
SURVEI PRODUESI 
PERIEANAN TANGEAP

PEMBIDANGAN TUGAS

DIREETORAT JENDERAL PERIEANAN TANGEAP



� MENYUSUN METODOLOGI SURVEI

� SUPERVISI PELAESANAAN PERSTATISTIEAN   

PERIEANAN TANGEAP

� TABULASI/EOMPILASI, ANALISA & PENYAJIAN 

STATISTIE PERIEANAN TANGEAP TINGEAT 

NASIONAL

DITJEN PERIEANAN TANGEAP



PENYUSUNAN
METODOLOGI SURVEI

� Efisien & dapat diterapkan di semua Eab/Eota

studi lapangan & pilot survei    

� Meliputi metode survei, desain pengambilan

contoh & kerangka survai, definisi & klasifikasi,

desain survei, daftar pengumpulan data, daftar

estimasi, daftar laporan & pedoman pelaksanaan

� Penyediaan dokumen survei termasuk daftar

� Distribusi dokumen survei ke Dinas Provinsi



SUPERVISI

� Penentuan desain sampel survei di Eab/Eota

� Pengisian daftar survei 

� Pelaksanaan kegiatan survei



TABULASI, ANALISA & PENYAJIAN 
STATISTIE

� Tingkat nasional
� Berdasarkan laporan statistik Dinas

Eab/Eota yang dikirim oleh Dinas Provinsi
� Penyusunan & penerbitan buku tahunan 

statistik perikanan tangkap tingkat nasional



� MENENTUEAN DESAIN SAMPEL SURVEI DI 

TIAP DINAS EAB/EOTA

� SUPERVISI DINAS EAB/EOTA

� TABULASI/EOMPILASI, ANALISA & 

PENYAJIAN STATISTIE PERIEANAN TANGEAP 

TINGEAT PROVINSI

DINAS PROVINSI



� Setiap sub sektor perikanan secara terpisah
� Pemilihan sampel desa tiap sub sektor
� Pemilihan Pusat Pendaratan Utama (PPU)
� Survei lapangan bersama Dinas Eab/Eota
� Finalisasi dengan konsultasi Pusat (jika 

diperlukan)

PENENTUAN DESAIN SAMPEL 
SURVEI



SUPERVISI DINAS EAB/EOTA

� Pengecekan cara estimasi & penyusunan 
laporan

� Pengecekan pelaksanaan pengumpulan data



TABULASI, ANALISA & PENYAJIAN 
STATISTIE

� Tingkat provinsi
� Berdasarkan laporan statistik Dinas 

Eabupaten/Eota
� Penyusunan & penerbitan buku tahunan 

statistik perikanan tangkap tingkat provinsi



DINAS EABUPATEN/EOTA

� SUPERVISI PETUGAS PENGUMPUL DATA

� TURUT AETIF MELAESANAEAN PENGUMPULAN  

DATA DI PPU (L-II)

� PENGOLAHAN/ESTIMASI HASIL SURVEI & 

PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIE PERIEANAN 

TANGEAP TINGEAT EAB/EOTA



SUPERVISI PETUGAS
PENGUMPUL DATA

� Pengecekan pelaksanaan pengumpulan data

� Pengecekan pengisian daftar pengumpulan 

data



PENGUMPULAN DATA DI PPU

� Diperlukan 2 petugas pengumpul data 

� Pengisian daftar SL-4 & SL-5 dalam 

waktu bersamaan



ESTIMASI & PENYUSUNAN LAPORAN 
STATISTIE

� Estimasi dilakukan setelah daftar pengumpulan 

data diterima & dicek

� Hasil estimasi dimasukkan dalam daftar laporan

� Laporan dibuat rangkap 3 (tiga)    



PETUGAS PENGUMPUL DATA

� MENGUMPULEAN DATA STATISTIE

PERIEANAN TANGEAP



PENGUMPULAN DATA

� Menggunakan daftar sesuai jenis statistik 

yang dikumpulkan

� Sesuai jadual waktu yang telah ditentukan

� Benar-benar terjun ke lapangan

� Memahami definisi & klasifikasi

� Memahami satuan & ukuran yang digunakan



EETENTUAN PENGUMPULAN DATA

� Pengisian daftar dengan pensil hitam

� Eata-kata & angka harus jelas & mudah dibaca

� Definisi & cara pengisian tidak boleh diubah

� Hasil pengisian harus diteliti kembali & 

diperbaiki kesalahannya

� Semua keterangan harus dirahasiakan  



� Pilih saat suasana baik
� Bila terpaksa, hari wawancara bisa ditunda asal 

tidak melampaui batas yang ditentukan
� Mulai dengan memperkenalkan diri
� Menjelaskan maksud kunjungan
� Pakai bahasa daerah & istilah sehari-hari 
� Pertanyaan diajukan pada anggota rumah tangga 

yang bersedia
� Jika diperlukan, surat tugas diperlihatkan
� Pertanyaan dibatasi pada data yang diperlukan  

EETENTUAN BERWAWANCARA


