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Pedoman Wawancara 

Dinas Sosial 

1. Dasar hukum untuk pengumpulan sumbangan? 

2. Dalam undang-undang No. 23/2014 lampiran huruf F Pembagian urusan 

pemerintahan bidang sosial, angka satu (sub bidang pemberdayaan sosial) 

penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah/kabupaten/kota 

sedangkan dalam undang-undang PUB pemberian izin di berikan oleh 

walikota, jadi bagaimana alur pemberian izin tersebut? 

3. Wewenang dinas sosial untuk mengeluarkan izin pengumpulan 

sumbangan di atur dalam undang-undang apa? 

4. Bentuk sumbangan seperti apa saja yang harus dimintakan sumbangan? 

5. Adakah syarat khusus untuk permintaan izin pengumpulan sumbangan? 

6. Bagaimana prosedur permintaan izin pengumpulan sumbangan? 

7. Siapa saja yang boleh meminta izin untuk pengumpulan sumbangan? 

Apakah harus dari organisasi yang terdaftar kemenkumham atau sesuai 

dengan Undang-Undang kesejahteraan sosial? 

8. Dalam proses permintaan izin adakah kemungkinan untuk ditolak 

permintaan izin tersebut? Dan apa alasan di tolaknya permohonan izin 

tersebut? 

9. Kalau sumbangan yang sifatnya sementara misalnya ada kebakaran masal, 

atau banjir atau bencana lainnya lalu masyarakat mengumpulkan izin di 

pinggir jalan, apakah itu harus dimintkan izin? Apakah juga harus 

mengikuti prosedur yang ada? 

10. Apakah ada sanksi bagi orang yang meminta sumbangan/khususnya di 

pinggir jalan untuk bencana yang bersifat sementara namun tidak memiliki 

izin? 

11. Dalam SK No: 1/HUK/1995 tentang pengumpulan sumbangan untuk 

korban bencana pasal 14 menyebutkan  bahwa pengumpulan sumbangan 

dalam keadaan mendesak boleh melakukan pengumpulan sumbangan 

terlebih dahulu, Seperti apa yang dianggap mendesak dalam hal ini? 



 
 

 
 

12. Bagaimana mekanisme penyaluran sumbangan untuk korban bencana 

yang di anggap legal? 

13. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana apakah di 

sumbangkan 100% kepada korban bencana? 

14. Apakah legal pengumpulan sumbangan yang di akhir tidak memberikan 

laporan pertanggung jawaban? 

15. Apakah ada sanksi bagi mereka yang melakukan pengumpulan sumbangan 

namun tidak memberikan laporan pertanggung jawaban? 

16. Apakah ada pengawasan terhadap mereka yang melakukan pengumpulan 

sumbangan supaya berjalan sesuai mekanisme yang ada? Siapa?  

 

Pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana 

1. Apakah kalian punya izin untuk melakukan pengumpulan sumbangan 

untuk korban bencana? 

2. Dari perkumpulan apa kalian? (organisasi/masyarakat umum saja) 

3. Apakah kalian tahu bahwa untuk melakukan pengumpulan sumbangan 

untuk korban bencana harus memiliki izin? 

4. Atas dasar apa kalian melakukan pengumpulan sumbangan? 

5. Bagaiamana cara kalian melakukan pengumpulan sumbangan? 

6. Berapa lama kalian melakukan pengumpulan sumbangan? 

7. Bagaimana cara kalian melakukan penyaluran terhadap hasil pengumpulan 

sumbangan tersebut? 

8. Apakah mereka yang turun melakukan pengumpulan sumbangan 

mendapatkan fee (balas jasa) ? 

9. Apakah hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut diberikan 100% 

terhadap korban bencana? Atau masih ada pemotongan untuk organisasi 

atau lainnya? 

10. Apakah ada laporan pertanggung jawaban setelah melakukan 

pengumpulan sumbangan untuk korban bencana 
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