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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Daftar Informan 

No Nama Keterangan 

1. Hamrin Anak Nelayan 

2. Anan Anak Nelayan 

3. Bayu Anak Nelayan 

4. Asraf Anak Nelayan 

5. Yoga Perdana Anak Nelayan 

6. Mulhan Aank Nelayan 

7. Sarif Anak nelayan 

8. Ibu Jeni Isteri Nelayan 

9. Ibu Jum Isteri Nelayan 

10. Bapak Bayu 
Kepala Keluarga ( 

Nelayan) 

11. Bapak Hakim 
Kepala Keluarga 

(Nelayan) 

 

Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

1. Pedoman Wawancara Untuk Anak Nelayan 

Nama informan : 

Hari/tanggal  : 

Waktu   : 

Usia   : 

Pekerjaan  : 

Pewawancara  : 

Pertanyaan  : 

1. Apa pekerjaan anda sekarang? 
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2. Mengapa anda tidak mau melanjutkan pekerjaan orang 

tua sebagai nelayan? 

3. Mengapa anda lebih memilih pekerjaan yang lebih 

meningkatkan taraf ekonomi? 

4. Apakah anda ikut berkontribusi dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga? 

5. Apakah gaya hidup nelayan berpengaruh terhadap 

pemenuhan kebutuhan keluarga? Kalau iya bagaimana? 

6. Apakah kebutuhan keluarga selalu dapat tercukupi 

dengan baik? Kalau tidak apa solusi yang ada berikan? 

2. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Keluarga (Nelayan) 

Nama Informan : 

Pekerjaan  : 

Hari/tanggal  : 

Pewawancara  : 

Pertanyaan  : 

1. Sudah berapa lama bapak mengeluti profesi sebagai 

nelayan? 

2. Alat tangkap apa yang bapak gunakan ketika pergi 

melaut? 

3. Apa saja persiapan yang bapak lakukan sebelum pergi 

melaut? 

4. Berapa banyak biasanya hasil tangkapan yang bapak 

dapat sekali pergi melaut? 

5. Berapa jam bapak bekerja dalam sehari sebagai seorang 

nelayan? 

6. Kendala apa saja yang dialami saat melaut? 

7. Jika bapak tidak melaut apa yang bapak lakukan? 

Apakah bapak memiliki pekerjaan sampingan? 

3. Pedoman Wawancara Untuk Isteri Nelayan 

Nama informan : 

Usia   : 

Pekerjaan  : 
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Hari/tanggal  : 

Waktu   : 

Pewawancara  : 

Pertanyaan  : 

1. Sebangai sorang istri, apa saja yang anda lakukan 

sehari-hari untuk keluarga dan jam berapa anda 

memulai aktifitas sehari-hari? 

2. Ada berapa anggota keluarga anda? 

3. Apa anda memiliki pekerjaan? 

4. Berapakah rata-rata pengeluaran untuk pemenuhan 

kabutuhan keluarga perminggu/perbulan? 

5. Apakah penghasilan suami dapat mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga? 

6. Sampai tingkat apakah jenjang pendidikan ibu? 

 

Lampiran 3 

1. Hasil wawancara dengan anak nelayan Desa 

Rapambinopaka 

Nama informan : Hamrin 

Hari/tanggal  : Senin/05-04-2021 

Waktu   : 07:13 PM 

Usia   : 22 Tahun 

Pekerjaan  : Operator PT. OSS MOROSI 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

1 Pertanyaan  Apa pekerjaan anda sekarang? 

 

 Jawaban  Operator PT. OSS MOROSI 

2 Pertanyaan  Mengapa anda tidak mau melanjutkan 

pekerjaan orang tua sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  Gajinya sudah tetap  tiap bulan dan 
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lebih tinggi 

3 Pertanyaan  Mengapa anda lebih memilih pekerjaan 

yang lebih meningkatkan taraf 

ekonomi? 

 

 Jawaban  Memuaskan diri sendiri dan keluarga 

4 Pertanyaan  Apakah anda turut berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 Jawaban  Jelas. Dalam membantu 

- Cicilan motor 

- Bahan pokok, dan kebutuhan 

lainnya. 

5 Pertanyaan  Apakah gaya hidup nelayan 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga? Kalau iya 

bagaimana? 

 

 Jawaban  Iya, Berpengaruh tentunya. 

6 Pertanyaan  Apakah kebutuhan keluarga selalu 

dapat tercukupi dengan baik? Kalau 

tidak apa solusi yang ada berikan? 

 

 Jawaban  Mencukupi, selain pengeluaran juga 

yang di catat 

 

2. Hasil wawancara dengan anak nelayan 

Nama informan : Anan 

Hari/tanggal  : Selasa/06-04-2021 

Waktu   : 09-36 AM 

Usia   : 18 tahun 

Pekerjaan  : Krukren PT. OSS MOROSI 

Pewawancara  : Apriani Safitri 
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Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Apa pekerjaan anda sekarang? 

 

 Jawaban  Krukren PT. OSS MOROSI 

2 Pertanyaan  Mengapa anda tidak mau melanjutkan 

pekerjaan orang tua sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  Gajinya lebih tinggi dan sudah tetap 

tiap bulan 

3 Pertanyaan  Mengapa anda lebih memilih pekerjaan 

yang lebih meningkatkan taraf 

ekonomi? 

 

 Jawaban  Membahagiakan diri sendiri 

4 Pertanyaan  Apakah anda turut berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 Jawaban  Iya, seperti membantu cicilan  

5 Pertanyaan  Apakah gaya hidup nelayan 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga? Kalau iya 

bagaimana? 

 

 Jawaban  Iya, karna kita ikut zaman juga 

6 Pertanyaan  Apakah kebutuhan keluarga selalu 

dapat tercukupi dengan baik? Kalau 

tidak apa solusi yang ada berikan? 

 

 Jawaban  Cukup. 

 

3. Hasil Wawancara Dengan Anak Nelayan 

Nama informan : Bayu 

Hari/tanggal  : Minggu/22-08-2021 

Waktu   : 09:00 AM 
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Usia   : 18 tahun 

Pekerjaan  : PT. OSS MOROSI 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Apa pekerjaan anda sekarang? 

 

 Jawaban  PT. OSS MOROSI 

2 Pertanyaan  Mengapa anda tidak mau melanjutkan 

pekerjaan orang tua sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  Gajinya lebih tinggi dan sudah tetap 

tiap bulan 

3 Pertanyaan  Mengapa anda lebih memilih pekerjaan 

yang lebih meningkatkan taraf 

ekonomi? 

 

 Jawaban  Membahagiakan diri sendiri, bisa beli 

barang dengan uang sendiri 

4 Pertanyaan  Apakah anda turut berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 Jawaban  Iya, seperti membantu cicilan, setoran 

utang dll.  

5 Pertanyaan  Apakah gaya hidup nelayan 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga? Kalau iya 

bagaimana? 

 

 Jawaban  Iya, karna kita ikut zaman juga 

6 Pertanyaan  Apakah kebutuhan keluarga selalu 

dapat tercukupi dengan baik? Kalau 

tidak apa solusi yang ada berikan? 

 

 Jawaban  Cukup. 
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4. Hasil Wawancara Dengan Anak Nelayan 

Nama informan : Asraf 

Hari/tanggal  : Minggu/22-08-2021 

Waktu   : 10:16 AM 

Usia   : 18 tahun 

Pekerjaan  : PLTU NII TANASA 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Apa pekerjaan anda sekarang? 

 

 Jawaban  PLTU NII TANASA 

2 Pertanyaan  Mengapa anda tidak mau melanjutkan 

pekerjaan orang tua sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  Gajinya lebih tinggi dan sudah tetap 

tiap bulan 

3 Pertanyaan  Mengapa anda lebih memilih pekerjaan 

yang lebih meningkatkan taraf 

ekonomi? 

 

 Jawaban  Bisa membeli barang-barang yang saya 

inginkan. 

4 Pertanyaan  Apakah anda turut berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 Jawaban  Iya, seperti membantu setoran utang 

dll.  

5 Pertanyaan  Apakah gaya hidup nelayan 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga? Kalau iya 

bagaimana? 

 

 Jawaban  Iya, karna kita ikut zaman juga 

6 Pertanyaan  Apakah kebutuhan keluarga selalu 
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dapat tercukupi dengan baik? Kalau 

tidak apa solusi yang ada berikan? 

 

 Jawaban  Tercukupi  

 

5. Hasil Wawancara Dengan Anak Nelayan 

Nama informan : Yoga Perdana 

Hari/tanggal  : Senin/23-08-2021 

Waktu   : 08:16 PM 

Usia   : 23 Tahun 

Pekerjaan  : STARCROOS KENDARI 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Apa pekerjaan anda sekarang? 

 

 Jawaban  STARCROOS KENDARI 

2 Pertanyaan  Mengapa anda tidak mau melanjutkan 

pekerjaan orang tua sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  Gajinya tinggi dan sudah tetap tiap 

bulan 

3 Pertanyaan  Mengapa anda lebih memilih pekerjaan 

yang lebih meningkatkan taraf 

ekonomi? 

 

 Jawaban  Bisa membantu kebutuhan pribadi, bisa 

beli barang yang saya mau. 

4 Pertanyaan  Apakah anda turut berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 Jawaban  Iya, seperti membantu setoran utang, 

banyar tagihan listrik, dll.  

5 Pertanyaan  Apakah gaya hidup nelayan 

berpengaruh terhadap pemenuhan 
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kebutuhan keluarga? Kalau iya 

bagaimana? 

 

 Jawaban  Iya, karna kita ikut zaman juga 

6 Pertanyaan  Apakah kebutuhan keluarga selalu 

dapat tercukupi dengan baik? Kalau 

tidak apa solusi yang ada berikan? 

 

 Jawaban  Sangat cukup. 

 

6. Hasil Wawancara Dengan Anak Nelayan 

Nama informan : Mulhan 

Hari/tanggal  : Senin/23-08-2021 

Waktu   : 09:00 AM 

Usia   : 25 Tahun 

Pekerjaan  : PLTU NII TANASA 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Apa pekerjaan anda sekarang? 

 

 Jawaban  PLTU NII TANASA 

2 Pertanyaan  Mengapa anda tidak mau melanjutkan 

pekerjaan orang tua sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  Gajinya lumayan tinggi dan sudah tetap 

tiap bulannya 

3 Pertanyaan  Mengapa anda lebih memilih pekerjaan 

yang lebih meningkatkan taraf 

ekonomi? 

 

 Jawaban  Bisa membantu kebutuhan pribadi, bisa 

beli barang yang saya mau, dan 

membantu orang tua. 
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4 Pertanyaan  Apakah anda turut berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 Jawaban  Iya, seperti membantu setoran cicilan 

keluarga, banyar tagihan listrik, tagihan 

air dll.  

5 Pertanyaan  Apakah gaya hidup nelayan 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga? Kalau iya 

bagaimana? 

 

 Jawaban  Iya, karna kita ikut zaman juga 

6 Pertanyaan  Apakah kebutuhan keluarga selalu 

dapat tercukupi dengan baik? Kalau 

tidak apa solusi yang ada berikan? 

 

 Jawaban  Sangat cukup. 

 

7. Hasil Wawancara Dengan Anak Nelayan 

Nama informan : Sarif 

Hari/tanggal  : Senin/23-08-2021 

Waktu   : 11:12 AM 

Usia   : 25 Tahun 

Pekerjaan  : (Security) PLTU NII TANASA 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Apa pekerjaan anda sekarang? 

 

 Jawaban  (Security) PLTU NII TANASA 

2 Pertanyaan  Mengapa anda tidak mau melanjutkan 

pekerjaan orang tua sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  Gajinya tinggi dan sudah tetap tiap 

bulannya 



 | 73 L a m p i r a n

 

3 Pertanyaan  Mengapa anda lebih memilih pekerjaan 

yang lebih meningkatkan taraf 

ekonomi? 

 

 Jawaban  Bisa membantu kebutuhan pribadi 

4 Pertanyaan  Apakah anda turut berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 Jawaban  Iya, seperti membantu setoran cicilan 

keluarga, banyar tagihan listrik, tagihan 

air dll.  

5 Pertanyaan  Apakah gaya hidup nelayan 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga? Kalau iya 

bagaimana? 

 

 Jawaban  Iya, karna kita ikut zaman juga 

6 Pertanyaan  Apakah kebutuhan keluarga selalu 

dapat tercukupi dengan baik? Kalau 

tidak apa solusi yang ada berikan? 

 

 Jawaban  Sangat tercukupi. 

  

8. Hasil wawancara dengan kepala keluarga (Nelayan) 

Nama Informan : Bapak Bayu 

Pekerjaan  : Nelayan 

Hari/tanggal  : Selasa/06-04-2021 

Waktu   : 10:00 AM 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Sudah berapa lama bapak menggeluti 

profesi sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  10 tahun 



74 |  L a m p i r a n  

 

2 Pertanyaan  Alat tangkap apa yang bapak gunakan 

ketika pergi melaut? 

 

 Jawaban  Pancing (tasi) 

3 Pertanyaan  Apa saja persiapan yang bapak lakukan 

sebelum pergi melaut? 

 

 Jawaban  -Muat es 

-Periksa mesin 

-Periksa kapal 

-Beras 

-Air bersih, dan lain-lain 

4 Pertayaan  Berapa banyak biasanya hasil 

tangkapan yang bapak dapat sekali 

pergi melaut? 

 

 Jawaban  1.000.000/3 hari 

5 Pertanyaan  Berapa jam bapak bekerja dalam sehari 

sebagai seorang nelayan? 

 

 Jawaban  7 pagi samapai jam 5 sore normalnya 

6 Pertanyaan  Kendala apa saja yang dialami saat 

melaut? 

 

 Jawaban  -Ombak 

-Hujan 

-Mesin rusak 

7 Pertanyaan  Jika bapak tidak melaut apa yang bapak 

lakukan? Apakah bapak memiliki 

pekerjaan sampingan? 

 

 Jawaban  Bawah mobil (sopir/pengantar) 

9. Hasil wawancara dengan kepala keluarga (Nelayan) 
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Nama Informan : Bapak Hamrin 

Pekerjaan  : Nelayan 

Hari/tanggal  : Kamis/08-04-2021 

Waktu   : 11:15 AM 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Sudah berapa lama bapak menggeluti 

profesi sebagai nelayan? 

 

 Jawaban  12 tahun 

2 Pertanyaan  Alat tangkap apa yang bapak gunakan 

ketika pergi melaut? 

 

 Jawaban  -Pancing kawat/kedo-kedo 

-Jala ikan 

3  Pertanyaan  Apa saja persiapan yang bapak lakukan 

sebelum pergi melaut? 

 

 Jawaban  -Bensin 

-Beras 

-Air 

-Es balok 

-Kopi, dan lain-lain 

4 Pertanyaan  Berapa banyak biasanya hasil 

tangkapan yang bapak dapat sekali 

pergi melaut? 

 

 Jawaban  4 hari 

5 Pertanyaan  Berapa jam bapak bekerja dalam sehari 

sebagai seorang nelayan? 

 

 Jawaban  Jam 7 pagi sampe sore 

6 Pertanyaan  Kendala apa saja yang dialami saat 
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melaut? 

 

 Jawaban  -Angin 

-Dingin 

-Panas 

-Ombak 

-Hujan 

7 Pertanyaan  Jika bapak tidak melaut apa yang bapak 

lakukan? Apakah bapak memiliki 

pekerjaan sampingan? 

 

 Jawaban  Pengantar penumpang (sopir laut) 

 

10. Hasil Wawancara Dengan Isteri Nelayan 

Nama informan : Ibu Jum 

Usia   : 55 tahun 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

Hari/tanggal  : Minggu/04-04-2021 

Waktu   : 09:25 AM 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1. Pertanyaan  Sebagai seorang istri, apa saja yang 

anda lakukan sehari-hari untuk 

keluarga dan jam berapa anda memulai 

aktifitas sehari-hari? 

 

 Jawaban  -Membantu suami, menyiapkan sarapan 

pagi, mencuci. 

-jam 6 pagi 

2. Pertanyaan  Ada berapa anggota keluarga anda? 
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 Jawaban  4 orang 

3. Pertanyaan  Apa anda memiliki pekerjaan? 

 

 Jawaban  -Bikin kue 

4. Pertanyaan  Berapakah rata-rata pengeluaran untuk 

pemenuhan kabutuhan keluarga 

perhari? 

 

 Jawaban  -+100.000 

5. Pertanyaan  Apakah penghasilan suami dapat 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga? 

 

 Jawaban  Cukup. 

6. Pertanyaan  Sampai tingkat apakah jenjang 

pendidikan ibu? 

 

 Jawaban  Sekolah Dasar (SD) 

 

11. Hasil Wawancara Dengan Isteri Nelayan 

Nama informan : Ibu Jeni 

Usia   : 50 tahun 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

Hari/tanggal  : Minggu/04-04-2021 

Waktu   : 08:30 AM 

Pewawancara  : Apriani Safitri 

Pertanyaan  : 

1 Pertanyaan  Sebangai sorang istri, apa saja yang 

anda lakukan sehari-hari untuk 

keluarga dan jam berapa anda memulai 

aktifitas sehari-hari? 
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 Jawaban  -Membantu suami 

-Menyiapkan sarapan 

-Jam 07 pagi 

2 Pertanyaan  Ada berapa anggota keluarga anda? 

 

 jawaban 4 orang 

3 Pertanyaan  Apa anda memiliki pekerjaan? 

 

 Jawaban  Jual ikan 

4 Pertanyaan  Berapakah rata-rata pengeluaran untuk 

pemenuhan kabutuhan keluarga 

perhari? 

 Jawaban  50.000 

5 Pertanyaan  Apakah penghasilan suami dapat 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga? 

 Jawaban  Terpenuhi 

6 Pertanyaan  Sampai tingkat apakah jenjang 

pendidikan ibu? 

 

 Jawaban  Sekolah Dasar (SD) 
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Lampiran 4 Dokumentasi 

 

Wawancara dengan salah satu anak nelayan di Desa 

Rapambinopaka 

 

Wawancara dengan anak nelayan di Desa Rapambinopaka 
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Wawancara dengan salah satu kepala keluarga (nelayan) di Desa 

Rapambinopaka 

 

Wawancara dengan kepala keluarga (nelayan) di Desa 

Rapambinopaka 
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Wawancara dengan isteri nelayan di Desa Rapambinopaka 

 

Wawancara dengan para isteri nelayan di Desa Rapambinopaka 
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Wawancara dengan kepala desa Rapambinopaka bapak Lubis, S.E 

 

Aula pertemuan dan musyawarah desa Rapambinopaka 
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Balai pertemuan dan Aula Desa Rapambinopaka Kec. 

Lalonggasumeeto Kab. Konawe 

 

Kapal-kapal yang sering digunakan nelayan untuk melaut 
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BIODATA PENELITI 

 

Nama   : Apriani Safitri 

Tempat tanggal lahir : Rapambinopaka, 06 Juni 1999 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Alamat   : Desa Rapambinopaka Kec. 

Lalonggasumeeto Kab. Konawe 

No. Telepon  : 0852-5645-8292 

Email   : safitria403@gmail.com  

 

Riwayat Pendidikan : 

Tahun 2017- 2021 : Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah, Institut 

Agama Islam Negeri Kendari 

Tahun 2013- 2016 : MA. HUBBUL WATHAN TOLI-TOLI 

Tahun 2010-2013 : MTs Negeri 3 Konawe 

Tahun 2004-2010 : SDN LALOMBONDA 

Tahun 2003-2004 : TK BABUSALAM 
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