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1. Pedoman Wawancara 

Adapun pedoman wawancara terstrukutur dalam penelitian “Analisis Hukum 

Perjanjian Lisan Pada Jasa Pembuatan batu Merah” adalah sebagai berikut: 

Variabel Subvariabel/ Aspek-Aspek Indikator 

Analisis Hukum 

Perjanjian Lisan Pada 

Jasa Pembuatan Batu 

Merah 

SDM 

a. Data diri pekerja 

b. Pengetahuan 

c. Pengalaman kerja 

d. Etos kerja 

Sarana dan Prasarana 

a. Ketentuan sarana 

b. Ketersediaan 

fasilitas 

Metode dan SOP 

a. Pengolahan/ 

pembuatan 

b. Kejelasan uraian 

tugas 

Pemberian Upah 

a. Proses 

b. Kendala dan 

hambatan 

c. Penyelesaian 

 

  



  

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR 

“ANALISIS PERJANJIAN LISAN PADA JASA PEMBUATAN BATU 

MERAH DI KECAMATAN RANOMEETO KABUPATEN KONAWE 

SELATAN” 

1. Jadwal Wawancara 

Tanggal, hari   :  

Lokasi    : 

Waktu mulai dan selesai :  

2. Identitas Informan 

Jenis kelamin   :  

Usia    :  

Alamat    :  

3. Pertanyaan penelitian 

SDM 

1. Apakah bapak mengenal pekerja yang datang untuk membuat batu merah di 

bangsal bapak? 

2. Apakah alasan khusus mengapa bapak mempekerjakan orang lain di bangsal 

bapak? 

3. Apakah dalam proses penerimaan pekerja yang datang membuat batu merah 

sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pembuatan batu 

merah atau pekerja yang datang hanya ingin mencari pengalaman kerja saja? 



  

4. Bagaimana etos kerja atau kepribadian dan keyakinan bapak dalam 

memutuskan untuk memperkerjakan pembuat batu merah yang datang? 

5. Apakah bapak mempercayai setiap orang yang datang untuk bekerja di 

bangsal bapak? 

Sarana Dan Prasarana 

1. Bagaimana ketentuan untuk kontrak atau perjanjian dalam memberikan 

sarana dan prasarana seperti tempat pembuatan batu merahnya  

2. Bagaimana kesepakatan jika pekerja datang dari luar daerah untuk 

mendapatkan fasilitas mengenai tempat tinggal? 

3. Apakah biaya pangan juga ditanggung oleh pemilik bangsal? 

Metode dan SOP 

1. Bagaimana prosedur uraian pekerjaan yang dilakukan? 

2. Apakah prosedur pengerjaan dilakukan secara full dalam pembuatan batu 

merah mulai dari proses awal pembuatan hingga proses pematangan batu 

merah hingga laku dijual atau hanya tergantung kesepakatan apa saja yang 

akan dikerjakan ? 

Pemberian Upah 

1. Bagaimana proses pemberian upah dari pemilik bangsal ke pekerja pembuat 

batu merah? 

2. Kendala apa saja yang selalu terjadi dalam pemberian upah di awal kepada 

pkerja pembuat batu merah yang datang? 

3. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi penipuan atau pekerja pembuat 

batu merah yang tidak tuntas pergi/ lari? 



  

4. Apa strategi atau upaya yang dilakukan jika jika pmberian upah diawal atau 

panjer telah diberikan lalu pekerja pembuat batu merah yang datang tidak 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan nya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Dokumentasi 

A. Bersama Kepala Desa 

 

B. Bersama pemilik pembuat batu merah 

 

(Bapak Karmin) 



  

 

(Ibu Samsriwatni) 

 

(Ibu Suarti) 



  

 

(Bapak Sumen) 

 

(Bapak Kahar Sutekno) 



  

 

(Bapak Subekan) 

 

(Ibu Isnawati) 

 

 

 



  

 

(Ibu Wiwi) 

 

(Bapak Sugianto) 



  

 

(Ibu Sumarni) 

 

(Bapak Rohim) 



  

 

(Bapak Andrianus) 

 

(Bapak Mukmin) 



  

 

(Bapak Misno) 

C. Dokumentasi pekerja membuat batu merah 
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