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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Panduan wawancara masyarakat adat

Nama

: …….

Jenis Kelamin

: L/P

Umur

: ……..Tahun

Jaringan dan hubungan kemasyarakatan
1. Kerjasama
a. Apakah ada kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat untuk
membersihkan lingkungan atau membantu sebuah hajatan? Apakah anda
ikut serta didalamnya?
b. Apakah anda pernah ikut membantu dalam pembangunan fasilitas umum
seperti sekolah atau masjid bersama masyarakat lainnya?
c. Apakah anda pernah menjadi panitia sebuah hajatan? (misal: seren taun,
sunatan, atau nikahan)
d. Apakah anda pernah mengadakan acara sukuran yang mengundang
tetangga sekitar dalam rangka perayaan suatu keberhasilan?
2. Mengatasi konflik
a. Bagaimana hubungan anda dengan tetangga sekitar? Baik, biasa, atau
buruk.
b. Bila ada hubungan yang kurang baik, apakah penyebabnya bisa demikian?
c. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah tersebut?
3. Hubungan yang berbasis rasa saling percaya dan saling mendukung.
a. Pernahkah tetangga atau anda meminjam, baik berupa barang atau uang
kepada tetangga sekitar anda?
b. Bila ya. Apa yang dilakukan untuk mengembalikan barang atau uang yang
dipinjam oleh tetangga tersebut. Menunggu atau menagihnya?
c. Apa alasan anda bersedia untuk menunggu tetangga anda untuk membayar
atau mengembalikan barang anda?
d. Hal apa yang membuat anda perlu menagih tetangga anda untuk segera
mengembalikan atau membayar uang yang dipinjam oleh tetangga anda?
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Apakah karena membutuhkan barang/uang tersebut atau tidak percaya
terhadap tetangga anda?
e. Seberapa besar tingkat kepercayaan anda terhadap tetangga anda? Tinggi,
biasa saja, atau rendah?
f. Mengapa anda percaya terhadap tetangga anda? sudah sangat mengenal
atau ada hal lain?
4. Identifikasi kelompok formal dan informal (misal: kelompok tani)
a. Adakah kelompok bentukan masyarakat untuk berkumpul?
b. Bila ada. Tahun berapa kelompok tersebut dibentuk?
c. Apakah anda mengetahui tujuan dari kelompok tersebut dibentuk?
d. Adakah peraturan-peraturan yang dibuat dalam kelompok tersebut?
e. Apakah kelompok tersebut memiliki syarat dalam keanggotaan?
f. Apakah anda mengetahui berapa jumlah anggota kelompok yang terdaftar
saat ini?
g. Apa pendapat anda tentang kelompok tersebut?
5. Peraturan umum dan sanksi (aturan adat)
a. Apakah anda merupakan bagian dari masyarakat adat kasepuhan?
b. Apakah dalam aturan mengandung syarat-syarat untuk menjadi anggota
dari Kasepuhan Citorek?
c. Adakah peraturan adat yang wajib dijalankan oleh anda?
d. Bila ada. Apakah anda menjalankan peraturan tersebut dengan baik?
e. Apakah ada sanksi adat yang mengatur disaat masyarakat adat tidak
menjalankan aturan adat tersebut?
f. Apa tanggapan anda tentang Kasepuhan Citorek?
g. Manfaat apa yang anda dapat menjadi bagian dari Kasepuhan Citorek?
6. Keterwakilan aspirasi
a. Apakah anda nyaman tinggal di Kasepuhan Citorek ini?
b. Bila ya. Apa yang membuat anda nyaman tinggal di Kasepuhan Citorek
ini?
c. Bila tidak. Apa yang membuat anda tidak nyaman tinggal di Kasepuhan
Citorek ini?
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d. Kepada siapa dan bagaimana anda menyampaikan keluahan-keluahan
anda?
e. Apakah anda menyampaikannya secara langsung?
f. Bila tidak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
g. Apakah ada rencana anda untuk pergi atau pindah ke daerah lain keluar
dari Citorek?
7. Mekanisme berpartisipasi didalam proses pengambilan keputusan
a. Apakah anda pernah mengikuti musyawarah yang diadakan baik di RT,
RW, desa atau kelompok masyarakat lainnya?
b. Bila pernah. Apa kepentingan anda mengikuti musyawarah tersebut?
c. Apa manfaat yang dapat anda ambil dari setiap musyawarah yang anda
ikuti?
d. Pernahkah anda mengikuti musyawarah untuk pengambilan keputusan?
(misal: dalam penentuan tanggal pernikahan, tanggal tanam padi, tanggal
seren taun, atau lainnya yang berhubungan dengan penentuan keputusan
atas suatu masalah yang ada).
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Lampiran 2 Kuisioner masyarakat adat

Nomor Responden :.......

ANALISIS SUMBERDAYA SOSIAL (Sosial Capital) DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL
(Studi Kasus Kasepuhan Citorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten)

Kuisioner ini diberikan dalam rangka penyusunan tugas akhir Septian
Wiguna, NRP E34070029, Mahasiswa Departemen Konservasi Sumberdaya
Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Harap anda
dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sejujur-jujurnya. Kejujuran
anda akan memberikan manfaat yang berarti bagi penelitian ini, dan pada
akhirnya akan menjadi masukan bagi pengelolaan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi penilaian
BTNGHS terhadap diri anda. Atas kerjasama yang diberikan, kami ucapkan
terima kasih.
IDENTITAS RESPONDEN
Nama : ………………..
Jenis Kelamin : L/P
Umur : ….. tahun
Asal : Asli/Pendatang dari .....
Pekerjaan :
BAGIAN I
SUMBERDAYA MANUSIA

1. Apakah anda mempunyai riwayat sakit berat?
2. Sakit apa yang paling sering anda alami?
3. Bagaimana anda mengobati sakit anda?
a.

Berobat secara tradisional

b.

Berobat secara medis

4. Kemanakah anda melakukan pengobatan secara medis tersebut?
a.

Dokter
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b.

Puskesmas atau rumah sakit

5. Berapa kali anda makan tiap harinya?
a.

1 kali

b.

2 kali

c.

3 kali

d.

>3 kali

6. Pilihan makanan yang anda makan tiap harinya?
a.

Nasi, daun singkong, jagung, dan ikan teri

b.

Nasi, jagung, dan ikan bandeng

c.

Nasi, sayur, dan daging

Pilihan makanan relatif namun sejenis.
7. Tingkat pendidikan terakhir yang diikuti?
a.

Sekolah Dasar (SD)

b.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

c.

Sekolah Menengah Akhir (SMA)

d.

Diploma atau sederajat

e.

Strata 1 (S1)

f.

Lainnya….
BAGIAN II
SUMBERDAYA ALAM

1. Pernahkah memanfaatkan sumberdaya alam yang ada didalam kawasan?
a.

Pernah (misal :…)

b.

Tidak

2. Berapa kali dalam seminggu masuk kedalam kawasan?
a.

1 kali

b.

Kurang dari 3 kali

c.

Lebih dari 3 kali

d.

Lainnya …

3. Apa yang dilakukan di dalam kawasan?
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BAGIAN III
SUMBERDAYA EKONOMI
1. Apakah memiliki tabungan?
a.

Ada

b.

Tidak

2. (bila memiliki tabungan) berapa kisaran tabungan yang dimiliki?
a.

<1.000.000

b.

1.000.000 – 10.000.000

c.

10.000.000 – 20.000.000

d.

>20.000.000

3. Apakah memiliki kredit atau cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya?
a.

Ada

b.

Tidak

4. (bila memiliki kredit atau cicilan) berapakah kisaran yang ditanggung tiap
bulannya?
a.

<500.000

b.

500.000 – 1.000.000

c.

1.000.000 – 2.000.000

d.

>2.000.000

5. Apakah ada uang kiriman dari keluarga yang bekerja di luar daerah Citorek?
a.

Ada

b.

Tidak

6. Apakah ada dana pensiun yang diterima setiap bulannya?
a.

Ada

b.

Tidak

7. (bila ada) berapakah kisaran dana pensiun yang diterima setiap bulannya?
a.

<500.000

b.

500.000 – 1.500.000

c.

>1.500.000

8. Berapa kisaran pendapatan setiap bulannya dari usaha atau pekerjaan?
a.

<500.000

b.

500.000 – 1.000.000
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c.

1.000.000 – 2.000.000

d.

2.000.000 – 5.000.000

e.

>5.000.000
BAGIAN IV
SUMBERDAYA FISIK

1. Apakah ada penggunaan alat dalam berwirausaha, bertani atau lainnya?

2. Bagaimana cara penggunaan dan peruntukan alat tersebut?

3. Bagaimana cara mendapatkan alat tersebut?
a.

Membeli

b.

Buat sendiri

4. Bibit apa yang digunakan dalam bertani selama ini?

5. Apakah dalam kegiatan bertani selama ini menggunakan pupuk? Bila ya.
Pupuk apa yang digunakan?
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6. Apakah ada penggunaan pemberantas hama seperti pestisida dalam kegiatan
bertani?

7. Apakah kegiatan bertani yang dilakukan masih menggunakan cara-cara secara
tradisional atau adat?

8. Bagaimana pengaturan kegiatan bertani secara tradisional atau adat tersebut?
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Lampiran 3 Panduan wawancara BTNGHS

Nama

: …….

Jenis Kelamin

: L/P

Umur

: ……..Tahun

Jabatan

: ……….

Masa Tugas

: ……….

Pengelolaan kawasan TNGHS terhadap keberadaan enclave Citorek
1. Adakah kegiatan pengelolaan kawasan yang dilakukan dalam Kasepuhan
Citorek?
a.

Ada

b.

Tidak ada

2. Apakah kegiatan pengelolaan yang ada bersifat berkala atau rutin dilakukan
oleh BTNGHS?
a.

Ya

b.

Tidak

3. Kegiatan atau program apa yang saat ini lebih diprioritaskan oleh BTNGHS
dari keberadaan enclave Citorek?
a.

Pemberdayaan masyarakat

b.

Penjagaan kawasan dari kegiatan illegal masyarakat

c.

Sosialisasi batas dan zonasi kepada masyarakat

4. Strategi dan upaya apa baik yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan
oleh BTNGHS dalam realisasi prioritas program tersebut?

5. Adakah kemitraan dengan LSM, perusahaan, atau pemerintah daerah setempat
untuk pengelolaan kawasan di wilayah enclave Citorek?
a.

Ada

b.

Tidak
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6. Program atau kegiatan apa yang dilakukan hasil dari kerjasama kemitraan
tersebut?

7. Langkah–langkah apa yang dilakukan BTNGHS dalam merancang strategi
untuk menanggulangi peningkatan kebutuhan lahan dari peningkatan laju
pertumbuhan penduduk Kasepuhan Citorek?

8. Pernahkah BTNGHS melakukan sosialisasi terhadap ancaman kebutuhan lahan
tersebut? Bila pernah. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadapnya?

