
LAMPIRAN  1 

KUISIONER SURVEI RESPONDEN 

Petunjuk Pengisian Kuisioner 

1. Kuisioner ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi 

kesenjangan/ketimpangan di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau dan 

mengetahui permasalahan yang terjadi terkait perekonomian masyarakan sebagai 

masaukan untuk menyusun rekomendasi pengembangan kawasan perbatasan 

Kabupaten Malinau terkait kesenjangan wilayah. 

2. Jawasaban Kuisoner : Pilih jawasan yang anda rasa benar dan beri tanda silang pada 

huruf yang telah tersedia yaitu a,b,c,d. dan isilah titik-titik  dengan jawaban anda. 

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi 

penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. 

 

Data Responden 

1. Nama   :………………….. 

2. Alamat / Kecamatan :………………………. 

3. Umur   : 

4. Jenis Kelamin  : L / P  

5. Pendidikan Terakhir  : …………………….. 

6. Perkerjaan   :…………………………….. 

 

Tanda Tangan 

 

 

______________ 

  



SOSIAL  

1. Berapah jumlah anggota keluarga anda  

a. 1 Orang    c .  3 Orang 

b. 2 Orang    d. > 4 Orang 

2. Berapa orang yang bekerja didalam keluarga anda  

a. Semua c. 1 orang 

b. 2 orang saja d. Tidak ada 

3. Lembaga sosial masyarakat apa sajakah yang berada di wilayah ini ?  

a. Lembaga Pengajian d. Karang Taruna 

b. Kumpulan Petani e. Lainnya (sebutkan)………………….. 

c. PKK 

4. Apakah peran lembaga sosial masyarakat tersebut di wilayah ini ?  

………………………………………………….. 

5. Apakah kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh lembaga sosial masyarakat di wilayah 

ini ? 

 ……………………………………………………………… 

6. Bagaimanakah kondisi keamanan di wilayah ini ? 

a. Baik, tidak pernah ada konflik yang terjadi 

b. Cukup baik, pernah terjadi konflik namun sudah terselesaikan dengan baik. 

c. Buruk, konflik yang terjadi masih belangsung dan mengancam jiwa masyarakat 

d. Lainnya (sebutkan).................................................................................... 

 

PEREKONOMIAN 

1. Berapakah luas lahan yang anda miliki :  

a. > 1 Ha d. > 3 Ha 

b. 1-2 Ha e. Lainnya (sebutkan). .................  

c. 2-3 Ha  

2. Berapa penghasilan anda perbulan  

a. < Rp  500.000 c. Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 

b. Rp 500.000 – Rp 1.000.000 d. > Rp 2.000.000 

3. Apakah lahan tersebut  milik pribadi atau sebagai penggarap: Ya / Tidak 



Jika tidak sebutkan alasan anda : ................................................................................... 

4. Pertanyaan mengenai komoditas unggulan (bisa memilih lebih dari 1) 

Jenis Komoditas 
Jumlah Panen 

(tahun) 

Jumlah Produksi 

(Kg) 

Harga Jual 

Produksi 

(Rp/Kg) 

Kualitas hasil 

produksi* 

Tanaman Pangan 

a. Padi 

b. Jagung 

c. Singkong 

d. Kacang Tanah 

e. Kedelai 

f. Ubi Jalar 

g. Lain-lain 

(sebutkan) 

…………… 

a. …………. 

a. ………… 

a.………… 

a.………… 

a.………… 

a.…………. 

a.………… 

b. …………… 

b. …………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

c. ……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

d. ……………… 

d.……………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

Sayuran 

a. Sawi 

b. Kangkung 

c. Bayam 

d. Kubis (Kol) 

e. Wortel  

f. Kentang 

g. Lain-lain 

(sebutkan) 

a.…………. 

a.………… 

a.………… 

a.………… 

a.………… 

a.…………. 

a.………… 

b.…………… 

b. …………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

d.……………… 

d.……………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 



Tanaman Perkebunan 

a. Kakao 

b. Kopi 

c. Teh 

d. Biji Sawit 

e. Kelapa 

f. Karet 

g. Lain-lain 

(sebutkan) 

…………. 

a.…………. 

a.………… 

a.………… 

a.………… 

a.………… 

a.…………. 

a.………… 

b.…………… 

b. …………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

d.……………… 

d.……………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

Buah-Buahan 

a. Pepaya 

b. Mangga 

c. Rambutan 

d. Duku/Langsat 

e. Durian 

f. Pisang 

g. Nanas 

h. Jeruk Besar 

i. Lain-lain 

(sebutkan) 

a.…………. 

a.………… 

a.………… 

a.………… 

a.………… 

a.…………. 

a.………… 

a.………….. 

a.………… 

b.…………… 

b. …………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b.…………… 

b..…………… 

b.………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c.……………… 

c..…………….. 

c………………. 

d.……………… 

d.……………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.…………… 

d.……………. 

d……………….. 



*Keterangan Kualitas hasil produksi :  

- Baik : jika tidak pernah terjadi gagal panen 

- Sedang : Jika penah terjadi gagal panen 

- Buruk : produk jelek, karena sering terjadi gagal panen 

5. Darimanakah anda memperoleh bahan baku pupuk ? 

a. Dinas Pertanian di Kecamatan c. Di Negara Malaysia 

b. Di Ibukota Provinsi Kaltara d. lainnya (sebutkan)...................... 

6. Darimana anda memperoleh bahan baku bibit ? 

a. Dinas Pertanian di Kecamatan c. Di Negara Malaysia 

b. Di  Ibukota Provinsi Kaltara d. lainnya (sebutkan)...................... 

7. Hambatan apa yang anda temui di lahan pertanian anda (sebutkan alasan anda) 

a. Hama........................................................................................................ 

b. Jenis bibit.................................................................................................. 

c. Proses tanam............................................................................................. 

d. Lain-lain.................................................................................................... 

8. Seberapa jauh jangkauan pemasaran komoditas anda :  

a. Lokal (Desa / Kecamatan) c. Luar Provinsi Kaltara (provinsi apa) 

…………………………..     …………………………………… 

b. Provinsi Kaltara (Antar Kabupaten) d. Ekspor (Negara apa ) 

……………………………………     ..................................................  

9. Apakah sudah ada pengolahan produk pasca panen ? 

a. Tidak ada, berupa barang mentah  

b. Masih berupa barang setengah  

c. Berupa barang jadi tetapi perlu diolah lagi  

d. Berupa barang jadi dan siap pakai 

e. Lainnya……………………………………….. 

10. Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian di wilayah anda ? 

a. Langsung dijual sendiri dirumah c. Melalui jasa agen di Kecamatan masing-

masing 

b. Melalui pasar Kabupaten d. Lainnya (sebutkan). ................ ... 



11. Apahkah masalah yang terjadi terkait pemasaran: 

a. …………………………………………………………………………….. 

b. …………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………. 

d. ……………………………………………………………………………… 

12. Apakah sudah ada  penyuluhan dari pemerintah tentang pertanian : 

a. Tidak ada, penyuluhan belum pernah dilakukan didaerah ini  

b. Pernah ada, penyuluhannya tiap 1 tahun sekali 

c. Sering....................................................................................................... 

13. Apakah anda pernah mengikuti penyuluhan pertanian : Pernah / Belum 

Jika pernah, dimana anda mengikuti penyuluhan tersebut : . ........................ .. 

14. Apakah ada lembaga ekonomi di wilayah anda : 

a. Belum ada   d. Badan usaha  

b. Kelompok tani   e. Lainnya (sebutkan)……………. 

c. Koperasi  

Apakah anda menjadi anggota lembaga tersebut : Ya/Tidak  

Jika tidak sebutkan alasan anda : ................................................................................... 

15. Darimana anda memperoleh modal untuk melakukan usaha ini ?  

a. Modal pinjaman saudara c. Kredit Bank / koperasi 

b. Modal sendiri d. Lainnya (sebutkan) ........ ........ 

 Berapa besar modalnya (sebutkan)................................................................  

16. Masalah mengenai modal yang anda alami ? 

a. Keterbatasan pemilikan modal c. Tidak memiliki jaminan kredit 

b. Lemahnya akses perbankan d. Lainnya (sebutkan) ..................  

17. Jenis moda transportasi apa yang digunakan mendistribusikan hasil pertanian anda ?  

a. Moda transportasi darat 

(Sebutkan)................................................................................ 



b. Moda transportasi sungai 

(Sebutkan).................................................................................. 

c. Moda transportasi udara 

(Sebutkan)............................................................................... 

18.  Apakah moda transportasi tersebut milik pribadi atau bukan ? Ya / Tidak 

Jika tidak sebutkan alasan anda : ................................................................................... 

19. Berapa biaya transportasi  yang anda keluarkan untuk sekali mengangkut hasil 

produksi anda  

a. Rp. 100.000 - Rp.150.000 c. Rp. 200.000 - Rp. 300.000 

b. Rp. 150.000 – Rp. 200.000 d. > Rp.300.000 

20. Apakah terjadi permasalahan terkait distribusi hasil pertanian di wilayah anda : 

a. Tidak memiliki sarana pasar  c. Prasarana jalan tidak memadai 

b. Kapasitas sarana angkut terbatas  d. Lainnya (sebutkan).................. 

21. Bagaimana kondisi jalan menuju ke pasar  

a. Baik, permukaan jalan rata dan tidak ada hambatan 

b. Cukup baik, tetapi permukaan jalan tidak rata dan sebagian jalan terdapat lubang 

c. Rusak, bergelombang, banyak lubang 

d. Rusak berat, banyak lubang dan perkerasan hancur 

e. Tidak dapat dilalui  

22. Apakah di wilayah anda sudah terlayani jaringan listrik: 

a. Seluruh rumah sudah terlayani jaringan listrik  

b. Beberapa rumah saja yang terlayani jaringan dan sering terjadi pemadaman listrik 

c. Seluruh rumah belum terlayani jaringan listrik  

d. Lainnya (sebutkan).................................................................................... 

23. Apakah di wilayah anda sudah terlayani air bersih : 

a. Semua penduduk sudah terlayani air bersih dan kapasitasnya memadai 

b. Semua penduduk sudah terlayani air bersih tetapi kapasitasnya tidak memadai 

c. Sebagian penduduk belum terlayani air bersih 

d. Belum terlayani air bersih  



24. Bagaimanakah bentuk dukungan pemerintah terhadap wilayah anda ? 

a. ………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………….. 

c. …………………………………………………………………………… 

Terima kasih atas keikutsertaan anda menjadi responden dan mengisi 

kuisioner ini  
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