
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN LP2K (Lembaga 

Pembinaan dan Perlindungan Konsumen) 

1. Siapa yang bertugas memantau aktivitas ekonomi dalam 

masyarakat antara produsen dan konsumen? 

2. Bagaimana upaya lembaga perlindungan konsumen untuk 

mencegah kecurangan yang terjadi di masyarakat/ upaya apa 

saja yang di lakukan lembaga perlindungan konsumen untk 

melindungi hak-hak konsumen khususnya dalam hal jual beli?  

3. Bagaimana cara yang ditempuh oleh lembaga perlindungan 

konsumen dalam mengatasi pelanggaran terhadap UUPK? 

4. Apakah ada standarisasi dari lembaga perlindungan konsumen 

terhadap produk yang diperjualbelikan? Dan apakah minyak 

goreng jelantah masuk dalam standarisasi tersebut? 

5. Bagaimana pandangan lembaga perlindungan konsumen 

terhadap jual beli minyak goreng jelantah yang mengandung 

senyawa berbahaya dan dapat merusak kesehatan ?  



6. Apakah ada kiat-kiat tersendiri dari lembaga perlindungan 

konsumen untuk menghimbau kepada konsumen untuk 

berhati-hati dalam memilih produk? 

7. Bagaimana prosedur konsumen apabila mau mengajukan 

klaim kepada pelaku usaha? 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL DAN 

PEMBELI DI PASAR WONOSALAM 

A. Pertanyaan untuk penjual 

1. Sudah berapa lama anda melakukan jual beli minyak 

goreng jelantah ? 

2. Dari mana anda mengambil minyak jelantah? 

3. Bagaimana cara melakukan transaksi dalam jual beli 

minyak goreng jelantah ? 

4. Jenis minyak apa yang lebih disukai konsumen? 

kenapa? 

5. Bagaimana perbedaan harga minyak jelantah, minyak 

curah dan minyak kemasan? 

6. Berapa banyak minyak jelantah yang terjual dalam 

sehari? 

B. Pertanyaan untuk pembeli 

1. Mengapa anda tertarik untuk membeli minyak 

jelantah? 

2. Untuk apa minyak goreng yang anda beli ini, 

dikonsumsi sendiri atau di jual kembali? 

3. Berapa kali anda menggunakan minyak jelantah 

untuk menggoreng makanan? 

4. Apa anda mengetahui tentang bahaya apabila sering 

mengkonsumsi minyak jelantah? 

5. Apa anda mengetahui tentang adanya LPKSM 

(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat) apabila konsumen ingin mengajukan 

klaim terhadap pelaku usaha? 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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