
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : daftar pertanyaan 

Wawancara dengan pihak dinas indakop  18 April 2016 

1. Upaya apakah yang sudah dilakukan oleh Dinas INDAKOP untuk

mempertahankan eksistnsi  Pasar Legi SonggolangitPonorogo ?

2. apa kendala yang sering dialami pihak dinas INDAKOP dalam upaya

mempertahankan eksistensi pasar tradisional songgo langit Ponorogo ?

3. bagaimana langkah pihak dinas INDAKOP untuk mengatasi kendala yang dialami

dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional soggo langit Ponorogo ?

4. Apakah dari pihak Dinas INDAKOP ada upaya untuk lebih memajukan Pasar

Legi Songgolangit?

Wawancara dengan pedagang di pasar songgolangit 25 April 2016 

5. Selain masalah kebersihan  apakah keamaanan di Pasar Legi 

SonggolangitPonorogo ini juga terjaga ? 

6. Apa yang ibu harapkan dari pemerintah kedepanya untuk Pasar Legi

SonggolangitPonorogo ini ?

7. Bagaimana kegiatan jual beli yang anda lakukan di luar wilayah pasar apakah ada

penertiban dari pemerintah ?

8. Apakah ada solusi yang diberikan  pemerintah untuk para pedagang kaki lima

untuk mengatasi permasalahan ?

9. Apa yang ibu harapkan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pedagang

kaki lima di pasar legi songgolamgit ini ?

10. Bagaimana menurut ibu berjualan di lantai 2 apakah ada perhatian dari Dinas

INDAKOP ?



11. Dibandingkan dengan lantai satu para konsumen cenderung lebih suka

berbelanja dimana ?

12. Cara seperti apa ibu lakukan untuk menarik konsumen agar berbelanja di lantai

dua ?

13. Apa yang ibu harapkan dari pemerintah kedepanya untuk pasar songgolangit

lantai dua ini ?

Wawancara dengan Tukang parkir pasar songgolangit 25 April 2016 

14. Menurut bapak bagaimana keadaan tempat parkir di pasar songgolangit ini ?

15. Apakah pemerintah menyediakan tempat parkir yang lain pak selain di depan

pertokoan ini ?

16. Apakah sudah ada solusi dari pemerintah pak untuk mengatasi masalah parkir di

pasar songgolangit ini ?

17. Apa yang bapak harapkan dari pemerintah untuk mengatasi msalah parkir di

pasar songgolangit ini ?

Lampiran 2 daftar gambar : 

LAMPIRAN GAMBAR 



Pasar songgolangit tampak depan 

Kondisi tempat parkir 



Penempatan tempat sampah yang kurang pas 

Penarikan retribusi oleh petugas pasar 







Kondisi di dalam pasar Songgolangit 





Kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan di luar wilayah pasar Songgolangit 

Tempat bongkar muat pasar Songggolangit dan biaya retribusinya 



Tempat sampah yang diberikan oleh dinas indakop kabupaten ponorogo 

Kantor dinas indakop  kabupaten ponorogo Lampiran 3 surat perizinan penelitian 








