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Rare

Rare adalah organisasi perubahan perilaku terdepan dalam konservasi. Rare berspesialisasi dalam

mengidentifikasi solusi lokal yang telah terbukti dan bekerja dengan mitra serta komunitas di seluruh

dunia untuk membawa solusi ini ke skala regional dan nasional.

FishForever

Fish Forever adalah solusi yang dipimpin oleh komunitas Rare untuk merevitalisasi habitat laut

pesisir, seperti terumbu karang, bakau, dan lamun, melindungi keanekaragaman hayati, dan

mengamankan mata pencaharian rumah tangga nelayan dan komunitasnya. Ini menggunakan

pendekatan inovatif untuk mengatasi penangkapan ikan berlebihan di pesisir — dengan

memberdayakan masyarakat melalui hak yang jelas, tata kelola yang kuat, kepemimpinan lokal, dan

pengelolaan partisipatif — yang melindungi habitat ikan yang penting dan mengatur aktivitas

penangkapan ikan.

Foto sampul depan: © George Stoyle / Keluarga Rare

Fishing dari komunitas pesisir Fequete, Mozambik
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Pengantar
Survei Rumah Tangga (SRT) adalah instrumen utama untuk mengumpulkan data sosial. SRT
berisi sejumlah pertanyaan dengan jawaban yang terdefinisikan, yang mengatur keterlibatan
responden dengan perikanan lokal, ketahanan terhadap guncangan ekonomi, pengetahuan
tentang peraturan perikanan, sikap terhadap manajemen perikanan, partisipasi dalam
manajemen perikanan dan persepsi tentang efektivitas pendekatan manajemen saat ini. SRT
yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dengan jawaban yang terdefinisikan (ya/tidak, atau ada
pilihan respons) ini bertujuan meningkatkan efisiensi survei, sehingga memungkinkan lebih
banyak responden sekaligus meminimalkan gangguan dan mengurangi kelelahan akibat
survei di masyarakat.

Pengumpulan Data
Kuesioner di bawah ini akan dikelola melalui penggunaan formulir Fast Field untuk setiap
rumah tangga. Formulir Fast Field dapat diakses melalui aplikasi ponsel atau
https://manage.fastfieldforms.com/Account/Login menggunakan login yang disediakan oleh
tim Ilmu dan Teknologi Fish Forever (hubungi George Stoyle, gstoyle@rare.org). Formulir Fast
Field tersebut dapat diisi di ponsel atau tablet untuk mempercepat proses survei. Data Fast
Field kemudian akan diunggah ke platform penyimpanan data sentral milik Fish Forever
(data.world), dan analisis akan dilakukan secara otomatis untuk menghasilkan statistik
tingkat komunitas kepada pengguna. Data yang telah dikumpulkan dan diproses akan
terhubung langsung dengan sistem Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim dan pelaporan
Pemantauan dan Evaluasi.

SRT akan dilakukan pada awal dan akhir setiap masa iterasi tiga tahunan program Fish
Forever. Jika dana memungkinkan, survei juga akan dilakukan di seluruh wilayah yang
ditargetkan serta juga area yang tidak ditargetkan untuk membangun kontrol yang dapat
digunakan untuk mengukur dampak program. Kegiatan survei lintas waktu dan ruang ini
membantu mengevaluasi kondisi "sebelum proyek" dan "tanpa proyek" sebagai kontrol
untuk memahami apa yang telah dicapai oleh program.
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Pertanyaan Instrumen Survei

1. Pembukaan
Nomor
pertanyaan

Pertanyaan Kategori jawaban

Tanggal Tanggal/Bulan/Tahun
Diisi langsung Waktu wawancara dimulai Format 24 jam

1. Nama pewawancara 1. Nama depan, Nama belakang
2. Nama depan, Nama belakang
…

2. Afiliasi pewawancara 1. Rare
2. Surveyor profesional
3. Mahasiswa/mahasiswi
4. Anggota masyarakat
5. Lainnya

Diisi langsung ID Kuesioner ID yang tidak ambigu berdasarkan tanggal, inisial pewawancara dan nomor yang sedang berjalan
3. Masyarakat Bagian di Masyarakat
4. Orang yang diwawancarai 1. Kepala rumah tangga

2. Pasangan dari kepala rumah tangga
3. Ayah/ibu dari kepala rumah tangga
4. Kakak/adik dari kepala rumah tangga
5. Putra/putri dari kepala rumah tangga
6. Cucu dari kepala rumah tangga
7. Orang tua lainnya
8. Pembantu rumah tangga
9. Kenalan keluarga
10. Lainnya

4



5. Jenis kelamin 1. Perempuan
2. Laki-laki

2. Informasi Dasar
[Pengantar yang disarankan

untuk orang yang

diwawancarai]

Nama saya Nama (Q1), dan saya di sini mewakili RARE, sebuah organisasi konservasi internasional.
Rare sedang melakukan survei untuk lebih memahami mata pencaharian masyarakat di wilayah
Anda dan untuk menilai efektivitas program kami. Kami berharap untuk mendapatkan informasi
yang akurat agar hasil survei ini bermanfaat bagi warga Nama (Q5).

Saya akan mengajukan serangkaian pertanyaan tentang Anda dan rumah tangga Anda untuk lebih
memahami kehidupan dan pekerjaan Anda. Saya juga akan mengajukan pertanyaan tentang persepsi
Anda mengenai kehidupan bermasyarakat di sini. Harap dicatat bahwa survei ini bersifat rahasia dan
sukarela. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan secara anonim dan hanya untuk tujuan
penelitian. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan.

6. Harap sebutkan semua
orang yang saat ini tinggal di
rumah Anda, termasuk
Anda, dan berikan jenis
kelamin, pendidikan, usia,
dan hubungannya dengan
Anda.

Jenis Kelamin

Kode Q8

Usia Hubungan

Kode:

Kode yang sama dengan
Pertanyaan 6

Pendidikan

Kode:

1. Tidak ada pendidikan
formal
2. Sekolah dasar
3. Sekolah menengah/SMA
4. Pelatihan kejuruan/sekolah
perdagangan
5. Perguruan
tinggi/universitas
6. Lainnya (pasca sekolah
menengah)
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7. Apa agama kepala keluarga? 1. Kristen
2. Islam
3. Hindu
4. Buddha
5. Yahudi
6. Kepercayaan tradisional
7. Ateis
8. Lainnya [sebutkan]

8. Apakah Anda
mengidentifikasi diri Anda
sebagai anggota wilayah
tertentu atau wilayah
geografis sub-nasional?

1. Ya
2. Jika ya, apa nama daerahnya?
3. Tidak

9. Apakah penting bagi Anda
bahwa wilayah tersebut
dikelola dan dilindungi?

1. Ya
2. Tidak
3. Netral

3. Mata Pencaharian
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10. Tolong tunjukkan dari
daftar berikut semua
sumber pendapatan
rumah tangga tahun ini,
dan perkirakan
persentase kontribusinya
terhadap keseluruhan
pendapatan rumah
tangga.

Sumber penghasilan Berapa bulan dalam
setahun Anda terlibat

dalam kegiatan ini?

Berapa persentase
penghasilan Anda yang

didapatkan dari kegiatan ini?
1. Pertanian (bertani dan/atau beternak)

__ __
2. Pemanenan hasil hutan (kayu, arang,
hasil hutan bukan kayu) __ __

3. Memancing (menangkap ikan,
krustasea, dan sumber daya laut lainnya
untuk dijual atau dikonsumsi)

__ __

4. Akuakultur (ikan, udang, rumput laut,
dll; termasuk penangkaran/beternak ikan
tangkapan kecil untuk dijual dengan
ukuran lebih besar)

__ __

5. Ekstraksi sumber daya laut yang tidak
terbarukan (termasuk penambangan
karang, penambangan pasir, panen
karang hidup, dll)

__ __

6. Wisata bahari (termasuk menyelam,
snorkeling, kapal dengan dasar kaca,
berlayar, ski air, jet ski, dll)

__ __

7. Pekerja upahan lainnya (misalnya guru,
tenaga medis, pembuat kerajinan tangan,
pekerja konsesi kehutanan atau
pertambangan)

__ __

8. Lainnya [sebutkan] __
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4. Memancing dan kegiatan terkait
(lewati jika bukan rumah tangga nelayan)

11. Berapa banyak anggota
rumah tangga Anda yang
secara teratur pergi
memancing? (sesuaikan
untuk aktivitas
memancing masyarakat)

Laki-laki
Perempuan
Anak-anak

12. Berapa banyak anggota
rumah tangga Anda yang
secara teratur
berpartisipasi dalam
kegiatan pasca
pemrosesan untuk
menyiapkan ikan untuk
dijual?

Laki-laki
Perempuan
Anak-anak

13. Dalam seminggu,
biasanya kegiatan apa
yang menjadi tanggung
jawab perempuan dalam
rumah tangga?

Merawat anak-anak ○
Memasak untuk keluarga ○
Mempersiapkan peralatan untuk memancing ○
Membersihkan ikan ○
Menjual ikan ○
Lainnya (sebutkan) ○
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14. Berapa banyak waktu
yang Anda alokasikan
untuk kegiatan lain dalam
seminggu? (hanya
responden perempuan)

Kegiatan Jam

15. Pikirkan nelayan utama
dalam rumah tangga.
Apakah orang ini pergi
memancing ...?

1. Secara mandiri atau dengan anggota keluarga lainnya (bukan sebagai pekerja bergaji)
2. Sebagai pemilik perusahaan, dengan pekerja yang direkrut
3. Sebagai pekerja bergaji yang bekerja untuk suatu perusahaan
4. Sebagai anggota kelompok (produsen) atau koperasi, tidak bergaji
5. Lainnya [sebutkan]

16. Seberapa sering nelayan
utama pergi memancing
di musim penangkapan
ikan yang kurang
menguntungkan?

1. Sekali atau tidak sama sekali
2. Beberapa kali
3. Beberapa kali dalam sebulan
4. 1-2 kali per minggu
5. Lebih dari 1-2 kali per minggu

17. Seberapa sering nelayan
utama pergi memancing
di musim penangkapan
yang menguntungkan?

1. Sekali atau tidak sama sekali
2. Beberapa kali
3. Beberapa kali dalam sebulan
4. 1-2 kali per minggu
5. Lebih dari 1-2 kali per minggu

18. Dibandingkan 2 tahun
yang lalu, tangkapan ikan
saat ini telah ...

1. Sangat menurun
2. Sedikit menurun
3. Tetap sama
4. Sedikit membaik
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5. Sangat membaik
19. Dalam 12 bulan terakhir,

alat tangkap apa yang
digunakan oleh rumah
tangga Anda? (sesuaikan
untuk alat tangkap
masyarakat)

Daftar kisi dengan beberapa pilihan dan boleh lebih dari satu jawaban

1. Memancing dengan tangan atau alat genggam (misalnya pencungkilan (gleaning),
pancing ulur, pistol tombak)

○

2. Memancing dengan jaring stasioner/tidak dapat bergerak (misalnya perangkap, jaring
insang, jaring insang berlapis/trammel)

○

3. Memancing dengan jaring yang dapat bergerak (misalnya pukat, pukat tarik, pukat tarik
pantai)

○

4. Memancing dengan alat pancing stasioner/tidak dapat bergerak (misalnya rawai dasar) ○
5. Memancing dengan alat pancing yang dapat bergerak (misalnya pancing tonda) ○
6. Memancing dengan bahan peledak atau bahan kimia (misalnya bom, sianida, racun) ○
7. Lainnya [sebutkan] ○
8. Tidak memancing dalam 12 bulan terakhir ○

20. Untuk memancing,
apakah rumah tangga
Anda memiliki perahu,
berbagi perahu, menyewa
dari orang lain, atau tidak
menggunakan perahu?

1. Milik sendiri
2. Berbagi dengan orang lain sebagai anggota koperasi
3. Berbagi dengan orang lain sebagai karyawan
4. Menyewa dari orang lain
5. Tidak menggunakan perahu untuk memancing

21. Dalam 5 tahun ke depan,
menurut Anda bagaimana
kondisi tangkapan ikan
dibandingkan hari ini?

1. Sangat menurun
2. Sedikit menurun
3. Tetap sama
4. Sedikit membaik
5. Sangat membaik

22. Apakah Anda percaya
bahwa pekerjaan nelayan
aman di masa depan?

1. Ya
2. Tidak

5. Aset Rumah Tangga
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23. Sebutkan jumlah
barang-barang berikut
yang dimiliki oleh rumah
tangga Anda dalam 12
bulan terakhir. Jika barang
tersebut tidak dimiliki,
apakah Anda akan
mempertimbangkan
barang ini sebagai barang
yang bernilai (ya/tidak).

1. Radio/Stereo/Pemutar CD/Pemutar DVD __ yes/no
2. TV __ yes/no
3. Antena parabola __ yes/no
4. Telepon (ponsel atau telepon rumah) __ yes/no
5. Mesin cuci __ yes/no
6.. Generator __ yes/no
7. Kulkas/Freezer __ yes/no
8. Perahu bermotor __ yes/no
9. Perahu dengan motor tempel __ yes/no
10. Perahu dengan motor di dalam __ yes/no
11. Perahu dengan layar/dayung __ yes/no
12. Sepeda __ yes/no
13. Sepeda motor __ yes/no
14. Mobil/truk __ yes/no
15. Lainnya [sebutkan]/akses internet? __ yes/no

6. Ketahanan Keuangan
24. Apakah ada anggota

rumah tangga Anda yang
memiliki rekening di
lembaga keuangan atau
menyimpan uang dengan
cara berikut? Jika ya,
harap jelaskan.

Daftar kisi dengan beberapa pilihan dan boleh lebih dari satu jawaban

1. Bank umum ○
2. Lembaga keuangan mikro ○
3. LSM atau program pemerintah ○
4. Rentenir ○
5. Perusahaan asuransi ○
6. Lainnya [sebutkan] ○
7. Tidak ○
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25. Apakah penghasilan Anda
cukup untuk ditabung?

1. Ya
2. Tidak

26. Apakah ada anggota
rumah tangga Anda yang
memiliki akses ke salah
satu sumber dana darurat
berikut (cukup untuk
mengganti alat tangkap,
atau alat penghidupan
utama)?
Jika ya, harap jelaskan.

Daftar kisi dengan beberapa pilihan dan boleh lebih dari satu jawaban

1. Tabungan pribadi
2. Keluarga ○
3. Teman ○
4. Bisnis/pengusaha/koordinator lainnya ○
5. Klub tabungan ○
6. Pemberi pinjaman uang ○
7. Bank umum (individu) ○
8. Lembaga keuangan mikro (individu) ○
9. LSM atau program pemerintah (individu) ○
10. Bank umum (kelompok) ○
11. Lembaga keuangan mikro (kelompok) ○
12. LSM atau program pemerintah (kelompok) ○
13. Lainnya [sebutkan] ○
14. Perusahaan asuransi ○
15. Tidak ○

27. Apakah rumah tangga
Anda mengambil
pinjaman dari pembeli
atau pedagang ikan?
(pertanyaan hanya untuk
nelayan)

1. Ya
2. Tidak
3. Jika ya, untuk apa dana tersebut?

28. Untuk memenuhi
kebutuhan keluarga,

1. Tidak cukup
2. Pas-pasan
3. Cukup
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penghasilan rumah
tangga Anda ...

7. Modal Sosial
29. Silakan nilai apakah Anda

setuju dengan pernyataan
berikut, pada skala dari
sangat tidak setuju hingga
sangat setuju.

Daftar kisi dengan beberapa pilihan

Pernyataan
1.

Sangat
tidak

setuju

2.
Tidak
setuju

3.
Netral

4.
Setuju

5.
Sangat
setuju

a) Pengambil keputusan/otoritas lokal dapat
dipercaya untuk membuat keputusan yang
menguntungkan masyarakat, dan bukan
menguntungkan kepentingan mereka sendiri

○ ○ ○ ○ ○

b) Pengambil keputusan/otoritas daerah
dapat dipercaya untuk membuat keputusan
yang menguntungkan masyarakat dan bukan
menguntungkan kepentingan mereka sendiri

○ ○ ○ ○ ○

c) Secara umum, sebagian besar masyarakat
di daerah saya dapat dipercaya

○ ○ ○ ○ ○

d) Di desa ini, harus waspada terhadap
orang-orang yang memanfaatkan Anda

○ ○ ○ ○ ○

e) Secara umum, para pemimpin agama
dapat dipercaya

○ ○ ○ ○ ○

f) Secara umum, LSM dapat dipercaya untuk
membuat keputusan demi kepentingan
terbaik bersama

○ ○ ○ ○ ○

g) Secara umum, nelayan dari daerah ini bisa
dipercaya untuk tidak melanggar aturan

○ ○ ○ ○ ○

h) Secara umum, nelayan dari daerah lain
bisa dipercaya untuk tidak melanggar aturan

○ ○ ○ ○ ○
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i) Secara umum, sebagian besar masyarakat
di daerah-daerah tetangga dapat dipercaya

○ ○ ○ ○ ○

30. Apakah Anda setuju atau
tidak setuju dengan
pernyataan berikut?
“Masyarakat daerah saya
memiliki kemampuan
mengelola perikanan
secara efektif, serta
memaksimalkan makanan
dan keuntungan?”

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju
6. Saya tidak bergantung atau mendapatkan manfaat dari perikanan

31. Apakah menurut Anda,
manfaat perikanan yang
Anda dapatkan, sudah
sama/setara dengan
masyarakat lainnya?

1. Ya
2. Tidak
3. Saya tidak bergantung atau mendapatkan manfaat dari perikanan

8. Pengetahuan
(lewati jika bukan rumah tangga nelayan)

32. Apakah Anda mengetahui
akses yang dikelola dan
pendekatan manajemen
area cagar alam?

1. Ya
2. Tidak

33. Apakah ada batasan jenis
peralatan yang dapat
digunakan dalam area
pengelolaan/akses
perikanan yang dikelola?

1. Ya
2. Tidak
3. Masyarakat tidak memiliki area yang dikelola
(Jika ya, lanjutkan ke pertanyaan 36; jika tidak, lewati)

34. Untuk setiap alat tangkap,
tentukan apakah diizinkan Alat Diizinkan Tidak diizinkan Tidak tahu
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di area pengelolaan/akses
perikanan yang dikelola
(sesuaikan dengan alat
tangkap yang digunakan
oleh masyarakat)

Jaring ○ ○ ○
Dinamit ○ ○ ○
Kail dan pancing ○ ○ ○
Panah ○ ○ ○
Pukat ○ ○ ○
Untuk disesuaikan oleh tim masing-masing negara ○ ○ ○

35. Apakah ada batasan
ukuran ikan yang diizinkan
dalam area
pengelolaan/akses
perikanan yang dikelola?

1. Ya
2. Tidak
3. Masyarakat tidak memiliki area yang dikelola
(Jika ya, lanjutkan ke pertanyaan 33; jika tidak, lewati)

36. Pikirkan jenis ikan yang
sering Anda tangkap.
Untuk jenis ikan ini,
berapa batasan
ukurannya?

Jenis ikan Kemampuan
responden untuk

mengatakan ukuran
minimum

Kemampuan
responden untuk

mengatakan
ukuran

maksimum
Yes/No Yes/No

37. Apakah memancing
diperbolehkan di area
cagar alam?

1. Ya
2. Tidak
3. Masyarakat tidak memiliki area cagar alam

38. Apakah Anda setuju
dengan pernyataan
bahwa sebagian besar
nelayan di daerah Anda
mengetahui batas-batas
wilayah

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju
6. Masyarakat tidak memiliki wilayah yang dikelola
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pengelolaan/akses
perikanan yang dikelola?

39. Apakah Anda setuju
dengan pernyataan
bahwa sebagian besar
nelayan di daerah Anda
mengetahui batas-batas
wilayah cagar alam?

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju
6. Masyarakat tidak memiliki wilayah cagar alam

40. Siapa yang diizinkan
memancing di area
pengelolaan/akses
perikanan yang dikelola?

Kategori Diizinkan memancing
Hanya anggota masyarakat ○
Anggota masyarakat, serta anggota masyarakat dari desa tetangga yang
memiliki izin/otorisasi

○

Anggota masyarakat, serta anggota masyarakat dari desa tetangga yang
tidak memiliki izin/otorisasi

○

Tidak ada batasan akses ○
Tidak tahu ○
Masyarakat tidak memiliki area yang dikelola ○

41. Apakah Anda mengetahui
masalah yang terkait
dengan hal-hal berikut?

Peraturan Ya Tidak
Memancing dengan peralatan terbatas ○ ○
Memancing ikan berukuran kecil ○ ○
Memancing dalam area cagar alam ○ ○
Nelayan tanpa izin memancing dalam area akses yang dikelola ○ ○

42. Apakah menurut Anda
ada manfaatnya untuk

Jawaban bebas
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mengatur penangkapan
ikan melalui area akses
yang dikelola dan area
cagar alam? (Jika ya) Apa
satu manfaat terbesar
menurut Anda?

9. Manajemen Perikanan, Penegakan Hukum, dan Kepatuhan
(lewati jika bukan rumah tangga nelayan)

43. Apakah Anda atau siapa pun dalam
rumah tangga Anda menghadiri
pertemuan badan pengelolaan
perikanan dalam sebulan terakhir?

boleh lebih dari satu jawaban
1. Ya (jika jenis kelamin anggota rumah tangga tersebut = laki-laki)
2. Ya (jika jenis kelamin anggota rumah tangga tersebut = perempuan)
3. Tidak
4. Tidak yakin
5. Masyarakat tidak memiliki badan pengelolaan perikanan

44. Apakah Anda atau siapa pun dalam
rumah tangga Anda memegang posisi
kepemimpinan dalam badan
pengelolaan perikanan?

boleh lebih dari satu jawaban
1. Ya (jika jenis kelamin anggota rumah tangga tersebut = laki-laki)
2. Ya (jika jenis kelamin anggota rumah tangga tersebut = perempuan)
3. Tidak
4. Tidak yakin
5. Masyarakat tidak memiliki badan pengelolaan perikanan

45. Apakah Anda setuju bahwa badan
pengelolaan perikanan mewakili
minat Anda terhadap perikanan?

1. Tidak setuju
2. Netral
3. Setuju
4. Masyarakat tidak memiliki badan pengelolaan perikanan

46. Apakah Anda setuju bahwa badan
pengelolaan perikanan mewakili
kontribusi Anda untuk perikanan?

1. Tidak setuju
2. Netral
3. Setuju
4. Masyarakat tidak memiliki badan pengelolaan perikanan

47. Dalam sebulan terakhir, apakah ada
anggota rumah tangga Anda yang

boleh lebih dari satu jawaban
1. Ya (jika jenis kelamin anggota rumah tangga tersebut = laki-laki)
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berpartisipasi dalam kegiatan
penegakan hukum atau pengawasan
daerah penangkapan ikan?

2. Ya (jika jenis kelamin anggota rumah tangga tersebut = perempuan)
3. Tidak
4. Masyarakat tidak memiliki sistem penegakan hukum

48. Siapa yang bertanggung-jawab atas
penegakan hukum di daerah Anda?

1. Badan Pengelolaan Perikanan
2. Pemerintah Nasional
3. Pemerintah Daerah
4. Lainnya (sebutkan)
5. Masyarakat tidak memiliki sistem penegakan hukum

49. Seberapa tegasnya hukuman ketika
seseorang tertangkap melanggar
peraturan penangkapan ikan di area
pengelolaan/akses perikanan yang
dikelola?

1. Tidak ada hukuman
2. Lemah
3. Sedang
4. Tegas
5. Sangat tegas
6. Masyarakat tidak memiliki area pengelolaan perikanan

50. Harap jawab pertanyaan berikut
Pertanyaan Jumlah nelayan
a) Dari 10 nelayan di kawasan perairan Anda, berapa banyak yang
Anda duga menggunakan peralatan yang tidak diizinkan?

_

b) Dari 10 nelayan di kawasan perairan Anda, berapa banyak yang
Anda duga memancing dalam area cagar alam?

_

c) Dari 10 nelayan di area akses yang dikelola, berapa banyak yang
Anda duga tidak memiliki izin untuk memancing di sana?

_

d) Dari 10 nelayan di kawasan perairan Anda yang melanggar
peraturan mengenai ukuran ikan yang diizinkan, berapa banyak
yang Anda duga akan tertangkap?

_

d) Dari 10 nelayan yang menangkap ikan di area akses yang
dikelola selama penutupan musiman, berapa banyak yang Anda
duga akan tertangkap?

_
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51. Apakah menurut Anda
pengelolaan/akses perikanan yang
dikelola dan pendekatan area cagar
alam akan menguntungkan
masyarakat dalam lima tahun ke
depan?

1. Ya
2. Tidak yakin
3. Tidak
4. Masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan perikanan

52. Seberapa sering Anda mendorong
orang lain (baik di dalam maupun di
luar desa Anda) untuk mematuhi
peraturan penangkapan ikan?

1. Sangat sering
2. Sering
3. Kadang-kadang
4. Jarang
5. Tidak pernah
6. Masyarakat tidak memiliki peraturan-peraturan penangkapan ikan

10. Ketahanan Pangan
53. Bagaimana penilaian

Anda terhadap setahun
terakhir ini, dalam hal
ketersediaan makanan?

1. Sangat buruk
2. Agak buruk
3. Lumayan
4. Bagus
5. Sangat bagus

54. Pikirkan pernyataan
berikut: “Saya khawatir
tidak punya cukup
makanan untuk semua
orang dalam rumah
tangga saya”

Apakah hal ini sering,
kadang-kadang, atau tidak
pernah terjadi bagi Anda
dalam 12 bulan terakhir?

1. Sering
2. Kadang-kadang
3. Tidak pernah
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55. Dalam 12 bulan terakhir,
apakah ada orang dewasa
dalam rumah tangga
Anda yang mengurangi
porsi makannya karena
makanan tidak cukup?

1. Ya
2. Tidak

56. (Tanyakan hanya jika Q54
= Ya)

Seberapa sering hal ini
terjadi—hampir setiap
bulan, beberapa bulan
tetapi tidak setiap bulan,
atau hanya dalam
satu/dua bulan?

1. Hampir setiap bulan
2. Beberapa bulan tetapi tidak setiap bulan
3. Hanya satu atau dua bulan

57. Dalam 12 bulan terakhir,
apakah Anda pernah
mengurangi porsi makan
anak karena makanan
tidak cukup?

1. Ya
2. Tidak

58. Yakinkah Anda bahwa
Anda akan mencukupi
kebutuhan makanan
untuk Anda dan keluarga
dalam 12 bulan ke depan?

1. Pasti akan mengalami kekurangan
2. Kemungkinan akan mengalami kekurangan
3. Tidak yakin
4. Yakin tidak akan kekurangan
5. Sangat yakin tidak akan kekurangan

59. Dalam 12 bulan terakhir,
seberapa sering rumah
tangga Anda makan ikan?

1. Sekali atau tidak sama sekali
2. Beberapa kali
3. Beberapa kali per bulan
4. Beberapa kali per minggu
5. Lebih dari beberapa kali per minggu
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11. Sikap
(lewati jika bukan nelayan)

60. Sebutkan apakah Anda
setuju dengan pernyataan
berikut: Pernyataan

1.
Sangat
tidak

setuju

2.
Tidak
setuju

3.
Netral

4.
Setuju

5.
Sangat
setuju

6.
Tidak

berlaku

a) Peraturan penangkapan ikan saat
ini efektif untuk memastikan agar
hasil tangkapan tetap stabil atau
membaik.

○ ○ ○ ○ ○ ○

b) Mencatat dan merekam
tangkapan ikan akan membantu
pemeliharaan atau peningkatan
tangkapan ikan.

○ ○ ○ ○ ○ X

c) Partisipasi masyarakat lokal dalam
pengelolaan akan membantu
pemeliharaan atau peningkatan
tangkapan ikan.

○ ○ ○ ○ ○ X

d) Penting untuk memiliki sistem
penegakan hukum yang kuat.

○ ○ ○ ○ ○ X

e)  Jika cukup banyak nelayan
melanggar peraturan penangkapan
ikan, atau jika tidak ada peraturan,
tangkapan dan keuntungan akan
berkurang.

○ ○ ○ ○ ○ X

f) Hak masuk ke area akses yang
dikelola telah didistribusikan secara
adil kepada nelayan.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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g) Saya bersedia mengubah perilaku
saya dalam hal menangkap ikan.

○ ○ ○ ○ ○ X

h) Perilaku saya dalam hal
menangkap ikan dapat memberikan
kontribusi yang berarti bagi
keberlanjutan tangkapan ikan.

○ ○ ○ ○ ○ X

i) Penting bagi saya untuk dapat
membantu tetangga saya pada saat
dibutuhkan.

○ ○ ○ ○ ○ X

12. Pengeluaran dan Penghasilan
[Pengantar bagi orang
yang diwawancarai]

Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang penghasilan dan pengeluaran Anda.
Informasi ini akan diperlakukan secara rahasia dan digunakan secara ketat untuk tujuan penelitian,
agar lebih memahami kesejahteraan masyarakat.

61. Dalam 6 bulan terakhir,
berapa hari per minggu
Anda makan ikan?

____ hari per minggu

62. Sebutkan tiga jenis ikan
yang paling sering Anda
tangkap, mulai dari yang
paling banyak hingga yang
paling sedikit.

Untuk setiap jenis ikan,
sebutkan pada siapa Anda
menjual ikan dan harga
satuan yang dibayarkan
untuk ikan tersebut.

Peringkat

1. Jenis ikan Penjualan Harga satuan
(mata uang lokal)

1. di jalan _____
2. di rumah pelanggan _____

_____________________ 3. di pasar _____

4. di toko milik orang lain _____
(Nama ikan) 5. di perusahaan

perikanan
_____
_____
_____6. di restoran

8. di rumah sendiri
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(lewati jika bukan rumah
tangga nelayan)

9. lainnya _____

2. Jenis ikan Penjualan Harga satuan

1. di jalan _____
2. di rumah pelanggan _____

_____________________ 3. di pasar _____

4. di toko milik orang lain _____
(Nama ikan) 5. di perusahaan

perikanan
_____

6. di restoran _____

8. di rumah sendiri _____

9. lainnya _____

3. Jenis ikan Penjualan Harga satuan

1. di jalan _____
2. di rumah pelanggan _____

_____________________ 3. di pasar _____

4. di toko milik orang lain _____
(Name of fish) 5. di perusahaan

perikanan
_____

6. di restoran _____

8. di rumah sendiri _____

9. lainnya _____

63. Berapa penghasilan
bulanan rata-rata rumah
tangga Anda dari semua

___ (mata uang lokal; integer)

23



kegiatan, termasuk dari
pekerjaan bergaji dan
tidak bergaji?

64. Selama sebulan terakhir,
berapa waktu rata-rata
yang dihabiskan (jam per
hari) dan pendapatan
yang diperoleh dari
kegiatan pembersihan
dan pengolahan,
menyiapkan ikan untuk
dijual?

Jenis kelamin Jam per hari Penghasilan yang diperoleh
Laki-laki

__ __

Perempuan
__ __

65. Bagaimana Anda melihat
nilai tangkapan Anda
dibandingkan dengan
kondisi dua tahun lalu?

1. Jauh lebih buruk
2. Sedikit lebih buruk
3. Tidak lebih baik ataupun lebih buruk
4. Sedikit lebih baik
5. Jauh lebih baik

66. Menurut Anda,
bagaimana
perkembangan nilai
tangkapan Anda dalam
dua tahun ke depan?

1. Jauh lebih buruk
2. Sedikit lebih buruk
3. Tidak lebih baik ataupun lebih buruk
4. Sedikit lebih baik
5. Jauh lebih baik

67. Dalam sebulan terakhir,
berapa yang dikeluarkan
oleh Anda dan keluarga
Anda untuk biaya rumah
seperti sewa dan listrik,
dll?

___ (mata uang lokal)

68. Dalam sebulan terakhir,
berapa yang dikeluarkan
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oleh Anda dan keluarga
Anda untuk jasa dan
barang mewah (sesuaikan
dengan masyarakatnya)

___ (mata uang lokal)

69. Dalam sebulan terakhir,
berapa yang dikeluarkan
oleh Anda dan keluarga
Anda untuk biaya
penangkapan ikan?

___ (mata uang lokal)

70. Pikirkan pendapatan total
rumah tangga Anda.
Apakah rumah tangga
Anda dapat memenuhi
kebutuhan…?

1. Dengan sangat susah payah
2. Dengan susah payah
3. Cukup mudah
4. Mudah
5. Sangat mudah

71. Siapa yang membuat
keputusan keuangan
dalam rumah tangga
Anda?

1. Saya sendiri
2. Istri saya
3. Suami saya
4. Bersama-sama

13. Kesimpulan
[Penjelasan kepada orang
yang diwawancarai]

Untuk tujuan penelitian ini, kami akan sangat menghargai jika kami dapat mewawancarai Anda lagi
sekitar tahun ke depan. Karena itu, boleh saya meminta informasi kontak Anda? Kami pastikan
bahwa informasi ini akan diperlakukan secara terpisah dari jawaban-jawaban yang telah Anda
berikan kepada kami dalam wawancara ini.

72. Bolehkah kami
mewawancarai Anda lagi
sekitar ___ tahun ke
depan?

1. Ya
2. Tidak

73. Mohon berikan nama
lengkap Anda

Nama depan, nama belakang
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74. Dapatkah Anda memberi
kami nama dan nomor
telepon seseorang yang
dekat dengan Anda, yang
dapat kami hubungi jika
Anda tidak tersedia?

1. Ya
2. Tidak

Nama seseorang yang dekat dengan Anda:______________

Nomor telepon seseorang yang dekat dengan Anda:____________________

75. [Komentar terakhir oleh
orang yang
diwawancarai]

Jawaban bebas

76. [Komentar terakhir oleh
pewawancara]

Jawaban bebas

Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dalam wawancara ini!
otomatis Waktu wawancara

berakhir
Format 24 jam
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Desain Sampling
Pengambilan sampel adalah proses di mana sebuah subset populasi dipilih untuk mewakili
keseluruhan populasi. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk memperlihatkan
perbedaan dan kesamaan yang ditemukan dalam keseluruhan populasi. Berbagai teknik
bisa digunakan untuk mengumpulkan sampel, yang paling mudah adalah sampel acak
sederhana. Sampel acak sederhana (Simple Random Sampling/SRS) adalah “suatu proses
pemilihan sampel di mana unit dipilih secara individual dan langsung melalui proses acak, di
mana setiap unit yang tidak dipilih memiliki peluang untuk dipilih yang sama dengan
unit-unit lainnya” (Warwick dan Linnger 1975: 76). Kondisi operatif dari definisi ini adalah
probabilitas seleksi yang sama, yang diasumsikan dalam diskusi berikut.

Jika SRS dianggap sebagai standar emas dalam mengeliminasi bias sampel, maka salah satu
kelemahannya adalah kemungkinan adanya segmen-segmen tertentu dari populasi tersebut
yang kurang terwakili dalam sampel—melalui nasib buruk yang biasa menyertai proses acak.
Contohnya, perhatikan survei pendapatan rumah tangga terhadap masyarakat pesisir yang
sebagian besar dihuni oleh rumah tangga nelayan, tetapi sebagian kecil dari mereka,
misalnya 9%, terlibat dalam kegiatan pariwisata. Prosedur pengambilan sampel acak
sederhana dapat menghasilkan sampel yang hanya memperlihatkan 4% rumah tangga yang
terlibat kegiatan pariwisata. Konsekuensi statistiknya tidak berbahaya jika pendapatan rumah
tangga nelayan dan rumah tangga yang terlibat dalam pariwisata adalah serupa. Tetapi jika
jauh berbeda, maka estimasi pendapatan rumah tangga rata-rata dari sampel tersebut akan
menjadi bias.

Untuk menghidari sumber kebiasan ini, stratifikasi adalah teknik yang mudah diterapkan
untuk menyertai sampling acak. Teknik ini membagi populasi menjadi sub-kelompok –
atau strata – agar seleksi terpisah terhadap peserta survei dapat dilakukan, dan SRS dapat
dilaksanakan terhadap setiap strata. Dalam contoh di atas, disarankan untuk terlebih
dahulu membagi populasi menjadi dua strata berdasarkan mata pencaharian (nelayan atau
non-nelayan) dan kemudian secara acak mengumpulkan sampel rumah tangga dari
masing-masing strata menggunakan SRS. Secara umum, masuk akal untuk mendefinisikan
strata berdasarkan karakteristik kolektif yang penting bagi masyarakat. Tim kampanye dan
manajer pelaksana program akan memutuskan cara terbaik untuk mengelompokkan
masyarakat, jika perlu. Jika masyarakat tidak memiliki karakteristik yang membagi populasi,
maka seluruh populasi akan dianggap satu kelompok.

Stratifikasi meningkatkan ketepatan statistik serta kekuatan perkiraan, terutama ketika ada
hubungan yang kuat antara variabel stratifikasi dan variabel yang diperkirakan. Teknik ini
juga berpotensi lebih representatif untuk menangkap segmen kecil dari populasi yang
mungkin terabaikan dengan penerapan sampel acak sederhana murni, karena nasib buruk.

Protokol Desain Sampling

Pengambilan Sampel Rumah Tangga
SRT akan mengambil sampel terhadap jumlah minimum rumah tangga terpilih yang tersebar
secara acak di seluruh area sasaran, atau sub-kelompok. Untuk setiap kelompok masyarakat,
survei ini harus berupaya untuk mengumpulkan 200 tanggapan yang lengkap, yang berarti
pengambilan sampel antara 5% hingga 10% dari populasi (SMART 2012). Jendela ini akan
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menghasilkan margin kesalahan <10% dengan interval kepercayaan 95%. Silakan hubungi tim
Ilmu dan Teknologi Fish Forever di Arlington untuk dukungan, ketika mengembangkan desain
pengambilan sampel Anda.

Langkah-langkah Desain Sampling
1. Jumlah rumah tangga

a. Anda perlu menentukan jumlah total rumah tangga di daerah tersebut dan
memisahkan rumah tangga nelayan versus non-nelayan, jika memungkinkan. Hal ini
dapat dilakukan dengan cara berjalan-jalan dengan masyarakat, berbicara dengan
informan kunci, atau melakukan sensus yang terperinci.

i. Jumlah total rumah tangga
ii. Jumlah total rumah tangga nelayan

iii. Jumlah total rumah tangga non-nelayan
2. Ukuran sampel

a. Untuk setiap daerah, Anda harus mengumpulkan 200 tanggapan lengkap, dan tidak
kurang dari 100. Kita akan menyebut angka ini n.

i. Ukuran sampel rumah tangga nelayan: F=n* (# rumah tangga nelayan / jumlah
total rumah tangga)

ii. Ukuran sampel rumah tangga non-nelayan: NF=n* (# rumah tangga
non-nelayan / jumlah total rumah tangga)

3. Petakan dan buat daftar rumah tangga dan berikan nomor unik bagi setiap rumah tangga
4. Pilih rumah tangga secara acak

a. Pilih rumah tangga nelayan dan non-nelayan secara acak dari daftar lengkap rumah
tangga nelayan dan non-nelayan di daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui
situs web seperti www.numbergenderator.org. Setelah daftar rumah tangga terpilih
dibuat, sangat penting untuk tidak membuat perubahan apa pun pada daftar ini.

b. Jika pengelompokan nelayan versus non-nelayan tidak bisa dilakukan, maka pilih
secara acak 200 rumah tangga dari jumlah total rumah tangga.

Pemilihan Responden
Tujuan penting dari survei rumah tangga ini adalah untuk mendapatkan informasi dari
laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu individu yang dipilih dalam setiap rumah tangga
harus terdiri dari laki-laki dan perempuan secara setara. Pilih waktu untuk survei ketika Anda
yakin baik responden laki-laki maupun perempuan ada di tempat.

Stratifikasi gender:
1. Gunakan generator angka acak (misalnya fitur Microsoft Excel RAND atau

www.numbergenerator.org) untuk menetapkan setengah dari rumah tangga untuk
responden laki-laki dan setengah untuk responden perempuan.

Dalam pemilihan responden rumah tangga:
1. Kunjungi setiap rumah tangga yang Anda sampel secara acak, dan buat daftar rumah

tangga, untuk mengabsen setiap anggota rumah tangga, baik mereka hadir atau tidak.
2. Tentukan siapa dari daftar rumah tangga tersebut yang layak menjadi responden,

berdasarkan jenis kelaminnya (hanya perempuan dari rumah tangga yang ditetapkan
sebagai “perempuan” dan laki-laki dari rumah tangga yang ditetapkan sebagai “laki-laki”)
dan juga berdasarkan usia (di atas 18).
a. Misalnya, jika anggota rumah tangga terdiri dari perempuan 45 tahun, laki-laki 50

tahun, perempuan 20 tahun, dan laki-laki 10 tahun, dan rumah tangga tersebut telah
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ditetapkan sebagai “perempuan”, maka akan ada 2 responden yang memenuhi syarat
(perempuan 45 tahun, dan perempuan 20 tahun).

3. Lakukan wawancara dengan responden yang memenuhi syarat
4. Jika responden terpilih tidak tersedia, lakukan wawancara dengan responden yang

memenuhi syarat berdasarkan ulang tahun berikutnya. Jika tidak ada satu pun dari jenis
kelamin yang ditetapkan tersedia, pilih rumah tangga baru secara acak dan tetapkan jenis
kelamin responden yang sama.
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