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PERTANYAAN DAN JAWABAN KUESIONER PRA SURVEY  

 

1.  Apakah Bapak / Ibu telah mengetahui seperti apa dasar penentuan 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan? Jika mengetahui, apa dasar 

dalam penentuan kompensasi saat ini?  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2.  Menurut Bapak / Ibu, apakah pemberian kompensasi PT Jaya Abadi 

Indoteknik sudah bersifat adil, layak dan wajar? 

 ........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3.  Menurut Bapak / Ibu, apakah dasar pemberian kompensasi telah bersifat 

terbuka atau ada informasi tentang dasar pemberian kompensasi tersebut? 

Berikan alasan Anda!  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

4. Menurut Bapak / Ibu, apakah kompensasi yang diberikan sudah sesuai 

dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lakukan sehari –

hari? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Apakah Bapak / Ibu sudah merasa puas dengan pemberian kompensasi 

yang diterapkan oleh perusahaan? Sertakan alasan singkat Anda! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Responden 1    

1. Tidak tahu                    

2. Belum.                                                                                                     

3. Belum terbuka, karena saya belum 

mengetahui dasar pemberian 

kompensasi yang diterapkan                             

4.  Tidak sesuai                                                                                                                         

5. Tidak puas, karena sebenarnya 

kadang saya memiliki persepsi bahwa 

gaji yang lain lebih tinggi dari saya 

padahal bebannya lebih berat saya, ini 

karena belum jelas dasar pemberian 

kompensasinya. 

Responden 2 

1. Ya, menurut subyektivitas pimpinan                                                         

2. Menurut saya masih belum adil 

karena masih berdasarkan persepsi 

pribadi pimpinan..................................                                              

3.Tidak ada informasi jelas atau 

terdokumentasi.                                                            

4.  Belum sesuai                                                          

5. Kalau saya masih tidak terlalu puas, 

karena dasar pemberian kompensasi 

tidak secara jelas, jadi bisa 

menimbulkan persepsi negatif kepada 

karyawan lain. 

Responden 3 

1. Tidak tahu                                                                  

2. Kalau adil dan layak mungkin sudah 

sesuai bahkan di atas UMR, tetapi 

dasarnya masih belum tahu.                                       

3. Belum ada informasi jelas dasarnya 

apa.                                                                        

4. Belum sesuai                                             

5. Belum puas karena menurut saya akan 

lebih baik ada keterbukaan apa dasar 

pemberian kompensasi agar tidak 

membuat sesama karyawan juga 

menjadi curiga dengan persepsi masing-

masing.                                  

 

 

 

Responden 4 

1.Ya, menurut saya dasar pemberian 

kompensasinya yaitu dari lamanya 

waktu bekerja di perusahaan.                                                

2. Sudah adil dan layak karena 

kebutuhan keluarga saya terpenuhi.                                    

3. Sebenarnya tidak ada informasi yang 

pasti tentang dasar pemberian 

kompensasi.                                                             

4. Menurut saya sudah sesuai.                                     

5. Puas, karena menurut saya gaji yang 

diberikan sudah sesuai dengan 

ketentuan. 

Responden 5 

1. Ya, dari status karyawannya, apakah 

itu karyawan tetap,tidak tetap, atau 

kontrak.                                                                     

2. Menurut saya sudah adil dan layak, 

karena gaji saya di atas UMR                                        

3. Belum terbuka jadi menurut saya 

orang-orang hanya memiliki persepsi 

masing-masing tentang pemberian 

kompensasi tersebut.                                                    

4. Menurut saya sudah sesuai                                            

5. Puas, karena gaji yang diberikan 

sesuai dengan pekerjaan yang saya 

lakukan. 

Responden 6 

1. Ya, berdasarkan subyektivitas 

direktur                                                              

2. Menurut saya masih belum adil 

karena masih dilihat dari persepsi 

direktur                                                                

3. Belum, tidak ada informasi jelas apa 

dasar pemberian kompensasi, hanya 

sekedar tahu itu dari persepsi pimpinan.       

4. Jika berdasar persepsi / subyektivitas 

direktur menurut saya mungkin ada yang 

belum sesuai.                                                             

5. Belum puas karena saya kadang 

berpikir nominal gaji ini berdasarkan 

persepsi saja, atau juga melihat 

pekerjaan saya.
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KUESIONER ANALISIS PEKERJAAN 

Data Karyawan 

Tanggal Hari ini: ..................................................................................................... 

Nama     : ..................................................................................................... 

Lokasi / Departemen : ............................................................................................ 

Jabatan Pekerjaan Anda : ......................................................................................... 

Lama bekerja pada pekerjaan ini.............................................................................. 

Waktu Kerja : Hari : ..............................................pk............WIB – pk............WIB 

1. Deskripsi singkat tentang fungsi atau tujuan utama dari pekerjaan Anda 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2.   Apa yang Anda lakukan dalam pekerjaan Anda? Sebutkan tugas dan tanggung jawab 

secara spesifik! 

Tugas:.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Tanggung Jawab 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

3.  Wewenang apa yang Anda miliki di pekerjaan Anda? Sebesar apa kewenangan 

tersebut dan berapa persentasenya? Tolong jelaskan!  
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...................................................................................... 

4.  Tingkat pendidikan minimum apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan 

Anda? 

(    ) SMA / SMK    

(    ) S1 Semua Jurusan, dengan IPK minimal .......... 

(    ) Diploma 3 ..................................... dengan IPK minimal ..........   

(    ) S1 Jurusan.......................................... dengan IPK minimal .......... 

(    ) Sertifikasi profesi, bidang ................................ 

5. Apakah dalam pekerjaan Anda dibutuhkan pengalaman di bidang yang sama 

sebelumnya?  

 (   ) belum berpengalaman     

 (   ) pengalaman........ tahun 

6. Menurut Anda, jenis kelamin apa yang cocok untuk melakukan pekerjaan Anda 

tersebut? 

 (   ) Laki-laki 

 (   ) Perempuan 

(   ) Laki-laki dan Perempuan 

7.  Menurut Anda, usia berapa yang sesuai untuk melakukan pekerjaan Anda? Berikan 

alasan Anda! 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.............................................................................. 

8.  Apakah ketrampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan 

Anda? ( boleh lebih dari satu) dan berikan presentase atau berapa % pada keahlian-

keahlian yang Anda butuhkan di bawah ini! 

(    ) Keahlian teknis      ........ %       

Contohnya...................................................................................................... 

(    ) Keahlian konseptual .......%  
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Contohnya...................................................................................................... 

 (  ) Keahlian manajerial    ......% 

Contohnya...................................................................................................... 

9.  Apakah tingkat pelatihan pekerjaan dibutuhkan untuk seseorang yang ingin 

melakukan pekerjaan seperti Anda? 

 (  ) Ya    (  ) Tidak 

 Jika, Ya  . . . .  (pilih satu) 

 (   ) Sehari / dua hari                                                          

(   ) Seminggu                                            

(   ) Sebulan / beberapa bulan                                                                       

(   ) Setahun                                             

(   ) Dua tahun lebih  

 pelatihannya.................................................................................................................

.......................................................................................................... 

10.  Tanggung jawab penyelia. Apakah Anda memiliki bawahan? Bagaimana anda 

melakukan pengawasan kepada bawahan anda? 

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

11. Apakah pekerjaan yang Anda lakukan mensyaratkan untuk dilakukan secara 

motorik? Apa tuntutan fisik yang disyaratkan?  

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

12. Gambarkan secara singkat kondisi kerjanya dalam pekerjaan Anda! 

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

13. Bagaimana potensi munculnya konflik pekerjaan Anda dengan pekerjaan lain? 

Apakah dalam pekerjaan Anda dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat? 

Jika ya, seperti apa contohnya? Tolong jelaskan secara singkat! 
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 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

14. Seberapa penting pekerjaan Anda membutuhkan koordinasi dengan pekerjaan lain? 

Koordinasi di bagian mana saja dan berapa persentasenya? 

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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Jawaban Hasil Kuesioner Analisis Pekerjaan 

1. Wakil Direktur 

Responden : Wakil direktur 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Divisi – Non Departemen 

Jabatan Pekerjaan Anda : Wakil Direktur 

Lama bekerja pada pekerjaan ini : 8 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi yaitu memimpin dan mengontrol kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan 

perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu jmemimpin seluruh aktivitas dan kegiatan dalam 

perusahaan, menciptakan koordinasi pada seluruh departemen, membantu direktur 

dalam mengambil keputusan terkait pengembangan dan target perusahaan 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan 

kepada direktur, mewakili direktur, mengembangan perusahaan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas 

perusahaan, melakukan kerja sama dengan pihak lain atas persetujuan direktur, 

melakukan kebijakan kualitas dan sasaran perusahaan dan melakukan kerja tahunan 

4. S1 Semua Jurusan dengan IPK minimal 3,00 

5. Ya, pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama  

6. Jenis kelamin yang cocok yaitu  laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu 30 tahun – 45 tahun, karena 

sudah memiliki pengalaman yang cukup matang dan dewasa, sehingga dapat 

mengambil keputusan dengan bijaksana, serta dapat memimpin karyawan. 

8. Keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

Keahlian teknis seperti menggunakan komputer dengan mengoperasikan 

Ms.Office(20%), keahlian konseptual seperti berpikir kreatif dan memiliki analisa 

dan pertimbangan yang baik sebelum mengambil keputusan (30%), keahlian 

manajemen seperti tegas, disiplin, berani mengambil keputusan, dapat mengelola 

karyawan, berjiwa pemimpin, bisa berbahasa inggris (50%) 

9. Ya, pelatihan tentang kepemimpinan, seminar-seminar tentang bagaimana menjadi 

pemimpin yang baik, biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. 

10. Ya, saya memiliki bawahan, yaitu Manajer Produksi, Manajer Pemasaran, Manajer 

Keuangan, Manajer SDM, Manajer Pembelian, Manajer Gudang Bahan. Saya 

melakukan pengawasan dan mengontrol dengan melihat mereka saat melakukan 

kegiatan / aktivitas perusahaan.  

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan secara jasmani, duduk di ruangan 

sekitar 80%, lalu berdiri dan berjalan 20% saat melihat kinerja karyawan 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC dan lebih banyak duduk 
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13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat namun tetap 

ada pertimbangannya, misalnya, saya harus mengambil keputusan dalam bekerja 

sama dengan pihak lain itu dilakukan atau tidak, saya harus memiliki pertimbangan 

dan alasan yang tepat untuk dijelaskan kepada direktur sehingga direktur dapat 

menyetujui keputusan saya. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain karena 

saya pada posisi atasan mereka sehingga saya harus menjalin koordinasi yang baik 

agar bawahan saya dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Presentasinya 

seimbang untuk koordinasi dengan pihak lain terutama bawahan saya langsung. 

Responden : Direktur  (Atasan Langsung) 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu memonitor kegiatan perusahaan sesuai 

dengan tujuan  

2. Tugas dari pekerjaan yaitu melaksanakan sasaran dan kualitas perusahaan, 

melaksankan kebijakan perusahaan, membantu direktur dalam mengambil 

keputusan. 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam menerapkan sistem 

manajemen di perusahaan. 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu melakukan kerja sama dengan pihak lain, 

melaksanakan kebijakan kualitas dan sasaran perusahaan. 

4. S1 Semua Jurusan dengan IPK minimal 3,00 

5. Ya, pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama  

6. Jenis kelamin apa yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu 30 tahun – 45 tahun, karena 

dengan usia ini seseorang biasanya sudah lebih dewasa dan penuh pertimbangan 

dalam mengambil suatu keputusan. Pekerjaan ini membutuhkan pengalaman dan 

keahlian manajerial yang baik karena harus mewakili direktur di perusahaan. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer dan mengoperasikan Ms.Office 

(20%), keahlian konseptual seperti mengambil keputusan dengan pertimbangan, 

cerdas (30%) dan keahlian manajemen seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

dapat memimpin karyawan dengan baik, komunikasi yang baik (50%) 

9. Ya, pelatihan tentang berkomunikasi dengan baik, seminar-seminar yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. 

10. Wakil direktur memiliki bawahan yaitu Manajer Produksi, Manajer Pemasaran, 

Manajer Keuangan, Manajer SDM, Manajer Pembelian, Manajer Gudang Bahan. Ia 

bertanggung jawab dalam jalannya kegiatan atau aktivitas di perusahaan sehari-

hari, ia memonitor seluruh bagian departemen yang ada di perusahaan demi 

tercapainya tujuan perusahaan. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, duduk, berdiri dan 

berjalan 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC  
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13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat tetapi tetap ada 

pertimbangan yang baik, misalnya dalam hal strategi untuk pengembangan 

perusahaan, wakil direktur harus dapat membantu memberikan masukan / ide 

kepada saya agar keputusan yang baik segera diambil.  

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain karena 

wakil direktur membantu saya untuk memimpin jalannya kegiatan perusahaan, 

sehingga ia harus melakukan koordinasi yang baik dengan bawahannya. 

2. Manajer Produksi 

Responden : Manajer Produksi 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Produksi 

Jabatan Pekerjaan Anda : Manajer Produksi 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 7 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan, memimpin dan 

mengontrol seluruh kegiatan proses produksi 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu membuat jadwal dan rencana produksi, mengendalikan 

kegiatan operasional pada proses produksi, mengontrol tahapan dalam proses 

produksi dan memastikan kualitas produk 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab mengontrol dan 

mengawasi tahapan produksi dari perencanaan, persediaan dan proses produksinya, 

melakukan koordinasi dengan manajer pemasaran dalam pencapaian produk, 

menangani dan memperbaiki kerusakan produksi yang dianggap tidak sesuai 

dengan QC 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menyetujui jadwal dan rencana produksi, 

menghentikan proses produksi yang menyimpang, memberi teguran pada karyawan 

yang saat bekerja tidak sesuai dengan instruksi dan mengambil tindakan untuk 

produk yang rusak 

4. S1 Teknik Mesin dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama 

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu 25 tahun – 35 tahun, karena 

seseorang memiliki semangat kerja yang cukup tinggi, pemikiran yang matang dan 

bijaksana dalam mengambil keputusan serta mampu memimpin karyawan. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer, mesin-mesin produksi, mekanisme 

berlangsungnya proses produksi(30%), keahlian konseptual seperti mendesain, 

menganalisis dan merencanakan, memiliki pengetahuan yang baik terutama tentang 

mesin (30%).Keahlian manajemen seperti memimpin dan mengatur karyawan 

produksi,dapat berkomunikasi dengan baik, disiplin,jujur(40%) 
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9. Ya, latihan dasar kepemimpinan (memimpin karyawan), pelatihan dalam menjalin 

hubungan dan komunikasi dengan bawahan, biasanya dilakukan 3 bulan sekali. 

10. Ya, saya memiliki bawahan, yaitu Kepala bagian Pemeliharaan, Drafter, Supervisor 

Quality Control. Saya melakukan pengawasan dengan melihat mereka saat 

melakukan kegiatan / aktivitas produksi. Saya juga bertanggung jawab dalam 

jalannya kegiatan produksi yang berlangsung. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan secara jasmani, duduk, berdiri, dan 

berjalan  

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC di mana 55% duduk di dalam ruangan dan 45%  berdiri di dalam pabrik 

untuk memimpin, mengontrol atau mengawasi proses produksi yang berlangsung 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 

misalnya, saya harus mengambil keputusan saat merencanakan jadwal dan rencana 

kegiatan produksi, agar hasil produksinya memiliki kualitas yang baik dan tepat 

waktu. Oleh karena itu, saya harus memiliki pertimbangan yang baik. Tidak hanya 

itu, saat saya melihat ada proses produksi yang salah atau menyimpang saya harus 

menghentikan proses produksinya. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

dengan manajer pemasaran (70%) karena saya jadi mengetahui apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan sehingga dapat tercapai kepuasan dan 

pencapaian produk sesuai yang diinginkan pelanggan. Lalu koordinasi yang 

dilakukan dengan manajer SDM (30%) di mana saya akan membicarakan jika ada 

pelatihan yang cocok untuk karyawan di bagian produksi.  

Responden : Wakil Direktur ( Atasan Langsung dari Manajer Produksi) 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu memimpin jalannya seluruh kegiatan 

proses produksi 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu mengatur barang jadi produksi agar sesuai jadwal 

pengiriman dan mengontrol, mengawasi proses pengiriman barang jadi. Tanggung 

jawab dari pekerjaan yaitu mengontrol dan mengawasi tahapan produksi dari 

perencanaan, persediaan dan proses produksinya. 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menyetujui penyerahan barang jadi ke gudang 

barang jadi 

4. S1 Teknik Mesin dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama 

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu 25 tahun – 35 tahun, karena 

di usia yang produktif ini, ia pasti memiliki motivasi yang kuat untuk memimpin 

orang lain. Biasanya di usia ini, orang lebih mau bekerja keras terutama di tatanan 

manajerial untuk memberikan konstribusi yang baik bagi perusahaan.   

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer, mesin-mesin produksi  (30%), 

keahlian konseptual seperti mendesain dan memiliki pengetahuan yang baik 
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terutama tentang mesin (30%), keahlian manajemen seperti tegas, bertanggung 

jawab, memimpin dan mengatur karyawan produksi,dapat berkerja dalam tim 

(40%) 

9.  

10. Manajer produksi memiliki bawahan, yaitu Kepala bagian Pemeliharaan, Drafter, 

Supervisor Quality Control. Ia bertanggung jawab pada jalannya proses produksi 

yang dilakukan oleh bawahan mereka dan satu departemen yaitu produksi. Ia 

menjadi pimpinan di mana harus mengontrol seluruh karyawan yang bekerja di 

bagian departemen produksi. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan secara jasmani, duduk, berdiri dan 

berjalan. 

12. Kondisi kerjanya bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan ber- AC di mana 

50% duduk di dalam ruangan dan 50%  berdiri di dalam pabrik  

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam hal menyetujui barang jadi ke gudang barang jadi, saat ia sudah 

mengevaluasi produknya baik maka ia harus segera memutuskan untuk mengirim 

barang itu ke gudang barang jadi. Hal ini agar tahapan proses selanjutnya dapat 

berjalan kembali. 

14. Dalam pekerjaan ini paling penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

dengan manajer pemasaran karena dari manajer pemasaran, kita tahu apa yang 

diinginkan pelanggan. Maka, manajer produksi harus mengetahui benar apa 

keinginan pelanggan sehingga hasil produknya dapat memuaskan pelanggan. 

Responden : Manajer SDM 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu memimpin dan mengawasi jalannya 

proses produksi 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu membuat jadwal dan rencana produksi, menerapkan dan 

memelihara sistem mutu yang telah ditetapkan 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu memelihara sistem mutu produksi. 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu memberi teguran karyawan yang saat bekerja 

tidak sesuai dengan perintah 

4. S1 Teknik Mesin dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama 

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu 25 tahun – 35 tahun karena 

di usia ini, secara umum, seseorang akan lebih memiliki tanggung jawab yang 

tinggi dalam pekerjaannya sehingga untuk menduduki jabatan sebagai seorang 

manajer ia harus memiliki usia yang matang.   

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer, mesin-mesin produksi  30%, 

keahlian konseptual seperti menggambar dan memiliki pengetahuan yang baik 

terutama tentang mesin 30% dan keahlian manajemen seperti tegas, disiplin, 
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berjiwa pemimpin,dapat berkomunikasi dengan baik, mengambil keputusan dengan 

baik 40% 

9. Ya, pelatihan dalam kerjasama tim, komunikasi yang baik sebagai pemimpin, 

biasanya dilakukan 3 bulan sekali. 

10. Manajer produksi memiliki bawahan, yaitu Kepala bagian Pemeliharaan, Drafter, 

Supervisor Quality Control. Manajer produksi memiliki tanggung jawab dengan 

mengontrol dan mengatur jalannya proses produksi serta kinerja bawahannya agar 

sesuai dengan apa yang harus dilakukan. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani karena harus mengawasi 

setiap kegiatan produksi di dalam pabrik.  

12. Kondisi kerjanya bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan ber- AC di mana 

55% duduk di dalam ruangan dan 45%  berdiri di dalam pabrik  

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam hal menyetujui jadwal dan rencana produksi. Manajer produksi harus 

mampu merencanakan jadwal produksi agar hasilnya bisa tepat waktu, maka ia 

harus memiliki kemampuan memprediksi dan analisa yang baik agar proses 

produksi dapat berjalan sesuai jadwal yang ada. 

14. Dalam pekerjaan ini paling penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

dengan manajer pemasaran (70%). Dalam hal ini, manajer produksi menjalin 

komunikasi dan berhubungan dengan manajer produksi tentang ketepatan waktu 

dan jaminan hasil produksi agar pelanggan bisa merasa puas. Lalu koordinasi yang 

dilakukan dengan saya, bagian SDM (30%) untuk membahas pelatihan yang 

dibutuhkan untuk karyawan di bagian produksi. 

3. Manajer Keuangan 

Responden : Manajer Keuangan 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Keuangan 

Jabatan Pekerjaan Anda : Manajer Keuangan 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 8.5 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu melaksanakan kegiatan transaksi dan perpajakan 

perusahaan, menetapkan nota pengiriman dan penerimaan surat masuk, membuat 

faktur penjualan / invoice 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu atas penagihan dan tagihan perusahan dan 

membuat laporan keuangan setiap ada pemasukan dan pengeluaran perusahaan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu mengambil keputusan dalam hal investasi dan 

pembelanjaan perusahaan 

4. S1 Ekonomi / Akuntansi dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama 
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6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 tahun karena 

menurut saya, di usia ini, seseorang biasanya memiliki pemikiran yang baik dan 

tingkat ketelitiannya cukup tinggi.  

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti pengoperasian Ms.Office khususnya Ms. Excel, membuat 

laporan keuangan dan mengolah data 35%, keahlian konseptual, pengetahuan 

umum tentang akuntansi dan pajak, memiliki analisa yang baik 35%, keahlian 

manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik, jujur, teliti, bertanggung 

jawab 30% 

9. Ya, seminar, pelatihan penyusunan laporan keuangan perusahaan, diberikan teori-

teori dan tambahan pengetahuan tentang keuangan, akuntasi, pajak. Dilakukan 

setiap 5 bulan sekali. 

10. Saya tidak memiliki bawahan langsung 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, lebih banyak duduk 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC, duduk 90% di depan komputer. 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dengan 

analisa dan pertimbangan yang baik dan tepat terutama dalam hal investasi dan 

pembelanjaan perusahaan. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

dengan manajer SDM (50%) karena saya yang memberikan gaji kepada karyawan, 

oleh karena itu, saya harus berhubungan dengan bagian SDM. Selain itu, saya juga 

berkoordinasi dengan manajer pembelian(50%), karena ia melakukan pembelian 

bahan baku ke supplier dengan menggunakan uang kas perusahaan. 

Responden : Wakil direktur  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu mengawasi dan melaksanakan kegiatan 

administrasi dan keuangan di perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu melaksanakan kegiatan transaksi keuangan perusahaan, 

menyimpan semua dokumen keuangan perusahaan  

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu atas penagihan dan tagihan perusahan dan 

merealisasikan kegiatan keuangan yang harus sesuai dengan peraturan yang 

berlaku  

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menandatangani dan mengeluarkan faktur 

penjualan / invoice 

4. S1 Ekonomi / Akuntansi dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun 

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu 25 tahun – 35 tahun karena 

menurut saya, di usia ini, seseorang biasanya memiliki tingkat ketelitiannya cukup 

tinggi dan membuat keputusan berdasarkan logika dan pertimbangan.  
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8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti pengoperasian Ms. Excel, melakukan pengolahan data 

sistem informasi 35%, keahlian konseptual, seperti memiliki pengetahuan umum 

tentang keuangan, akuntansi dan pajak 35% keahlian manajemen seperti dapat 

berkomunikasi dengan baik, adil    30% 

9. Ada tingkat pelatihan pekerjaan dibutuhkan yaitu training dalam perhitungan 

perpajakan dan pengetahuan tentang pajak. Manajer keuangan setidaknya harus 

mengetahui bagaimana menghitung pajak, membuat laporan pajak perusahaan 

dengan benar. Biasanya ada ahli yang datang untuk memberikan seminar. 

Dilakukan setiap 5 bulan sekali. 

10. Bagian keuangan tidak memiliki bawahan langsung 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani karena harus duduk lebih 

lama di depan komputer. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC, duduk 85% di depan komputer. 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam hal kapan ia harus mengeluarkan faktur penjualan atau tagihan kepada 

pelanggan, sehingga tepat waktu dan prosesnya berjalan dengan baik. 

14. Dalam pekerjaan ini, saya melihat manajer keuangan harus berkoordinasi dengan 

pekerjaan lain yaitu dengan manajer SDM (40%) karena saya yang memberikan 

gaji kepada karyawan. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan manajer 

pembelian(60%), karena ia melakukan pembelian bahan baku dengan 

menggunakan uang pembelanjaan perusahaan. 

Responden : Manajer SDM  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan mengawasi kegiatan 

transaksi dan keuangan di perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu menyimpan semua dokumen keuangan perusahaan dan 

memberi gaji kepada karyawan-karyawan di perusahaan 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu atas penagihan dan tagihan perusahan, 

membuat laporan keuangan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu mengeluarkan faktur penjualan dan mengambil 

keputusan dalam pembelanjaan perusahaan. 

4. S1 Ekonomi / Akuntansi dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu 2 tahun ke atas  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu 30 - 35 tahun karena 

menurut saya, di usia ini cocok untuk seseorang yang memiliki tanggung jawab dan 

risiko yang cukup besar di bidang keuangan perusahaan.  

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti melakukan pengolahan data keuangan dengan sistem 

informasi 35%,keahlian konseptual, seperti memiliki pengetahuan umum tentang 

keuangan, akuntansi dan pajak, memiliki kemampuan perencanaan dan analisa 
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yang baik 35%, keahlian manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik, 

adil, bertanggung jawab dan jujur 30% 

9. Tingkat pelatihan pekerjaan dibutuhkan yaitu latihan melakukan audit internal yang 

sesuai standard. Dalam hal ini, manajer keuangan harus dapat melakukan 

pekerjaannya dari mengaudit, membuat laporan, dll. Dilakukan 5 bulan sekali dan 

biasanya dilengkapi dengan seminar – seminar yang ada berkaitan dengan 

keuangan. 

10. Bagian keuangan tidak memiliki bawahan langsung 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, duduk, berjalan 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC, duduk 85% di depan komputer. 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam hal pembelanjaan perusahaan, di mana manajer keuangan harus dapat 

memiliki analisa yang tepat agar apa yang dibeli itu sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan perusahaan. 

14. Dalam pekerjaan ini, saya melihat manajer keuangan harus berkoordinasi dengan 

pekerjaan lain yaitu dengan manajer SDM (50%) karena saya yang memberikan 

gaji kepada karyawan. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan manajer 

pembelian(50%), karena ia melakukan pembelian bahan baku dengan 

menggunakan uang pembelanjaan perusahaan. 

4. Manajer SDM 

Responden : Manajer SDM 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Personalia 

Jabatan Pekerjaan Anda : Manajer SDM 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 7.5 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan, mengawasi, dan 

melakukan kegiatan penerimaan dan pelatihan karyawan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu mengidentifikasi kebutuhan SDM dan program kerja 

demi pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu, melakukan 

penyusunan jadwal pelatihan karyawan-karyawan, melaksanakan kegiatan 

penerimaan karyawan baru sesuai kebutuhan perusahaan, membuat sistem 

penggajian karyawan baik tetap, kontrak dan lepas dan membuat data pelatihan 

untuk semua karyawan. 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu dalam menjalin hubungan baik dengan 

instansi pemerintah terkait ketenagakerjaan atau instansi lain, lembaga pendidikan 

baik swasta atau pemerintah, tanggung jawab dalam berkoordinasi dengan setiap 

bagian departemen agar kegiatan perusahaan berjalan baik 
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3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu mengevaluasi hasil kerja staf yang berada di 

perusahaan, hasil pelatihan karyawan, memberi surat peringatan dan sanksi bagi 

karyawan yang melanggar peraturan  

4. S1 Ekonomi / Psikologi / Hukum dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

menurut saya, memegang jabatan manajer seperti SDM harus berbekal pengalaman 

terutama dalam menghadapi orang lain 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer, kemampuan menyampaikan ide / 

gagasan, keahlian dalam membuat sistem penggajian karyawan 35%, keahlian 

konseptual, pengetahuan umum tentang hukum ketenagakerjaan, psikologi 

karyawan, dan tentang karyawan 25% dan keahlian manajemen seperti dapat 

berkomunikasi dengan baik, disiplin, rajin, bertanggung jawab  40% 

9. Ya, pelatihan tentang manajerial, memberikan motivasi setiap 3 bulan sekali 

10. Saya memiliki bawahan langsung yaitu staf SDM dan saya bertanggung jawab 

pada aktivitas SDM yang mereka lakukan agar aktivitas di departemen SDM dapat 

berjalan dengan baik 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, lebih banyak duduk 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC, duduk 80% di depan komputer. 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dengan 

melihat keadaan yang dibutuhkan, misalnya dalam melakukan penyusunan jadwal 

pelatihan karyawan-karyawan dalam setiap departemen. Di sini keputusan harus 

segera diambil jika memang ada karyawan –karyawan di bagian departemen yang 

membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keahliannya. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

semua manajer baik produksi, pembelian, gudang bahan, keuangan, pemasaran. 

Presentasenya seimbang karena untuk melihat kebutuhan karyawan -karyawan, 

juga terkait dengan psikologis karyawan tiap departemen, untuk mengevaluasi 

kinerja mereka, membuat sistem penggajian dll.  

Responden : Wakil Direktur (Atasan Langsung Manajer SDM) 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan, memonitor dan 

melaksanakan kegiatan penerimaan dan pelatihan karyawan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu melaksanakan kegiatan penerimaan karyawan baru 

sesuai kebutuhan perusahaan, memonitor dan mengawasi kinerja dan loyalitas 

karyawan demi tercapainya hubungan kerja yang baik 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik 

dengan sarana kerja yang memadai sehingga produktivitas dan kualitas kerja dapat 

optimal, menyusun program / rencana kerja bulanan yang dikoordinasi dengan 

bagian lain 
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3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu mengevaluasi hasil kerja staf yang berada di 

perusahaan, memberi teguran, surat peringatan dan sanksi bagi karyawan yang 

melanggar peraturan  

4. S1 Ekonomi / Psikologi / Hukum dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 karena di 

usia ini adalah usia yang matang dan baik bagi seseorang untuk menjabat menjadi 

manajer. Secara umum, ia akan dapat dengan mudah beradaptasi dan terus 

meningkatkan kemampuannya demi kemajuan diri dan perusahaannya. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer, membuat sistem penggajian 

karyawan 35%, keahlian konseptual, pengetahuan umum tentang hukum 

ketenagakerjaan, psikologi karyawan, dan tentang karyawan 25% dan keahlian 

manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik, disiplin, dapat mengontrol 

karyawan dengan memberi motivasi dll  40% 

9. Ya, pelatihan dalam pengembangan diri, agar menjadi bekal untuk memotivasi 

orang lain, dilakukan setiap 3 bulan sekali 

10. Manajer SDM memiliki bawahan langsung yaitu staf SDM dimana tanggung 

jawabnya adalah seluruh aktivitas di bagian SDM dibantu oleh staff SDM dan 

manajer SDM harus dapat merencanakan dan mengatur bawahannya agar setiap 

proses di bagian SDM dapat berjalan dengan baik. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani karena harus duduk lebih 

lama di depan komputer. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam ruangan yang nyaman dan 

ber- AC, duduk 80% di depan komputer. 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dengan alasan 

yang logis dan tepat misalnya dalam hal penerimaan karyawan baru. Tentu ia harus 

melihat dengan peka apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, jangan sampai 

menerima karyawan yang nantinya malah menganggur. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

semua manajer baik produksi, pembelian, gudang bahan, keuangan, pemasaran. 

Presentasenya seimbang karena untuk melihat kebutuhan setiap individu karyawan 

terkait hal psikologisnya, keselamatan dan kesehatan, dll. 

5. Manajer Pembelian 

Responden : Manajer Pembelian 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Pembelian 

Jabatan Pekerjaan Anda : Manajer Pembelian 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 6 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  
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1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan, mengontrol dan 

melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan 

pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh setiap departemen terutama bagian 

produksi, berkoordinasi dengan bagian gudang untuk mengecek persediaan bahan 

baku, mengontrol dan mengevaluasi setiap hubungan kerja dengan supplier serta 

mengevaluasi kinerja supplier. 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab atas ketidaksesuaian 

barang yang diterima dari supplier, bertanggung jawab atas seleksi dan evaluasi 

kinerja supplier 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menyetujui order pembelian, dapat 

menghentikan kerja sama dengan supplier, jika hasil evaluasi ternyata tidak baik, 

memilih siapa yang menjadi supplier. 

4. S1 Semua Jurusan dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

menurut saya, di usia ini cocok untuk memegang bagian pembelian. Di sini, selain 

dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman, juga dibutuhkan kondisi tubuh yang baik 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer, membuat laporan pengadaan bahan 

baku 30%, keahlian konseptual,seperti mampu menganalisis dan 

mempertimbangkan sebelum memutuskan keputusan memilih supplier 30%, 

keahlian manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik terutama dengan 

supplier, bekerja sama dalam tim, bertanggung jawab 40% 

9. Tidak ada 

10. Saya memiliki bawahan langsung yaitu staf pembelian dan saya bertanggung jawab 

pada aktivitas pembelian yang mereka lakukan dengan memimpin, mengatur dan 

mengontrol 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani karena saya harus duduk 

dan berdiri, terutama saat saya harus bertemu dengan supplier. Pekerjaan ini juga 

membutuhkan SIM – C karena kadang dibutuhkan untuk bertemu dengan supplier 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu 60% duduk dan berjalan di dalam ruangan, 

40% berdiri di luar ruangan saat menjalin kerjasama dengan supplier. 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam menunjuk dan memutuskan siapa yang menjadi supplier, tentu saja hal ini 

harus dilakukan dengan cepat tapi dengan pertimbangan dan analisa. Saya juga 

harus tanggap melihat dan memilih para supplier  dan bagaimana bahan baku yang 

mereka kirim, sehingga nantinya di bagian produksi dapat berjalan dengan baik.   

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer gudang bahan (70%) Di perusahaan ini ada gudang untuk menyimpan 

stock / bahan baku sehingga harus ada konfirmasi jika bagian gudang bahan 

mengatakan stock bahan baku itu habis, padahal dibutuhkan untuk proses produksi 
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selanjutnya. Lalu juga dengan manajer SDM (30%) jika karyawan di bagian 

pembelian membutuhkan pelatihan, motivasi, dll. 

Responden : Wakil Direktur ( Atasan langsung Manajer Pembelian) 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan mengawasi pengadaan 

bahan baku yang dibutuhkan perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu mengontrol dan mengevaluasi setiap hubungan kerja 

dengan supplier, menetapkan dan menerapkan prosedur pembelian sesuai dengan 

sistem manajemen mutu 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam membuat laporan 

bulanan dan evaluasi setiap pesanan dan pembelian bahan baku yang dilakukan  

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menyetujui order pembelian,menunjuk siapa 

yang akan menjadi supplier yang akan menyediakan bahan baku / barang / jasa 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

4. S1 Semua Jurusan dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

membutuhkan pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk menjalankan 

tugasnya 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu keahlian 

teknis seperti penggunaan komputer, membuat laporan pengadaan bahan baku dan evaluasi 

bulanan 30%, keahlian konseptual,seperti perencanaan pengadaan bahan baku agar sesuai 

dan tepat waktu 30% keahlian manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik 

terutama dengan supplier, disiplin, jujur 40% 

9. Tidak ada 

10. Pekerjaan ini memiliki bawahan langsung yaitu staf pembelian dan tanggung 

jawabnya yaitu apa yang dilakukan oleh staf pembelian harus disetujui oleh 

manajer pembelian, sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan instruksi.  

11. Tuntutan fisik yang dibutuhkan yaitu kesehatan secara jasmani, berjalan dan berdiri 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu 60% duduk dan berjalan di dalam ruangan, 

40% berdiri di luar ruangan saat menjalin kerjasama dengan supplier. 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam menghentikan kerjasama dengan supplier. Kalau dari hasil evaluasi kinerja 

supplier kurang baik atau tidak memuaskan harus segera dihentikan dan langsung 

mencari supplier yang baru.  

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer gudang bahan (60%) Di perusahaan ini ada gudang untuk menyimpan 

stock / bahan baku sehingga harus ada konfirmasi jika bagian gudang bahan 

mengatakan stock bahan baku itu habis, padahal dibutuhkan untuk proses produksi 

selanjutnya. Lalu juga dengan manajer SDM (40%) jika karyawan di bagian 

pembelian membutuhkan pelatihan, motivasi, dll. 

Responden : Manajer SDM  
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1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan bahan 

baku perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan yaitu berkoordinasi dengan bagian gudang untuk mengecek 

persediaan bahan baku, mengontrol dan mengevaluasi setiap hubungan kerja 

dengan supplier. 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab atas realisasi kegiatan 

pengadaan dan pembelian bahan baku di perusahaan sesuai prosedur yang 

ditetapkan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menyetujui order pembelian, menolak baik 

supplier ataupun setiap barang yang disediakan tidak sesuai dengan syarat atau 

prosedur yang berlaku 

4. S1 Semua Jurusan dengan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun, karena 

secara umum, usia ini cukup matang untuk manajerial termasuk bidang pembelian 

yang terkadang juga harus keluar perusahaan untuk bertemu supplier. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti membuat laporan pengadaan bahan baku dan evaluasi 

bulanan 30%, keahlian konseptual,seperti perencanaan pengadaan bahan baku agar 

sesuai dan tepat waktu, memiliki pemikiran yang kreatif 40%, keahlian manajemen 

seperti dapat berkomunikasi dengan baik terutama dengan supplier, dapat bekerja 

sama dalam tim dan departemen lain   30% 

9. Tidak Ada 

10. Pekerjaan ini memiliki bawahan langsung yaitu staf pembelian dan tanggung 

jawabnya yaitu memberikan perintah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan agar 

kegiatan di departemen pembelian dapat berjalan dengan baik. 

11. Tuntutan fisik yang dibutuhkan yaitu kesehatan secara jasmani. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu 60% duduk dan berjalan di dalam ruangan, 

40% berdiri di luar ruangan saat menjalin kerjasama dengan supplier 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam menghentikan kerjasama dengan supplier. Kalau dari hasil evaluasi kinerja 

supplier kurang baik atau tidak memuaskan harus segera dihentikan dan langsung 

mencari supplier yang baru.  

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer gudang bahan (70%) Di perusahaan ini ada gudang untuk menyimpan 

stock / bahan baku sehingga harus ada konfirmasi jika bagian gudang bahan 

mengatakan stock bahan baku itu habis, padahal dibutuhkan untuk proses produksi 

selanjutnya. Lalu juga dengan manajer SDM (30%) jika karyawan di bagian 

pembelian membutuhkan pelatihan, motivasi, dll. 

6. Manajer Pemasaran 

Responden : Manajer Pemasaran 
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Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Pemasaran 

Jabatan Pekerjaan Anda : Manajer Pemasaran 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 4.5 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pemasaran di perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu meningkatkan omzet penjualan dengan mencari 

pelanggan baru, mencari informasi dan mempelajari strategi perusahaan pesaing / 

kompetitor, melakukan promosi dan penjualan sesuai dengan target, memberi 

pelayanan kepada pelanggan dengan baik serta meningkatkan hubungan baik 

kepada pelanggan 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

program pemasaran yang telah ditetapkan, bertanggung jawab atas terjalinnya 

komunikasi dan hubungan baik dengan pelanggan, bertanggung jawab atas 

penanganan komplain pelanggan yang dikoordinasi dengan bagian terkait 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menjalin komunikasi dengan asosiasi dan 

instansi terkait untuk pengembangan pasar dan produk baru  

4. S1 Semua Jurusan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

menurut saya, di usia ini cocok untuk memegang bagian pemasaran. Pekerjaan ini 

lebih membutuhkan keluar perusahaan untuk memasarkan produk dan bertemu 

pelanggan sehingga harus memiliki penampilan yang menarik, dan di usia 

produktif ini cocok untuk bagian pemasaran. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer 25%, keahlian konseptual,seperti 

mampu memprediksi risiko dan peluang  35%,keahlian manajemen seperti dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam memasarkan produk, melayani pelanggan, 

disiplin,jujur, rajin 40% 

9. Ya, pelatihan tentang bagaimana berpromosi yang baik, dilakukan biasanya 4 bulan 

sekali 

10. Saya tidak memiliki bawahan langsung  

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 40% duduk di dalam 

ruangan 60% berdiri di luar ruangan saat melakukan promosi / mencari pelanggan 

baru serta memiliki SIM C jadi harus dapat mengendarai motor. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu 60% duduk dan berjalan di dalam ruangan 

yang nyaman dan ber AC, 40% berdiri di luar ruangan (perusahaan) saat menjalin 

kerjasama dengan supplier. 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam meningkatkan omzet penjualan dengan mencari pelanggan baru, saya harus 
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bisa memprediksi peluang apa saja yang ada begitupula dengan risikonya, sehingga 

saya dapat membuat strategi pemasaran untuk menarik pelanggan baru  

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (55%), saya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, apa yang 

diinginkan pelanggan lalu saya berkoordinasi dengan manajer produksi agar 

menghasilkan produk yang sesuai dengan kesepakatan pelanggan. Lalu juga 

dengan manajer SDM (25%) untuk konsultasi, dll 

Responden : Wakil Direktur (Atasan langsung Manajer Pemasaran) 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu mengontrol dan melaksanakan kegiatan 

pemasaran di perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu memberi pelayanan kepada pelanggan dengan baik 

serta meningkatkan hubungan baik kepada pelanggan, menjamin penyelesaian 

order / pemesanan sesuai dengan kesepakatan. 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam melakukan 

evaluasi syarat dan permintaan pelanggan, bertanggung jawab dalam 

menyampaikan laporan kegiatan secara bulanan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu membuat keputusan terkait kegiatan pemasaran 

yang dilakukan 

4. S1 Semua Jurusan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

menurut saya, di usia ini adalah usia produktif yang umumnya orang memiliki 

semangat kerja tinggi, rajin sehingga untuk manajer pemasaran harus selalu rajin 

dalam mencapai target perusahaan. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer 25%, keahlian konseptual,seperti 

mampu memprediksi risiko dan peluang  35%, keahlian manajemen seperti dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam promosi, melayani pelanggan, 

disiplin,bertanggung jawab, dapat berbahasa inggris 40% 

9. Ya, jenis pelatihan tentang manajemen pemasaran, seminar dengan mendatangkan 

tokoh, setiap 4 bulan sekali 

10. Bagian pemasaran tidak memiliki bawahan langsung  

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 40% duduk di dalam 

ruangan 60% berdiri di luar ruangan saat melakukan promosi / mencari pelanggan 

baru serta memiliki SIM C jadi harus dapat mengendarai motor. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu 60% duduk dan berjalan di dalam ruangan 

yang nyaman dan ber AC, 40% berdiri di luar ruangan (perusahaan) saat menjalin 

kerjasama dengan supplier. 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam mengambil kerjasama / kesepakatan dengan pelanggan, namun tidak asal 

menyetujui, perlu pertimbangan dan analisa yang baik dan tepat. 
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14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (75%), dengan mengkomunikasikan apa yang diinginkan 

pelanggan ke bagian produksi. Lalu juga dengan manajer SDM (25%) untuk 

konsultasi 

Responden : Manajer SDM  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan mengontrol kegiatan 

pemasaran di perusahaan 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu menjamin penyelesaian order sesuai dengan 

kesepakatan dengan pelanggan,menjalin komunikasi pada bagian produksi tentang 

ketepatan waktu dan jaminan hasil produksi agar pelanggan puas 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab atas komplain pelanggan, 

bertanggung jawab dalam menjamin kepuasan pelanggan, bertanggung jawab atas 

tercapainya target 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu membuat keputusan terkait kegiatan pemasaran 

yang dilakukan 

4. S1 Semua Jurusan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun 

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki dan perempuan 

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

menurut saya, di usia ini adalah usia produktif yang umumnya orang memiliki 

semangat kerja tinggi, penampilan menarik sehingga dapat meningkatkan omzet 

penjualan. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti pengoperasian Ms.Office  25%, keahlian konseptual,seperti 

mampu memprediksi risiko dan peluang  35%, keahlian manajemen seperti dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam promosi, melayani pelanggan, 

disiplin,bertanggung jawab, dapat berbahasa inggris 40% 

9. Ya, pelatihan dan training tentang penetapan strategi pemasaran yang baik. 

Biasanya dilakukan setiap 4 bulan sekali. 

10. Bagian pemasaran tidak memiliki bawahan langsung  

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 40% duduk di dalam 

ruangan 60% berdiri di luar ruangan saat melakukan promosi / mencari pelanggan 

baru serta memiliki SIM C jadi harus dapat mengendarai motor. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu 60% duduk dan berjalan di dalam ruangan 

yang nyaman dan ber AC, 40% berdiri di luar ruangan (perusahaan) saat menjalin 

kerjasama dengan supplier. 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya ada 

komplain dari pelanggan tentang hasil produk yang dikirimkan, maka manajer 

pemasaran harus tanggap dan segera berkoordinasi dengan bagian produksi untuk 

menindaklanjuti dari komplain tersebut. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (75%) untuk saling berkomunikasi tentang ketepatan waktu dan 
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jaminan hasil produksi agar pelanggan puas. Lalu juga dengan manajer SDM 

(25%) untuk konsultasi, dll 

7. Manajer Gudang Bahan 

Responden : Manajer Gudang Bahan 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Gudang Bahan 

Jabatan Pekerjaan Anda : Manajer Gudang Bahan 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 6.5 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan penerimaan dan penyimpanan bahan baku  

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu melaksanakan kegiatan penerimaan bahan baku yang 

telah sesuai dengan pemeriksaan quality control,menyimpan bahan baku sesuai 

jenis dan tipenya, mencatat bahan baku yang disimpan dan dikeluarkan untuk 

proses produksi 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam penerimaan dan 

penyimpanan bahan baku setelah dilakukan pemeriksaan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menolak bahan baku lokal yang tidak sesuai 

dengan pesanan atau spesifikasi yang di minta 

4. S1 Semua Jurusan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun 

6. Jenis kelamin yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

menurut saya, di usia yang produktif itu biasanya seseorang memiliki kemampuan 

yang baik dalam merencanakan, dan fisik yang baik dalam melakukan kegiatan ini 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer 25%, keahlian konseptual,seperti 

memiliki pengetahuan umum tentang bahan yang dibutuhkan 25%,keahlian 

manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama dalam 

tim, berjiwa pemimpin 50% 

9. Tidak Ada 

10. Bagian Gudang bahan memiliki bawahan langsung yaitu karyawan gudang bahan. 

Tanggung jawabnya yaitu saya akan memberi instruksi dalam melakukan kegiatan 

penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Saya membedakannya berdasarkan jenis 

dan tipe agar mudah saat dikirim ke bagian produksi. Oleh karena itu, saya harus 

mengawasi kinerja karyawan saat melakukan penataan. 

11. Pekerjaan saya mensyaratkan secara motorik, tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu 

kesehatan jasmani, 60% duduk di dalam ruangan, 40% berdiri mengawasi dan 

mengontrol kinerja karyawan di gudang bahan 
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12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di ruangan nyaman dan ber AC, 

kadang harus ke bagian pergudangan perusahaan untuk mengontrol kinerja 

karyawan. 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

setelah dievaluasi tentang bahan baku lokal yang akan disimpan ternyata tidak 

sesuai dengan pesanan atau spesifikasi yang di minta maka saya harus memutuskan 

untuk menolak bahan baku tersebut dan mengembalikan ke bagian pembelian 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer pembelian (40%) untuk memberi informasi tentang bahan baku apa saja 

yang habis, yang dibutuhkan, dan bagaimana persediaan bahan bakunya. 

Supervisor Quality Control (40%) mengirimkan  bahan baku yang dibutuhkan 

bagian produksi untuk melakukan proses produksi. Lalu juga dengan manajer SDM 

(20%) untuk membantu memberi motivasi karyawan, informasi pelatihan karyawan 

dll 

Responden : Wakil Direktur 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu melaksanakan kegiatan penerimaan dan 

penyimpanan bahan baku di gudang 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu melaksanakan kegiatan penerimaan bahan baku yang 

telah sesuai dengan pemeriksaan quality control, mengatur bahan baku yang 

disimpan agar memudahkan dalam penyerahan ke bagian produksi. 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam penyerahan bahan 

baku ke bagian produksi 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu dapat menolak bahan baku yang tidak sesuai  

4. S1 Semua Jurusan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun 

6. Jenis kelamin yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun karena 

harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik, dan juga di usia produktif 

untuk memiliki semangat kerja  

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer (pengoperasian Ms.Office) 25%, 

keahlian konseptual,seperti memiliki pengetahuan umum tentang stock bahan yang 

dibutuhkan  25%,keahlian manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik, 

dapat bekerja sama dalam tim,disiplin dan jujur 50% 

9. Tidak Ada 

10. Bagian Gudang bahan memiliki bawahan langsung yaitu karyawan gudang bahan 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 60% duduk di dalam 

ruangan, 40% berdiri mengawasi dan mengontrol kinerja karyawan di gudang 

bahan 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di ruangan nyaman dan ber AC, 

kadang harus ke bagian pergudangan perusahaan untuk mengontrol kinerja 

karyawan. 
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13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam hal penyerahan bahan baku ke bagian produksi, bagian gudang bahan harus 

bisa memutuskan pengiriman dengan cepat dan tepat waktu agar bagian produksi 

dapat melakukan kegiatannya. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer pembelian (40%) untuk memberi informasi tentang bahan baku apa saja 

yang habis, yang dibutuhkan, dan bagaimana persediaan bahan bakunya. 

Supervisor Quality Control (40%) mengirimkan  bahan baku yang dibutuhkan 

bagian produksi untuk melakukan proses produksi. Lalu juga dengan manajer SDM 

(20%) untuk membantu memberi motivasi karyawan, informasi pelatihan karyawan 

dll 

Responden : Manajer SDM 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan melakukan kegiatan 

penerimaan dan penyimpanan bahan baku di gudang 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu melakukan penyimpanan bahan baku sesuai tipenya, 

melapor pada manajer produksi dan manajer pembelian jika ada kerusakan bahan 

baku 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam penerimaan dan 

penyimpanan bahan baku di pergudangan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu dapat menolak bahan baku yang tidak sesuai  

4. S1 Semua Jurusan IPK minimal 3,00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 2 tahun 

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 35 tahun, karena 

pemegang pekerjaan ini juga membutuhkan stamina yang baik dan kemampuan 

manajerial yang baik, sehingga cocok di usia yang produktif.  

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan komputer dan sistem informasi     25%, 

keahlian konseptual,seperti memiliki pengetahuan umum tentang bahan yang 

dibutuhkan, membedakan bahan sesuai jenis dan tipenya  25%, keahlian 

manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama dalam 

tim,bertanggung jawab 50% 

9. Tidak Ada 

10. Bagian Gudang bahan memiliki bawahan langsung yaitu karyawan gudang bahan 

di mana bertanggung jawab pada segala aktivitas yang dilakukan karyawan dalam 

penyimpanan dan keamanan stock bahan di gudang 

11. Pekerjaan ini mensyaratkan secara motorik, tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu 

kesehatan jasmani, 60% duduk di dalam ruangan, 40% berdiri mengawasi dan 

mengontrol kinerja karyawan di gudang bahan 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di ruangan nyaman dan ber AC, 

kadang harus ke bagian pergudangan perusahaan untuk mengontrol kinerja 

karyawan. 
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13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

dalam memberi laporan dengan segera kepada manajer produksi dan manajer 

pembelian jika ada kerusakan bahan baku, sehingga dari manajer pembelian sendiri 

dapat menindaklanjuti hal itu dan bagian produksi sendiri mengetahui apa yang 

harus dilakukan karena bahan bakunya rusak. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer pembelian (40%) untuk memberi informasi tentang bahan baku apa saja 

yang habis, yang dibutuhkan, dan bagaimana persediaan bahan bakunya. 

Supervisor Quality Control (40%) mengirimkan  bahan baku yang dibutuhkan 

bagian produksi untuk melakukan proses produksi. Lalu juga dengan manajer SDM 

(20%) untuk membantu memberi motivasi karyawan, informasi pelatihan karyawan 

dll 

8. Supervisor Quality Control 

Responden : Supervisor Quality Control 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Produksi 

Jabatan Pekerjaan Anda : Supervisor Quality Control 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 6.5 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan 

pada kegiatan proses produksi 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu membuat rencana pemeriksaan pada proses 

produksi,melakukan inspeksi dan uji bahan baku,melakukan pengecekan pada 

proses produksi dan barang jadi, melakukan pendataan pada hasil produksi yang 

baik dan cacat / rusak 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam pemeriksaan 

seluruh tahapan proses produksi ,bertanggung jawab dalam melaporkan hasil 

pemeriksaan kepada manajer produksi 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu memberi teguran pada karyawan yang 

bekerjanya tidak sesuai instruksi yang diberikan,mengawasi penyerahan hasil 

produksi ke bagian berikutnya 

4. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 3.00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

menurut saya, di usia yang produktif itu biasanya seseorang memiliki kemampuan 

berpikir yang baik, mau dalam menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bersemangat dalam melakukan pekerjaannya 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan mesin-mesin produksi 30%, keahlian 

konseptual,seperti memiliki pengetahuan tentang mesin-mesin produksi, dapat 
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mengambil keputusan dengan pertimbangan 30%, keahlian manajemen seperti 

dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama dalam tim, berjiwa 

pemimpin 40% 

9. Ya, seminar dan pelatihan dasar kepemimpinan (memimpin karyawan), pelatihan 

tentang bagaimana dapat memimpin secara bijaksana dan menjalin hubungan baik 

dengan bawahan, kerjasama tim biasanya dilakukan selama 3 bulan sekali. 

10. Supervisor Quality Control memiliki bawahan langsung yaitu Programmer mesin, 

Assembling (Perakitan) dan Operator-operator mesin. Tanggung jawabnya yaitu 

mengontrol kinerja mereka, memeriksa tahapan produksi dan melaporkan kepada 

manajer produksi 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 80% berdiri di pabrik, dan 

20% duduk 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya saat 

melakukan pengecekan pada barang jadi ternyata hasilnya ada kecacatan / 

kerusakan, maka saya harus segera melakukan pendataan dan melapor pada 

manajer produksi, agar segera dilakukan perbaikan. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberi laporan tentang pemeriksaan tahapan 

proses produksi, hasil barang jadi, dll. Lalu dengan manajer gudang bahan (50%) 

untuk pengiriman / penyerahan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi  

 

Responden : Manajer Produksi ( Atasan langsung) 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan 

pada kegiatan proses produksi 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu melakukan pendataan pada hasil produksi yang baik 

dan cacat / rusak, mengontrol dan memeriksa tahapan proses produksi dan 

mengevaluasi kualitas hasil uji produk 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam melaporkan hasil 

pemeriksaan kepada manajer produksi 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu memberikan status barang jadi yang baik dan 

menyetujui barang jadi yang memang sesuai standar 

4. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 3.00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

6. Jenis kelamin apa yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

di usia itu, adalah usia produktif yang dapat dikatakan dapat memegang jabatan 

sebagai supervisor 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan alat dan mesin-mesin produksi, pemakaian alat 

keselamatan seperti helm, masker, sarung tangan dll.   30%, keahlian 

konseptual,seperti memiliki pengetahuan tentang mesin-mesin produksi, dapat 

mengambil keputusan dengan pertimbangan    30%, Keahlian manajemen seperti 
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dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama dalam tim, disiplin, bekerja 

di bawah tekanan 40% 

9. Ya, team training, supervisor di sini harus dapat bekerja dengan tim nya yaitu 

bawahannya langsung karena sebagai pemimpin (pengawas). Oleh karena itu, 

selain dibutuhkan jiwa kepemimpinannya, ia juga membutuhkan kemauan untuk 

bekerja sama dalam timnya, agar proses produksinya dapat berjalan dengan baik. 

10. Supervisor Quality Control memiliki bawahan langsung yaitu Programmer mesin, 

Assembling (Perakitan) dan Operator-operator mesin. Tanggung jawabnya yaitu 

ikut mengawasi kegiatan proses produksi yang dilakukan bawahan agar proses 

produksi berjalan dengan baik  

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 80% berdiri di pabrik, dan 

20% duduk 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

menyetujui barang jadi yang memang sesuai standar. Sebagai supervisor quality 

control harus mengambil keputusan dengan cepat setelah mengecek hasil produk / 

barang jadi yang telah sesuai untuk dikirimkan kepada pelanggan.  

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) dalam membantu mengawasi dan mengontrol kinerja 

produksi dengan memberi laporan. Lalu dengan manajer gudang bahan (50%) 

untuk menerima penyerahan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi 

Responden : Manajer SDM 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu memeriksa tahapan kegiatan produksi 

agar berjalan dengan baik 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu mengontrol dan memeriksa tahapan proses produksi, 

mengevaluasi kualitas hasil uji produk dan elakukan pengecekan terakhir pada 

produk akhir 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam perbaikan hasil 

produk cacat 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu memberi teguran pada karyawan yang 

bekerjanya tidak sesuai instruksi dan mengawasi penyerahan hasil produksi ke 

bagian berikutnya 

4. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 3.00 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

6. Jenis kelamin apa yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

di usia itu, adalah usia produktif yang dapat dikatakan sesuai untuk memegang 

jabatan sebagai supervisor. Di usia ini biasanya seseorang akan lebih kreatif dan 

ada kemauan untuk mengembangkan diri sehingga dapat mempengaruhi kemajuan 

perusahaan. 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan alat dan mesin-mesin produksi, pemakaian alat 
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keselamatan seperti helm, masker, sarung tangan dll.   30% keahlian 

konseptual,seperti mengambil keputusan dengan pertimbangan yang baik 30%, 

keahlian manajemen seperti dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama 

dalam tim, bertanggung jawab 40% 

9. Ya, mengikuti seminar dan pelatihan tentang manajemen diri untuk membentuk 

karakter pemimpin yang baik. Supervisor sendiri adalah orang yang juga 

memimpin bawahannya langsung sebagai 1 tim, maka, ia harus memiliki 

kemampuan yang baik dulu dalam mengontrol dirinya. Jika ia dapat mengontrol 

dirinya dengan baik maka ia pasti dapat mengontrol bawahannya, memberikan 

motivasi, memberi intsruksi yang mudah dimengerti dll. 

10. Supervisor Quality Control memiliki bawahan langsung yaitu Programmer mesin, 

Assembling (Perakitan) dan Operator-operator mesin. Tanggung jawabnya yaitu 

ikut mengawasi kegiatan proses produksi yang dilakukan bawahan, melakukan 

pemeriksaan tahapan proses produksi yang dilakukan oleh bawahan. 

11. Pekerjaan ini mensyaratkan secara motorik, tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu 

kesehatan jasmani, 80% berdiri di pabrik, dan 20% duduk 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya 

melakukan pengecekan terakhir pada produk akhir. Jika pengecekan pada produk 

akhir ( barang jadi) ternyata hasilnya sudah sesuai maka harus segera memberikan 

keterangan status barang jadi baik. Namun jika tidak, ada kecacatan atau 

kerusakan, harus segera mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan pada 

produk tersebut. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan 

pada kegiatan produksi. Lalu dengan manajer gudang bahan (50%) untuk meminta 

bahan baku yang dibutuhkan, dan menerima saat bagian gudang mengirim bahan 

baku tersebut. 

9. Kepala Bagian Perawatan Mesin 

Responden : Kepala bagian Perawatan Mesin 

Tanggal Hari ini  : 2 November 2015 

Lokasi    : Semarang 

Departemen   : Produksi 

Jabatan Pekerjaan Anda : Kepala bagian perawatan mesin 

Lama bekerja pada pekerjaan ini yaitu 6.5 tahun 

Waktu kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu, pukul 08.00 – 12.30  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merencanakan dan melakukan perawatan 

serta perbaikan mesin produksi  

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu membuat data / daftar mesin-mesin produksi, 

membuat jadwal perawatan dan pemeliharaan mesin produksi, mengatur karyawan 

yang melaksanakan perawatan mesin produksi 
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Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam melaporkan hasil 

perawatan mesin kepada manajer produksi, bertanggung jawab dalam melaporkan 

hasil perbaikan mesin kepada manajer produksi 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu menghentikan proses produksi jika mesin yang 

digunakan dalam kondisi rusak 

4. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 2.75 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

menurut saya, di usia yang produktif itu biasanya seseorang memiliki kemampuan 

berpikir yang baik, mau dalam menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bersemangat dalam melakukan pekerjaannya 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan mesin-mesin dan alat produksi     35%,keahlian 

konseptual,seperti memiliki pengetahuan tentang mesin-mesin produksi, dapat 

mengambil keputusan terkait perawatan mesin 35%,keahlian manajemen seperti 

dapat berkomunikasi dengan baik, berjiwa pemimpin,dapat bekerja dibawah 

tekanan 30% 

9. Tidak Ada 

10. Pekerjaan ini memiliki bawahan langsung yaitu karyawan bagian perawatan mesin. 

Tanggung jawabnya yaitu mengontrol kinerja mereka saat melakukan pemeriksaan 

pada mesin-mesin produksi, merawat mesin produksi agar saat digunakan dapat 

berfungsi dengan baik. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 80% berjalan dan berdiri 

dan berjalan di pabrik, dan 20% duduk. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

13. Dalam pekerjaan saya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya saat 

proses produksi ternyata saya melihat kondisi mesin tidak dalam kondisi baik, atau 

alat yang digunakan ada gangguan / rusak, saya harus segera menghentikan proses 

produksinya. Jika tidak, nanti dapat membahayakan karyawan atau hasil 

produksinya yang tidak maksimal. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberi laporan tentang mesin-mesin produksi 

yang mungkin ada gangguan, agar segera ditindaklanjuti. Dengan supervisor 

quality control (50%) untuk ikut mengawasi jalannya proses produksi, mengatur 

mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. 

Responden : Manajer Produksi  

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu melakukan perawatan dan perbaikan 

mesin produksi  

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu mengatur karyawan yang melaksanakan perawatan 

mesin produksi, mengawasi pelaksanaan perbaikan pada mesin produksi dan 

mengatur mesin produksi yang digunakan untuk kegiatan proses produksi 
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Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam melaporkan mesin 

yang rusak atau tidak dapat digunakan kepada manajer produksi 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu membuat keputusan tentang perbaikan mesin 

jika mesin produksi ada yang rusak 

4. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 2.75 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

6. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

menurut saya, di usia yang produktif itu biasanya seseorang memiliki kemampuan 

berpikir yang baik, mau dalam menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bersemangat dalam melakukan pekerjaannya 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan mesin-mesin dan alat produksi     35%, keahlian 

konseptual,seperti memiliki pengetahuan tentang mesin-mesin produksi, dapat 

mengambil keputusan terkait perawatan mesin 35% keahlian manajemen seperti 

dapat berkomunikasi dengan baik, berjiwa pemimpin,dapat bekerja dibawah 

tekanan 30%. 

9. Tidak ada 

10. Pekerjaan ini memiliki bawahan langsung yaitu karyawan bagian perawatan mesin. 

Tanggung jawabnya yaitu memberikan instruksi bagaimana melakukan perawatan 

mesin-mesin produksi dan tetap dalam kontrol atau pengawasan dari kepala bagian. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 80% berjalan dan berdiri 

di pabrik, dan 20% duduk. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya saat 

mengevaluasi ada mesin-mesin produksi yang rusak atau tidak dapat digunakan 

maka dengan segera harus melapor pada saya sebagai manajer produksi. Hal ini 

agar saya mengetahui dan menyetujui tindakan selanjutnya yang harus dilakukan 

apakah diperbaiki atau harus mengganti. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberi laporan tentang mesin-mesin produksi 

yang mungkin ada gangguan, agar segera ditindaklanjuti. Dengan supervisor 

quality control (50%) untuk ikut mengawasi jalannya proses produksi, mengatur 

mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. 
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Responden : Manajer SDM 

1. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merawat mesin-mesin produksi 

2. Tugas dari pekerjaan ini yaitu mengawasi pelaksanaan perbaikan pada mesin 

produksi dan mengatur mesin produksi yang digunakan untuk kegiatan proses 

produksi 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam pemeliharaan 

mesin produksi agar siap dioperasikan 

3. Wewenang dalam pekerjaan yaitu membuat keputusan tentang penggantian mesin 

jika mesin produksi ada yang tidak dapat dipakai 

4. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 2.75 

5. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

6. Jenis kelamin apa yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini adalah laki-laki  

7. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

menurut saya, di usia yang produktif itu biasanya seseorang memiliki kemampuan 

berpikir yang baik, mau dalam menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bersemangat dalam melakukan pekerjaannya 

8. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan mesin-mesin dan alat produksi     35% keahlian 

konseptual,seperti memiliki pengetahuan tentang mesin-mesin produksi, dapat 

mengambil keputusan terkait perawatan mesin 35% keahlian manajemen seperti 

dapat berkomunikasi dengan baik, berjiwa pemimpin,dapat bekerja dibawah 

tekanan 30% 

9. Tidak Ada 

10. Pekerjaan ini memiliki bawahan langsung yaitu karyawan bagian perawatan mesin. 

Tanggung jawabnya yaitu memberikan instruksi bagaimana melakukan perawatan 

mesin-mesin produksi dan tetap dalam kontrol atau pengawasan dari kepala bagian. 

11. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 80% berjalan dan berdiri 

di pabrik, dan 20% duduk. 

12. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

13. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya saat 

mengevaluasi ada mesin-mesin produksi yang rusak atau tidak dapat digunakan 

maka dengan segera harus melapor pada saya sebagai manajer produksi. Hal ini 

agar saya mengetahui dan menyetujui tindakan selanjutnya yang harus dilakukan 

apakah diperbaiki atau harus mengganti. 

14. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberi laporan tentang mesin-mesin produksi 

yang mungkin ada gangguan, agar segera ditindaklanjuti. Dengan supervisor 

quality control (50%) untuk ikut mengawasi jalannya proses produksi, mengatur 

mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. 
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15. menghentikan proses produksinya. Jika tidak, nanti dapat membahayakan 

karyawan atau hasil produksinya yang tidak maksimal. 

16. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberi laporan tentang mesin-mesin produksi 

yang mungkin ada gangguan, agar segera ditindaklanjuti. Dengan supervisor 

quality control (50%) untuk ikut mengawasi jalannya proses produksi, mengatur 

mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. 

Responden : Manajer Produksi  

15. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu melakukan perawatan dan perbaikan 

mesin produksi  

16. Tugas dari pekerjaan ini yaitu mengatur karyawan yang melaksanakan perawatan 

mesin produksi, mengawasi pelaksanaan perbaikan pada mesin produksi dan 

mengatur mesin produksi yang digunakan untuk kegiatan proses produksi 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam melaporkan mesin 

yang rusak atau tidak dapat digunakan kepada manajer produksi 

17. Wewenang dalam pekerjaan yaitu membuat keputusan tentang perbaikan mesin 

jika mesin produksi ada yang rusak 

18. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 2.75 

19. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

20. Jenis kelamin yang cocok adalah laki-laki  

21. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

menurut saya, di usia yang produktif itu biasanya seseorang memiliki kemampuan 

berpikir yang baik, mau dalam menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bersemangat dalam melakukan pekerjaannya 

22. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan mesin-mesin dan alat produksi     35%, keahlian 

konseptual,seperti memiliki pengetahuan tentang mesin-mesin produksi, dapat 

mengambil keputusan terkait perawatan mesin 35% keahlian manajemen seperti 

dapat berkomunikasi dengan baik, berjiwa pemimpin,dapat bekerja dibawah 

tekanan 30%. 

23. Tidak ada 

24. Pekerjaan ini memiliki bawahan langsung yaitu karyawan bagian perawatan mesin. 

Tanggung jawabnya yaitu memberikan instruksi bagaimana melakukan perawatan 

mesin-mesin produksi dan tetap dalam kontrol atau pengawasan dari kepala bagian. 

25. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 80% berjalan dan berdiri 

di pabrik, dan 20% duduk. 

26. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

27. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya saat 

mengevaluasi ada mesin-mesin produksi yang rusak atau tidak dapat digunakan 

maka dengan segera harus melapor pada saya sebagai manajer produksi. Hal ini 

agar saya mengetahui dan menyetujui tindakan selanjutnya yang harus dilakukan 

apakah diperbaiki atau harus mengganti. 
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28. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberi laporan tentang mesin-mesin produksi 

yang mungkin ada gangguan, agar segera ditindaklanjuti. Dengan supervisor 

quality control (50%) untuk ikut mengawasi jalannya proses produksi, mengatur 

mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. 

Responden : Manajer SDM 

15. Fungsi atau tujuan utama pekerjaan yaitu merawat mesin-mesin produksi 

16. Tugas dari pekerjaan ini yaitu mengawasi pelaksanaan perbaikan pada mesin 

produksi dan mengatur mesin produksi yang digunakan untuk kegiatan proses 

produksi 

Tanggung jawab dari pekerjaan yaitu bertanggung jawab dalam pemeliharaan 

mesin produksi agar siap dioperasikan 

17. Wewenang dalam pekerjaan yaitu membuat keputusan tentang penggantian mesin 

jika mesin produksi ada yang tidak dapat dipakai 

18. D3 jurusan teknik mesin dengan IPK minimal 2.75 

19. Pengalaman di bidang yang sama yaitu minimal 1 tahun  

20. Jenis kelamin apa yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini adalah laki-laki  

21. Usia yang cocok dalam memegang pekerjaan ini yaitu di atas 25 – 40 tahun karena 

menurut saya, di usia yang produktif itu biasanya seseorang memiliki kemampuan 

berpikir yang baik, mau dalam menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bersemangat dalam melakukan pekerjaannya 

22. Ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini yaitu 

keahlian teknis seperti penggunaan mesin-mesin dan alat produksi     35% keahlian 

konseptual,seperti memiliki pengetahuan tentang mesin-mesin produksi, dapat 

mengambil keputusan terkait perawatan mesin 35% keahlian manajemen seperti 

dapat berkomunikasi dengan baik, berjiwa pemimpin,dapat bekerja dibawah 

tekanan 30% 

23. Tidak Ada 

24. Pekerjaan ini memiliki bawahan langsung yaitu karyawan bagian perawatan mesin. 

Tanggung jawabnya yaitu memberikan instruksi bagaimana melakukan perawatan 

mesin-mesin produksi dan tetap dalam kontrol atau pengawasan dari kepala bagian. 

25. Tuntutan fisik yang disyaratkan yaitu kesehatan jasmani, 80% berjalan dan berdiri 

di pabrik, dan 20% duduk. 

26. Kondisi kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja di dalam pabrik 

27. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat misalnya saat 

mengevaluasi ada mesin-mesin produksi yang rusak atau tidak dapat digunakan 

maka dengan segera harus melapor pada saya sebagai manajer produksi. Hal ini 

agar saya mengetahui dan menyetujui tindakan selanjutnya yang harus dilakukan 

apakah diperbaiki atau harus mengganti. 

28. Dalam pekerjaan ini cukup penting dalam koordinasi dengan pekerjaan lain yaitu 

manajer produksi (50%) untuk memberi laporan tentang mesin-mesin produksi 

yang mungkin ada gangguan, agar segera ditindaklanjuti. Dengan supervisor 
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quality control (50%) untuk ikut mengawasi jalannya proses produksi, mengatur 

mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. 
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Kuesioner Tingkat Kepentingan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria A Skala  Skala Kriteria B 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Persyaratan 

mental 

                 Keterampilan 

 Persyaratan 

mental 

                 Persyaratan Fisik 

 Pesyaratan 

mental 

                 Tanggung jawab 

 Persyaratan 

mental 

                 Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2 Keterampilan                  Persyaratan 

Fisik 

 Keterampilan                  Tanggung 

jawab 

 Keterampilan                   Kondisi 

Kerja 

Identitas Responden 

Nama: ......................................................................................................................... 

Jabatan:........................................................................................................................ 

Survei Penentuan Urutan Kepentingan Faktor - Faktor dalam                                                       

Perancangan Desain Evaluasi Pekerjaan di PT CSLV  

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda ceklish ( √ ) pada kolom skala kriteria A atau kriteria B yang sesuai dengan pendapat 

Anda. 

Definisi Kode: 

1: kedua kriteria sama penting (equal importance) 

3: kriteria A sedikit lebih penting (moderate importance) dibanding dengan kriteria B 

5: kriteria A lebih penting (strong importance) dibanding dengan kriteria B 

7: kriteria A sangat lebih penting (very strong importance) dibanding dengan kriteria B 

9: kriteria A mutlak lebih penting 

2,4,6,8  nilai di antara dua kriteria yang berdekatan 

 

(B) 

9: perusahaan BUMN (A) mutlak lebih penting (extreme importance) dibanding dengan (B) 

Dan jika ragu-ragu antara 2 skala maka ambil nilai tengahnya, misalkan anda ragu-ragu  

antara 3 dan 5 maka pilih skala 4 dan seterusnya. 
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No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

3 Persyaratan 

Fisik 

                 Tanggung jawab 

 Persyaratan 

Fisik 

                 Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

4. Tanggung 

jawab 

                 Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5. keahlian 

teknis 

                 keahlian manajerial 

 keahlian 

teknis 

                 keahlian 

konsesptual 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

6. keahlian 

manajerial 

                 Keahlian 

konseptual 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

7. Tingkat 

ketelitian 

yang 

tinggi 

                 Berjiwa pemimpin 

 Tingkat 

ketelitian 

yang 

tinggi 

  

 

               Disiplin dan jujur 

 

 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

8. Berjiwa 

pemimpin 

                 Disiplin dan jujur 
 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

9. Motorik 

(gerakan 

tubuh) 

                 Kesehatan jasmani 

 

 

 Motorik 

(gerakan 
                 Penampilan 
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tubuh) 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

10. Kesehatan 

jasmani 

                 Penampilan  
 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

11. Tanggung 

jawab 

terhadap 

orang lain 

                 Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya keuangan 

 

 

 Tanggung 

jawab 

terhadap 

orang lain 

                 Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya fisik 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

12. Tanggung 

jawab 

terhadap 

sumber 

daya 

keuangan 

 

                 Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya fisik  

 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

13. Lingkungan 

kerja 

                 Risiko pekerjaan 

 

 Lingkungan 

kerja 

                 Beban pekerjaan 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

14. Risiko 

pekerjaan 
                 Beban pekerjaan 

 

 

Jawaban dari Direktur 

No Kriteria A Skala  Skala Kriteria B 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Persyaratan 

mental 

            √     Keterampilan 
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 Persyaratan 

mental 

         √        Persyaratan 

Fisik 

 Pesyaratan 

mental 

            √     Tanggung jawab 

 Persyaratan 

mental 

      √           Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

3 Persyaratan 

Fisik 

          √       Tanggung jawab 

 Persyaratan 

Fisik 

       √          Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

4. Tanggung 

jawab 

    √             Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5. keahlian 

teknis 

            √     keahlian manajerial 

 keahlian 

teknis 

              √   keahlian 

konsesptual 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

6. keahlian 

manajerial 

      √           Keahlian 

konseptual 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

7. Tingkat 

ketelitian 

yang 

tinggi 

            √     Berjiwa pemimpin 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2 Keterampilan       √           Persyaratan 

Fisik 

 Keterampilan       √           Tanggung 

jawab 

 Keterampilan   √                Kondisi 

Kerja 
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 Tingkat 

ketelitian 

yang 

tinggi 

  

 

        √       Disiplin dan jujur 

 

 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

8. Berjiwa 

pemimpin 

      √           Disiplin dan jujur 
 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

9. Motorik 

(gerakan 

tubuh) 

            √     Kesehatan jasmani 

 

 

 Motorik 

(gerakan 

tubuh) 

       √          Penampilan 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

10. Kesehatan 

jasmani 

    √             Penampilan  
 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

11. Tanggung 

jawab 

terhadap 

orang lain 

    √             Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya keuangan 

 

 

 Tanggung 

jawab 

terhadap 

orang lain 

  √               Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya fisik 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

12. Tanggung 

jawab 

terhadap 

sumber 

daya 

keuangan 

 

      √           Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya fisik  

 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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13. Lingkungan 

kerja 

          √       Risiko pekerjaan 

 

 Lingkungan 

kerja 

            √     Beban pekerjaan 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

14. Risiko 

pekerjaan 
           √      Beban pekerjaan 

 

Jawaban dari Manajer SDM 

No Kriteria A Skala  Skala Kriteria B 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Persyaratan 

mental 

            √     Keterampilan 

 Persyaratan 

mental 

           √      Persyaratan 

Fisik 

 Pesyaratan 

mental 

            √     Tanggung jawab 

 Persyaratan 

mental 

      √           Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

3 Persyaratan 

Fisik 

          √       Tanggung jawab 

 Persyaratan 

Fisik 

      √           Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

4. Tanggung 

jawab 

    √             Kondisi Kerja 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5. keahlian 

teknis 

            √     keahlian manajerial 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2 Keterampilan       √           Persyaratan 

Fisik 

 Keterampilan       √           Tanggung 

jawab 

 Keterampilan   √                Kondisi 

Kerja 
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 keahlian 

teknis 

              √   keahlian 

konsesptual 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

6. keahlian 

manajerial 

     √            Keahlian 

konseptual 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

7. Tingkat 

ketelitian 

yang 

tinggi 

            √     Berjiwa pemimpin 

 Tingkat 

ketelitian 

yang 

tinggi 

  

 

        √       Disiplin dan jujur 

 

 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

8. Berjiwa 

pemimpin 

      √           Disiplin dan jujur 
 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

9. Motorik 

(gerakan 

tubuh) 

            √     Kesehatan jasmani 

 

 

 Motorik 

(gerakan 

tubuh) 

     √            Penampilan 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

10. Kesehatan 

jasmani 

    √             Penampilan  
 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

11. Tanggung 

jawab 

terhadap 

orang lain 

    √             Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya keuangan 

 

 

 Tanggung 

jawab 

terhadap 

orang lain 

  √               Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya fisik 
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No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

12. Tanggung 

jawab 

terhadap 

sumber 

daya 

keuangan 

 

     √            Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya fisik  

 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

13. Lingkungan 

kerja 

          √       Risiko pekerjaan 

 

 Lingkungan 

kerja 

            √     Beban pekerjaan 

 

No Kriteria Skala  Skala Kriteria 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

14. Risiko 

pekerjaan 
          √       Beban pekerjaan 
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Cara Perhitungan Menentukan Bobot Faktor dan Nilai Poin Faktor 

Menghitung Bobot Faktor 

1. Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Faktor 

Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner tingkat / nilai kepentingan, lalu  memindahkan 

hasilnya ke dalam tabel matriks. Jika faktor yang dibandingkan adalah sama, maka diberi 

nilai 1, sedangkan untuk hasil centang pada kuesioner di sebelah kiri, berarti angka itu 

untuk faktor yang disebelah kiri, begitu sebaliknya. 

2. Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Faktor yang disederhanakan 

langkah selanjutnya, angka dalam tabel-tabel yang sudah dipindahkan itu didesimalkan 

kemudian ditotal secara vertikal. 

3. Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Faktor yang dinormalkan 

Cara perhitungan di tabel ini adalah  

a. angka-angka di dapat dengan rumus   

b. vektor eigen dihitung dari menjumlah semua bobot faktor (hasil dari langkah a) secara 

horizontal kemudian dibagi banyaknya faktor yang ada  

c. λ max = ( total tabel pada nomer 2 faktor A x vektor eigen faktor A) + ( total tabel pada 

nomer 2 faktor B x vektor eigen faktor B)  + ...  (tergantung berapa banyak faktor yang 

ada) 

d. Menghitung CI dengan rumus  =  , n = jumlah faktor 

e. Menghitung CR (Rasio Konsistensi) =  , RI sudah ada patokan dapat dilihat di tabel 

RI pada Analisis Data bab 3 bagian AHP,  jika n = 5 maka RI= 1,120. Lalu hasil CR < 0,1 

(harus di bawah 0,1) yang berarti konsisten. 

Semua ini dilakukan juga untuk menghitung sub faktor nya 

Perhitungan dalam Menentukan Nilai Poin Faktor                    

Untuk tahap kelima, rumus yang digunakan untuk menentukan level derajat setiap 

faktor/sub faktor adalah: H = (K.B.G)/L di mana H adalah nilai setiap level, K adalah level 

B adalah bobot, G adalah nilai total jabatan sebesar 10.000 poin, dan L adalah  level 

derajat tertinggi yaitu 5.  
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Syarat Fisik 

Motorik  

derajat 1 =  = 108  derajat 4 =  = 432 

derajat 2 =  = 216  derajat 5 =  = 540 

derajat 3 =  = 324 

Kesehatan Jasmani 

derajat 1 =  = 28  derajat 4 =  = 112 

derajat 2 =  = 56  derajat 5 =  = 140 

derajat 3 =  = 84 

Penampilan  

derajat 1 =  = 168  derajat 4 =  = 672 

derajat 2 =  = 336  derajat 5 =  = 840 

derajat 3 =  = 504 

Syarat Mental 

Tingkat Ketelitian yang Tinggi 

derajat 1 =  = 322  derajat 4 =  = 1288 

derajat 2 =  = 644  derajat 5 =  = 1610 

derajat 3 =  = 966 

Berjiwa Pemimpin 

derajat 1 =  = 54  derajat 4 =  = 216 

derajat 2 =  = 108  derajat 5 =  = 270 
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derajat 3 =  = 162 

Disiplin dan Jujur 

derajat 1 =  = 132  derajat 4 =  = 528 

derajat 2 =  = 264  derajat 5 =  = 660 

derajat 3 =  = 396 

Tanggung Jawab 

Tanggung Jawab terhadap Fisik 

derajat 1 =  = 104  derajat 4 =  = 416 

derajat 2 =  = 208  derajat 5 =  = 520 

derajat 3 =  = 312 

Tanggung Jawab terhadap Orang Lain 

derajat 1 =  = 14  derajat 4 =  = 56 

derajat 2 =  = 28  derajat 5 =  = 70 

derajat 3 =  = 42 

Tanggung Jawab terhadap Sumber Daya Keuangan 

derajat 1 =  = 46  derajat 4 =  = 184 

derajat 2 =  = 92  derajat 5 =  = 230 

derajat 3 =  = 138 

Keahlian  

Keahlian Teknis 

derajat 1 =  = 66  derajat 4 =  = 264 
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derajat 2 =  = 132  derajat 5 =  = 330 

derajat 3 =  = 198 

Keahlian Konseptual 

derajat 1 =  = 18  derajat 4 =  = 72 

derajat 2 =  = 36  derajat 5 =  = 90 

derajat 3 =  = 54 

Keahlian Manajerial 

derajat 1 =  = 8  derajat 4 =  = 32 

derajat 2 =  = 16  derajat 5 =  = 40 

derajat 3 =  = 24 

Kondisi Kerja 

Lingkungan Kerja 

derajat 1 =  = 578  derajat 4 =  = 2312 

derajat 2 =  = 1156  derajat 5 =  = 2890 

derajat 3 =  = 1734 

Risiko Pekerjaan 

derajat 1 =  = 240  derajat 4 =  = 960 

derajat 2 =  = 480  derajat 5 =  = 1200 

derajat 3 =  = 720 

Beban Kerja 

derajat 1 =  = 98  derajat 4 =  = 392 
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derajat 2 =  = 196  derajat 5 =  = 490 

derajat 3 =  = 294 
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Alasan penentuan derajat pada level 1 ( wakil direktur ) 

1. Syarat Fisik 

- Motorik ( gerakan tubuh ), dipilih derajat 2 karena melihat wakil direktur tidak terlalu 

banyak bergerak, lebih sering duduk di kursi, di ruangan yang nyaman dan ber AC, 

sehingga untuk gerakan tubuh, tidak terlalu tinggi untuk hal menggerakkan tubuhnya. 

- Kesehatan jasmani. Sebagai seorang wakil direktur, tentu membutuhkan kesehatan yang 

baik, agar dapat memimpin jalannya kegiatan di perusahaan, maka, derajat yang diberikan 

tinggi yaitu 4.  

- Penampilan. Untuk seorang wakil direktur, harus dapat mencontohkan bagaimana 

berpenampilan yang baik, rapi dan sopan saat bekerja di perusahaan, sehingga derajat yang 

dipilih yaitu 4, karena bawahan akan meniru bagaimana penampilan yang dilakukan oleh 

atasannya. 

2. Syarat Mental 

- Tingkat ketelitian yang tinggi. Derajat yang diberikan yaitu 4, sebagai kategori tinggi 

karena, memang sebagai wakil direktur juga harus memiliki ketelitian yang baik agar dapat 

membantu direktur dalam mengambil suatu keputusan. 

- Berjiwa pemimpin. Sebagai seorang wakil direktur, di mana harus mewakili dalam hal 

memimpin dan mengontrol jalannya kegiatan di perusahaan, terutama saat direktur sedang 

tidak berada di perusahaan, maka, ia harus memiliki jiwa pemimpin yang baik. Maka, 

derajat yang diberikan sangat tinggi yaitu 5. 

- Disiplin dan jujur. Menjadi wakil direktur bukan suatu hal yang mudah karena juga harus 

memiliki kedisiplinan dan kejujuran agar menjadi contoh bagi bawahan / karyawannya. 

Oleh karena itu, derajat yang diberikan tinggi yaitu 4. 

3. Tanggung jawab 

- Tanggung jawab terhadap fisik. Wakil direktur tidak terlalu berkaitan mendalam dengan 

bagian atau urusan fisik, sehingga derajat yang diberikan tidak terlalu tinggi, yaitu 3. 

- Tanggung jawab terhadap orang lain (pengawasan). dipilih derajat sangat tinggi yaitu 5 

karena, sebagai wakil direktur bertugas mengawasi kinerja karyawannya, terutama 

bawahannya langsung di bagian manajerial. Ia memiliki tanggung jawab yang tinggi pada 

kinerja bawahannya agar kegiatan perusahaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 

- Tanggung jawab terhadap keuangan. Wakil direktur juga ikut bertanggung jawab dalam 

keuangan perusahaan. Apalagi ia menjadi atasan langsung dari manajer keuangan. Meski 

tidak secara langsung memegang bagian keuangan, namun sebagai atasan, ia harus dapat 

mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan keuangan perusahaan terhadap direktur. 

Maka, derajat yang diberikan tinggi yaitu 4.  
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4. Keahlian 

- Keahlian teknis. Untuk perusahaan manufaktur seperti PT CSLV, yang berfokus pada 

alat yaitu mesin produksi, sebagai wakil direktur tidak terlalu dibutuhkan keahlian yang 

mendalam tentang mesin-mesin produksi. Namun, untuk hal seperti pengoperasian Ms. 

Office, penggunaan komputer, dan alat-alat lain tetap dibutuhkan, sehingga derajat yang 

diberikan tidak terlalu tinggi, yaitu derajat 2. 

- Keahlian konseptual. Sebagai wakil direktur, juga dibutuhkan pertimbangan yang baik, 

analisa yang tepat, dan pemberian ide yang sesuai dalam membantu direktur membuat 

keputusan dan mengontrol kinerja karyawan. Tidak hanya itu saja, dibutuhkan 

pengetahuan yang baik dan dapat berpikir kreatif, sehingga derajat yang diberikan sangat 

tinggi yaitu 5.    

- Keahlian manajerial. Memimpin karyawan (bawahannya) menjadi tugas yang harus 

dilakukan oleh wakil direktur sehingga ia harus mampu berkomunikasi dengan baik. 

Bagaimana ia dapat memimpin, mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan di perusahaan 

dengan kemampuannya. Ia juga harus bisa berkomunikasi dengan bahasa inggris baik 

secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, derajat yang diberikan sangat tinggi yaitu 5.  

5. Kondisi Kerja 

- Lingkungan kerja. Untuk wakil direktur, yang lebih sering berada di lingkungan kerja 

yang nyaman, ber-AC, maka diberikan derajat yang cukup yaitu 3.  

- Untuk risiko pekerjaan, diberikan derajat yang tinggi yaitu 4, karena ia bertugas sebagai 

wakil direktur dalam memimpin dan mengontrol kinerja karyawan dan jalannya kegiatan 

di perusahaan, sehingga memiliki risiko yang tinggi dalam keberhasilan dan kemajuan 

perusahaan. 

- Untuk beban pekerjaan, diberikan derajat yang sangat tinggi yaitu 5, karena, sebagai 

wakil direktur, ia memiliki beban berat dalam mengarahkan karyawannya agar 

menjalankan kegiatan itu sesuai dengan tujuan dan rencana perusahaan.  Ia harus membuat 

semua karyawannya itu bekerja dengan 1 tujuan yang sama sehingga hasilnya untuk 

perusahaan juga lebih maksimal. 

Alasan penentuan derajat pada level 2 ( manajer Produksi, Keuangan, Pemasaran, 

SDM, Pembelian dan Gudang Bahan ) 

1. Syarat Fisik 

- Motorik ( gerakan tubuh ), untuk manajer produksi, SDM dan pembelian diberi derajat 3 

karena mereka cukup banyak bergerak, kadang duduk di ruangan namun kadang harus 

berdiri dan berjalan misalnya manajer produksi harus mengamati karyawannya saat 

melakukan proses produksi, manajer pembelian saat bertemu supplier. Untuk manajer 

keuangan, diberikan derajat 1, karena ia tidak banyak bergerak,  lebih lama duduk di depan 

komputer. Untuk manajer pemasaran dan gudang bahan diberi derajat tinggi yaitu 4, 
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karena mereka lebih banyak bergerak, manajer pemasaran juga harus keluar perusahaan 

saat melakukan promosi, begitupun manajer gudang bahan yang juga harus mengontrol 

bagian gudang di perusahaan.  

- Kesehatan jasmani. Pada level 2 ini, kesehatan jasmani yang dibutuhkan harus cukup 

atau bahkan tinggi, karena mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing 

yang membutuhkan fisik yang kuat dan sehat, untuk manajer produksi, pemasaran, SDM, 

pembelian dan gudang bahan diberikan derajat 4 sedangkan untuk keuangan diberikan 

derajat 3.  

- Penampilan. Pada level ini, penampilan cukup diperhatikan karena mereka merupakan 

orang-orang yang memiliki kedudukan cukup berpengaruh di perusahaan. Untuk manajer 

produksi dan keuangan diberikan derajat 3, cukup tinggi karena mereka lebih sering di 

dalam perusahaan. Sedangkan untuk manajer SDM, pemasaran, pembelian dan gudang 

bahan diberikan derajat 4 karena kadang mereka harus keluar perusahaan. 

2. Syarat Mental 

- Tingkat ketelitian yang tinggi. Derajat yang diberikan yaitu 3, untuk manajer produksi, 

SDM dan gudang bahan, karena mereka harus memiliki tingkat ketelitian yang cukup baik 

dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk manajer pemasaran dan pembelian, memiliki 

derajat yang lebih tinggi yaitu 4 karena mereka harus berhubungan dengan orang lain di 

luar perusahaan untuk menjalin kerja sama, misalnya pada manajer pembelian, ia harus 

teliti dalam mencari supplier agar bahan bakunya berkualitas dan tepat waktu. Sedangkan 

untuk manajer keuangan memilliki tingkat ketelitian sangat tinggi yaitu 5, karena berkaitan 

dengan keuangan dan transaksi di perusahaan. 

- Berjiwa pemimpin. Untuk manajer produksi, SDM, Gudang bahan diberikan derajat 4 

karena mereka memiliki cukup banyak karyawan sehingga harus mampu memimpin 

mereka dengan baik. Untuk manajer pemasaran, keuangan dan pembelian, mereka diberi 

derajat 3 yang berarti cukup penting, meskipun pada manajer pemasaran dan keuangan 

tidak memiliki bawahan, namun mereka tetap harus memiliki jiwa pemimpin karena 

mereka adalah manajer. 

- Disiplin dan jujur. Pada level ini untuk faktor kedisiplinan dan kejujuran diberikan 

derajat yang tinggi karena penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga 

semua manajer diberikan derajat 4. 

3. Tanggung jawab 

- Tanggung jawab terhadap fisik. Untuk manajer produksi diberikan derajat 4 karena 

memiliki tanggung jawab yang tinggi dan penting dalam hal alat-alat produksi, seperti 

mesin-mesin, dll. Untuk manajer pemasaran, pembelian dan gudang bahan memiliki 

tanggung jawab yang cukup penting dan tinggi pada material atau alat-alat seperti 

komputer, dll sehingga diberikan derajat 3. Sedangkan untuk manajer SDM dan keuangan 

diberikan derajat 2 karena mereka hanya bertanggung jawab pada komputer atau alat di 

perusahaan. 
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- Tanggung jawab terhadap orang lain (pengawasan). Untuk manajer pemasaran dan 

keuangan yang tidak memiliki bawahan langsung maka diberikan derajat 3 yaitu cukup 

penting, karena ia juga memiliki tanggung jawab tidak langsung untuk koordinasi dengan 

departemen lain. Sedangkan untuk manajer produksi dan SDM memiliki tingkat 

pengawasan dan tanggung jawab yang sangat tinggi dan penting, kalau SDM berhubungan 

dengan orang-orang per bagian departemen dan bawahannya, sedangkan untuk manajer 

produksi, harus mengawasi karyawan-karyawan bagian produksi. Untuk manajer 

pembelian dan gudang bahan diberikan derajat 4, tanggung jawab yang tinggi dan penting 

untuk bawahan mereka secara langsung.  

- Tanggung jawab terhadap keuangan. Untuk manajer gudang bahan diberikan derajat 

paling rendah 1, karena tidak bertanggung jawab dengan keuangan, sedangkan untuk 

manajer produksi dan pembelian, diberikan derajat 2 tidak terlalu berkaitan langsung 

dengan keuangan namun mereka harus menghitung biaya-biaya produksi dan biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Untuk manajer pemasaran dan SDM diberikan 

derajat 3 cukup penting dan terutama untuk manajer keuangan diberikan derajat 5 karena 

sangat penting dan bertanggung jawab dalam hal keuangan. 

4. Keahlian 

- Keahlian teknis. Untuk manajer produksi diberikan derajat 4 karena ia berhubungan 

dengan alat-alat produksi untuk menjalankan kegiatan produksi perusahaan, setidaknya ia 

harus memiliki keahlian secara teknis. Untuk manajer keuangan diberikan derajat 3, yaitu 

cukup penting, karena ia harus membuat laporan keuangan yang baik dan harus 

dipertanggung jawabkan pada atasan. Sedangkan untuk manajer pemasaran, SDM, 

pembelian dan gudang bahan diberikan derajat 2, di mana mereka setidaknya dapat 

menguasai hal-hal teknis seperti presentasi, mengoperasikan Ms. office, dll. 

- Keahlian konseptual. Untuk manajer produksi dan pembelian diberikan derajat 5 paling 

tinggi, karena mereka harus memiliki pengetahuan, analisa yang baik sebelum mengambil 

keputusan, terutama berkaitan dengan jalannya kegiatan produksi, dan hal ini sangat 

berpengaruh pada perusahaan. Untuk manajer produksi juga dibutuhkan kemampuan 

mendesain atau menggambar desain hasil produknya. Untuk manajer pemasaran, SDM dan 

gudang bahan memiliki derajat tinggi yaitu 4 karena mereka harus memiliki kemampuan 

yang baik dalam hal pertimbangan, pengetahuan. Sedangkan untuk manajer keuangan 

diberikan derajat 3 yaitu cukup penting dalam membuat analisa keuangan yang tepat dan 

sesuai dengan perusahaan. 

- Keahlian manajerial. Untuk manajer produksi dan SDM diberikan derajat paling tinggi 

yaitu 5 karena mereka harus memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan 

menjalin hubungan dengan bawahan maupun departemen lain seperti memberikan 

pelatihan dan motivasi. Untuk manajer pemasaran, pembelian, gudang bahan diberi derajat 

kepentingan tinggi yaitu 4, karena mereka juga harus berhubungan dengan bawahan 

bahkan dengan orang lain seperti supplier dan pelanggan. Lalu untuk manajer keuangan 
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diberi derajat 3 yaitu cukup penting dalam memiliki komunikasi yang baik dan 

berhubungan dengan departemen lain.  

5. Kondisi Kerja 

- Lingkungan kerja. Untuk manajer produksi keuangan dan SDM, yang lebih sering berada 

di lingkungan kerja yang nyaman, ber-AC, maka diberikan derajat yang cukup baik yaitu 

3. Sedangkan untuk  manajer pemasaran, pembelian dan gudang bahan yang juga kadang 

harus keluar perusahaan atau mengontrol gudang maka diberikan derajat 2. 

- Untuk risiko pekerjaan, diberikan derajat yang tinggi yaitu 4, untuk manajer produksi, 

pemasaran, pembelian dan gudang bahan, karena pekerjaan mereka saling mempengaruhi 

erat satu sama lain agar kegiatan produksi berjalan dengan baik, sehingga risiko pekerjaan 

mereka tinggi, dan jika salah 1 tidak berjalan baik maka akan menghambat kegiatan 

produksi perusahaan. Untuk manajer SDM dan keuangan diberikan derajat 3 yang berarti 

cukup tinggi untuk risiko pekerjaan yang mereka lakukan. 

- Untuk beban pekerjaan, diberikan derajat yang tinggi yaitu 4, karena pada level ini, 

beban sebagai manajer termasuk tinggi, mereka harus mampu melakukan tugas-tugasnya 

sekaligus memimpin dan mengontrol bawahan mereka agar dapat bekerja dengan baik, 

sehingga setia departemen akan saling berkoordinasi dengan baik. 

Alasan penentuan derajat pada level 3  ( Supervisor Quality Control dan Kepala 

bagian Perawatan Mesin) 

1. Syarat Fisik 

- Motorik ( gerakan tubuh ), dipilih derajat 4 karena pada level ini, mereka memiliki 

gerakan tubuh yang cukup banyak, mulai dari duduk, berdiri dan berjalan saat mengontrol 

karyawan melakukan proses produksi atau perawatan mesin,ikut dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan produksi dan berkaitan dengan mesin. 

- Kesehatan jasmani. Mereka harus memiliki kesehatan yang baik dan cukup tinggi agar 

kegiatan produksi berjalan dengan baik, maka untuk supervisor quality control diberikan 

derajat yang tinggi / penting yaitu 4 dan kepala bagian perawatan mesin diberikan derajat 

cukup penting yaitu 3.  

- Penampilan. Untuk seorang supervisor quality control setidaknya memiliki penampilan 

yang baik, sehingga diberi derajat cukup penting yaitu 3, sedangkan untuk kepala bagian 

perawatan mesin, diberi derajat 2, karena melihat penampilan tidak terlalu diperhatikan, 

namun tetap rapi dan sopan.  

2. Syarat Mental 

- Tingkat ketelitian yang tinggi. Derajat yang diberikan yaitu 3, untuk supervisor quality 

control harus memiliki tingkat ketelitian yang baik, karena cukup penting dan berpengaruh 

saat membuat rencana produksi dan saat prosesnya. Untuk kepala bagian perawatan mesin 

diberikan derajat 4, yaitu penting karena tingkat ketelitian yang dibutuhkan memang 
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tinggi, apalagi saat memeriksa mesin-mesin produksi agar siap digunakan saat proses 

produksi dan tidak mengalami kerusakan.  

- Berjiwa pemimpin. Pada level 3 ini, mereka berdua memiliki bawahan masing-masing 

sehingga mereka harus memiliki jiwa pemimpin yang baik dalam mengontrol 

karyawannya. Oleh karena itu, derajat yang diberikan adalah 4 karena faktor ini penting 

dimiliki oleh mereka.  

- Disiplin dan jujur. Derajat yang diberikan yaitu 4 untuk supervisor dan 3 untuk kepala 

bagian perawatan mesin. Mereka harus memiliki sikap disiplin dan jujur dalam melakukan 

pekerjaannya, terutama pada supervisor quality control, karena memiliki 3 bawahan yang 

masing-masing terdiri dari beberapa karyawan, ia harus mencontohkan sikap disiplin dan 

jujur kepada mereka. 

3. Tanggung jawab 

- Tanggung jawab terhadap fisik. Pada level ini, mereka harus bertanggung jawab terhadap 

fisik, seperti alat-alat produksi, mesin-mesin, alat keselamatan, komputer, dll, maka faktor 

tanggung jawabnya pada fisik itu penting dan tinggi sehingga diberikan derajat yaitu 4. 

- Tanggung jawab terhadap orang lain (pengawasan).Dalam hal ini, supervisor quality 

control yang memiliki bawahan yaitu sekitar 22 orang karyawan, tentu ia memiliki 

tanggung jawab yang sangat besar dan tinggi terhadap orang lain, sehingga derajat yang 

diberikan yaitu 5. Sedangkan untuk kepala bagian perawatan mesin yang memiliki 

bawahan 5 orang karyawan, juga memiliki tanggung jawab yang besar dan tinggi sehingga 

diberikan derajat yaitu 4. 

- Tanggung jawab terhadap keuangan. Pada level ini, mereka tidak terlalu berkaitan 

dengan keuangan, sehingga derajat yang diberikan adalah 1. 

 4. Keahlian 

- Keahlian teknis. Untuk perusahaan manufaktur seperti PT CSLV, yang berfokus pada 

alat yaitu mesin produksi, pada level 3 ini, terutama supervisor quality control dan kepala 

bagian perawatan mesin harus memiliki keahlian dalam hal penggunaan alat-alat produksi, 

mesin-mesin produksi dan alat keselamatan dalam menjalankan proses produksi, tahu 

bagian-bagian yang harus benar-benar dirawat dll. Oleh karena itu, pada faktor ini yang 

penting dan membutuhkan keahlian yang tinggi, derajat yang diberikan adalah 4. 

- Keahlian konseptual. Pada level 3 ini, keahlian konseptual diberikan derajat 3 yaitu 

cukup penting dan cukup baik, dalam arti bahwa mereka harus memiliki pengetahuan yang 

cukup dalam hal alat-alat produksi, mesin-mesin produksi, bagaimana cara merawat dan 

memperbaiki serta pengetahuan dalam menjalankan proses produksi yang efektif dan 

efisien. Mereka juga setidaknya memiliki analisa yang baik, apalagi saat mengambil 

keputusan misalnya menghentikan proses produksi karena mesinnya ternyata rusak.   
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- Keahlian manajerial. Memimpin karyawan (bawahannya) menjadi tugas yang harus 

dilakukan pada level 3 ini sehingga ia harus mampu berkomunikasi dengan baik dan 

memberikan motivasi, serta mengontrol mereka dengan baik. Mereka harus dapat 

mengkoordinasi karyawan-karyawan dengan baik. Oleh karena itu, derajat yang diberikan 

tinggi karena penting, yaitu 4. 

5. Kondisi Kerja 

- Lingkungan kerja. Mereka bekerja di bagian pabrik, yang tidak ber AC hanya 

menggunakan kipas angin, maka diberikan derajat yang rendah yaitu 1.  

- Untuk risiko pekerjaan, diberikan derajat yang tinggi yaitu 3, karena pada level ini, juga 

memiliki risiko yang cukup berpengaruh, terutama dalam proses produksinya, apalagi PT 

CSLV adalah perusahaan manufatur yang berfokus pada bagian produksi, sehingga 

dibutuhkan koordinasi yang baik, agar dapat menghindari risiko yang buruk bagi 

perusahaan.  

- Untuk beban pekerjaan, diberikan derajat yang tinggi yaitu 4, karena, pada level 3 ini, 

masih memiliki bawahan di mana mereka harus dapat menjalankan kegiatan / proses 

produksi yang sesuai dengan instruksi dan arahan. Makan, mereka harus mampu 

membimbing bawahan mereka agar bekerja dengan arah dan tujuan yang sama. 
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Kompensasi langsung baik finansial dan non finansial yang diberikan PT CSLV 

kepada karyawan selain gaji pokok yaitu : 

a. Bonus Tahunan       

dalam hal ini jika seseorang tidak mengambil cuti (maksimal 12  kali selama satu tahun), 

dapat diganti dengan uan. Misalnya, dalam 1 tahun, ia hanya mengambil cuti 3 kali, maka 

sisanya yaitu 9 kalinya diganti dalam bentuk uang yaitu bonus tahunan.  

b. THR,  

c. Uang makan per hari untuk staf maupun karyawan.  

d. Asuransi dan BPJS 

e. Biaya tranportasi seperti bensin jika harus pergi ke luar perusahaan yang berhubungan 

dengan aktivitas perusahaan,  misalnya saat harus pergi ke perusahaan lain untuk 

menawarkan produk 

f. Jika ada tugas di luar kota, dapat uang makan, transportasi juga disediakan dan  

penginapan di sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


