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PERTANYAAN INTERVIEW PRA SURVEY UNTUK  

PIMPINAN CV LIMA BELAS  

 

1. Bagaimana proses, prosedur atau cara pemberian Gaji Pokok di CV LIMA 

BELAS Semarang ? 
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HASIL INTERVIEW PRA SURVEY UNTUK 

PIMPINAN CV LIMA BELAS 

 

 

Senin, 10 Oktober 2016 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pimpinan CV 

LIMA BELAS pada hari Senin, 26 September 2016 pukul 11.30, diperoleh hasil 

wawancara sebagai berikut :  

 

Menurut Pak Heri selaku Pimpinan dari CV LIMA BELAS, dasar yang 

digunakan untuk menentukan gaji pokok karyawanya adalah melihat dari keahlian 

atau keterampilan serta berdasarkan pada pengalaman kerja dari para 

karyawannya dalam bekerja, dan bukan melihat dari lamanya bekerja (senioritas). 

Memang karyawan yang memiliki senioritas juga terpikirkan, akan tetapi lebih 

diutamakan dari sisi keterampilan dan juga pengalaman kerja yang dimiliki oleh 

setiap karyawan. Dalam menentukan besarnya gaji pokok untuk karyawanya, Pak 

Heri menentukan besarnya gaji pokok berdasarkan kesepakatan tawar-menawar 

dari sejak awal ketika karyawan direkrut. Sehingga dasar penentuan besarnya gaji 

pokok ditentukan oleh kesepakatan bersama yang dilakukan antara pimpinan CV 

LIMA BELAS dan karyawan langsung.  

Untuk prosedur atau cara pemberian gaji pokok, dilakukan dari pimpinan 

langsung, dengan cara dimasukan ke amplop lalu diberikan ke bagian administrasi 

baru kemudian bagian administrasi yang akan membagikan kepada masing-

masing karyawan sesuai dengan amplop yang sudah bertuliskan nama masing-

masing karyawan tersebut. Dan menurut Pak Heri, intinya yang tau gajinya para 

karyawan itu adalah Pak Heri dan mereka langsung (para karyawan). Pada proses 

prosedur atau cara pemberian gaji pokok pada karyawan, Pak Heri tidak 

mengalami kendala, karena dari awal masuk sudah ada kesepakatan tawar-

menawar diberi gaji berapa. 
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KESIMPULAN HASIL INTERVIEW : 

 

Kesimpulan dari hasil wawancara/interview yang saya lakukan dengan 

Pak Heri selaku pimpinan sekaligus pemilik dari CV LIMA BELAS yaitu bahwa 

menurut Pak Heri, dasar yang digunakan untuk menentukan gaji pokok karyawan 

adalah melihat dari keahlian atau keterampilan serta berdasarkan pada 

pengalaman kerja dari para karyawannya dalam bekerja, dan bukan melihat dari 

lamanya bekerja atau senioritas. Dan dalam menentukan besarnya gaji pokok 

untuk para karyawannya, Pak Heri melakukannya berdasarkan kesepakatan tawar-

menawar atau negosiasi dengan para karyawannya dari sejak awal ketika 

karyawan direkrut. Sehingga dasar penentuan besarnya gaji pokok ditentukan oleh 

kesepakatan bersama yang dilakukan antara pimpinan CV LIMA BELAS dan 

karyawan langsung. Sedangkan untuk prosedur atau cara pemberian gaji pokok, 

dilakukan dari pimpinan langsung dengan cara dimasukan kedalam amplop 

tertutup lalu diberikan kebagian administrasi baru kemudian bagian administrasi 

yang akan membagikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan amplop 

yang sudah bertuliskan nama masing-masing karyawan tersebut. Dan menurut Pak 

Heri, intinya yang tau gajinya para karyawan itu adalah pak heri dan mereka 

langsung (para karyawan).        

 

 

 

 

 

 

Semarang, 10 Oktober 2016  

 

 

 

……………………………….. 
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PERTANYAAN KUESIONER PRA SURVEY UNTUK 

KARYAWAN CV LIMA BELAS 

 

1. Apakah Anda tahu dasar penentuan gaji pokok di CV LIMA BELAS untuk 

karyawan ?  

a. Tahu, 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Tidak Tahu, 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Apakah anda merasa bahwa pemberian gaji pokok melalui amplop tertutup 

sudah adil ? 

a. Adil, 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Tidak Adil, 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Menurut Anda, apakah gaji pokok yang diberikan sudah sesuai dengan beban 

kerja dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lakukan ? 

a. Sudah, 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Belum, 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Apakah Anda sudah puas dengan gaji pokok yang anda terima ?  

a. Sudah,  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



e 

 

b. Belum, 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

5. Apakah Anda pernah membandingkan gaji pokok yang anda terima dengan 

karyawan lain?  

a. Pernah,  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Tidak Pernah, 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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HASIL KUESIONER PRA SURVEY UNTUK  

KARYAWAN CV LIMA BELAS 

 

RESPONDEN 1 

1. Tidak Tahu, karena besarnya pemberian gaji pokok yang diberikan 

ditentukan saat wawancara masuk kerja berdasarkan kesepakatan saja. 

2. Tidak Adil, karena masing-masing dari kita tidak bisa tau dapat gaji 

berapa saja 

3. Sudah, karena besarnya sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan saya 

4. Sudah, karena sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

5. Pernah, karena hanya ingin tau saja apakah gaji pokok yang saya terima 

sama dengan karyawan yang lain atau berbeda. 

 

RESPONDEN 2 

1. Tidak Tahu, karena tidak dijelaskan, dan hanya berdasarkan perjanjian 

awal masuk 

2. Tidak Adil, karena menurut saya terlihat seperti terlalu di rahasiakan kalau 

pakai amplop seperti itu 

3. Sudah, karena telah sesuai dengan kesepakatan pertama kali diterima kerja 

dan dengan tugas yang saya kerjakan saya mendapatkan besaran gaji yang 

sesuai. 

4. Sudah, karena bisa mencukupi kebutuhan 

5. Pernah, karena teman yang lain juga pernah tanya gaji dengan saya 

 

RESPONDEN 3 

1. Tidak tahu, tidak dikasih tau 

2. Tidak Adil, karena dalam hal pemberian memakai amplop yang membuat 

tidak tau gaji yang lain 

3. Sudah, karena sudah sesuai tanggung jawab saya 

4. Sudah, saya bisa mencukupi kebutuhan saya 
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5. Pernah, karena saya juga ingin tahu gaji yang diterima oleh rekan kerja 

saya yang lain 

 

RESPONDEN 4 

1. Tidak tahu, belum ada penjelasan tentang besarnya gaji pokok yang 

diberikan.  

2. Tidak Adil, karena kalo pakai amplop masing-masing karyawan tidak tahu  

3. Sudah, karena sudah sesuai dengan beban kerja yang saya laksanakan   

4. Sudah, karena sudah sesuai dengan UMR 

5. Pernah, karena saya penasaran dan ingin tahu gaji yang lainya. 
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WAWANCARA PENENTUAN FAKTOR KOMPENSASI UNTUK 

PIMPINAN CV LIMA BELAS  

SEMARANG 

 

Nama  Lengkap  : 

Tanggal Wawancara : 

 

Pertanyaan :  

Untuk menentukan kompensasi (gaji pokok), aspek-aspek penting apa sajakah 

yang dibutuhkan oleh perusahaan ?. kemudian, berapakah besarnya persentase 

yang diberikan pada masing-masing aspek penting yang dibutuhkan oleh 

perusahaan tersebut ? 
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HASIL WAWANCARA PENENTUAN FAKTOR KOMPENSASI 

UNTUK PIMPINAN CV LIMA BELAS SEMARANG 

 

Nama  Lengkap  : Heri Sumarjan 

Tanggal Wawancara : Rabu, 16 November 2016 

 

Jawaban : 

Aspek-aspek penting yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menentukan 

kompensasi (gaji pokok) adalah aspek pengalaman, pendidikan, tanggung jawab, 

dan keterampilan. Dalam perushaan CV LIMA BELAS ini penetuan besarnya 

persentase pada aspek-aspek tersebut yang paling besar/tinggi adalah pada aspek 

pengalaman yaitu sebesar (35%), kemudian keterampilan sebesar (30%) , lalu 

pada aspek tanggung jawab sebesar (25%) dan pada aspek pendidikan sebesar 

(10%). Pada CV LIMA BELAS ini memang aspek yang paling diutamakan adalah 

aspek pengalaman, karena di CV LIMA BELAS ini kan perusahaan manufaktur 

ya, yang bergerak dalam bidang percetakan, jadi untuk aspek yang diutamakan 

atau yang paling penting bagi saya ya pengalaman kerja mereka (para karyawan), 

kalau mereka gak ada pengalaman ya susah, karena memang pekerjaan utama di 

perusahaan ini mengenai menjalankan mesin-mesin dan bagian produksi 

semuanya basisnya menggunakan mesin. Jadi, para karyawan yang direkrut 

khususnya bagian produksi harus memiliki pengalaman di bidang percetakan dan 

tau tentang mesin-mesin dipercetakan, keterampilan juga merupakan aspek 

penting yang ke dua, karena kalau mereka tidak punya keterampilan ya sama saja, 

jadi selain pengalaman, mereka juga harus punya keterampilan yang bagus, selain 

keterampilan, mereka juga harus punya tanggung jawab yang baik pada pekerjaan 

mereka, untuk aspek pendidikan saya tidak begitu memprioritaskan, karena pasti 

ya merekrutnya mereka-mereka yang lulusan SMK atau D3, pokoknya yang tau 

dan bisa jalankan tentang mesin cetak dan mengerti komputer gitulah. 
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KUESIONER ANALISIS JABATAN PADA  

CV LIMA BELAS SEMARANG 

 

Nama Jabatan : ……………………..     Tanggal : ….… , ………..…........... 2016 

Nama Lengkap : ....................................................................................................... 

Lama Bekerja : ..................... Tahun 

Hari Kerja : ..................... Sampai ................... 

Jam Kerja : ..................... WIB  Sampai .................. WIB 

 

1. Berikan penjelasan secara singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

a) …………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………….. 

e) …………………………………………………………………….. 

2. Sebutkan apa saja tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan 

Anda ! 

Tugas dalam pekerjaan : 

a) ……………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………… 

Tanggung Jawab dalam pekerjaan : 

a) ……………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………… 
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3. Untuk bisa melakukan pekerjaan ini, membutuhkan tingkat pendidikan formal 

minimal lulusan ? (Berikan tanda centang (√) dibawah ini) 

SMA/SMK sederajat 

D3  

S1 

4. Apakah dibutuhkan pengalaman kerja dibidang yang sama sebelumnya, untuk 

bisa melakukan pekerjaan ini ? (Berikan tanda centang (√) pada pilihan 

dibawah ini)  

Tidak dibutuhkan pengalaman kerja  

Tidak dibutuhkan pengalaman kerja, asalkan magang …… Bulan 

Dibutuhkan pengalaman kerja, minimal …… Tahun  

5. Apakah dalam melakukan pekerjaan ini diperlukan pelatihan ? 

Ya          Tidak  

Jika ya, pelatihan apa yang dilakukan ? 

Teknis. Contoh : ………………………………………………….. 

Non – Teknis, Contoh : …………………………………………… 

6. Keterampilan - keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan 

pekerjaan seperti ini ? berikan dalam bentuk persentase dan juga contoh dari 

keterampilan tersebut ! 

Keterampilan Teknis ……….. (%) 

         Contoh : …………………………………………………………… 

Keterampilan Konseptual …………… (%) 

         Contoh : …………………………………………………………… 

Keterampilan Manajerial ………….. (%) 

         Contoh : …………………………………………………………… 

7. Bagaimana kondisi lingkungan kerja yang ada dalam pekerjaan yang anda 

jabat ?  

………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….  
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8. Apakah pekerjaan yang anda jabat saat ini memiliki bawahan ? (Beri tanda 

centang (√) pada pilihan dibawah ini)   

Ya    Tidak 

Jika ya, berapa banyak bawahan yang anda miliki : ……… Orang 

9. Wewenang apa saja yang anda miliki dalam pekerjaan yang anda jabat saat ini 

?, tuliskan wewenang yang anda miliki pada isian dibawah ini !  

a) ……………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………… 

10. Pekerjaan apa saja yang terkait dengan pekerjaan anda, atau pekerjaan apa saja 

yang menjadi tanggung jawab anda dan siapa penanggung jawab dari 

pekerjaan anda (siapa atasan dan bawahan dalam pekerjaan) ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. Untuk bisa melakukan pekerjaan ini, peralatan apa saja yang dibutuhkan ?  

Nama Alat / Mesin / Bahan 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
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12. Apakah diperlukan tuntutan fisik dalam melakukan pekerjaan Anda ? (Ruky, 

2002:87) Tuntutan fisik adalah aspek pekerjaan yang menuntut gerakan-

gerakan tubuh seperti mengangkat, berjalan, menjangkau dan gerakan tubuh 

lainya.) 

 YA  TIDAK 

Jika Ya, tuntutan fisik seperti apa yang anda lakukan pada pekerjaan anda, 

tuliskan bentuk tuntutan fisik dalam pekerjaan anda dibawah ini : 

a. …………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………… 

13. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan pekerjaan Anda ? (Ruky 

2002:86) Tuntutan mental adalah segala kegiatan dari pekerjaan yang 

menuntut penggunaan kemampuan intelektual (berpikir dan menggunakan 

daya nalar).) 

YA TIDAK 

Jika Ya, tuntutan mental seperti apa yang anda lakukan pada pekerjaan anda, 

tuliskan bentuk tuntutan fisik dalam pekerjaan anda dibawah ini :  

a. …………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………… 

14. Apakah dalam melakukan pekerjaan ini diperlukan suatu koordinasi dengan 

pekerjaan lain ? jika diperlukan, maka sebutkan pekerjaan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

☺Terimakasih atas kesediaan waktu anda dalam mengisi kuesioner ini☺ 
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HASIL KUESIONER ANALISIS JABATAN PADA  

CV LIMA BELAS SEMARANG 

 

Nama Jabatan   : Bagian Produksi      Tanggal  : 21 November 2016 

Nama Lengkap : Warso Budi Utomo  

Lama Bekerja   : 6 Tahun 

Hari Kerja : Senin – Sabtu  

Jam Kerja :  08.00 WIB  Sampai 16.00 WIB 

 

1. Fungsi dari pekerjaan yaitu :  

a. Melakukan perencanaan jadwal kerja produksi. 

b. Melakukan penataan proses produksi, seperti menentukan apa dulu 

yang harus ddiselesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya 

secara efisien dan efektif, dan siapa yang akan mengerjakan bagian 

tugas tersebut. 

c. Memimpin proses produksi setiap harinya. 

d. Melakukan pengendalian atau mengontrol seluruh kegiatan proses 

produksi. 

2. Tugas dalam pekerjaan : 

a) Membuat jadwal dan rencana kegiatan produksi. 

b) Mengatur dan mengendalikan kegiatan operasional pada proses 

produksi. 

c) Mengawasi tahapan dalam proses produksi dan memastikan 

kualitas hasil produksi (cetak). 

d) Mengatasi dan mencari solusi jika terjadi masalah pada hasil 

produksi maupun pada saat proses produksi.  

Tanggung jawab dalam pekerjaan : 

a) Bertanggung jawab atas hasil produksi. 

b) Bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan dalam kegiatan 

produksi. 

3. S1 Jurusan Teknik Mesin. 
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4. Dibutuhkan pengalaman kerja, minimal 3 tahun. 

5. Diperlukan pelatihan dalam pekerjaan, pelatihan yang dilakukan adalah 

pelatihan teknis yaitu seperti pelatihan mengoperasikan mesin dan 

pelatihan mendesain.  

6. Keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan ini yaitu : 

- Keterampilan Teknis sebesar (40%) seperti menguasai peralatan 

produksi (mesin-mesin percetakan) dan mampu mendesain. 

- Keterampilan Konseptual sebesar (35%) seperti mampu 

merencanakan jadwal kegiatan produksi, dan mampu mengatur 

jalannya proses produksi dan mampu mengatasi dan mencari solusi 

apabalila terjadi masalah pada hasil produksi. 

- Keterampilan Manajerial sebesar (25%) seperti dapat bekerja sama, 

dapat memimpin dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, 

bertanggung jawab dan teliti. 

7. Kondisi lingkungan kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja didalam 

lingkungan kerja yang kurang nyaman dengan menggunakan perangkat 

kerja berupa mesin-mesin percetakan yang memiliki tingkat resiko 

kecelakaan kerja yang tinggi. 

8. Ya, memiliki bawahan dalam pekerjaan yang saya jabat saat ini, yaitu 

sebanyak 10 orang. 

9. Wewenang dalam pekerjaan yaitu : 

a) Membuat jadwal rencana kegiatan produksi. 

b) Mengambil keputusan mengenai pekerjaan mana dulu yang harus 

dikerjakan. 

c) Memberikan instruksi dan pengarahan dalam melaksanakan 

rencana kegiatan produksi. 

d) Melakukan pengendalian atau pengawasan dalam proses produksi. 

10. Pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan ini atau pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab dan penanggung jawab dari pekerjaan ini yaitu pekerjaan-

pekerjaan dalam proses produksi seperti, pekerjaan dalam mesin potong, 
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mesin cetak, dan bagian finishing, sedangkan penanggung jawab dari 

pekerjaan ini adalah pimpinan langsung. 

11. Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu :  

NO. Nama Alat / Mesin / Bahan 

1.  Komputer 

2.  Mesin Potong 

3.  Mesin Cetak 

4.  Mesin Binding 

12. Diperlukan tuntutan fisik dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Mengangkat, mengoperasikan mesin, mengetik, mendesain. 

b) Berjalan, duduk, dan berdiri. 

13. Diperlukan tuntutan mental dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Membuat keputusan mengenai pertimbangan dalam melakukan 

produksi cetak mana dulu yang harus dikerjakan agar tepat waktu 

b) Mengambil keputusan jika ada kesalahan produksi. 

c) Memerlukan kesabaran yang tinggi untuk mengendalikan dan 

mengawasi 10 orang bawahan, dan kesabaran dibutuhkan jika ada 

kesalahan produksi dan harus memikirkan cara mengatasi 

kesalahan produksi. 

14. Diperlukan suatu koordinasi dalam pekerjaan ini yaitu pada bagian 

pemasaran dan bagian pembelian. Pada bagian pemasaran dilakukan 

koordinasi mengenai desain sesuai permintaan pesanan pelanggan, 

sedangkan pada bagian pembelian dilakukan koordinasi mengenai masalah 

persediaan bahan baku untuk produksi percetakan. 
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Nama Jabatan   : Bagian Administrasi      Tanggal  : 21 November 2016 

Nama Lengkap : Jumaidah  

Lama Bekerja   : 6 Tahun 

Hari Kerja : Senin – Sabtu  

Jam Kerja :  08.00 WIB  Sampai 16.00 WIB 

 

1. Fungsi dari pekerjaan yaitu melakukan kegiatan perencanaan administrasi 

perusahaan, mengurusi urusan keluar-masuknya keuangan perusahaan dan 

melakukan pengendalian terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan 

di perusahaan. 

2. Tugas dalam pekerjaan : 

a) Melakukan kegiatan transaksi yang terjadi diperusahaan. 

b) Mengatur pengeluaran perusahaan. 

c) Mengurusi faktur penjualan. 

d) Membuat nota pengiriman dan menerima nota / surat yang masuk 

ke perusahaan. 

e) Membuat laporan transaksi dari keuangan perusahaan 

Tanggung jawab dalam pekerjaan : 

a) Bertanggung jawab atas kegiatan transaksi yang terjadi  

diperusahaan. 

b) Bertanggung jawab atas pengeluaran perusahaan. 

c) Bertanggung jawab atas laporan transaksi dan laporan keuangan 

perusahaan.  

3. Tingkat pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah D3 

4. Dibutuhkan pengalaman kerja, minimal 2 tahun. 

5. Diperlukan pelatihan dalam pekerjaan, pelatihan yang dilakukan adalah 

pelatihan teknis yaitu seperti pelatihan mengoperasikan Ms.Excel untuk 

membuat laporan keuangan perusahaan. 
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6. Keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan ini yaitu : 

- Keterampilan Teknis sebesar (25%) seperti menguasai Ms.Word 

dan Ms. Excel untuk membuat laporan keuangan. 

- Keterampilan Konseptual sebesar (35%) keahlian tentang 

perencanaan pengeluaran dan pengetahuan mengenai hal-hal yang 

mencakup akuntansi. 

- Keterampilan Manajerial sebesar (40%) seperti teliti, jujur, 

berkomunikasi dengan baik. 

7. Kondisi lingkungan kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja didalam 

lingkungan kerja yang masih nyaman tetapi terkadang ada gangguan 

ringan seperti suara bising, dan mungkin bisa saja terjadi luka kecil atau 

lecet akibat peralatan kerja yang tidak begitu berbahaya. 

8. Tidak memiliki bawahan dalam bekerja. 

9. Wewenang dalam pekerjaan yaitu : 

a) Membuat keputusan  mengenai pengeluaran perusahaan. 

b) Mengurusi keuangan didalam perusahaan. 

c) Menangani pembayaran-pembayaran untuk keperluan perusahaan. 

d) Mengarahkan sumber dana yang ada diperusahaan untuk urusan 

produksi di perusahaan. 

10. Tidak ada pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan ini, namun penanggung 

jawab dari pekerjaan ini adalah pimpinan langsung. 

11. Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu :  

NO. Nama Alat / Mesin / Bahan 

1. Komputer 

2. Telepon 

3. Buku, Nota, Bolpoin, Straples, dll 

12. Diperlukan tuntutan fisik dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Mengetik, menulis. 

b) Berjalan, duduk, dan berdiri. 

13. Diperlukan tuntutan mental dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Membuat keputusan dalam hal pengeluaran keuangan perusahaan. 
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b) Merencanakan dan mempertimbangkan uang yang masuk untuk 

digunakan. 

14. Diperlukan suatu koordinasi dalam pekerjaan ini yaitu pada bagian 

pemasaran dan bagian pembelian. Pada bagian pemasaran dilakukan 

koordinasi terkait faktur penjualan dan pembayaran dari pelanggan, 

sedangkan pada bagian pembelian dilakukan koordinasi terkait pembelian 

bahan baku produksi kepada supplier. 

 

Nama Jabatan   : Bagian Pemasaran      Tanggal  : 21 November 2016 

Nama Lengkap : Widodo  

Lama Bekerja   : 5 Tahun 

Hari Kerja : Senin – Sabtu  

Jam Kerja :  08.00 WIB  Sampai 16.00 WIB 

 

1. Fungsi dari pekerjaan yaitu melakukan perencanaan kegiatan pemasaran di 

perusahaan, menjalin hubungan komunikasi dengan pelanggan, dan 

mendapatkan order pesanan dari pelanggan, memastikan penjualan 

mencapai target yang ditentukan 

2. Tugas dalam pekerjaan : 

a) Mencari pelanggan baru. 

b) Melakukan penjualan sesuai target. 

c) Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan 

d) Membuat strategi pemasaran yang mampu menyesuaikan kondisi 

saat ini. 

Tanggung jawab dalam pekerjaan : 

a) Bertanggung jawab dalam mencari pelanggan baru untuk 

meningkatkan omset perusahaan. 

b) Bertanggung jawab terhadap target penjualan perusahaan. 

c) Bertanggung jawab terhadap complain dari pelanggan. 

3. Tingkat pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah D3 

4. Dibutuhkan pengalaman kerja, minimal 3 tahun. 
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5. Diperlukan pelatihan dalam pekerjaan ini, pelatihan yang dilakukan adalah 

pelatihan Non - teknis yaitu seperti pelatihan melakukan komunikasi 

dengan pelanggan untuk promosi. 

6. Keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan ini yaitu : 

- Keterampilan Teknis sebesar (20%) seperti menggunakan 

komputer dan juga alat kendaraan. 

- Keterampilan Konseptual sebesar (35%) seperti mampu 

merencanakan target penjualan dan mampu mencari pelanggan 

baru. 

- Keterampilan Manajerial sebesar (45%) seperti mampu berbicara 

dan berkomunikasi dengan baik, bisa menjualkan produk, jujur, 

sabar dengan pelanggan. 

7. Kondisi lingkungan kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja didalam 

lingkungan kerja yang kurang nyaman karena ada gangguan ringan seperti 

suara bising dijalan, dan mungkin bisa saja terjadi kecelakaan kerja apabila 

kurang fokus dalam bekerja. 

8. Tidak memiliki bawahan dalam bekerja. 

9. Wewenang dalam pekerjaan yaitu : 

a) Membuat target penjualan. 

b) Membuat strategi pemasaran. 

c) Menjalin serta menjaga komunikasi dengan pelanggan. 

10. Pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan ini yaitu pekerjaan dibagian 

produksi terkait pesanan pelanggan dalam hal desain produk yang 

diinginkan pelangga. Sedangkan penanggung jawab dari pekerjaan ini 

adalah pimpinan langsung. 

11. Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu :  

NO. Nama Alat / Mesin / Bahan 

1. Mobil box 

2. Komputer 

3. Nota, faktur penjualan, bolpoin. 
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12. Diperlukan tuntutan fisik dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Menyetir, mengangkat. 

b) Berjalan, duduk, dan berdiri. 

13. Diperlukan tuntutan mental dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Membuat strategi pemasaran yang sesuai untuk kondisi saat ini. 

b) Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. 

c) Mampu melakukan promosi yang menarik. 

14. Diperlukan suatu koordinasi dalam pekerjaan ini yaitu pekerjaan dibagian 

produksi dan juga administrasi, pada bagian produksi berkoordinasi untuk 

menyampaikan pesananan dan desain yang diinginkan pelanggan 

sedangkan pada administrasi berkoordinasi mengenai faktur penjualan dan 

nota-nota pemesanan dari pelanggan.  

 

Nama Jabatan   : Bagian Pembelian      Tanggal  : 21 November 2016 

Nama Lengkap : Dewi Irawati  

Lama Bekerja   : 3 Tahun 

Hari Kerja : Senin – Sabtu  

Jam Kerja :  08.00 WIB  Sampai 16.00 WIB 

 

1. Fungsi dari pekerjaan yaitu melakukan pengendalian seperti mengawasi 

dan memastikan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dan 

merencanakan pembelian bahan baku. 

2. Tugas dalam pekerjaan : 

a) Melakukan pengontrolan dan mengawasi persediaan bahan baku.. 

b) Melakukan pemesanan pembelian bahan baku pada supplier. 

c) Melakukan koordinasi pada bagian produksi untuk memenuhi 

pengadaan bahan baku. 

d) Membuat laporan pembelian bahan baku. 

Tanggung jawab dalam pekerjaan : 

a) Bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku untuk produksi 

dalam perusahaan. 
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b) Bertanggung jawab atas pesanan barang (bahan baku) yang 

diterima dari supplier. 

c) Bertanggung jawab atas laporan bahan baku. 

3. Tingkat pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah D3 

4. Dibutuhkan pengalaman kerja, minimal 1 tahun. 

5. Tidak diperlukan pelatihan dalam pekerjaan ini.  

6. Keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan ini yaitu : 

- Keterampilan Teknis sebesar (20%) seperti mampu 

mengoperasikan Ms.Word, Ms.Excel untuk membuat laporan 

pembelian bahan baku. 

- Keterampilan Konseptual sebesar (35%) seperti mampu membuat 

perencanaan untuk memutuskan pembelian bahan baku, supaya 

kegiatan produksi berjalan lancar karena tidak kehabisan bahan 

baku. 

- Keterampilan Manajerial sebesar (45%) seperti mampu 

berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, baik pada bagian 

produksi maupun supplier. 

7. Kondisi lingkungan kerja dari pekerjaan ini yaitu bekerja didalam 

lingkungan kerja yang nyaman tanpa menggunakan perangkat kerja yang 

berbahaya dengan kemungkinan yang sangat kecil terjadi kecelakaan 

kerja.  

8. Tidak memiliki bawahan dalam bekerja. 

9. Wewenang dalam pekerjaan yaitu : 

a) Melakukan pelaksanaan pembelian bahan baku. 

b) Menyetujui pemesanan pembelian dengan supplier. 

c) Melakukan pengontrolan bahan baku pada bagian produksi. 

10. Tidak ada pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan ini, maksudnya tidak 

ada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari pekerjaan ini, namun  

yang menjadi penanggung jawab terhadap pekerjaan ini adalah pimpinan 

langsung. 

11. Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu :  
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NO. Nama Alat / Mesin / Bahan 

1. Komputer 

2. Telepon  

12. Diperlukan tuntutan fisik dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Mengetik, menulis. 

b) Berjalan, duduk, dan berdiri. 

13. Diperlukan tuntutan mental dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu seperti : 

a) Membuat rencana pembelian bahan baku. 

b) Membuat jadwal pemesanan kepada supplier. 

14. Diperlukan suatu koordinasi dalam pekerjaan ini yaitu pada bagian 

produksi dan bagian administrasi. Pada bagian produksi dilakukan 

koordinasi terkait pemesanan bahan baku, sedangkan pada bagian 

administrasi dilakukan koordinasi terkait masalah keuangan dalam 

pembelian bahan baku. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y 

 

VALIDASI / KONFIRMASI FAKTOR PENENTU 

KOMPENSASI (COMPENSABLE FACTORS) 

FAKTOR DAN SUB FAKTOR SKOR 
TOTAL 

SKOR 

1. PENGALAMAN KERJA (35%) 

Belum berpengalaman 1 
 

3 

 
Sudah berpengalaman dibidangnya selama 1-3 tahun 2 

Sudah berpengalaman dibidangnya lebih  dari 3 tahun 3 

2. KETERAMPILAN (30%) 

a.   Keterampilan Teknis, Keterampilan Konseptual, Keterampilan 

Manajerial 

Dibutuhkan hanya satu keterampilan (Keterampilan 

Teknis / Konseptual / Manajerial) 
1 

2 

Dibutuhkan lebih dari satu keterampilan 2 

b.   Tuntutan Mental 

Tidak dibutuhkan tuntutan mental 1 

3 

Dibutuhkan tuntutan mental tetapi hanya terkait 

dalam hal yang berkenaan dengan membuat 

pertimbangan saja 

2 

Dibutuhkan tuntutan mental yang terkait dalam hal 

yang berkenaan dengan membuat pertimbangan, 

argumentasi, dan kesabaran 

3 

c.   Tuntutan Fisik 

Tidak dibutuhkan tuntutan fisik 1 

3 

Dibutuhkan tuntutan fisik tetapi tidak termasuk 

mengangkat, dan mengoperasikan mesin 
2 

Dibutuhkan tuntutan fisik termasuk mengangkat, 

dan mengoperasikan mesin 
3 
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FAKTOR DAN SUB FAKTOR SKOR 
TOTAL 

SKOR 

3. TANGGUNG JAWAB (25%) 

a. Fungsi 

Hanya melakukan perencanaan 1 

3 
Hanya melakukan perencanaan dan pengendalian 2 

Melakuakn perencanaan, penataan, kepemimpinan 

dan pengendalian 
3 

b.   Tugas dan Tanggung Jawab 

Tugas 

Hanya menjalankan tugas-tugas yang bersifat rutin 1 
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Tugas yang dikerjakan bersifat rutin tapi masih 

diperlukan aturan dan prosedur kerja 
2 

Tugas yang dikerjakan mulai agak sulit dan 

memerlukan adaptasi atas aturan dan prosedur untuk 

memecahkan masalah yang penerapan prosedurnya 

tidak dijabarkan 

3 

Dalam menjalankan tugas tidak perlu diberi 

petunjuk dan juga pengawasan 
4 

Tanggung Jawab 

Tanggung jawab pekerjaan hanya terkait dengan 

pekerjaan-pekerjaan rutin saja 
1 

Tanggung jawab pekerjaan terkait dengan pekerjaan 

yang mempertimbangkan kegagalan yang lebih 

besar 

2 
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FAKTOR DAN SUB FAKTOR SKOR 
TOTAL 

SKOR 

c.   Wewenang 

Tidak memiliki wewenang 1 

3 

Berwenang untuk memberikan instruksi dan 

pengarahan dalam pekerjaan 
2 

Berwenang untuk membuat rencana kerja, jadwal 

kerja, serta melakukan pengawasan dan pengarahan 

dalam pekerjaan 

3 

d.   Rentang Kendali 

Tidak memiliki bawahan 1 
 

3 

 

Memiliki bawahan 1-5 orang 2 

Memiliki bawahan lebih dari 5 orang 3 

e.   Resiko Kerja 

Pekerjaan berada dalam lingkungan kerja yang 

nyaman tanpa menggunakan perangkat kerja yang 

berbahaya dengan kemungkinan yang sangat kecil 

terjadi kecelakaan kerja 

1 

 

3 

 

pekerjaan berada dalam lingkungan kerja yang 

masih nyaman tetapi terkadang ada gangguan ringan 

seperti suara bising, dan mungkin bisa saja terjadi 

kedapatan luka kecil atau lecet akibat peralatan kerja 

yang tidak begitu berbahaya. 

2 

Pekerjaan berada dalam lingkungan kerja yang tidak 

nyaman dengan menggunakan perangkat kerja yang 

berbahaya dengan kemungkinan besar terjadi 

kecelakaan kerja karena kedekatan dengan mesin 

bergerak 

3 
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FAKTOR DAN SUB FAKTOR SKOR 
TOTAL 

SKOR 

f.   Koordinasi 

Dibutuhkan koordinasi hanya dengan karyawan 

dalam bagian departemen yang sama 
1 

 

3 

 

Dibutuhkan koordinasi dengan karyawan dalam 

bagian departemen yang sama dan diluar bagian 

departemennya guna menghindari kesalahpahaman 

kerja 

2 

Dibutuhkan koordinasi dengan karyawan 

diperusahaan dan orang lain diluar perusahaan  
3 

4. PENDIDIKAN (10%) 

a.   Pendidikan Formal 

Dibutuhkan pendidikan minimal SMA/SMK 

sederajat 
1 

 

3 

 
Dibutuhkan pendidikan minimal D-3 2 

Dibutuhkan pendidikan minimal S-1 3 

b.   Pelatihan 

Tidak dibutuhkan pelatihan 1 
 

3 

 

Dibutuhkan pelatihan teknis saja ataupun pelatihan 

non-teknis saja 
2 

Dibutuhkan pelatihan teknis dan non-teknis 3 

 

Semarang, 18 November 2016 

 

 

Heri Sumarjan 

 


