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DALAM AKTIVITAS PERDAGANGAN DI PASAR PAGI
SUNGAISELAN

(Pertanyaan berikut ini untuk mengumpulkan data dari dari informan yang
diharapkan akan menjawab permasalahan dalam penelitian)

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Etnis :

B. Daftar Pertanyaan

 Pemerintah Desa

1. Sejak kapan terbentuknya Pasar Pagi Sungaiselan?

2. Etnis apa saja yang berinteraksi di Pasar tersebut?

3. Apa mayoritas etnis para pedagang yang ada di pasar?

4. Bagaimana hubungan semua etnis tersebut dalam aktivitas

perdagangan?

5. Apakah pernah terjadi konflik antar etnis yang berbeda?

6. Apakah ada peraturan desa mengenai aktivitas perdagangan  di Pasar

Pagi Sungaiselan?

7. Apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah

terjadinya konflik dalam aktivitas perdagangan di pasar tersebut?

 Masyarakat

 Pedagang

1. Sudah berapa lama menjadi pedagang di Pasar Pagi Sungaiselan?

2. Bagaimana hubungan dengan sesama pedagang, baik dengan

sesama etnis maupun dengan etnis yang berbeda?

3. Apa mayoritas etnis para pedagang di pasar ?

4. Apakah pernah terjadi konflik antara pedagang dengan pedagang

maupun pedagang dengan pembeli?
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5. Apakah anda memberikan perlakuan yang sama pada semua

pembeli?

6. Adakah kecendrungan pembeli untuk berbelanja pada pedagang

yang beretnis sama dengan dirinya?

7. Adakah perlakuan khusus yang anda berikan pada pembeli yang

beretnis sama dengan anda?

8. Apakah pendagang di sini memiki sebuah komunitas atau

perkumpulan pedagang?

9. Apakah ada kesulitan dalam berinteraksi dengan banyak etnis

yang ada di pasar?

 Pembeli

1. Seberapa sering berbelanja di Pasar Pagi Sungaiselan?

2. Bagaimana hubungan pembeli dengan penjual?

3. Apakah pernah terjadi konflik di pasar tersebut?

4. Apakah anda lebih suka berbelanja pada pedagang yang beretnis

sama dengan anda? Kenapa demikian?

5. Bagaimana pandangan anda mengenai perlakuan pedagang yang

berbeda etnis dengan anda?

6. Apakah ada kesulitan jika berbelanja pada pedagang yang

etnisnya berbeda dengan anda?

7. Apakah anda pernah merasakan perlakuan berbeda yang diberikan

pedagang pada anda dengan perlakuan yang diberikan pembeli

lain? Mengapa?
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DAFTAR  INFORMAN

No Nama Usia Pekerjaan/Keterangan Etnis

1. Asnawi 40 tahun Kepala UPT Pasar Pagi Melayu Bangka

2. Ardi 37 tahun Pedagang Pakaian Padang

3. Buyung 41 tahun Pedagang Pakaian Padang

4. Arafah 46 tahun Pembeli Bugis

5. Hambali 30 tahun Pedagang Ikan Palembang

6. Sangkono 48 tahun Pedagang Ikan Palembang

7. Mardiah 29 tahun Pedagang sayur Bugis

8. Asma 30 tahun Pedagang sayur Bugis

9. Amina 48 tahun Pedagang sayur Palembang

10. Padila 35 tahun Pedagang makanan Jawa

11. Laminem 42 tahun Pedagang sayur Jawa

12. Nila 31 tahun Pedagang sayur Padang

13. Fitri 28 tahun Pembeli Melayu Bangka

14. Suyoto 49 tahun Pembeli Jawa

15. Ardiah 31 tahun Pembeli Palembang
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CURRICULUM VITAE

Nama lengkap Basok Arifin, lahir di Desa

Sungaiselan pada tanggal 07 mei 1994 dan anak

dari ayah yang bernama M. Rupi dan ibu bernama

Arafah. Merupakan anak terakhir dari dua

bersaudara yang hidup dikeluarga yang sederhana.

Pada tahun 2000, untuk pertama kalinya menempuh

pendidikan di tingkat sekolah dasar, tepatnya di

SDN 17 Sungaiselan. Menempuh pedidikan agama di TPA Riadusohilin

Sungaiselan dan wisuda pada tahun 2004. Pernah mendapat juara 1 lomba

mengaji serta juara 3 lomba adzan di tingkat SD. Kemudian setelah lulus SD,

pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan ketingkat menengah pertama yaitu di

SMP Negeri 1 Sungaiselan dan lulus pada tahun 2009. setelah itu melanjutkan

pendidikannya di SMA Negeri 1 Sungaiselan dan lulus pada tahun 2012. Setelah

lulus, penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi yaitu

Universitas Bangka Belitung dan diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik dan mengambil jurusan Sosiologi. Bersamaan dengan itu, penulis juga ikut

berpartisipasi dalam salah satu komunitas sosial yang ada di Bangka Belitung

yaitu Budak Bangka Gale (BBG). Berbagai kegiatan-kegiatan sosial sering

dilakukan, keikut sertaan penulis dalam komunitas (BBG) yaitu untuk menambah

wawasan yang lebih luas serta agar ilmu didapatkan di dalam perkuliahan dapat

langsung dipraktekkan dilapangan.
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