang digunakan adalah :  
 Microsoft ® Windows Me, Windows 98, Windows XP, Windows 2000, atau Windows 

NT ® 4.0, Service Pack 7. 
 Prosesor Pentium atau Pentium prosesor yang setingkat. 
 64MB atau lebih dari random‐access memory (Lebih disarakan minimal RAM 128MB). 
 Hard disk setidaknya 75MB ruang disk yang tersedia. 
 Mempunyai drive CD‐ROM. 
 Grafis adaptor dengan resolusi 800 x 600 (SVGA) atau lebih tinggi. 
 
Selama proses instalisasi diperlukan informasi nomor seri program SPSS Data Entry 4, dan 
Kode lisensi. Berikut adalah langkah‐langkah untuk melakukan penginstalan :  
1. Masukkan CD SPSS Data Entry 4.0. 
2. Setelah muncul dalam windows akan keluar folder‐folder dan file‐file 
3. Dalam kotak dialog windows pilih autoplay dan klik 2 kali. 

 
Gambar1. Tampilan file SPSS Data Entry 

4. Setelah  itu  akan  muncul  windows  yang  berisi  Install  SPSS  Data  Entry  4.0,  Install 
Acrobat Reader 5.0, Browse CD‐Room dan Exit 
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Lampiran 13a. 
PEMBUATAN DATA ENTRY DENGAN SOFTWARE SPSS DATA ENTRY 4.0. 

 
1. Melakukan Instalasi SPSS Data Entry 4.0  

Untuk melakukan install software SPSS Data Entry 4.0, prasyarat minimal perangkat keras 
(hardware) yang digunakan adalah :  
 Microsoft ® Windows Me, Windows 98, Windows XP, Windows 2000, atau Windows 

NT ® 4.0, Service Pack 7. 
 Prosesor Pentium atau Pentium prosesor yang setingkat. 
 64MB atau lebih dari random‐access memory (Lebih disarakan minimal RAM 128MB). 
 Hard disk setidaknya 75MB ruang disk yang tersedia. 
 Mempunyai drive CD‐ROM. 
 Grafis adaptor dengan resolusi 800 x 600 (SVGA) atau lebih tinggi. 
 
Selama proses instalisasi diperlukan informasi nomor seri program SPSS Data Entry 4, dan 
Kode lisensi. Berikut adalah langkah‐langkah untuk melakukan penginstalan :  
1. Masukkan CD SPSS Data Entry 4.0. 
2. Setelah muncul dalam windows akan keluar folder‐folder dan file‐file 
3. Dalam kotak dialog windows pilih autoplay dan klik 2 kali. 

 
Gambar1. Tampilan file SPSS Data Entry 

4. Setelah  itu  akan  muncul  windows  yang  berisi  Install  SPSS  Data  Entry  4.0,  Install 
Acrobat Reader 5.0, Browse CD‐Room dan Exit 
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Gambar 2. Tampilan pilihan awal install 

5. Klik Install SPSS Data entry 4.0 akan keluar install shield Wizard 

 
Gambar 3. Tampilan Install shield wizard 

6. Klik next akan muncul tampilan selamat datang  

 
Gambar 4. Gambar tampilan selamat datang Install SPSS Data Entry 4.0 

7. Setalah itu akan muncul tampilan licensi agreement, lalu klik Yes 

L‐ 110

 
Gambar 5. Tampilan persetujuan agreement 

8. Klik next untuk melanjutkan, masukkan user, company Name, dan serial Number  

 
Gambar 6. Tampilan masukkan user name dan serial namber 

9. Klik next Setelah itu akan muncul setup type yang berisi typical, compact dan costum.  

 
Gambar 7. Tampilan pilihan type setup 

10. Klik next akan muncul  



Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT L- 107Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 109

 
Gambar 2. Tampilan pilihan awal install 

5. Klik Install SPSS Data entry 4.0 akan keluar install shield Wizard 

 
Gambar 3. Tampilan Install shield wizard 

6. Klik next akan muncul tampilan selamat datang  

 
Gambar 4. Gambar tampilan selamat datang Install SPSS Data Entry 4.0 

7. Setalah itu akan muncul tampilan licensi agreement, lalu klik Yes 

L‐ 110

 
Gambar 5. Tampilan persetujuan agreement 

8. Klik next untuk melanjutkan, masukkan user, company Name, dan serial Number  

 
Gambar 6. Tampilan masukkan user name dan serial namber 

9. Klik next Setelah itu akan muncul setup type yang berisi typical, compact dan costum.  

 
Gambar 7. Tampilan pilihan type setup 

10. Klik next akan muncul  
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Gambar 8. Tampilan Target Directory 

11. Setelah itu target direktory untuk install, klik next. 

 
Gambar 9. Tampilan Proses Setup 

10.  Tunggu sampai selesai, setelah itu akan muncul gambar dibawah ini dan Klik Finish 
bahwa setup telah selesai. 

 
Gambar 10. Install selesai 

Perlu diingat, bahwa Program SPSS Data Entry  ini menggunakan  file Crack yang  artinya 
jika  program  ini  belum  menjalankan  Crack  tersebut  maka  program  akan  terjadi  error. 
Berikut adalah cara menginstall file crack sebagai berikut: 
1. Cari folder crack  di floder yang terdapat pada CD SPSS Data Entry 4.0 
2. Copy file tersebut dalam folder crack (fle: builder dan station) pada folder C:/Program 

files/Data Entry for Windows/ 
3. Klik 2 kali pada file builder dan file station 
4. Bila sudah selesai baru SPSS Data Entry tersebut dapat dijalankan. 
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2. Mengaktifkan SPSS Data Entry 4.0 
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3. Klik SPSS Data Entry 4.0 
4. Klik SPSS Data Entry Builder 
5. Kemudian akan muncul tampilan kotak dialog awal SPSS Data Entry seperti dilihat 

pada Gambar 11.  
 

 
Gambar 11. Kota Dialog awal SPSS Data 
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dialog  form disediakan beberapa menu pilihan yang dapat digunakan antara  lain:    FILE, 
EDIT, VIEW, LAYOUT, RULES dan HELP. 
 
C.  Membuat  Form Entry Data 

1. Sebelum memulai membuat Form Entry Data, Kotak dialog yang digunakan adalah 
Kotak Builder. Berikut adalah tampilan Jenderla Builder dalam bentuk kosong.  

 Gambar 12. Kotak Dialog Builder 
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2. Gunakan jendela Builder untuk mengelola bentuk, pertanyaan, variabel, dan aturan 
dalam file. 

 
Gambar 13. Kotak view 

3. Pengembangan  form  pertanyaan  dengan  menggunakan  jendela  formulir,  untuk 
memudahkan pemasukan data. 

   
Gambar 14. Kotak dialog Form 

4. Membangun  sebuah  bentuk  baru  atau  file  survei  dengan  menggunakan  beberapa 
metode: 

 
Gambar 15. Kotak Dialog Toolbox 

5. Buat pertanyaan dan variabel menggunakan menggunakan toolbox bentuk. 
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Gambar 16. Kotak Dialog Toolbox 

6. Modifikasi hasil form survei dengan menggunakan program Data Entry 4., dapat 
terlihat pada Gambar 17 berikut :   

 
Gambar 17. Kotak Dialog Survei 

 
D.  Membuat Pertanyaan dengan Toolbox 

1. Dapat menggunakan toolbox formulir untuk menambahkan pertanyaan, gambar, dan 
penjelasan ke bentuk. 

2.  Jika toolbox tidak terlihat, pilih Toolbox dari pilih menu VIEW  TOOLBOX  Klik 
 

 
 

 
 

Kotak Dialog Toolbox Mengaktifkan Toolbox 
Gambar 18.  Kotak Dialog Toolbox dan tampilan Mengaktifkan Toolbox 
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3. Alat  yang  berbeda membuat  pertanyaan dengan  berbagai  jenis kontrol respon, 
termasuk kotak teks, kotak cek, tombol pilihan, dan daftar drop‐down. 

 
Gambar 20. Kotak Toolbox 

4. Tahan pointer mouse setiap alat untuk melihat deskripsi dari alat. 

 
Gambar 21. Kotak Toolbox 

5. Gerakkan mouse di atas tombol pilihan alat dan tahan tombol kiri mouse untuk menampilkan alat 
dengan baik. 

 
Gambar 23. Toolbox  

6. Tarik dan lepaskan mouse di  alat baik untuk menentukan  jumlah dan susunan  tombol 
pilihan. 
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Gambar 24. Option botton Question 

7. Dan klik pada formulir untuk menciptakan pertanyaan. 

 
Gambar 25. Pertanyaan dengan Option botton 

8. Untuk mengedit teks pertanyaan, klik dua kali untuk memilih teks dan ketik teks yang 
inginkan. 

 
Gambar 26. Edit pertanyaan 

9. Bila membuat pertanyaan dengan  toolbox,  variabel dan  set beberapa  respon secara 
otomatis dibuat sesuai kebutuhan. 
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inginkan. 
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Gambar 27. Bentuk Pertanyaan  

10. Untuk mendefinisikan properti variabel terikat atau pertanyaan, klik kanan pertanyaan 
terserbut. 

   

Gambar 28. Mendefinisikan pertanyaan 
11. Dan pilih properti variabel dari menu konteks. 

 
Gambar 29. Copy Pertanyaan 
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12. Properti variabel terikat dimungkin untuk dirubah sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan survei. 

 
Gambar 30. Nama variabel 

E.  Jenis Respon Kontrol pada Toolbox 

Setiap pertanyaan dapat memiliki satu atau lebih kontrol yang disesuaikan dengan 
variabel yang digunakan. Berikut adalah tipe kontrol respon yang tersedia : 
 

 
Gambar 31. Toolbox 

Keterangan tipe kontrol : 
 Pointer 
 Teks box question  
 Option botton question 
 Check box question 
 Drop down list question 
 Single selection list box question 
 Scale botton matrix 
 Tex 
 Number, dst 

Sebuah pertanyaan dapat memiliki satu atau lebih kontrol respon. Dalam banyak 
kasus, jika pertanyaan memiliki lebih dari satu kontrol respon disebut gabungan dari 
beberapa respon tunggal. Berikut adalah penjelasan penggunakan untuk beberapa 
tipe kontrol yang diguna 

1. Text Boxes 
Kontrol teks kotak memungkinkan pengguna untuk mengetik respon sesuai dengan 
kebutuhan. Panjang dan format respon tergantung pada variable (pertanyaan) yang 
telah ditentukan (sesuai dengan kuesioner). Sebuah kontrol kotak teks tidak sama dengan
penjelasan teks  dan  teks  merupakan  bentuk  yang  tidak  terikat  oleh  variabel 
apapun. Berikut adalah contoh penggunakan teks :  
 

   
Contoh  :  jika  jenis variabel numerik,  pengentri dapat memasukkan nilai numerik 
tetapi  tidak bisa mengentri huruf  “ya” kecuali  syarat  tersebut ditentukan sebagai 
item respons  nilai tertentu (misalnya, 1 = ya). 
 Format  tampilan  sangat  tergantung  pada  jenis  variabel.  Format  yang  tersedia 
meliputi  numerik,  string,  tanggal,  mata  uang  (dollar  atau  kustom),  dan  notasi 
ilmiah.  Apabila  jenis  variabel  string,  maka  semua  jenis  karakter  akan  diterima, 
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kecuali  panjang  karakter  melebihi  255  karakter.  Dan,  apabila  memerlukan 
karakter lebih maka harus membuat kontrol kotak teks panjang.  

 
2. Check Boxes (All That Apply) 

Check  boxes  (Kotak  Centang)    adalah  kontrol  yang  dapat  diaktifkan  atau 
dinonaktifkan dan berguna untuk pertanyaan dengan  jawaban dikotomi  (ya  atau 
tidak).  Sebagai  contoh,  penggunaan  umum  kotak  centang  untuk  masing‐masing 
variabel dikotomi yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kuesioner.  

 
3. DropDown Lists 

Drop‐down  lits  digunakan  untuk  pertanyaan  bersifat  tertutup  dengan  pilihan 
jawaban  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Namun  jawaban  pilihan  tidak 
tertampilkan  dalam  form  sehingga  pengentri  harus  mengklik  tanda  panah 
kebawah  agar  pilihan  jawaban  terlihat.  Contoh  penggunaan  Drop‐down  lists 
adalah untuk variabel tingkat pendidikan tertinggi yang ditamakan, dengan pilihan 
jawaban,  yaitu  tidak menjawab,  tidak  tamat  SD,  Tamat  SMP,  atau  tamat  SMA  ke 
atas.  
 

 
4. SingleSelection List Boxes 

Single  selection  list  Boxes  adalah  kontrol  yang  hampir  sama  dengan  drop‐down 
lists.  Kontrol  ini  digunakan  untuk  pertanyaan  tertutup,  namun  pilihan  jawaban 
tertampilkan  dalam  form,  sehingga  pengentri  hanya  perlu  mengklik  sesuai 
pilihannya.  
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5. Ordinal Scale with Endpoint Labels 
ordinal scale with endpoint labels adalah kontrol yang digunakan untuk merespon 
variabel  skala ordinal. Contoh penggunaan variabel  skala ordinal adalah variabel 
tingkat kesukaan terhadap satu produk dengan merk tertentu.  
 

 
 
F.  Contoh Form Data Entry  

Berikut adalah contoh form data entry untuk Survei Dasar Sosial Ekonomi Sumber Daya 
Pesisir.  
 

 Gambar 32. Contoh Form Data Entry Survei Dasar Sosial Ekonomi.  
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Lampiran13b 
Memasukan Data dengan menggunakan Program Data Entry 4.0 

 
A. Entry Data dengan Form Entry  

Langkah – langkah: 
1. Klik Start kemudian pilih All Program 
2. Lalu Pilih menu SPSS Data Entry 4.0 
3. Pilih SPSS Data Entry Builder 

 Gambar 1. Menu untuk memilih SPSS Data Entry Builder 
 
Kemudian  filih  file  yang  ingginkan  makan  akan  terlihat  seperti  gambar  2  dibawah  ini. 
Langkah selanjutnya siap untuk memasukkan data (Entry Data) dalam tampilan Formulir, 
pilih View dari menu bar. Dengan langkah‐langkah sebagai berikut: 

  
Gambar 2. Form menu view 

 
Dan pilih atau klik pada Form Entry dari menu View. Juga dapat dilakukan dengan pilih 
atau klik pada menu tanda lingkaran dan panah. 

L‐ 122 

 
Gambar 3. Tampilkan Form Entry 

Bentuknya  menampilkan  data  untuk  satu  kasus  pada  satu  form  tampilan.  Setiap  kasus 
memiliki informasi tentang responden tunggal. 
 

 
Gambar 4. Tampilan Entry Data 

Jumlah kasus saat ini ditampilkan pada toolbar navigasi. 
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Lampiran13b 
Memasukan Data dengan menggunakan Program Data Entry 4.0 
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 Gambar 1. Menu untuk memilih SPSS Data Entry Builder 
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pilih View dari menu bar. Dengan langkah‐langkah sebagai berikut: 

  
Gambar 2. Form menu view 
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atau klik pada menu tanda lingkaran dan panah. 
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Bentuknya  menampilkan  data  untuk  satu  kasus  pada  satu  form  tampilan.  Setiap  kasus 
memiliki informasi tentang responden tunggal. 
 

 
Gambar 4. Tampilan Entry Data 

Jumlah kasus saat ini ditampilkan pada toolbar navigasi. 
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Gambar 5. Tampilan jumlah kasus 

Klik dengan mouse untuk memilih atau membatalkan pilihan kontrol pada formulir. 
 

 
Gambar 6. Tampilan isian 
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Tekan tombol Tab atau enter untuk pindah ke pertanyaan berikutnya. 
 

 
Gambar 7. Tampilan pindah pertanyaanselanjutnya 

 
 
Tekan Shift‐Tab untuk pindah ke pertanyaan sebelumnya. 

  
Gambar 8. Kembali pertanyaan sebelumnya 

Contoh form data entry yang menggunakan drop‐down caranya adalah menekan tombol 
panah  keatas  atau  ke  bawah  untuk  bergerak  di  antara  tombol  pilihan  atau  untuk 
berpindah di antara item dalam daftar drop‐down. 
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Tekan tombol Tab atau enter untuk pindah ke pertanyaan berikutnya. 
 

 
Gambar 7. Tampilan pindah pertanyaanselanjutnya 

 
 
Tekan Shift‐Tab untuk pindah ke pertanyaan sebelumnya. 

  
Gambar 8. Kembali pertanyaan sebelumnya 

Contoh form data entry yang menggunakan drop‐down caranya adalah menekan tombol 
panah  keatas  atau  ke  bawah  untuk  bergerak  di  antara  tombol  pilihan  atau  untuk 
berpindah di antara item dalam daftar drop‐down. 
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Gambar 9. Pindah item 
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Ketika  kotak  centang  dan  tombol  pilihan  pertanyaan  yang  memiliki  fokus,  juga  dapat 
menggunakan space bar untuk memilih dan membatalkan pilihan kontrol. 

 
Gambar 10. Pembatalan kotak check list 

Untuk menampilkan item dalam daftar drop‐down, klik pada daftar dengan mouse. 

 
Gambar 11. Tampilan dropdown 

Juga dapat memilih  tanggapan dalam daftar drop‐down dengan mengetik huruf pertama 
dari respon (Misalnya, tekan "T" untuk "Tidak tahu"). 
 

 
Gambar 12. Tampilan pilihan dropdown 

Tekan Tab atau tekan enter dari pertanyaan terakhir pada formulir pindah ke kasus baru. 
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L‐ 126

Ketika  kotak  centang  dan  tombol  pilihan  pertanyaan  yang  memiliki  fokus,  juga  dapat 
menggunakan space bar untuk memilih dan membatalkan pilihan kontrol. 

 
Gambar 10. Pembatalan kotak check list 

Untuk menampilkan item dalam daftar drop‐down, klik pada daftar dengan mouse. 

 
Gambar 11. Tampilan dropdown 

Juga dapat memilih  tanggapan dalam daftar drop‐down dengan mengetik huruf pertama 
dari respon (Misalnya, tekan "T" untuk "Tidak tahu"). 
 

 
Gambar 12. Tampilan pilihan dropdown 

Tekan Tab atau tekan enter dari pertanyaan terakhir pada formulir pindah ke kasus baru. 
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Gambar 13. Pindah kasus 

Ketika  bergerak  dari  kasus,  kasus  ini  divalidasi  pada  memori.  Namun,  untuk  secara 
permanen  menyimpan  data,    harus  tekan  Save  File  agar  data  yang  dimasukkan  dapat 
disimpan dengan permanen. 

 
Gambar 14. Penyimpanan data 

 
B. Entry Data dengan Table Entry 
Untuk memasukkan data dalam tampilan Table Entry, pilih View dari menu bar. 

 
Gambar 5.14. Menu view 

 
Dan pilih Table Entry dari menu View. 
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Gambar 15. View table entry 

Data ditampilkan dalam baris dan kolom. Setiap kolom pertanyaan dan setiap baris adalah 
kasus. 

 
Gambar 16. Bentuk table entry 

Klik pada pertanyaan dengan mouse untuk melihat daftar isian yang ingin dipilih. 

 
Gambar 5.17. Isi data  

Tekan  tombol  Tab  untuk  pindah  ke  pertanyaan  berikutnya,  atau  tekan  Shift‐Tab  untuk 
pindah ke pertanyaan sebelumnya. 
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Gambar 13. Pindah kasus 

Ketika  bergerak  dari  kasus,  kasus  ini  divalidasi  pada  memori.  Namun,  untuk  secara 
permanen  menyimpan  data,    harus  tekan  Save  File  agar  data  yang  dimasukkan  dapat 
disimpan dengan permanen. 

 
Gambar 14. Penyimpanan data 

 
B. Entry Data dengan Table Entry 
Untuk memasukkan data dalam tampilan Table Entry, pilih View dari menu bar. 

 
Gambar 5.14. Menu view 

 
Dan pilih Table Entry dari menu View. 
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Gambar 15. View table entry 

Data ditampilkan dalam baris dan kolom. Setiap kolom pertanyaan dan setiap baris adalah 
kasus. 

 
Gambar 16. Bentuk table entry 

Klik pada pertanyaan dengan mouse untuk melihat daftar isian yang ingin dipilih. 

 
Gambar 5.17. Isi data  

Tekan  tombol  Tab  untuk  pindah  ke  pertanyaan  berikutnya,  atau  tekan  Shift‐Tab  untuk 
pindah ke pertanyaan sebelumnya. 
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Gambar 5.18. Pindah pertanyaan 

 
Juga dapat menggunakan menavigasi dengan tombol panah.  

 
Gambar 19. Pindah pertanyaan 

 
Ketika  bergerak  dari  kasus  ke  kasus  berikutnya  akan  divalidasi  dan  disimpan  dalam 
memori.  Namun  secara  permanen menyimpan  data,  harus menyimpan  file  dengan  cara 
Save File atau klik gambar diskette agar data tersebut tersimpan dengan permanen. 
 

 
Gambar 20. Penyimpanan data 

 
Tabel tampilan Entry adalah sangat berguna untuk memasukkan data dengan keyboard. 
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Gambar 21. Tampilan data 

 
Setelah pindah ke pertanyaan, dapat memilih tanggapan dengan mengetik huruf pertama 
dari respon (Misalnya, tekan "Y" untuk "Ya"). 

 
Gambar 22. Tampilan pilihan data 

Jika beberapa tanggapan dimulai dengan karakter yang sama, tekan karakter berulang kali 
untuk siklus melalui pilihan. 

 
Gambar 23. Tampilan pilihan data 

Kadang‐kadang  mungkin  lebih  efisien  untuk  memasukkan  nilai  data  daripada  respon 
deskriptif. 
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Gambar 21. Tampilan data 

 
Setelah pindah ke pertanyaan, dapat memilih tanggapan dengan mengetik huruf pertama 
dari respon (Misalnya, tekan "Y" untuk "Ya"). 
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Jika beberapa tanggapan dimulai dengan karakter yang sama, tekan karakter berulang kali 
untuk siklus melalui pilihan. 
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Kadang‐kadang  mungkin  lebih  efisien  untuk  memasukkan  nilai  data  daripada  respon 
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L- 128 Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 131

 
Gambar 24. Tampilan pilihan data 

Sebagai  contoh,  skala  empat  titik  tanggapan  dari  "sangat  puas"  sampai  "sangat  puas" 
mungkin dikodekan dalam file data dengan nilai 1 sampai 4. 

 
Gambar 25. Isi data  

Untuk memasukkan data dengan mengetik nilai yang sebenarnya (1 sampai 4), pilih Data 
dari menu bar. 

 
Gambar 26. Menu data  

Dan  pilih  "Display  Response  Items"  dari menu Data  untuk mematikan  tampilan Display 
Response Items. (Memilih Response item lagi untuk mengubah kembali). 
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Gambar 27. Menghidupkan Menu response items  

Nilai‐nilai kode sekarang ditampilkan dalam daftar drop‐down. 

 
Gambar 28. Menu response items dimatikan  

Sekarang dapat menekan "1" untuk memasukkan "sangat puas", "2"  untuk "cukup puas", 
dan seterusnya. 

 
Gambar 29. Memasukkan Nilai  items  
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Lampiran 14. 
Pengenalan Program SPSS Versi 17 

 
Program SPSS Versi 17 merupakan  salah  satu  software  statistik yang banyak digunakan 
untuk  menganalisi  keadaan  sosial.  Software  ini  relatif  lebih  mudah  digunakaan  bagi 
pemula  analisis  statistik.    Berikut  adalah  tahap‐tahapan  yang  harus  dilakukan  untuk 
menggunakan software SPSS Versi 17 :  
 
a. Menginstal Program SPSS Versi 17 

Langkah‐langkahnya adalah sebagai berikut :  
 Masukan CD yang berisi master program SPSS 17 ke dalam CD Room 
 Program Autorun dari CD akan bekerja sehingga akan muncul Kotak dialog untuk 

menginstall SPSS 
 Pilih install SPSS, dan ikuti petunjuk yang terdapat dalam layar monitor 

 
b. Memulai program SPSS dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

 Menggunakan tombol shortcut dengan cara melakukan klik ganda pada tombol 
 Menggunakan Start Menu yaitu dengan cara sebagai berikut: 

- Klik menu start, pilih Program 
- Pilih menu SPSS for windows dan geser kursor ke kanan 
- Pilih SPSS 17 for windows 

 

 Gambar 1. Tampilan SPSS Versi 17 
 
Menu utama yang terdapat pada SPSS Versi 17 adalah: 
 

 FILE : berisi tentang pengelolaan file data. 
 EDIT : digunakan untuk pengeditan data 
 VIEW : berisikan pengaturan tampilan terkait data entri dan hasil pengolahan data.  
 DATA : berkaitan dengan perubahan dan pengelolaan data 
 TRANSFORM: digunakan untuk memanipulasi data 
 ANALYZE: digunakan untuk menganalisis data 
 GRAPH: digunakan untuk memvisualisasikan data 
 ADD‐ONS: berisi beberapa alat statistik 
 WINDOW : keterangan jumlah jendal yang dibuka.  
 HELP: berisi berbagai informasi mengenai SPSS  
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Secara umum, dalam program SPSS Versi 17, terdiri dari dua sheet. 
(1) Sheet Variabel view, terdiri dari 10 kolom masing‐masing mempunyai fungsi yang 

berbeda yaitu : 
a. Kolom  Name  adalah  kolom  untuk  nama  variabel.  Nama  variabel  maksimal 

terdiri  dari  8  karakter/huruf  yang  harus  diawal  dengan  huruf  abjad.  Setiap 
variabel  diberi  nama  yang mudah dikenali,  ditetapkan  jenis  data  dan  jumlah 
digit  datanya  dan  disesuaikan  dengan  bagian  dan  nomor  pertanyaan  dalam 
kuesioner. Sebagai contoh pada kuesioner Suvei Dasar Sosial Ekonomi Sumber 
Daya Pesisir  terdapat  pertanyaan  tentang  tingkat  pendidikan.  Pertanyaan  ini 
merupakan  pertanyaan  nomor  6  pada  bagian  IV,  penamaan  variabel  P406. 
Penamaan tersebut penting untuk mempermudah proses pengolahaan.  

b. Type untuk  jenis data. Misalnya  jenis data untuk variabel  tingkat pendidikan 
adalah numerik (angka) caranya adalah dengan mengklik kolom type sehingga 
akan  keluar  kotak  dialog  seperti  tampak  pada  gambar  2.  Jenis  data  string 
digunakan untuk data yang menggunakan huruf. 

c. Width untuk jumlah digit atau karakter data. 
d. Decimal  untuk  jumlah  desimal.  Kolom  ini  digunakan  jika  jenis  data  numerik 

atau  angka.    Pada  gambar  2  terlihat  bahwa  jumlah  desimal  variabel  p406 
adalah 0. Caranya dengan mengetikkan langsung angka 0 pada kolom desimal 
atau  mengklik  tanda  panah  keatas  (untuk  menambah  jumlah  desimal)  atau 
tanda panah ke atas untuk mengurangi jumlah desimal. 

e. Labels  untuk  memberi  keterangan  variabel  (biasanya  disesuaikan  dengan 
pertanyaan  pada  kuesioner)  misalnya  label  untuk  variabel  P046  adalah 
“Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan”. 

f. Values  berguna  untuk  memberi  label  atau  keterangan  untuk  kode  jawaban 
yang  digunakan.  Misalnya  pada  kode  1  pada  variabel  P406  berarti 
“Tidak/Belum  sekolah”,  kode  2  untuk  “Tidak/Belum  Tamat”  dan  seterusnya. 
Caranya adalah : 
- Klik kolom values sehingga muncul kotak dialog seperti yang terlihat pada 

gambar 4.  
- Ketik  angka  1  pada  kolom  Value  pada  kotak  dialog  Value  Labels  dan 

keterangannya yaitu “Tidak/belum sekolah” pada kolom Value Labels.  
- Klik  Add  sehingga  kolom  Value  dan  Value  Labels  menjadi  kosong 

sedangkan isinya pindah ke kotak yang terdapat dibawahnya (gambar 3). 
- Lanjutkan untuk kode‐kode jawaban lainnya 

g. Missing digunakan untuk menuliskan data yang dianggap missing.  
h. Colums  untuk menentukan  lebar  kolom  variabel.  Colums  dan Widht  hampir 

sama fungsinya 
i. Align untuk menentukan posisi data (merapat ke kanan atau kekiri) 
j. Measure untuk kategori data untuk data numerik atau angka yaitu scale (jika 

jawaban  pada  pertanyaan  berupa  skala),  nominal  (jika  kode  tidak 
menunjukkan  tingkatan  atau  strata)  dan  ordinal  (jika  kode  menunjukkan 
tingkatan) 
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Lampiran 14. 
Pengenalan Program SPSS Versi 17 

 
Program SPSS Versi 17 merupakan  salah  satu  software  statistik yang banyak digunakan 
untuk  menganalisi  keadaan  sosial.  Software  ini  relatif  lebih  mudah  digunakaan  bagi 
pemula  analisis  statistik.    Berikut  adalah  tahap‐tahapan  yang  harus  dilakukan  untuk 
menggunakan software SPSS Versi 17 :  
 
a. Menginstal Program SPSS Versi 17 

Langkah‐langkahnya adalah sebagai berikut :  
 Masukan CD yang berisi master program SPSS 17 ke dalam CD Room 
 Program Autorun dari CD akan bekerja sehingga akan muncul Kotak dialog untuk 

menginstall SPSS 
 Pilih install SPSS, dan ikuti petunjuk yang terdapat dalam layar monitor 

 
b. Memulai program SPSS dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

 Menggunakan tombol shortcut dengan cara melakukan klik ganda pada tombol 
 Menggunakan Start Menu yaitu dengan cara sebagai berikut: 

- Klik menu start, pilih Program 
- Pilih menu SPSS for windows dan geser kursor ke kanan 
- Pilih SPSS 17 for windows 

 

 Gambar 1. Tampilan SPSS Versi 17 
 
Menu utama yang terdapat pada SPSS Versi 17 adalah: 
 

 FILE : berisi tentang pengelolaan file data. 
 EDIT : digunakan untuk pengeditan data 
 VIEW : berisikan pengaturan tampilan terkait data entri dan hasil pengolahan data.  
 DATA : berkaitan dengan perubahan dan pengelolaan data 
 TRANSFORM: digunakan untuk memanipulasi data 
 ANALYZE: digunakan untuk menganalisis data 
 GRAPH: digunakan untuk memvisualisasikan data 
 ADD‐ONS: berisi beberapa alat statistik 
 WINDOW : keterangan jumlah jendal yang dibuka.  
 HELP: berisi berbagai informasi mengenai SPSS  
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Secara umum, dalam program SPSS Versi 17, terdiri dari dua sheet. 
(1) Sheet Variabel view, terdiri dari 10 kolom masing‐masing mempunyai fungsi yang 

berbeda yaitu : 
a. Kolom  Name  adalah  kolom  untuk  nama  variabel.  Nama  variabel  maksimal 

terdiri  dari  8  karakter/huruf  yang  harus  diawal  dengan  huruf  abjad.  Setiap 
variabel  diberi  nama  yang mudah dikenali,  ditetapkan  jenis  data  dan  jumlah 
digit  datanya  dan  disesuaikan  dengan  bagian  dan  nomor  pertanyaan  dalam 
kuesioner. Sebagai contoh pada kuesioner Suvei Dasar Sosial Ekonomi Sumber 
Daya Pesisir  terdapat  pertanyaan  tentang  tingkat  pendidikan.  Pertanyaan  ini 
merupakan  pertanyaan  nomor  6  pada  bagian  IV,  penamaan  variabel  P406. 
Penamaan tersebut penting untuk mempermudah proses pengolahaan.  

b. Type untuk  jenis data. Misalnya  jenis data untuk variabel  tingkat pendidikan 
adalah numerik (angka) caranya adalah dengan mengklik kolom type sehingga 
akan  keluar  kotak  dialog  seperti  tampak  pada  gambar  2.  Jenis  data  string 
digunakan untuk data yang menggunakan huruf. 

c. Width untuk jumlah digit atau karakter data. 
d. Decimal  untuk  jumlah  desimal.  Kolom  ini  digunakan  jika  jenis  data  numerik 

atau  angka.    Pada  gambar  2  terlihat  bahwa  jumlah  desimal  variabel  p406 
adalah 0. Caranya dengan mengetikkan langsung angka 0 pada kolom desimal 
atau  mengklik  tanda  panah  keatas  (untuk  menambah  jumlah  desimal)  atau 
tanda panah ke atas untuk mengurangi jumlah desimal. 

e. Labels  untuk  memberi  keterangan  variabel  (biasanya  disesuaikan  dengan 
pertanyaan  pada  kuesioner)  misalnya  label  untuk  variabel  P046  adalah 
“Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan”. 

f. Values  berguna  untuk  memberi  label  atau  keterangan  untuk  kode  jawaban 
yang  digunakan.  Misalnya  pada  kode  1  pada  variabel  P406  berarti 
“Tidak/Belum  sekolah”,  kode  2  untuk  “Tidak/Belum  Tamat”  dan  seterusnya. 
Caranya adalah : 
- Klik kolom values sehingga muncul kotak dialog seperti yang terlihat pada 

gambar 4.  
- Ketik  angka  1  pada  kolom  Value  pada  kotak  dialog  Value  Labels  dan 

keterangannya yaitu “Tidak/belum sekolah” pada kolom Value Labels.  
- Klik  Add  sehingga  kolom  Value  dan  Value  Labels  menjadi  kosong 

sedangkan isinya pindah ke kotak yang terdapat dibawahnya (gambar 3). 
- Lanjutkan untuk kode‐kode jawaban lainnya 

g. Missing digunakan untuk menuliskan data yang dianggap missing.  
h. Colums  untuk menentukan  lebar  kolom  variabel.  Colums  dan Widht  hampir 

sama fungsinya 
i. Align untuk menentukan posisi data (merapat ke kanan atau kekiri) 
j. Measure untuk kategori data untuk data numerik atau angka yaitu scale (jika 

jawaban  pada  pertanyaan  berupa  skala),  nominal  (jika  kode  tidak 
menunjukkan  tingkatan  atau  strata)  dan  ordinal  (jika  kode  menunjukkan 
tingkatan) 
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 Gambar 2. Tampilan Window Variabel View 
 

 
Gambar 3 Tampilan Box Value Labels 

Window variable view untuk tampat 
pembuatan variable-variabel 
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Lampiran 15. 
Membersihkan Data dengan menggunakan program SPSS. 

 
Langkah–langkah melakukan kegiatan pembersihkan data, yaitu :  
 
A. Membuat frekuensi adalah sebagai berikut: 
 

 Pilih ANALYZE yang terdapat pada menu SPSS  Klik DESCRIPTIVE STATISTIC  
klik FREQUENCIE sehingga muncul kotak dialog Frequencies seperti yang terlihat 
pada Gambar 1. 

 
Gambar.1 

  
 Pilih  variabel  yang  diinginkan  yang  terdapat  dalam  kotak  Frequencies  misalnya 

variabel jenis kelamin (P404), umur (P405) dan tingkat pendidikan tertinggi yang 
ditamatkan (P406) dengan menggunakan kursor. 

 Pindahkan variabel jenis kelamin (P404) dan variabel pendidikan tertinggi (P406) 
ke  dalam  kotak  Variables  dengan  cara  mengklik  tanda  panah  yang  terdapat 
diantara kedua kotak  Klik OK (lihat Gambar.1) 

 Hasil frekuensi variable jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar.2. 
 
B. Pengecekan Hasil Frekuensi 

 
Setelah tabel frekuensi variabel diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengecek hasil 
frekuensi  untuk  masing‐masing  variable.  Pengecekan  ini  berfungsi  untuk 
mengetahui/melihat apakah terdapat jawaban yang tidak tepat.  
 
Ada beberapa kesalahan yang dapat ditemukan dari hasil frekuensi antara lain: 
 Terdapat kode jawaban yang tidak diinginkan akibat kesalahan dalam pemasukan 

data atau kesalahan dalam pemasukan kode  jawaban. Gambar.2 memperlihatkan 
adanya  satu  responden  yang memberikan  jawaban  kode  3  untuk    variabel  jenis 
kelamin (P404). Jawaban tersebut  tidak sesuai kode pilihan yang disediakan yaitu 
kode 1 untuk laki‐laki dan kode 2 untuk perempuan.  
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 Gambar 2. Tampilan Window Variabel View 
 

 
Gambar 3 Tampilan Box Value Labels 

Window variable view untuk tampat 
pembuatan variable-variabel 
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Lampiran 15. 
Membersihkan Data dengan menggunakan program SPSS. 

 
Langkah–langkah melakukan kegiatan pembersihkan data, yaitu :  
 
A. Membuat frekuensi adalah sebagai berikut: 
 

 Pilih ANALYZE yang terdapat pada menu SPSS  Klik DESCRIPTIVE STATISTIC  
klik FREQUENCIE sehingga muncul kotak dialog Frequencies seperti yang terlihat 
pada Gambar 1. 

 
Gambar.1 

  
 Pilih  variabel  yang  diinginkan  yang  terdapat  dalam  kotak  Frequencies  misalnya 

variabel jenis kelamin (P404), umur (P405) dan tingkat pendidikan tertinggi yang 
ditamatkan (P406) dengan menggunakan kursor. 

 Pindahkan variabel jenis kelamin (P404) dan variabel pendidikan tertinggi (P406) 
ke  dalam  kotak  Variables  dengan  cara  mengklik  tanda  panah  yang  terdapat 
diantara kedua kotak  Klik OK (lihat Gambar.1) 

 Hasil frekuensi variable jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar.2. 
 
B. Pengecekan Hasil Frekuensi 

 
Setelah tabel frekuensi variabel diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengecek hasil 
frekuensi  untuk  masing‐masing  variable.  Pengecekan  ini  berfungsi  untuk 
mengetahui/melihat apakah terdapat jawaban yang tidak tepat.  
 
Ada beberapa kesalahan yang dapat ditemukan dari hasil frekuensi antara lain: 
 Terdapat kode jawaban yang tidak diinginkan akibat kesalahan dalam pemasukan 

data atau kesalahan dalam pemasukan kode  jawaban. Gambar.2 memperlihatkan 
adanya  satu  responden  yang memberikan  jawaban  kode  3  untuk    variabel  jenis 
kelamin (P404). Jawaban tersebut  tidak sesuai kode pilihan yang disediakan yaitu 
kode 1 untuk laki‐laki dan kode 2 untuk perempuan.  
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Gambar 2. Hasil tabulasi frekuensi varibel P404 (Jenis Kelamin) yang salah 

  
 Adanya  missing  data  seperti  yang  terlihat  hasil  frekuensi  variable  piv6    untuk 

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Lihat gambar 3).   
 

Gambar.3. Hasil Tabulasi frekuensi variable P406 

  
Kesalahan‐kesalahan  yang  terlihat  pada  hasil  frekuensi  diatas  harus  diperbaiki  dengan 
cara  melihat  kembali  jawaban  yang  diberikan  responden  pada  kuesioner.  Sebelum 
kembali ke kuesioner, petugas pembersihan data harus mengetahui nomor kuesioner yang 
akan dicari. Langkah‐langkah untuk mencari kuesioner yang menampilan kesalahan data, 
adalah sebagai berikut: 
 

 Pilih menu DataKlik SELECT CASES sehingga muncul kotak dialog seperti yang 
terlihat pada gambar 4. 

 Pilih IF CONDITION SATISFIED  Ketik kode jawaban yang tidak diinginkan. Pada 
kasus  kesalahan  kode  untuk  variable  jenis  kelamin  ketik  angka  ”3”  seperti  pada 
Gambar 4.   

 Untuk data missing pada variabel tingkat pendidikan menggunakan fungsi Missing 
(nama variable). Oleh karena tingkat pendidikan hanya diberikan pada responden 
yang  berumur  7  tahun  keatas  maka  perlu  ditambahkan  fungsi  P405>=7.  Secara 
lengkap  fungsi  yang  harus  dituliskan  adalah  ”  P405>=7  and  missing  (P406)” 
seperti yang terlihat pada gambar 5. 

 Langkah selanjutnya adalah dengan meng‐Klik CONTINUE  klik OK  
 
 

 
 

   

Jumlah yang menjawab 
harus sama dengan jumlah 
total respodnden berusia 7 
tahun ke atas (tidak boleh 
ada missing) 

Tidak ada 
dalam 
pilihan 
jawaban 

4. Jenis kelamin

508 47.5 47.5 47.5

560 52.4 52.4 99.9

1 .1 .1 100.0

1069 100.0 100.0

Laki-laki

Perempuan

3

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

6. Pendidikan tertinggi

130 13.8 13.8 13.8

345 36.6 36.7 50.5

282 29.9 30.0 80.4

89 9.4 9.5 89.9

95 10.1 10.1 100.0

941 99.9 100.0

1 .1

942 100.0

Belum/tidak sekolah

Belum/tidak tamat SD

SD tamat

SLTP tamat

SLTA tamat ke atas

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Gambar 4. Tampilan Menu Data – Select Case 

  
Gambar 5. Tampilan Lanjutan Menu Data – Select Case ‐ If 

  
 Membuat tabulasi frekuensi untuk mengetahui nomor kuesioner responden usia 7 

tahun ke atas yang memberikan jawaban missing. Langkah yang digunakan untuk 
membuat tabulasi frekuensi untuk variabel P101 (nomor kuesioner) seperti telah 
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hasil tabulasi frekuensi terlihat pada Gambar 
6 

 
Gambar 6. Ouput Hasil tabulasi frekuensi nomor kuesioner (variabel P101) 

 
 
 
 

Nomor kuesioner yang 
perlu ditelusuri 

01. Nomor urut kuesioner

1 100.0 100.0 100.02Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Gambar 2. Hasil tabulasi frekuensi varibel P404 (Jenis Kelamin) yang salah 

  
 Adanya  missing  data  seperti  yang  terlihat  hasil  frekuensi  variable  piv6    untuk 

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Lihat gambar 3).   
 

Gambar.3. Hasil Tabulasi frekuensi variable P406 

  
Kesalahan‐kesalahan  yang  terlihat  pada  hasil  frekuensi  diatas  harus  diperbaiki  dengan 
cara  melihat  kembali  jawaban  yang  diberikan  responden  pada  kuesioner.  Sebelum 
kembali ke kuesioner, petugas pembersihan data harus mengetahui nomor kuesioner yang 
akan dicari. Langkah‐langkah untuk mencari kuesioner yang menampilan kesalahan data, 
adalah sebagai berikut: 
 

 Pilih menu DataKlik SELECT CASES sehingga muncul kotak dialog seperti yang 
terlihat pada gambar 4. 

 Pilih IF CONDITION SATISFIED  Ketik kode jawaban yang tidak diinginkan. Pada 
kasus  kesalahan  kode  untuk  variable  jenis  kelamin  ketik  angka  ”3”  seperti  pada 
Gambar 4.   

 Untuk data missing pada variabel tingkat pendidikan menggunakan fungsi Missing 
(nama variable). Oleh karena tingkat pendidikan hanya diberikan pada responden 
yang  berumur  7  tahun  keatas  maka  perlu  ditambahkan  fungsi  P405>=7.  Secara 
lengkap  fungsi  yang  harus  dituliskan  adalah  ”  P405>=7  and  missing  (P406)” 
seperti yang terlihat pada gambar 5. 

 Langkah selanjutnya adalah dengan meng‐Klik CONTINUE  klik OK  
 
 

 
 

   

Jumlah yang menjawab 
harus sama dengan jumlah 
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ada missing) 
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Gambar 4. Tampilan Menu Data – Select Case 

  
Gambar 5. Tampilan Lanjutan Menu Data – Select Case ‐ If 

  
 Membuat tabulasi frekuensi untuk mengetahui nomor kuesioner responden usia 7 

tahun ke atas yang memberikan jawaban missing. Langkah yang digunakan untuk 
membuat tabulasi frekuensi untuk variabel P101 (nomor kuesioner) seperti telah 
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hasil tabulasi frekuensi terlihat pada Gambar 
6 

 
Gambar 6. Ouput Hasil tabulasi frekuensi nomor kuesioner (variabel P101) 

 
 
 
 

Nomor kuesioner yang 
perlu ditelusuri 
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1 100.0 100.0 100.02Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



L- 136

Buku 2 Lampiran : RISET DAN MONITORING ASPEK SOSIAL TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT  L‐ 139

 Setelah nomor kuesioner diketahui, petugas harus mencari jawaban responden 
yang  sebenarnya  untuk  pertanyaan  tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan. 
Apabila data  telah ditemukan, petugas pembersihan data harus memperbaiki 
data yang salah atau missing dengan data yang terdapat pada kuesioner. 
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Gambar 4. Tampilan Menu Data – Select Case 

  
Gambar 5. Tampilan Lanjutan Menu Data – Select Case ‐ If 

  
 Membuat tabulasi frekuensi untuk mengetahui nomor kuesioner responden usia 7 

tahun ke atas yang memberikan jawaban missing. Langkah yang digunakan untuk 
membuat tabulasi frekuensi untuk variabel P101 (nomor kuesioner) seperti telah 
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hasil tabulasi frekuensi terlihat pada Gambar 
6 

 
Gambar 6. Ouput Hasil tabulasi frekuensi nomor kuesioner (variabel P101) 
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Lampiran 16 
Pengolahan Data dengan Menggunakan Program SPSS. 

Langkah‐langkah pengolahan data :  
 
a. Perhitungan nilai maksimum, minimum, rata‐rata dan median dapat dilakukan dengan 

langkah‐langkah sebagai berikut :  
 
- Pilih menu  ANALYZE  klik  BASIC  TABLES  sehingga muncul  kotak  Basic  Tabels 

seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
 

Gambar 1. Tampilan Menu Analyze – Basic Tables 

   
 

- Pilih  variabel  yang  akan  dihitung  nilai  rata‐ratanya  misalnya  pendapatan 
nelayan pada musim gelombang kuat pada kotak Summaries 

- Klik ikon Statistik pada bagian bawah kotak untuk Basic Tabel untuk memilih 
ukuran  statistik  yang  ingin  ditampilkan  sehingga muncul  kotak  dialog  Basic 
Tabel: Statistik seperti Gambar 1.  

- Pilih  ukuran  statistik  yang  diinginkan  yaitu  statistik  minimum,  maksimum, 
mean dan median  

- Klik Continue yang terletak bagian bawah kotak Basic Tabel:Statistic sehingga 
kotak tersebut menghilang. 

- Klik OK pada kotak  
- Hasil perhitungan Nilai Maksimum, Minimum, Mean dan Median terlihat pada 

Gambar 2.  
 

Gambar 2. Output Hasil Deskripsi (Nilai Maksimum, Minimum, Mean dan Median. 

 

30,000 2,375,000 443,141 375,000
5. Rata-rata pendapatan
bersih ART dalam sebulan
(Rp) GELOMBANG KUAT

Minimum Maximum Mean Median
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Lampiran 16 
Pengolahan Data dengan Menggunakan Program SPSS. 

Langkah‐langkah pengolahan data :  
 
a. Perhitungan nilai maksimum, minimum, rata‐rata dan median dapat dilakukan dengan 

langkah‐langkah sebagai berikut :  
 
- Pilih menu  ANALYZE  klik  BASIC  TABLES  sehingga muncul  kotak  Basic  Tabels 

seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
 

Gambar 1. Tampilan Menu Analyze – Basic Tables 

   
 

- Pilih  variabel  yang  akan  dihitung  nilai  rata‐ratanya  misalnya  pendapatan 
nelayan pada musim gelombang kuat pada kotak Summaries 

- Klik ikon Statistik pada bagian bawah kotak untuk Basic Tabel untuk memilih 
ukuran  statistik  yang  ingin  ditampilkan  sehingga muncul  kotak  dialog  Basic 
Tabel: Statistik seperti Gambar 1.  

- Pilih  ukuran  statistik  yang  diinginkan  yaitu  statistik  minimum,  maksimum, 
mean dan median  

- Klik Continue yang terletak bagian bawah kotak Basic Tabel:Statistic sehingga 
kotak tersebut menghilang. 

- Klik OK pada kotak  
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Gambar 2. Output Hasil Deskripsi (Nilai Maksimum, Minimum, Mean dan Median. 

 

30,000 2,375,000 443,141 375,000
5. Rata-rata pendapatan
bersih ART dalam sebulan
(Rp) GELOMBANG KUAT

Minimum Maximum Mean Median
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- Selain untuk mendapatkan statistic maksimum, minimum, mean dan median, 
analisis  menggunakan  Basic  Tabels  juga  dapat  untuk  mengetahui  ukuran‐
ukuran statistik lainnya seperti Persentile, quartile, kuantile dan lain‐lain 

 
b. Perhitungan Rata‐rata pendapatan  rumah  tangga per bulan, dapat  dilakukan dengan 

menggunakan  syntax.  Adapun  langkah‐langkah  pengolahan  dengan  menggunakan 
syntax adalah sebagai berikut :  

 
 Pilih Menu  FILE   NEW   SYNTAX   ketik  program  perhitungan  pendapatan 

yang terdapat pada Lampiran 17.  
 

Gambar 3. Tampilan Menu Syntax 

     
 Jalankan program dengan cara memblok perintah yaitu dengan memilih menu Edit 
 SELECT ALL  

 Pilih Menu RUN KLIK ALL (Lihat Gambar 4) 
 

Gambar 4. Tampilan Menu Syntax yang akan di Run 

   
 Output yang dihasilkan dapat dilihat pada  Gambar 5 di bawah ini : 

Klik

Window untuk menulis 
Syntax 
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Gambar 5 Hasil Ouput Tabel Frekunesi 

  
c. Membuat  tabel  Frekuensi,  dengan  terlebih  dahulu  mengelompokan  umur  dengan 

interval 5 tahunan. Adapun langkah‐langkah untuk membuat kelompok umur tersebut 
adalah sebagai berikut: 

 Pilih menu TRANSFORM  RECODE INTO DIFFERENT VARIABEL sehingga 
muncul  tabel  Recode  in  to  Diffrerent  Variabel  seperti  yang  terlihat  pada 
Gambar 6. 

 
Gambar 6. Tampilan Menu Transfrom 

  
 Pilih  variabel  umur  P405  pada  kotak  sebelah  kiri  dari  tabel  Recode  into 

different variabel dan pindahkan ke kotak sebelah kanan. 
 Ketik  nama  variabel  kelompok  umur  yang  baru  pada  kotak  output  variabel, 
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Into Different Variabels: Old and New Values. 
 Pilih Range pada kotak Old Value  Isikan angka 0 dan angka 4  
 Pilih Values pada kotak New Value Isikan angka 1  Klik add 
 Kedua  langkah  terakhir  diulang  untuk  kelompok  umur  berikutnya  sampai 

selesai kemudian KLIK CONTINUEKLIK OK 
 Setelah  proses  recoding  selesai  lanjutkan  dengan  pembuatan  tabel  frekuensi 

variabel kelompok umur dengan cara sama seperti pada lampiran sebelumnya. 
Tampilan hasil akan terlihat seperti pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Output Hasil Frekuensi 

 
 
 
d. Membuat tabulasi silang, adapun langkah‐langkahnya sebagai berikut : 
 

 Pilih  ANALYSEDESCRIPTIVE  STATISTICSCROSSTAB  sehingga  mucul  kotak 
Crosstab seperti pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Tampilan Menu Analyse 

  
 Pilih variabel yang akan ditabulasi  silang misalnya variabel  jenis kelamin  (p404) 

dengan variabel kelompok umur  lima  tahunan. Pindahkan variabel  jenis  kelamin 
ke kotak  row(s)  (baris) dan variabel  jenis kelamin pada kotak Colum(s)  (kolom) 
dengan cara menempatkan kursor pada variabel yang bersangkutan dan mengklik 
tanda panah yang terdapat diantara kotak di sebelah kiri dengan kotak row(s) atau 
colum(s) . 

 Klik  CELL  untuk  menampilkan  kotak  Crosstab:  Cell  Display.  Kotak  ini  berisikan 
pilihan‐pilihan yang  ingin ditampilkan dalam  tabulasi  silang. Pada kasus  tabulasi 

Klik Cell 
Untuk memunculkan kotak 

Crosstab: Cell Display 

REPIV5

53 11,3 11,3 11,3

62 13,2 13,2 24,5

50 10,7 10,7 35,2

55 11,7 11,7 46,9

38 8,1 8,1 55,0

39 8,3 8,3 63,3

24 5,1 5,1 68,4

30 6,4 6,4 74,8

18 3,8 3,8 78,7

39 8,3 8,3 87,0

17 3,6 3,6 90,6

14 3,0 3,0 93,6

10 2,1 2,1 95,7

20 4,3 4,3 100,0

469 100,0 100,0

1  0-4

2  5-9

3  10-14

4  15-19

5  20-24

6  25-29

7  30-34
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10  45-49

11  50-54
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14  65+
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silang  antara  jenis  kelamin  dan  kelompok  umur  statistik  yang  ingin  ditampilkan 
adalah  jumlah  observasi  dan  persentase  berdasarkan  kolom.  Jumlah  observasi 
dapat  ditampilkan  dengan  mengklik  Observed  pada  bagian  Counts  sedangkan 
untuk persentase dengan memilih kotak Column pada bagian Percentaces.  

 Klik  Continue  pada  kotak  Cell  Display  (kotak  akan  hilang).  Lanjutkan  dengan 
mengklik OK pada kotak CROSSTAB. 

 Hasil tabulasi silang dapat dilihat pada gambar  9. 
 

Gambar 9. Hasil Output Komposisi Penduduk
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Lampiran 17 
Syntax Perhitungan Pendapatan Rumah Tangga 

**** PENDAPATAN RT DARI PERIKANAN**** 

COMPUTE IKAN_A1 = P515A + P515B + P515C + P515D + P515E. 
EXECUTE. 
COMPUTE IKAN_A2 = P524A + P524B + P524C + P524D + P524E. 
EXECUTE. 
COMPUTE IKAN_A3= P533A + P533B + P533C + P533D + P533E. 

COMPUTE IRT_IKAN = (P507*IKAN_A1) + (P516*IKAN_A2) + (P525*IKAN_A3). 
EXECUTE . 

**** PENDAPATAN RT DARI PERIKANAN BUDIDAYA ***** 

COMPUTE IRT_BDY = P542A + P542B + P542C + P542D + P542E. 
EXECUTE . 

**** PENDAPATAN RT DARI NON PERIKANAN ***** 

**** C1 PENDAPATAN DARI BURUH/KARYAWAN DGN UPAH TETAP ***** 

COMPUTE IRT_UPAH = P548A + P548B + P548C + P548D + P548E. 
EXECUTE . 

**** C2 PENDAPATAN RT DARI PERTANIAN ***** 

COMPUTE  IRT_TANI = P55A +   P55B +  P55C +  P55D +  P55E. 
EXECUTE . 

**** C3 PENDAPATAN RT DARI USAHA PERDAGANGAN 

COMPUTE IRT_DAGANG = P561A + P561B + P561C + P561D + P561E. 
EXECUTE . 

**** C4 PENDAPATAN RT DARI INDUSTRI RT **** 

COMPUTE IRT_IND = P566A + P566B + P566C + P566D P566E.  
EXECUTE. 

**** C5 PENDAPATAN RT DARI PENERIMAAN LAINNYA **** 

COMPUTE IRT_LAIN = P569A + P569B + P569C + P569D + P569E. 
EXECUTE . 

L‐ 146

**** PENDAPATAN RT PER TAHUN **** 

COMPUTE IRT = IRT_IKAN + IRT_BDY + IRT_UPAH + IRT_TANI + 
IRT_DAGANG + IRT_IND + IRT_LAIN. 
EXECUTE . 

COMPUTE IRT_IKAN_BL = IRT_IKAN/ 12. 
EXECUTE. 

COMPUTE IRT_BDY_BL = IRT_BDY / 12. 
EXECUTE . 

**** PENDAPTAN RUMAH TANGGA PER BULAN ***** 

EXECUTE IRT_BL = IRT/12. 
EXECUTE. 

****PENDAPATAN RUMAH TANGGA PER BULAN PER KAPITA 

EXECUTE JML_ART = P203LK + P203PR. 
EXECUTE. 

EXECUTE IRT_KAP = IRT / 12 / JML_ART. 
EXECUTE. 
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**** C1 PENDAPATAN DARI BURUH/KARYAWAN DGN UPAH TETAP ***** 

COMPUTE IRT_UPAH = P548A + P548B + P548C + P548D + P548E. 
EXECUTE . 

**** C2 PENDAPATAN RT DARI PERTANIAN ***** 

COMPUTE  IRT_TANI = P55A +   P55B +  P55C +  P55D +  P55E. 
EXECUTE . 

**** C3 PENDAPATAN RT DARI USAHA PERDAGANGAN 

COMPUTE IRT_DAGANG = P561A + P561B + P561C + P561D + P561E. 
EXECUTE . 

**** C4 PENDAPATAN RT DARI INDUSTRI RT **** 

COMPUTE IRT_IND = P566A + P566B + P566C + P566D P566E.  
EXECUTE. 

**** C5 PENDAPATAN RT DARI PENERIMAAN LAINNYA **** 

COMPUTE IRT_LAIN = P569A + P569B + P569C + P569D + P569E. 
EXECUTE . 
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**** PENDAPATAN RT PER TAHUN **** 

COMPUTE IRT = IRT_IKAN + IRT_BDY + IRT_UPAH + IRT_TANI + 
IRT_DAGANG + IRT_IND + IRT_LAIN. 
EXECUTE . 

COMPUTE IRT_IKAN_BL = IRT_IKAN/ 12. 
EXECUTE. 

COMPUTE IRT_BDY_BL = IRT_BDY / 12. 
EXECUTE . 

**** PENDAPTAN RUMAH TANGGA PER BULAN ***** 

EXECUTE IRT_BL = IRT/12. 
EXECUTE. 

****PENDAPATAN RUMAH TANGGA PER BULAN PER KAPITA 

EXECUTE JML_ART = P203LK + P203PR. 
EXECUTE. 

EXECUTE IRT_KAP = IRT / 12 / JML_ART. 
EXECUTE. 
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Lampiran 18 
CONTOH OUTLINE PENULISAN 

BAB I.  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 
1.2.  Tujuan   
1.3.  Metodologi  
1.4.  Pembabakan Penulisan  

BAB II.  PROFIL LOKASI PENELITIAN  

2.1. Keadaan Geografis 
 Gambaran secara umum kondisi geografis kabupaten 
 Gambaran kondisi geografis kawasan,  
 Gambaran kondisi geografis per desa  

2.2. Keadaan Sumber Daya Alam 

2.2.1.Sumber Daya Laut (SDL) 
Gambaran umum potensi SDL: Luas, sebaran dan kondisi: mangrove, 
padang lamun dan terumbu karang; perkembangan produksi komoditas 
hasil laut yang dominan.  

 Gambaran umum potensi SDL kabupaten/kota  
 Gambaran potensi SDL di kawasan dan masing-masing desa 

lokasi penelitian. 

2.2.2. Sumber Daya Darat 
Gambaran potensi sumber daya darat: luas, sebaran, kondisi dan 
produksi hasil hutan; potensi perkebunan dan pertanian, potensi 
pertambangan. 

 Gambaran potensi sumber daya darat  kabupaten/kota  
 Gambaran potensi sumber daya darat di kawasan dan masing-

masing desa lokasi penelitian 

2.3. Sarana dan Prasarana Sosial-Ekonomi 
Gambaran umum fasilitas fisik dan kondisinya pada masing-masing jenis 
sarana dan prasarana dan aksesibilitasnya  

 Sarana Transportasi  
 Sarana Perikanan  
 Sarana Ekonomi  
 Sarana Pendidikan  
 Sarana Kesehatan  
 Sarana Air Bersih dan MCK  
 Sarana Penerangan dan Informasi 
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2.4. Kelembagaan Sosial-Ekonomi 
2.5. Program Pemberdayaan Masyarakat  

2.6. Pengelolaan Sumber Daya Laut 
 Kebijakan 
 Pemanfaatan 
 Wilayah Tangkap 
 Teknologi 
 Permasalahan  

BAB III.  POTRET PENDUDUK  

3.1.  Jumlah dan Komposisi 
 Gambaran umum jumlah dan karakteristik penduduk serta 

pertumbuhannya di tingkat kabupaten (data sekunder dan kualitatif) 
 Gambaran umum jumlah dan komposisi penduduk di tingkat desa 

(data sekunder) 
 Jumlah dan komposisi penduduk (hasil survei) 

3.2.  Kualitas Sumber Daya Manusia  
 3.2.1.  Pendidikan dan Keterampilan 

 Gambaran umum tingkat pendididikan desa lokasi penelitian 
(data sekunder dan data kualitatif) 

 Gambaran umum tingkat pendidikan penduduk (hasil survei 
dan data kualitatif)  

 3.2.2.  Pekerjaan (Utama dan Tambahan) 
 Gambaran umum pekerjaan penduduk desa (utama dan 

tambahan) dari data sekunder dan data kualitatif 
 Pekerjaan Penduduk (utama dan tambahan): jenis, lapangan 

dan status (hasil survei).   

3.3. Kesejahteraan  
 3.3.1. Pemilikan dan penguasaan Aset Produksi dan Non  
                   Produksi 
 3.3.2. Kondisi Permukiman dan Sanitasi Lingkungan 

BAB IV. PENGETAHUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP 
UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN MANGROVE, 
PADANG LAMUN DAN TERUMBU KARANG   

 3.1. Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan kegunaan Mangrove, 
Padang Lamun dan Terumbu Karang 

 3.2.  Persepsi Masyarakat Tentang Kondisi dan Faktor Yang  
                       Menyebabkan Kerusakan Mangrove, Padang  Lamun dan Terumbu  
                       Karang 
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3.3.  Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya  
                     Perlindungan dan Penyelamatan Mangrove, Padang Lamun dan  
                     Terumbu Karang. 

BAB V. PENDAPATAN PENDUDUK LOKASI PENELITIAN 

5.1. Pendapatan di Tingkat Kabupaten 
5.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
5.1.2. Pendapatan Sektor Pertanian/Perikanan

5.2. Pendapatan di Lokasi Survei 
5.2.1. Pendapatan Per Tahun/Bulan Menurut Lapangan  

                  Pekerjaan  
5.2.2. Pendapatan Nelayan Menurut Musim 

5.3. Pengeluaran 
5.3.1. Pengeluaran Pangan 
5.3.2. Pengeluaran non Pangan  

5.4. Nilai Tukar Nelayan 

BAB V. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP   
              PENDAPATAN 

5.1. Faktor Internal 
 Sumber pendapatan
 Teknologi Alat Tangkap/Produksi dan Wilayah Tangkap 
 Biaya Produksi
 Kualitas SDM

5.2. Faktor Eksternal
 Pemasaran: harga dan pemasaran 
 Permintaan terhadap hasil tangkap/produksi 
 Musim/iklim 
 Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Laut 

 5.3.   Faktor Struktural 
 Program Wilayah Pesisir dan Laut 
 Program Pembangunan Lainnya 

BAB VI.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
   

6.1. Kesimpulan  
 6.2. Rekomendasi  




