
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Wawancara Juragan (Pemilik Perahu) di Desa Bungo 

1. Sudah berapa lama bapak mempunyai perahu dan melakukan 

kerjasama dengan para nelayan ?  

2. Darimana bapak mendapatkan modal untuk membeli 

peralatan melaut ? 

3. Apakah alasan bapak ikut bekerja melaut bersama para 

nelayan ? 

4. Apa saja hak dan kewajiban menjadi juragan (pemilik 

perahu)  ? 

5. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan 

para nelayan dalam bekerja melaut ? 

6. Apakah risiko yang harus dihadapi oleh para nelayan ketika 

melaut ? 

7. Bagaimana cara nelayan ketika menghadapi risiko 

pekerjaannya ? 

8. Apa saja hasil tangkapan laut yang diperoleh nelayan ketika 

melaut ? 

9. Berapa banyak jumlah hasil tangkapan laut nelayan dalam 

sehari melaut ? 

10. Berapa harga dari berbagai macam hasil tangkapan laut 

nelayan ? 



11. Berapa penghasilan yang diperoleh nelayan dalam sehari 

melaut ? 

12. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama nelayan dalam 

sehari melaut ? 

13. Apakah ada kecurangan atau ketidakadilan ketika pembagian 

hasil kerjasama dalam melaut ? 

Wawancara Jurag (Nelayan) di Desa Bungo 

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan dan 

melakukan kerjasama melaut ? 

2. Apa saja hak dan kewajiban menjadi jurag (nelayan) ? 

3. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan 

juragan (pemilik perahu) dalam bekerja melaut ? 

4. Apakah risiko yang harus dihadapi oleh para nelayan ketika 

melaut ? 

5. Bagaimana cara nelayan ketika menghadapi risiko 

pekerjaannya ? 

6. Apa saja hasil tangkapan laut yang diperoleh nelayan ketika 

melaut ? 

7. Berapa banyak jumlah hasil tangkapan laut nelayan dalam 

sehari melaut ? 

8. Berapa harga dari berbagai macam hasil tangkapan laut 

nelayan ? 

9. Berapa penghasilan yang diperoleh nelayan dalam sehari 

melaut ? 



10. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama nelayan dalam 

sehari melaut ? 

11. Apakah ada kecurangan atau ketidakadilan ketika pembagian 

hasil kerjasama dalam melaut ? 

  



 

Wawancara dengan Bapak Jupri sebagai pemilik perahu 

 

 

Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai pemilik perahu 

 



 

Wawancara dengan Bapak Dwik sebagai nelayan 

 

 

Wawancara dengan Bapak Siswo sebagai nelayan 



 

Wawancara dengan Bapak Kariri sebagai perangkat Desa 

Bungo 

 

 

Wawancara dengan Ibu Hamidah sebagai perangkat Desa 

Bungo 



 

Balai Desa Bungo 

 

Para nelayan pulang melaut 



 

Hasil tangkapan laut nelayan ketika akan ditimbang 

 

Penimbangan hasil tangkapan laut nelayan 



 

Para nelayan bergantian menimbang hasil tangkapan 

lautnya 

 

Nelayan membersihkan hasil tangkapan lautnya 



 

Para nelayan memilih dan memilah-milah hasil tangkapan 

lautnya 

 

Nelayan memperbaiki jaring 

 



 

Nelayan mengecek mesin 

 

Para nelayan menunggu hasil tangkapan lautnya 



 

Garuk peralatan tangkap nelayan 

 

Para nelayan saling berbagi satu sama lain 

 



 

Suasana laut di Desa Bungo 

 

Para tengkulak menunggu nelayan pulang melaut 



 

 

Tengkulak memilih dan memilah-milah hasil tangkapan laut 

nelayan 

 

Hasil tangkapan laut nelayan sebelum dipilah-pilah 



 

 

Kerang Jae hasil tangkapan laut nelayan  

 

Kerang Kiser hasil tangkapan laut nelayan 



 

Kerang Kijeng hasil tangkapan laut nelayan 

 

Sriping hasil tangkapan laut nelayan 



 

Ikan Gerabah hasil tangkapan laut nelayan 

 

Ikan Kembung hasil tangkapan laut nelayan 



 

Cumi-cumi hasil tangkapan laut nelayan 

 

Udang hasil tangkapan laut nelayan 



 

Kepiting hasil tangkapan laut nelayan 

 

Rajungan hasil tangkapan laut nelayan 
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