
PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “INTEGRASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU 

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO” 

Pengambilan Data 

Hari    : ………………… 

Jam   : ………………… 

Tanggal : ………………… 

Identitas Informan 

Nama   : ………………… 

Jabatan : ………………… 

Status    : Pembinaan 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam membina umat beragama 

di Desa Klepu dalam hubungan vertikal yang rutin dengan 

Khaliknya, dan hubungan horizontal antar sesama makhluk Tuhan ? 

2.  Faktor – faktor apa yang mendukung terwujudnya kerukunan antar 

umat beragama  di Desa Klepu ? 

3. Apa saja upaya pemerintah desa dalam menghindari perpecahan 

antar umat beragama di Desa Klepu ? 

4. Bagaimana wujud kerukunan antar umat beragama di Desa Klepu 

saat ini ? 

5. Apakah pernah terjadi perpecahan atau perselisihan antar umat 

beragama di Desa Klepu ini ? 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “INTEGRASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU 

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO” 

Pengambilan Data 

Hari    : ………………… 

Jam   : ………………… 

Tanggal : ………………… 

Identitas Informan 

Nama   : ………………… 

Jabatan : ………………… 

Status    : Pengawasan  

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam membina umat 

beragama di Desa Klepu dalam hubungan vertikal yang rutin dengan 

Khaliknya, dan hubungan horizontal antar sesama makhluk Tuhan ? 

2.  Faktor – faktor apa yang mendukung terwujudnya kerukunan antar 

umat beragama  di Desa Klepu ? 

3. Apa saja upaya pemerintah kecamatan dalam menghindari 

perpecahan antar umat beragama di Desa Klepu ? 

4. Bagaimana wujud kerukunan antar umat beragama di Desa Klepu 

saat ini ? 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “INTEGRASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU 

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO” 

Pengambilan Data 

Hari    : ………………… 

Jam   : ………………… 

Tanggal : ………………… 

Identitas Informan 

Nama   : ………………… 

Kedudukan  : ………………… 

Status    : Pendampingan Agama Islam 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran pemuka agama dalam memelihara eksistensi agama 

Islam di Desa Klepu saat ini ? 

2. Kegiatan – kegiatan apa yang dilakukan untuk menjaga kerukunan 

antar umat agama Islam dengan sesamanya dan dengan umat yang 

beda agama ? 

3. Apa saja upaya pemuka agama Islam dalam menghindari perpecahan 

antar umat beragama di Desa Klepu ? 

4. Bagaimana wujud kerukunan antar umat beragama di Desa Klepu 

saat ini ? 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “INTEGRASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU 

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO” 

Pengambilan Data 

Hari    : ………………… 

Jam   : ………………… 

Tanggal : ………………… 

Identitas Informan 

Nama   : ………………… 

Pekerjaan  : ………………… 

Status    : Pendampingan Agama Katolik 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana hubungan kerukunan antar umat beragama di Desa 

Klepu ? 

2. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan bersama untuk menciptakan 

kerukunan antar umat beragama ? 

3. Faktor – faktor apa yang mendukung terwujudnya kerukunan antar 

umat beragama  di Desa Klepu ? 

4. Apa saja upaya dalam menghindari perpecahan antar umat 

beragama di Desa Klepu ? 

5. Bagaimana wujud kerukunan antar umat beragama di Desa Klepu 

saat ini ? 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “INTEGRASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU 

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO” 

Pengambilan Data 

Hari    : ………………… 

Jam   : ………………… 

Tanggal : ………………… 

Identitas Informan 

Nama   : ………………… 

Kedudukan   : ………………… 

Status    : Pelaksanaan di Masyarakat 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran pemuka agama dalam memelihara eksistensi agama 

Katolik di Desa Klepu saat ini ? 

2. Kegiatan – kegiatan apa yang dilakukan untuk menjaga kerukunan 

antar umat agama Katolik dengan sesamanya dan dengan umat yang 

beda agama ? 

3. Apa saja upaya pemuka agama Katolik dalam menghindari 

perpecahan antar umat beragama di Desa Klepu ? 

4. Bagaimana wujud kerukunan antar umat beragama di Desa Klepu 

saat ini ? 

 


