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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara 

Efektivitas Kebijakan Gerakan Hidup Hemat: 

1. Seberapa jauh kebijakan Gerakan Hidup Hemat telah disosialisasikan dalam 

masyarakat? 

2. Bagaimana tanggapan umum masyarakat terhadap Gerakan Hidup Hemat yang telah 

disosialisasikan tersebut? 

3. Apa saja wujud Gerakan Hidup Hemat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat? 

4. Apa yang mendorong masyarakat sehingga masyarakat mampu mempraktekkan 

Gerakan Hidup Hemat tersebut? 

5. Seberapa banyak masyarakat yang dianggap telah mempraktikkan Gerakan Hidup 

Hemat? 

6. Apakah ada perbedaan – perbedaan dalam praktek Gerakan Hidup Hemat antara 

berbagai kalangan dalam masyarakat? (misalnya berdasarkan tingkat pendapatan, 

kebangsawanan, pendidikan dan sebagainya) 

7. Pihak – pihak apa saja yang berkontribusi bagi keberhasilan Gerakan Hidup Hemat 

dalam masyarakat dan apa wujud keterlibatannya? 

8. Wujud Gerakan Hidup Hemat apa saja yang dipandanag belum terlaksana? 

9. Mengapa Gerakan Hidup Hemat tersebut (pada butir 3) belum terlaksana? 

10. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan 

Gerakan Hidup Hemat? 
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Implikasi  Dampak Kebijakan Gerakan Hidup Hemat 

1. Apakah ada pengaruh kebijakan Gerakan Hidup Hemat dalam bidang pendidikan ( 

terkait dengan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah dan kemampuan 

menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan tinggi )? 

2. Apakah ada pengaruh Gerakan Hidup Hemat di bidang sosial (terkait dengan 

penurunan pencurian, perjudian dan  minuman keras )? 

3. Bagaimana kemampuan ekspor ternak antar pulau saat ini dan apakah ada kaitan 

kemampuan tersebut dengan perubahan akibat pemberlakuan Gerakan Hidup Hemat? 

4. Bagaimana kemampuan masyarakat (petani) dalam mengelola lahan usaha (baik dari 

segi luas areal maupun produktivitas)? 

5. Bagaimana kemampuan masyarakat dalam berinvestasi (dari segi ragam maupun skala 

usaha yang dikembangkan) dan apakah hal itu menpunyai kaitan dengan Gerakan 

Hidup Hemat yang dilakukan? 

6. Bagaimana kemampuan masyarakat dalam menabung saat ini dan apakah hal itu 

mempunyai kaitan dengan praktek Gerakan Hidup Hemat yang dilakukan? 

7. Apakah ada perbaikan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari Gerakan Hidup 

Hemat? 

8. Apakah ada pengaruh Gerakan Hidup Hemat terhadap penurunan hutang piutang 

dalam masyarakat? 

9. Apakah ada penurunan angka kemiskinan sebagai dampak dari Gerakan Hidup Hemat 

dan bagaimana hubungan itu terjadi? 

10. Apakah ada penurunan angka pengangguran dalam masyarakat dengan adanya 

Gerakan Hidup Hemat dan bagaimana hal itu terjadi? 
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Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian 
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