
Lampiran 1 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

No NAMA UMUR PENDIDIKAN 

1. SARIMI 50 SD 

2. TINOK 36 SD 

3. NUR 40 SD 

4. SAPARIDAH 35 SMP 

5. SITI 37 TIDAK TAMAT SD 

6. ABDUL MANAP 42 SD 

7. ZAKARIA 33 SMP 

8. SARNUBI 38 SMP 

9. USMAN 34 SD 

10. TINA 39 TIDAK TAMAT SD 

11. SOFIAH 32 SMP 

12. ROSIDAH 40 SMP 

13. AZIZAH 36 TIDAK TAMAT SD 

14. YANI 43 SD 



Lampiran 2 

Daftar Pertanyaan Wawancara (untuk tengkulak perempuan)  

1. Siapa nama Ibu? 

2. Berapa umur Ibu? 

3. Sudah berapa lama Ibu bekerja menjadi tengkulak? 

4. Bagaimana cara dan sistem kerja ibu sebagai tengkulak? 

5. Setelah bekerja menjadi tengkulak, apakah pekerjaan dirumah tetap menjadi 

tanggung jawab ibu? 

6. Apa pekerjaan suami ibu? 

7. Berapa penghasilan dari pekerjaan suami ibu? 

8. Apakah suami ibu mendukung ibu bekerja sebagai tengkulak? 

9. Apakah ibu merasa terpaksa untuk bekerja, khususnya bekerja sebagai 

tengkulak? 

10. Setahu ibu yang bekerja sebagai tengkulak ini apakah hanya orang yang asli 

Tutunu Indah saja atau orang-orang pendatang pun ada yang bekerja sebagai 

tengkulak? 

11. Setahu ibu, bagaimana rata-rata kondisi pendidikan ibu-ibu yang bekerja 

sebagai tengkulak? 

12. Apakah pendidikan penting menurut ibu? 

13. Jika penting, apa alasannya dan jika tidak juga apa alasannya? 

14. Bagaimana dengan pendidikan anak ibu? 

15. Berapa modal yang ibu keluarkan perharinya untuk merealisasikan pekerjaan 

sebagai seorang tengkulak ini? 



16. Berapa rata-rata keuntungan yang bisa ibu dapatkan per harinya dari pekerjaan 

sebagai tengkulak? 

17. Apa saja resiko bekerja sebagai seorang tengkulak? 

18. Mengapa ibu bisa memilih pekerjaan sebagai seorang tengkulak ketimbang 

pekerjaan lainnya? 

19. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? 

20. Apakah ibu tidak tertarik kepada pekerjaan lainnya, selain pekerjaan sebagai 

tengkulak? 

21. Hal-hal apa saja yang membuat ibu bertahan bekerja sebagai seorang 

tengkulak? 

22. Jika ada pekerjaan lainnya yang di tawarkan kepada ibu dengan perkiraan 

penghasilannya kurang lebih sama dengan pekerjaan tengkulak, apakah ibu 

beralih pekerjaan atau tetap bertahan? 

Keterangan: Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya merupakan pertanyaan pokok, setelah di 

lapangan pertanyaan tersebut akan peneliti kembangkan menjadi lebih kritis dan 

lebih fleksibel 



Lampiran 3 

Daftar Pertanyaan Wawancara ( untuk suami tengkulak) 

1. Siapa nama bapak? 

2. Berapa umur bapak? 

3. Apa pekerjaan bapak? 

4. Menurut bapak apakah penghasilan bapak tersebut sudah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bapak? 

5. Terkait istri bapak yang bekerja sebagai tengkulak, apakah bapak 

mendukungnya? 

6. Jika mendukung, apa alasannya dan jika tidak apa alasannya? 

7. Ketika istri bapak bekerja menjadi tengkulak, apakah pekerjaan rumah masih 

beliau kerjakan? 

8. Menurut bapak apa saja penyebab sehingga istri bapak mau bekerja sebagai 

tengkulak? 

9. Apakah istri bapak pernah mengeluh kelelahan atau pernah bilang bahwa beliau 

ingin berhenti menjadi seorang tengkulak? 

10. seperti kita ketahui bahwa pekerjaan tengkulak ini memiliki resiko kerja yang 

cukup besar kalau bagi perempuan, kalau menurut bapak bagaimana? 

Keterangan: Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya merupakan pertanyaan pokok, setelah di 

lapangan pertanyaan tersebut akan peneliti kembangkan menjadi lebih kritis dan 

lebih fleksibel 

 

 

 



Lampiran 4 

Daftar Pertanyaan Wawancara (untuk masyarakat: ketua RT, 

Ibu-ibu yang bukan tengkulak dan sbg.) 

 

1. Siapa nama bapak/ibu? 

2. Apakah benar mayoritas ibu-ibu di Kelurahan Tuatunu Indah bekerja sebagai 

seorang tengkulak? 

3. Sejak kapan pekerjaan tengkulak ini di geluti oleh ibu-ibu di Kelurahan 

Tuatunu Indah? 

4. Menurut bapak/ibu apa yang membuat ibu-ibu disini banyak memilih bekerja 

sebagai tengkulak? 

5. Sepengetahuan bapak/ibu mereka bekerja sebagai tengkulak ini merupakan 

dorongan dari suami  mereka atau murni keinginan diri sendiri? 

6.  Selain bekerja sebagai tengkulak, ibu-ibu disini bekerja apa saja? 

7. Setelah mereka bekerja, apakah pekerjaan di rumah tetap menjadi tanggung 

jawab mereka semata? 

8. Sepengetahuan bapak/ibu di Kelurahan Tuatunu Indah ini  umumnya 

bagaimana pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga?  

 

Keterangan: Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya merupakan pertanyaan pokok, setelah di 

lapangan pertanyaan tersebut akan peneliti kembangkan menjadi lebih kritis dan 

lebih fleksibel 

 



Lampiran 5 

Dokumentasi 

 

Gambar 1: Wawancara dengan tengkulak perempuan di Kelurahan Tuatunu Indah 

 

 

Gambar 2: Wawancara dan observasi terhadap tengkulak perempuan (ibu-ibu 

Kelurahan Tuatunu Indah) di Pasar Pagi 



 

Gambar 3: Peneliti dan tengkulak (tengkulak keliling dengan menggunakan 

motor) 

 

Gambar 4: Aktivitas tengkulak perempuan (Ibu-ibu Kelurahan Tuatunu Indah) 

yang berjualan di Pasar Pagi 



Lampiran 6 

Curiculum Vitae 

 

 

A. Data Pribadi 

 Nama    : Herza 

 Tempat, Tanggal, Lahir : Kacung, 7 September 1994 

 Alamat    : Desa Kacung Kecamatan Kelapa,   

      Kabupaten Bangka Barat, 

 Kewarganegaraan  : Indonesia 

 Status Sipil   : Belum Menikah 

 Nama Ayah   : Zul 

 Nama Ibu   : Asni 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 SDN 11 Kelapa Tahun 2006 

 SMPN 2 Kelapa Tahun 2009 

 SMAN 1 Kelapa Tahun 2012 

 

C. Riwayat Organisasi 

 Anggota Divisi Riset dan Karya Tulis BEM FISIP UBB (2013-2014 

 Ketua Divisi Riset dan Karya Tulis BEM FISIP UBB (2014-2015) 
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