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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

INSTRUKSI UNTUK TIM LAPANG

Catatan

Dalam dokumen ini, instruksi kepada Tim Lapang adalah kalimat yang digarisbawahi.
Pernyataan yang harus dibacakan kepada responden adalah kalimat yang dicetak miring.
Peralihan dari satu topik ke topik lainnya ditandai dengan kalimat yang dicetak tebal.
Keadaan dimana fasilitator harus “mengisi bagian yang kosong” adalah bagian yang ditandai
dalam [tanda kurung tebal].
Pada beberapa kasus, fasilitator perlu untuk “mengisi bagian yang kosong” berdasarkan
lokasi. Pertanyaan-pertanyaan ini mengandung kalimat “[nama DPL/nama DPI]”.
a. Jika wawancara dilakukan pada sebuah daerah DPL atau daerah “perlakuan”,
tanyakan hanya mengenai daerah DPL. Gunakan nama lengkap dari DPL tersebut
(sebagai contoh, “Teluk Mayalibit KKLD”).
b. Jika FGD dilakukan pada sebuah daerah “kontrol” atau daerah yang bukan DPL,
tanyakan hanya mengenai daerah penangkapan ikan (DPI). Gunakan nama lengkap
dari DPI tersebut (sebagai contoh, “daerah terumbu karang bagian utara”).
Sebelum memulai wawancara dengan informan kunci (IK), pewawancara harus:
1. Salinlah daftar nama habitat, spesies, dan pengguna dari “FGD yang diacu” pada bahan
wawancara. (Untuk menentukan “FGD yang diacu” untuk setiap wawancara informan
kunci, pelajarilah pedoman untuk Wawancara Informan Kunci ).
a. Untuk Pertanyaan nomor 6 pada wawancara Informan Kunci, daftarlah habitat
dan spesies dari pertanyaan FGD nomor 4 dan 5.
b. Untuk Pertanyaan nomor 7, 15, dan 16 pada wawancara informan kunci, salinlah
daftar pengguna dari pertanyaan nomor 6d.
2. Jelaskan tujuan dari kajian ini kepada responden.
3. Mintalah bantuan informan kunci untuk membantu pelaksananaan wawancara.
4. Yakinkan informan kunci mengenai kerahasiaan data. Informan kunci tidak akan pernah
di identifikasikan dengan respon mereka, dan data hanya akan digunakan untuk tujuan
yang telah disebutkan.
5. Yakinkan responden bahwa partisipasi dan respon mereka sepenuhnya bersifat sukarela.
Mereka dapat menolak untuk menjawab pertanyaan tertentu, dan dapat
memberhentikan wawancara setiap saat. Mereka juga dapat menolak untuk
berpartisipasi dalam wawancara tersebut.
6. Harus ditekankan kepada responden bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah,
dan kita ingin belajar dari pengalaman mereka.
7. Dapatkan pernyataan kesediaan secara formal dari informan kunci. Jika pernyataan
kesediaan telah diberikan, lanjutkan dengan wawancara. Jika pernyataan kesediaan
tidak diberikan, maka akhiri wawancara dan lanjutkan kepada informan kunci
selanjutnya.
Ketika melaksanakan wawancara, catatlah jawaban responden berdasarkan kategori respon
yang digunakan dalam wawancara informan kunci ini.
Untuk semua pertanyaan pilihan, tempatkan [x] pada kotak yang sesuai.
Selama wawancara, [997] Tidak Tahu; [998] Tidak Sesuai; dan [999] Menolak adalah
dapat diterima sebagai “blind” responses. Dengan kata lain, respon-respon tersebut
tidak disediakan sebagai pilihan, tetapi ditandai apabila dijawab secara sukarela. Jika
responden memberikan informasi tambahan secara sukarela, catatlah informasi
tersebut pada bagian Catatan.
Pada kajian ini, “Pemerintah Setempat” mengacu kepada pemerintah pada tingkat
kampung, distrik dan kabupaten.
Mintalah ijin pada responden untuk menggunakan alat perekam suara.
Sebelum mengakhiri wawancara, periksalah lembar jawaban untuk meyakinkan bahwa
semua informasi sudah tepat dan lengkap.
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 1. Latar Belakang

Catatan

Selamat [pagi/sore]. Terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi
dalam kajian ini. Dalam diskusi ini, saya ingin belajar dari Bapak/Ibu mengenai penggunaan
dan pengelolaan sumberdaya laut di daerah ini. Saya ingin belajar mengenai penggunaan
sumberdaya laut di daerah ini, peraturan yang mengatur penggunaan sumberdaya laut ini,
dan bagaimana peraturan ini ditegakkan.
1. Sekarang setelah kita selesai dengan formalitas pembukaan, dapatkah Bpk/Ibu
menceritakan sejarah dari [nama DPL/nama DPI] dan bagaimana keterlibatan Bpk/Ibu
dengan daerah tersebut? Bagaimana mulanya Bpk/Ibu terlibat? Bagaimana wujud
pengelolaan sumberdaya laut di [nama DPL/nama DPI] saat mulai Bpk/Ibu terlibat dan
bagaimana perubahan terjadi sepanjang waktu? Mengapa perubahan tersebut terjadi?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada daerah
kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Pertanyaan terbuka. Jika diperlukan selidiki lebih terinci informasi yang diberikan.
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 2. Kesamaan/Keterkaitan Peraturan dengan Kondisi Setempat

Catatan

Saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai peraturan yang mengatur pengelolaan
sumberdaya laut di [nama DPL/Nama DPI], secara khusus bagaimana [nama DPL/Nama
DPI] “dikategorikan sebagai zona tertentu .”
Untuk tujuan dari kajian ini, sebuah zona yang terkelola adalah tempat tertentu atau suatu
kawasan dengan sekelompok aturan tertentu. Zona terkelola ini mencakup zona formal
maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis. Contoh yang termasuk dalam zona adalah:
daerah yang secara legal ditetapkan sebagai daerah ‘no-fishing’, daerah sasi, daerah hak
ulayat laut kampung tertentu, zona pariwisata, dll.
Pewawancara harus selalu mencatat paling sedikit SATU jenis zona. Jika peraturan yang
mengatur penggunaan sumberdaya laut yang berada dalam kawasan “DPL” atau “DPI” adalah
sama diseluruh wilayah DPL/DPI, maka daerah ini digolongkan kedalam satu jenis zona, dengan
jumlah yang ditulis adalah 1 (satu). Jika terdapat berbagai peraturan yang berbeda pada
beberapa daerah yang berbeda dalam kawasan DPL/DPI, maka terdapat beberapa jenis zona;
mungkin terdapat satu atau lebih contoh setiap jenis zona.

Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada daerah
kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Jika diperlukan, tandai “blind response”dan tentukan kode yang sesuai pada bagian yang
disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
2. Dapatkah Bpk/Ibu menjelaskan kepada saya…
a. Apa saja jenis dari zona terkelola baik formal maupun informal yang ada di dalam
wilayah [nama DPL/nama DPI]?
b. Berapa contoh dari setiap jenis zona yang ada di dalam wilayah [nama DPL/nama
DPI]?
c. Untuk setiap jenis zona, apakah ada organisasi formal maupun informal yang
membantu mengelola HANYA untuk jenis zona tersebut?
Untuk setiap organisasi yang terdaftar pada 2c, sejauh mana organisasi yang khusus
untuk zona tersebut mengkoordinasikan aktifitasnya dengan organisasi yang mengelola
keseluruhan wilayah [nama DPL/nama DPI]? Apakah mereka tidak pernah berkoordinasi,
jarang berkoordinasi, kadang-kadang berkoordinasi, biasanya berkoordinasi, atau selalu
berkoordinasi?
a. jenis zona?

b. jumlah

c. organisasi?
[1] = Ya
[0] = Tidak
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

3 Jika total jumlah zona yang terdaftar pada pertanyaan 2b = satu, masukkan kode
[994] dan lanjutkan ke pertanyaan nomor 5.

Catatan

Apakah tapal batas dari setiap zona terkelola didasarkan pada perbedaan ekologi dari
satu tempat dengan tempat lainnya di dalam wilayah [nama DPL/nama DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Jika diperlukan, tandai “blind response”dan tentukan kode yang sesuai pada bagian
yang disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
Ya

Tidak

Blind code (tentukan)________

4 Jika total jumlah zona yang terdaftar pada pertanyaan 2b= Satu, maka masukkan kode
lompat [994] dan lanjutkan ke pertanyaan nomor 5.
Apakah tapal batas dari setiap zona terkelola didasarkan pada perbedaan sosial dari
satu tempat ke tempat lainnya di dalam wilayah [nama DPL/nama DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Jika diperlukan, tandai “blind response”dan tentukan kode yang sesuai pada bagian
yang disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
Ya

Tidak
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Sekarang saya ingin menanyakan kepada Bpk/Ibu mengenai peraturan yang mengatur
penggunaan/pemanfaatan spesies dan habitat penting yang ada di [nama DPL/Nama
DPI]. Saya tertarik dengan aturan-aturan baik yang menghambat penggunaan
sumberdaya laut ataupun yang memberikan ijin untuk pemanfaatannya.
5. Untuk setiap spesies dan habitat berikut, apakah ada peraturan khusus yang mengatur
pemanfaatannya oleh manusia? Sebagai contoh, apakah ada peraturan yang berlaku
untuk spesies atau habitat tertentu dan tidak berlaku bagi yang lainnya?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada daerah
kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Jika diperlukan, tandai “blind response”dan tentukan kode yang sesuai pada bagian yang
disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
CATATAN: Daftar spesies dan habitat harus disalin dari pertanyaan nomor 4 dan 5 pada
“bahan FGD yang diacu” untuk wawancara informan kunci ini. Lihat petunjuk untuk
wawancara informan kunci untuk menentukan “FGD yang diacu”.
a)

i) Spesies 1___________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
ii)Spesies 2 __________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
iii) Spesies 3 __________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
iv) Spesies 4 __________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
v) Spesies 5 __________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________

b)

i) Habitat 1 ___________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
ii) Habitat 2 __________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
iii) Habitat 3 __________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
iv) Habitat 4 __________________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
iv) Habitat 5
___________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya _________________________________________________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Sekarang saya ingin menanyakan Bpk/Ibu mengenai aturan-aturan yang mengatur
perilaku dari setiap kelompok atau individual di bawah ini pada [nama DPL/nama DPI)
6. Apakah ada peraturan yang secara khusus mengatur perilaku dari setiap kelompok
pengguna di dalam wilayah [nama DPL/nama DPI]? Sebagai contoh, apakah ada
peraturan yang secara khusus berlaku untuk kelompok tertentu dan tidak pada kelompok
lainnya?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada daerah
kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Jika diperlukan, tandai “blind response”dan tentukan kode yang sesuai pada bagian yang
disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
CATATAN: Daftar kelompok pengguna harus disalin dari jawaban pada pertanyaan nomor 6d
pada “bahan FGD yang diacu” untuk wawancara informan kunci ini. Lihat petunjuk untuk
wawancara informan kunci untuk menentukan “FGD yang diacu”.
A

Kelompok Pengguna 1 _____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (tentukan) ________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

B

Kelompok Pengguna 2 _____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

C

Kelompok Pengguna 3 _____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

D

Kelompok Pengguna 4 _____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

E

Kelompok Pengguna 5_____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

F

Kelompok Pengguna 6_____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

G

Kelompok Pengguna 7 _____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

H

Kelompok Pengguna 8 _____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

I

Kelompok Pengguna 9 _____________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________

J

Kelompok Pengguna 10
___________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)_________
Jika Ya, sebutkan peraturannya___________________________________________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

7. Apakah peraturan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya laut di [nama DPL/nama
DPI] berubah sepanjang waktu berdasarkan perubahan kondisi ekologis di dalam dan
sekitar wilayah [nama DPL/nama DPI] ?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada daerah
kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
“Kondisi ekologis” termasuk keseluruhan aspek dari konteks ekologis (sebagai contoh
ukuran populasi hewan, kualitas habitat, spesies yang baru ditemukan atau baru diambil,
perilaku hewan, wabah penyakit, dll)
Berilah tanda pada satu kotak di bawah ini. Jika diperlukan, tentukan “blind response”
yang sesuai pada bagian yang telah disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai ;
[999] = Menolak
Tidak pernah
Hampir tidak pernah
Kadang-kadang
Biasanya
Selalu
Blind code (Tentukan) ______

8. Apakah peraturan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya laut di [nama DPL/nama
DPI] berubah sepanjang waktu berdasarkan perubahan kondisi sosial di dalam dan
sekitar wilayah [nama DPL/nama DPI] ?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
“Kondisi sosial”termasuk keseluruhan aspek dari konteks sosial: ukuran populasi
manusia; jumlah dari pengguna atau kelompok pengguna, kesejahteraan ekonomi atau
kesehatan dari masyarakat setempat, teknologi pancing terbaru atau peluang pasar, dll.
Berilah tanda pada satu kotak di bawah ini. Jika diperlukan, tentukan “blind response”
yang sesuai pada bagian yang telah disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai ;
[999] = Menolak
Tidak pernah
Hampir tidak pernah
Kadang-kadang
Biasanya
Selalu
Blind code (Tentukan) ______
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 3. Tapal Batas
9.

Catatan

Bagaimana peraturan dan tapal batas dari [nama DPL/nama DPI] dibuat jelas untuk
orang-orang yang memanfaatkan sumberdaya laut di dalam [nama DPL/nama DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Respon terbuka. Selidiki lebih terinci jika diperlukan.

10. Sampai sejauh mana orang-orang yang memanfaatkan sumberdaya laut di dalam [name
DPL/nama DPI] mengetahui peraturan dan tapal batas dari [nama DPL/nama DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Respon terbuka. Selidiki lebih terinci jika diperlukan.
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 4. Hak Pemanfaatan Sumberdaya

Catatan

11. Sampai sejauh mana peraturan-peraturan yang mengatur [nama DPL/nama DPI]
berbeda dalam pelaksanaannya daripada apa yang tertulis di atas kertas?
Kita tertarik untuk mengetahui peraturan yang diimplementasikan atau dipraktekkan
dengan cara yang berbeda dari peraturan yang ditetapkan secara formal atau dipilih
secara legal
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Respon terbuka. Selidiki lebih terinci jika diperlukan.

Bahan Wawancara Informan Kunci v.2.0

September 2011

11

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

12. Apakah ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau peraturan informal yang
mengatur pemanfaatan sumberdaya laut di [nama DPL/nama DPI]? [Selidiki: Apa saja
peraturan-peraturan tersebut?]
Meskipun hampir semua peraturan-peraturan ditulis setelah keputusan dibuat secara
sadar, kita ingin mencatat dan mengerti peraturan-peraturan tidak tertulis (dengan kata
lain peraturan-peraturan yang tidak ditulis) dan peraturan-peraturan informal (dengan
kata lain, peraturan-peraturan yang tidak dibuat melalui sebuah pemilihan ataupun
keputusan secara sadar).
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Respon terbuka. Selidiki lebih terinci jika diperlukan.
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________
Catatan

Bagian 5. Proses Pengambilan Keputusan
13. Siapa saja yang secara aktif berpartisipasi (baik sekarang maupun di masa lampau)
dalam membuat peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan [nama DPL/nama
DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Respon terbuka. Selidiki lebih terinci jika diperlukan.

Terima kasih. Informasi yang diberikan sangat menolong. Saya ingin bertanya kepada
Bpk/Ibu/Sdr beberapa pertanyaan mengenai hubungan antara pemerintah dan para
pengguna sumberdaya laut di daerah [nama DPL/nama DPI].
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 6. Hak untuk Mengelola Sendiri

Catatan

14. Yang pertama, untuk setiap kelompok pengguna di bawah ini, sampai sejauh mana
pemerintah nasional menentang atau mendukung hak-hak kelompok pengguna untuk
mengembangkan/membuat peraturan mereka sendiri untuk mengatur penggunaan
sumberdaya laut di daerah [nama DPL/nama DPI]?
Pilih salah satu kemungkinan jawaban yang ada: sangat menentang; menentang, tidak
menentang maupun mendukung, mendukung, sangat mendukung.
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Jika diperlukan, tandai “blind response”dan tentukan kode yang sesuai pada bagian
yang disediakan. [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.

A

Kelompok Pengguna 1 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang
Tidak Menentang
Menentang
maupun Mendukung

B

Kelompok Pengguna 2 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

C

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung
Sangat Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 3 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

D

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 4 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

E

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

F

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

G

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

H

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

I

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

J

Menentang

Tidak Menentang
maupun Mendukung

Menentang
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Sangat Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 10 (Sebutkan) ___________________________
Sangat
Menentang

Sangat Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 9 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

Sangat Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 8 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

Sangat Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 7 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

Sangat Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 6 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

Sangat Mendukung

Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Kelompok Pengguna 5 (Sebutkan) ____________________________
Sangat
Menentang

Sangat Mendukung

Tidak Menentang
maupun Mendukung
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Blind code (Tentukan)________
Mendukung

Sangat Mendukung
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

15. Untuk setiap kelompok pengguna di bawah ini, sampai sejauh mana peraturanperaturan tertulis dan tidak tertulis mereka mengenai pemanfaatan sumberdaya laut
dimasukkan ke dalam praktek-praktek yang diterapkan oleh pemerintah nasional di
wilayah [nama DPL/nama DPI]?
Pilihlah salah satu jawaban yang mungkin: tidak dimasukkan, dimasukkan sebagian,
dimasukkan semua.
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kelompok pengguna yang terdaftar di bawah ini.
Jika diperlukan, tandailah kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997]
= Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
CATATAN: Responden mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan
ini. [998] “Tidak Sesuai” adalah respon yang cocok terutama bila para kelompok
pengguna belum menetapkan/membuat peraturan mengenai penggunaan sumberdaya
laut mereka.
A Kelompok Pengguna 1 (sebutkan) __________________________________
Tidak dimasukkan

B

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

Kelompok Pengguna 2 (sebutkan) __________________________________
Tidak dimasukkan

C

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

Kelompok Pengguna 3 (sebutkan) __________________________________
Tidak dimasukkan

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

D Kelompok Pengguna 4 (sebutkan) __________________________________
Tidak dimasukkan

E

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

Kelompok Pengguna 5 (sebutkan) __________________________________
Tidak dimasukkan

F

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

Kelompok Pengguna 6 (sebutkan) __________________________________
Tidak dimasukkan

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

G Kelompok Pengguna 7 (sebutkan) ___________________________________
Tidak dimasukkan

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

H Kelompok Pengguna 8 (sebutkan) ___________________________________
Tidak dimasukkan

I

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

Kelompok Pengguna 9 (sebutkan) ___________________________________
Tidak dimasukkan

J

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan sebagian

Dimasukkan semua

Blind code (Tentukan) ______

Kelompok Pengguna 10 (sebutkan) ___________________________________
Tidak dimasukkan

Dimasukkan sebagian
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 7. Monitoring dan Penegakkan Aturan

Catatan

16. Bagaimana peraturan yang mengatur [nama DPL/nama DPI] dimonitor dan ditegakkan?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Respon terbuka. Slebih terinci jika diperlukan.
Siapa yang memonitor dan menegakkan aturan? Apa tindakan yang mereka ambil?
Dimana? Kapan?

17. Hukuman/sangsi apa saja yang tersedia/ada untuk mendorong kepatuhan pada
peraturan yang mengatur penggunaan sumberdaya laut di dalam wilayah [nama
DPL/Nama DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kelompok pengguna yang terdaftar di bawah ini.
Jika diperlukan, tandailah kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997]
= Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
a

b

Peringatan Lisan
Ya

Tidak

Blind code (Tentukan)________

Peringatan tertulis
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

c

Kehilangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya laut
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

d

Penyitaan Peralatan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Denda
Ya

Tidak

Blind code (Tentukan)________

Penahanan dalam Penjara
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

e

f

g

Lainnya (sebutkan) _________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

18. Jika tertangkap melakukan pelanggaran di wilayah [nama DPL/nama DPI], seberapa
sering orang yang melakukan pelanggaran dihukum/diberi sangsi dengan salah satu
sangsi tersebut?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah salah satu kotak di bawah ini.
Tidak Pernah
Hampir Tidak Pernah
Kadang-kadang
Biasanya
Selalu
Blind code (Tentukan) ______

19. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan sangsi/hukuman yang diberikan?
Tandailah salah satu kotak untuk setiap kategori.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kelompok pengguna yang terdaftar di bawah ini. Jika
diperlukan, tandailah kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997] =
Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = menolak.
a

Jumlah pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya.
Ya
Tidak
Blind code (tentukan)________

b

Dampak ekologi dari pelanggaran yang dilakukan.
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

c

Dampak ekonomi dari pelanggaran yang dilakukan
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

d

Dampak sosial dari pelanggaran yang dilakukan
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

e

Kekayaan dari pelaku pelanggaran
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

f

Kekuatan politik yang dimiliki pelaku pelanggaran
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

g

Status sosial dari pelaku pelanggaran
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

h

Lainnya (sebutkan) _________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

20. Insentif apa yang disediakan/tersedia untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan
yang mengatur pemanfaatan sumberdaya laut?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kategori di bawah ini. Jika diperlukan, tandailah
kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997] = Tidak Tahu; [998] = Tidak
Sesuai; [999] = Menolak.
a

b

Pendidikan-lingkungan.
Ya
Tidak

Blind code (tentukan)________

Pelatihan Keterampilan.
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

c

Pertukaran peralatan (sebagai contoh: alat pancing)
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

d

Pembelian peralatan (sebagai contoh: alat pancing)
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

e

Pinjaman uang
Ya

f

g

g

Tidak

Blind code (Tentukan)________

Pembayaran langsung
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Perekrutan sebagai tenaga kerja
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Lainnya (sebutkan) ________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

21. Saya tertarik untuk mengetahui siapa yang “memonitor petugas yang memonitor
(pemonitor) pada [nama DPL/nama DPI]. Bagaimana jika ada petugas yang
seharusnya memonitor dan menegakkan peraturan tidak melakukan tugasnya dengan
baik? Apakah ada sangsi/hukuman untuk orang tersebut?
Secara khusus, apa yang terjadi jika pemonitor tidak secara efektif memonitor kondisi
ekologi daerah laut? Apakah ada….
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kelompok pengguna yang terdaftar di bawah ini.
Jika diperlukan, tandailah kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997]
= Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
a

b

Peringatan Lisan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Peringatan tertulis
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

c

kehilangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya laut
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

d

Kehilangan posisi sebagai “pemonitor
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

e

Penyitaan Peralatan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Denda
Ya

Blind code (Tentukan)________

f

g

h

Tidak

Penahanan dalam Penjara
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Lainnya (sebutkan) _________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

22. Apa yang terjadi jika pemonitor tidak secara efektif memonitor kondisi sosial daerah
laut? Apakah ada…
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kelompok pengguna yang terdaftar di bawah ini.
Jika diperlukan, tandailah kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997]
= Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
a

b

Peringatan Lisan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Peringatan tertulis
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

c

kehilangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya laut
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

d

Kehilangan posisi sebagai “pemonitor
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

e

Penyitaan Peralatan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Denda
Ya

Blind code (Tentukan)________

f

g

h

Tidak

Penahanan dalam Penjara
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Lainnya (sebutkan) _________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

23. Apa yang terjadi jika pemonitor tidak secara aktif memonitor kepatuhan orang-orang
yang memanfaatkan sumberdaya laut pada [nama DPL /nama DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kelompok pengguna yang terdaftar di bawah ini.
Jika diperlukan, tandailah kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997]
= Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = Menolak.
a

b

Peringatan Lisan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Peringatan tertulis
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

c

kehilangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya laut
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

d

Kehilangan posisi sebagai “pemonitor
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

e

Penyitaan Peralatan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Denda
Ya

Blind code (Tentukan)________

f

g

h

Tidak

Penahanan dalam Penjara
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Lainnya (sebutkan) _________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

24. Dan, yang terakhir, apa yang terjadi jika pemonitor tidak memberikan sangsi kepada
orang-orang yang melanggar peraturan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya di
[Nama DPL/DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Tandailah sebuah kotak pada setiap kelompok pengguna yang terdaftar di bawah ini.
Jika diperlukan, tandailah kotak “blind response” dan tentukan kode yang sesuai: [997]
= Tidak Tahu; [998] = Tidak Sesuai; [999] = meTidaklak.
a

b

Peringatan Lisan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Peringatan tertulis
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

c

kehilangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya laut
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

d

Kehilangan posisi sebagai “pemonitor
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________

e

Penyitaan Peralatan
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Denda
Ya

Blind code (Tentukan)________

f

g

h

Tidak

Penahanan dalam Penjara
Ya
Tidak

Blind code (Tentukan)________

Lainnya (sebutkan) _________________________________
Ya
Tidak
Blind code (Tentukan)________
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 8. Penyelesaian Konflik

Catatan

25. Bagaimana konflik mengenai pemanfaatan sumberdaya laut di [nama DPL/nama DPI]
diselesaikan antara pengguna, dan antara pengguna dengan petugas pemerintah?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
Catatan: kita terutama tertarik pada proses yang berlangsung untuk penyelesaian
konflik. Sebagai contoh, siapa yang melakukan apa untuk menyelesaikan konflik?
Dimana dan kapan? Kita hanya sedikit tertarik untuk mengetahui hasil akhir dari proses
tersebut.
Respon terbuka. Selidiki lebih terinci jika diperlukan.
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Bagian 9. Dampak Pengelolaan Laut

Catatan

Akhirnya, saya ingin bertanya mengenai dampak ekologi dan sosial dari [pengelolaan laut di
nama DPI/nama DPL].
26. Hal apa saja yang merupakan dampak ekologi dari [pengelolaan laut di nama
DPI/nama DPL].?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang dampak dari “pengelolaan laut” pada DPI.
Respon terbuka. Jika diperlukan, tanyakan lebih rinci untuk mencari baik dampak positif
dan negatif,.
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Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

27. Hal apa saja yang merupakan dampak sosial dari [pengelolaan laut di nama DPI/nama
DPL]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang dampak dari “pengelolaan laut” pada DPI.
Respon terbuka. Jika diperlukan, tanyakan lebih terinci untuk mencari baik dampak
positif dan negatif.
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

28. Siapa saja yang memberikan kontribusi atau pengorbanan terbesar bagi
keberlangsungan [nama DPL/nama DPI]? Kelompok pengguna atau kelompok
masyarakat yang mana saja?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
CATATAN: Kita terutama tertarik pada kontribusi sekarang maupun kontribusi dari
masa lampau (uang, tenaga kerja, dll), termasuk juga pengorbanan sekarang dan
pengorbanan masa lalu (kehilangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya laut, biaya
yang tinggi untuk mengganti teknik mancing, dll). Kita tidak terlalu tertarik dengan
kontribusi atau pengorbanan di masa yang akan datang.
Respon terbuka. Jika diperlukan, selidiki lebih terinci untuk tambahan informasi.
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

29. Siapa yang menerima manfaat terbesar dari keberadaan [nama DPL/nama DPI]?
Kelompok pengguna atau kelompok masyarakat yang mana?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.
CATATAN: Kita terutama tertarik pada manfaat yang sekarang maupun manfaat dari
masa lampau (uang, akses untuk memanfaatkan sumberdaya laut, dll). Kita tidak terlalu
tertarik dengan manfaat di masa yang akan datang.
Respon terbuka. Jika diperlukan, selidiki lebih terinci untuk belajar lebih mendalam.

Sekarang wawancara dapat disimpulkan.
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Catatan

Kode Negara_____________

Kode DPL_____________

Kode IK________

Hal-hal ini sangat menarik. Saya telah menanyakan semua pertanyaan yang saya punyai.
Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bpk/Ibu berikan. Sebelum saya pergi…
30. Apakah ada hal-hal yang lain yang harus saya ketahui tentang [nama DPL/nama DPI]?
Jika berada pada daerah perlakuan, tanyakan hanya tentang DPL. Jika berada pada
daerah kontrol, tanyakan hanya tentang DPI yang disebutkan pada FGD yang diacu.

31. Apakah ada orang lain yang harus saya temui untuk berbicara mengenai [nama
DPL/nama DPI]?

32. Apakah ada dokumen atau sumber informasi lainnya yang harus saya baca mengenai
[nama DPL/nama DPI]?

Terima kasih sekali lagi untuk waktu Bpk/Ibu. Saya sangat menghargai kesempatan untuk
belajar dari Bpk/Ibu. Jika Bpk/Ibu memerlukan pertanyaan mengenai kajian ini, Saya akan
berada di sini sampai [tanggal]. Setelah waktu itu, Bpk/Ibu dapat menghubungi koordinator
kegiatan ini, XXXXXXX.
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Catatan

