
Lampiran I 

Pedoman Wawancara 

Kedudukan : kepala pekon sukaraja 

Topik       : Kebijakan Kepala Pekon Dalam Proses Integrasi Sosial Setelah 

Penyelesaian Konflik 

Pertanyaan  : 

1. Bagaimana kronologis terjadinya konflik sosial antar warga desa sukaraja 

dan warga karang agung? 

2. Factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik social? 

3. Seperti apa kondisi masyarakat ketika terjadinya konflik social? 

4. Bagaimana upaya-upaya  yang dilakukan oleh bapak dalam penyelesaian 

konflik di desa sukaraja? 

5. Bagaimana kondisi masyarakat pasca resolusi konflik  social? 

6. Pasca resolusi konflik adakah upaya anda untuk membuat sebuah 

kebijakan kepada warga desa?   

7. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat untuk mendorong terciptanya 

integrasi sosial pasca resolusi konflik di pekon sukaraja ? 

8. Langkah-langkah seperti apa yang ditempuh untuk mensosialisasikan 

kebijakan-kebijakan tersebut ? 

9. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya 

perwakilan? 

10. Pihak mana saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan kebijakan 

tersebut?  

11. Sudah sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan? 



12. Apa yang menjadi kendala/hambatan dalam melaksanakan kebijakan 

tersebut ? 

13. Bagaimana respon masyarakat ketika penerapan kebijakan tersebut 

berlangsung ? 

14. Seperti apa kondisi masyarakat pasca kebijakan tersebut dilaksanakan? 

15. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala pekon setelah 

kebijakan tersebut berlangsung? 

16. Seperti apa proses pendampingan yang dilakukan oleh kepala pekon 

kepada masyarakat?  

  



Lampiran I 

PanduanWawancara 

Nama  : warga masyarakat 

Topik       : Kebijakan Kepala Pekon Dalam Proses Integrasi Sosial Setelah 

Penyelesaian Konflik 

Pertanyaan  : 

1. Bagaimana peristiwa terjadinya konflik antar warga desa sukaraja dan 

karang agung? 

2. Setelah kejadian tersebut apakah yang dilakukan oleh kepala  desa 

sukaraja dalam menyelesaikan permasalah terbeut? 

3. Seperti apa yang anda rasakan dilakukan penyelesaian konflik ?  

4. Apa yang dilakukan oleh kepala desa setelah penyelesaian konflik antar 

warga karang agung dan sukaraja? 

5. Pemahaman seperti apa yang bapak kepala pekon sampaikan? 

6. Apakah anda mengetahui kebijakan yang dibuat oleh kepala pekon untuk 

mendorong terciptanya keteraturan masyarakat ? 

7. Kapan kepala pekon melaksanakan kebijakan tersebut? 

8. Melalui forum seperti apa yang digunakan oleh kepala pekon dalam proses 

untuk mencapai keteraturan masyarakat? 

9. Siapa saja yang terlibat dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh 

kepala pekon ? 

10. Bagaimana respon anda ketika proses kebijakan tersebut berlangsung ? 

11. Apa manfaat yang anda rasakan setelah dilakukannya kebijakan tersebut 

oleh kepala pekon? 



12. Seperti apa pemahaman anda tentang arti pentingnya perbedaan yang ada 

dalam masyarakat ? 

13. Seperti apa perilaku warga sukaraja terhadap warga  karang agung ? 

14. Apakah warga masyarakat disini dalam pergaulan terjadi pengelompokkan 

sesuai dengan etnis mereka. 

15. Dalam hubungan tersebut, kendala-kendala apa yang dapat menyebabkan 

hubungan diantara mereka tidak baik. 

16. Bagaimana proses integrasi sosial antar warga desa sukaraja dengan warga 

desa karang agung? 

17. Kerja sama yang seperti apa pak? 

18. Bagaimana toleransi antar masyarakat sukaraja dan karang agung?.  

19. Seperti apa proses penyesuaian diri yang terjadi pak? 

20. Bagaimana proses kordinasi yang berlangsung pak? 

21. Pada hubungan tersebut, kondisi seperti apa yang mendorong terjadinya 

integrasi antar warga desa sukaraja dan warga karang agung? 

22. Bagaimana integrasi antar etnik bisa terjalin antar warga sukaraja dan 

karang agung? 

23. Bagaimana bentuk-bentuk integrasi antar etnik antar warga sukaraja dan 

karang agung 

24. Apa pendapat anda mengenai wujud harmonisasi dalam masyarakat? 

25. Bagaimana kondisi sosial pasca proses integrasi di masyarakat? 

 

 



Lampiran II 

Daftar Nama Informan 

 

No  Nama  Kedudukan  

1. Boimin Kepala Desa sukaraja  

2. Bunyamin Kepala desa karang agung 

3. Ridwan Masyarakat sukaraja 

4. Tejo Masyarakat sukaraja 

5. Wahyudi Masyarakat sukaraja 

6. Ali Masyarakat sukaraja 

7. Toni Masyarakat sukaraja 

8. Edi sujatmiko Masyarakat sukaraja 

9. Suroso Masyarakat sukaraja 

10. Hendra Masyarakat karang agung 

11. Burhan Masyarakat karang agung 

12. M. jainuri Masyarakat karang agung 

13. Imron Masyarakat karang agung 

14. ruli Masyarakat karang agung  

15. fajli Masyarakat karang agung  

 

  



Lampiran III  

Daftar Dokumentasi 

  

KEPALA PEKON KARANG 

AGUNG BP. BUNYAMIN 

KEPALA PEKON SUKARAJA 

BP. BOIMIN 

TUGU PERDAMAIAN PASCA 

REOLUSI KONFLIK  

KEGIATAN SEMAKA CUP DAN 

TANGGAMUS CUP 

DILAPANGAN KECAMATAN 

SEMAKA 



 

 

 

 

 

  

KEGIATAN SENAM KECAMATAN 

DAN JALAN SEHAT  



 

 

 

 

 

 

 


