
KUESIONER PENELITIAN TUGAS AKHIR 

EVALUASI EFEKTIFITAS RUSUN TEMATIK 

KAMPUNG NELAYAN MUARA ANGKE 

 

 

Tanggal Survei   : …………….   Waktu Survei  : …………….  

 

A. Identitas Responden 

 

 Nama : ………………………………………………………………… 

 Blok / Lantai/ N0. Unit   : ……………………………………………… 

 N0. Telpon ( Hp )  : ……………………………………………………. 

 Usia  : …………………………………………………………………... 

 Jenis Kelamin :  Laki-laki Perempuan 

 Status Responden dalam Keluarga : 

Kepala Keluarga Istri      Anak  Kerabat, Sebutkan Lain, Sebutkan 

 

 

B. Karakteristik Keluarga 

 

1. Apa status pernikahan kepala keluarga ? 

 

A. Belum Menikah B. Menikah C. Janda/ Duda 

 

2. Berapa usia ? 

 

… Tahun 

 

3. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah ? 

 

Sebanyak ……. orang 

 

4. Apakah ada kepala keluarga yang lain yang tinggal serumah ? ( misalnya anak yang 

sudah menikah yang tinggal serumah atau keluarga adik ayah / ibu yang tinggal 

serumah, dsb ) 

 

Tidak Ada Ada, Jumlahnya  …… KK 

 

5. Sejak kapan keluarga anda tinggal di rusun kampung nelayan muara angke ? 

 

Tahun …….. Bulan …….. 



 

6. Sebelum tinggal disini, dimana tempat tinggal anda sebelumnya ? 

 

Di kawasan  ………….. 

 

C. Aspek Ekonomi Penghuni 

 

1. Saat ini apa pekerjaan kepala keluarga ? 

 

Pasar Ikan Jemur Ikan Nelayan Lainnya  ……  

 

Di tempat tinggal sebelumnya apa pekerjaan kepala keluarga ? 

 

Pasar Ikan Jemur Ikan  Nelayan Lainnya  ……  

 

2. Saat ini, berapa jumlah anggota keluarga yang bekerja ? 

 

Sebanyak …… orang 

 

Di tempat tinggal sebelumnya, berapa jumlah anggota keluarga yang bekerja ? 

 

Sebanyak …… orang 

 

3. Saat ini, kira-kira berapa waktu tempuh ke tempat pekerjaan dari rumah susun ? 

 

Waktu tempuh …… menit 

 

Di tempat tinggal sebelumnya, kira-kira berapa lama waktu tempuh ke tempat kerja ? 

 

Waktu tempuh …… menit 

 

 

4. Saat ini, berapa kira-kira total penghasilan keluarga ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 

 

Di tempat tinggal sebelumnya, kira-kira berapa total penghasilan keluarga ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 

 

5. Saat ini, berapa kira-kira total pengeluaran keluarga ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 

 

Di tempat tinggal sebelumnya, kira-kira berapa total pengeluaran keluarga ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 



 

6. Saat ini, kira-kira berapa pengeluaran keluarga untuk sewa hunian ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 

 

Di tempat tinggal sebelumnya, kira-kira berapa pengeluaran keluarga untuk sewa hunian ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 

 

7. Saat ini, kira-kira berapa pengeluaran keuarga untuk listrik dan air ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 

 

Di tempat tinggal sebelumnya, kira-kira berapa pengeluaran keluarga untuk listrik dan 

air ? 

 

Rp ………………………. Per hari/ bulan ( lingkari yang dipakai ) 

 

D. Aspek Sosial Penghuni 

 

1. Saat ini, bagaimana kondisi Prasarana Lingkungan ? 

 

a) Jalan Beton 

b) Jalan Aspal 

c) Jalan Paving 

d) Jalan Tanah 

 

2. Saat ini, bagaimana kondisi Saluran Limbah atau Gorong-gorong ? 

 

a) Baik 

b) Cukup 

c) Kurang 

d) Tidak Baik 

 

3. Saat ini, bagaimana kondisi Sarana Persampahan ? 

 

a) Baik 

b) Cukup 

c) Kurang 

d) Tidak Baik 

 

 

 

 

 



4. Saat ini, bagaimana kondisi Prasarana Air Bersih ? 

 

a) Baik 

b) Cukup 

c) Kurang 

d) Tidak Baik 

5. Saat ini, Biaya Listrik Perbulan dalam rumah susun ? 

 

a) Rp. 50.000 

b) Rp. 70.000 

c) Rp. 1.000.000 

d) Diatas Rp. 1.000.000 

 

E. Kondisi Hunian dan Karakteristik Lokasi 

 

1. Di tempat tinggal sebelumnya, kira-kira berupa luas hunian anda ? 

 

Luas hunian ……. m2 

 

2. Di tempat tinggal sebelumnya, jumlah kamar dalam hunian anda ? 

 

Jumlah kamar ……. Buah 

 

 

3. Saat ini, berapa lama waktu pelayanan sarana transportasi tersebut ? 

 

Dari jam ……. sampai jam ……… 

 

Di tempat tinggal sebelumnya, berapa lama waktu pelayanan sarana tranportasi tersebut ? 

 

Dari jam ……. sampai jam ……… 


