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LEMBAR WAWANCARA KEPERCAYAAN DIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DALAM INTERAKSI SOSIAL DI KECAMATAN SUMOWONO 

 

A. Identitas Subjek  

1. Siapa nama lengkap Anda?   

2. Dimanakah Anda berdomisili sekarang ini?  

3. Apa latar belakang pendidikan Anda?  

4. Sejak Kapan Anda menjadi ASN?  

5. Apa bidang yang Anda jalani sebagai ASN?  

 

B. Keyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 

6. Menurut Anda apakah yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Jelaskan! 

7. Apakah Anda termasuk orang yang percaya diri?  

8. Jika Anda termasuk orang yang percaya diri, apa yang membuat Anda 

merasa percaya diri?  

9. Jika Anda termasuk orang yang kurang percaya diri, apakah yang 

membuat Anda merasa kurang percaya diri?  

10. Ketika berinteraksi sosial kepada masyarakat, diperlukan adanya 

kepercayaan diri. Bagaimanakah cara Anda berinteraksi sosial terhadap 

masyarakat dengan kepercayaan diri di Kecamatan Sumowono?  

 

C. Optimisme, sikap positif yang berpandangan baik dalam menghadapi 

segala hal dalam berinteraksi sosial 

11. Apakah Anda termasuk orang yang optimis dalam menghadapi segala 

hal?  

12. Jika Anda termasuk orang yang optimis, apa yang membuat Anda merasa 

optimis? Jelaskan!  

13. Jika Anda termasuk orang yang kurang optimis, apa yang membuat Anda 

merasa kurang optimis? Jelaskan!  

14. Sebagai ASN sesuai dengan bidang  Anda dalam melayani masyarakat, 

apakah Anda pernah mengeluh dalam melayani masyarakat? Jelaskan!  

15. Bagaimanakah cara Anda meningkatkan rasa optimis agar dapat 

melayani masyarakat dengan baik?  

 



80 
 

 
 
 

D. Objektif yaitu sikap yang memandang segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya dalam berinteraksi sosial 

16. Ketika melayani masyarakat, apakah Anda melakukan pelayanan secara 

objektif? Jelaskan!  

17. Apakah Anda pernah menerima sogokan untuk memperlancar suatu 

urusan dalam melayani masyarakat? Jelaskan!  

18. Jika terjadi hal yang mendesak yang dialami seseorang, apakah Anda 

mendahulukan urusan seseorang tersebut? Jelaskan!  

19. Sebagai ASN dalam berinteraksi sosial kepada masyarakat, seperti apa 

sikap objektif yang seharusnya dilakukan?  

 

E. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan menanggung segala sesuatu yang 

telah menjadi konsekuensinya dalam berinteraksi sosial 

20. Sebagai ASN, apakah Anda pernah melakukan kesalahan dalam 

bekerja?  

21. Jika iya, seperti apa kesalahan yang pernah Anda lakukan? Jelaskan!  

22. Bagaimanakah cara Anda bertanggung jawab terhadap kesalahan 

tersebut?  

23. Sesuai dengan bidang Anda, bagaimanakah bentuk tanggung jawab yang 

seharusnya dilakukan ASN dalam berinteraksi sosial?  

 

F. Rasional dan realitas, menganalisis masalah atau kejadian dengan 

menggunakan pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial 

24. Apakah pernah terjadi pengaduan yang dilakukan masyarakat kepada 

Anda?  

25. Jika pernah terjadi, seperti apa pengaduan yang dilakukan  masyarakat 

tersebut?  

26. Bagaimana cara Anda menanggapi masalah yang terjadi pada 

masyarakat tersebut?  

27. Sesuai dengan bidang Anda sebagai ASN, apa yang Anda lakukan jika 

terjadi suatu permasalahan terhadap masyarakat?  
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LEMBAR OBSERVASI KEPERCAYAAN DIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM INTERAKSI SOSIAL DI KECAMATAN SUMOWONO 

 

No. Pernyataan Ya  Tidak  

 Kesan Umum Subjek    

1.  Kondisi fisik subjek sehat jasmani    

2.  Subjek berpenampilan bersih   

3.  Subjek berpenampilan rapi    

 Ekspresi Subjek   

4.  Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 

dengan baik 

  

5.  Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan    

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6.  Sikap duduk subjek baik dan sopan    

7.  Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 

pertanyaan 

  

8.  Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 

wawancara berlangsung 

  

9.  Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 

pertanyaan 

  

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10.  Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 

hampir tidak terdengar jelas  

  

11.  Intonasi suara subjek terdengar tinggi   

12.  Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas    

13.  Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek 

pada kata tertentu menggunakan intonasi yang 

tinggi 

  

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14.  Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 

menjawab pertanyaan 

  

15.  Respon subjek lambat dalam menjawab 

pertanyaan 

  

16.  Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 

pertanyaan 
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Nama   : K 

Tempat/tanggal lahir : Blora, 27 Oktober 1966 

Usia   : 52 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : S1 

ASN (Bidang)  : Kasi Trantib 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Selamat siang 

Pak, saya Laila 

dari Unika saya 

bermaksud ingin 

mewawancarai 

Bapak mengenai 

kepercayaan diri 

ASN di Kecamatan 

Sumowono. 

Sebelumnya saya 

bicara dengan 

Bapak siapa? 

K    

Bapak lahir dan 

tinggal dimana 

nggih? 

Saya lahir di Brora 

tapi tinggal saya di 

ee... RT 008 RW 006 

Bawen. Saya sudah 

ya mulai 95 menjadi 
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ASN. Tahun 95 saya 

tugas pertama di 

Kopeng 

Kalau latar 

belakang 

pendidikan Bapak 

sendiri? 

Saya dari TK, SD, 

SMA di Blora kuliah di 

Semarang. Saya dulu 

di Untag 

   

Mengambil jurusan 

apa nggih Pak? 

Saya hukum perdata    

Terus kalau di 

Kecamatan 

Sumowono ini 

sendiri bidang 

yang Bapak jalani 

apa? 

Saya kebetulan di 

Kasi Trantib, tugasnya 

penegakan Perda 

   

Kalau bekerja 

sebagai ASN 

sudah berapa 

tahun Pak? 

Saya mulai itu tadi 95, 

saya CASN sampai 

sekarang 

   

Lalu menurut Pak 

K percaya diri itu 

seperti apa? 

Yaa.. kalau menurut 

saya yang 

menguasai 

bidangnya, 

profesional dalam 

menjalankan tugas. 

A Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

+++ 
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Itu saja tidak lebih 

Apakah Pak K 

merupakan 

seorang yang 

sudah percaya 

diri? 

Ya kalau dibilang 

percaya diri harus ya 

wong kita 

mengemban tugas 

kok. Tapi kan perlu 

juga belajar dan 

belajar itu tidak 

henti-hentinya dan 

guru yang tebaik itu 

adalah apa yaa 

pengalaman. 

Pengalaman itu guru 

yang terbaik jadi 

seniar-senior tidak 

mesti yang katakanlah 

saya Sarjana belum 

tentu saya dengan 

yang SMA itu SMA 

kalah itu belum tentu 

karena pengalaman 

kerja lebih 

mendominasi yang 

SMA mungkin. 

A 

 

 

 

 

 

B 

Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

 

Optimisme 

++++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Biasanya yang Menguasai bidang    
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membuat Pak K 

menjadi lebih 

percaya diri itu 

apa? 

Ketika Pak K 

berinteraksi 

dengan 

masyarakat itukan 

diperlukan adanya 

kepercayaan diri, 

terus bagaimana 

cara Pak K 

berinteraksi 

dengan 

masyarakat 

dengan 

kepercayaan diri 

yang Bapak miliki? 

Satu tadi yang saya 

sampaikan, percaya 

diri menguasai apa 

yang harus 

disampaikan 

menguasai ya dalam 

arti bidangnya, kalau 

itu bidang ee.. 

keamanan ya saya 

bicaranya keamanan. 

Karna basic saya dulu 

bukan keamanan, 

saya di KB kan. Tapi 

kalau njenengan 

ngajak saya tentang 

KB saya termasuk 

paling hafal karena 

saya hampir 20 tahun 

di KB. Kalau di Trantib 

kan saya baru 

setahun kan butuh  

 

 

A 

 

 

Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

 

 

+++ 



86 
 

 
 
 

 

perjalanan waktu 

Selama bekerja 

menjadi ASN 

apakah Pak K 

meliliki sikap yang 

optimis? 

Lohh ya harus, kalau 

tidak tidak optimis 

dengan yang kita 

kerjakan terus 

gimana, yakan gitu. 

Loyal pada pimpinan  

jelas kita sebagai abdi 

Negara  ASN tu harus 

loyal tapi itu tadi 

positif dan tidak 

keneh-keneh 

B Optimisme +++ 

Dimasyarakat kan 

banyak sekali 

masalah yang 

dihadapi sama Pak 

K, terus pernah 

nggak sih Pak K 

mengeluh dalam 

menghadapi setiap 

masalah yang ada 

dimasyarakat? 

Ya namanya 

manusiawi sih, kalo 

pas kuesel banget itu 

ya wajar. Apalagi 

saya jaraknya jauh 

tapikan tidak tidak 

setiap saat mengeluh. 

Apalagi nek ditambah 

beban yang 

sebenarnya bukan di 

pekerjaan tapi urusan 

keluarga tercampur 
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dengan pekerjaan, itu 

yang menjadikan 

beban. Tetapi kalau 

kita jalani dengan 

enjoy, nyaman, kerja 

itu nyaman asal itu 

tadi ora keneh-keneh. 

 

 

 

B 

 

 

 

Optimisme 

 

 

 

++ 

Terus cara untuk 

meningkatkan 

optimisme Pak K 

seperti apa? 

Banyak berinteraksi 

dengan banyak 

kawan, belajar, minta 

saran, minta 

pendapat. Lha itu kan 

sebagai guru, kalo 

kaloo cuman apa 

nggih saya percaya 

diri tanpa ada 

belajar tanpa ada 

masukan dari orang 

lain ya ndak 

mungkin bisa 

mengetahui 

kekurangan kita 

F 

 

 

 

 

 

 

E 

Interaksi 

sosial 

 

 

 

 

 

Rasional dan 

realitas 

++ 

 

 

 

 

 

 

++ 

Untuk melayani 

msayarakat 

apakah selama ini 

Menurut saya, saya 

profesional dan 

proposial. Jadi saya 

 

 

C 

 

 

Objektif 

 

 

++ 
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Bapak sudah 

melayaninya 

secara objektif? 

tidak tidak ini harus 

tak bedakan ndak. 

Kalau itu menurut 

saya ee salah ya kita 

katakan salah dan kita 

luruskan jadi saya 

bekerja di Trantib itu 

ada aturane da 

Perdanya jadi harus 

seperti itu 

Setiap tugas yang 

dijalankan itukan 

pasti ada 

tantangan 

tersendiri, terus 

pernah nggak sih 

menerima sogokan 

untuk 

memperlancar 

suatu pekerjaan 

gitu pak? 

Alhamdulillah selama 

ini ya mestine tawaran 

gitu ada tapi kembali 

lagi kalau kita niatnya 

niat dan takut 

berurusan ya jangan 

lakukan kan gitu. 

Katakanlah nerima 

seratus ribu atau 

berapa tapi 

imbasnya 

kebelakang nama 

baik nanti bisa 

bersentuhan hukum 

kan malu. Ha 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Rasional dan 

realitas 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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mending kan nolak 

kalau kita lurus saya 

insyaallah sampai 

purna aman. 

Sebagai seorang 

ASN sendiri 

seperti apasih 

sikap objektif yang 

seharusnya 

dilakukan? 

Ya kalau saya itu tadi 

sesuai dengan tugas 

tupoksi apa yang 

dibebankan pimpinan 

kepada saya, aturane 

itu ya itu loyal pada 

pimpinan. 

 

C 

 

Objektif 

 

++ 

Dalam bekerja kan 

pastinya pernah 

melakukan suatu 

kesalahan Pak, 

menurut Bapak 

kesalahan yang 

pernah Bapak 

lakukan itu apa? 

Ya selama ini nggih 

saya di Trantib itu 

yang menjadi 

ganjalan itu yang 

pernah menjadi 

ganjalan itu waktu 

mengadakan kegiatan 

ini senam bersama. 

Waktu itu kan setau 

saya yang nekel 

temen-temen pasar 

ternyata koordinasi 

staf-staf saya kurang 

matang jadi akhirnya 
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apa sound sistem Pak 

Camat ikut turun 

tangan menyiapkan 

tempat itu menjadi 

tamparan saya. Dan 

saya langsung 

memang ditegur saya 

minta maaf setelah itu 

paginya kalau nggak 

salah hari sabtu 

upacara sumpah 

pemuda ee.. 

pahlawan itu saya 

berusaha untuk 

menampilkan yang 

terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Kalau bentuk 

tanggung jawab 

yang seharusnya 

dilakukan ASN 

dalam berinteraksi 

dengan 

masyarakat itu 

seperti apa Pak? 

Ya itu tadi yang saya 

sampaikan tadi 

profesional sesuai 

dengan tupoksi nek 

gaweane wong liyo yo 

ojo di tangani ra 

mudeng kan gitu, ora 

usah jawab gaweane 

liyo kan gitu. Nek 

 

 

E 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Rasional dan 

Realitas 

 

 

Objektif 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

++ 
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saya ditanya 

sekarang masalah 

pertanian kan saya 

ndak tahu ya apa 

profesional dan 

menurut saya itu 

kuncinya, menguasai 

bidangnya. 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Biasanya 

masyarakat ngadu 

ke Pak K itu 

tentang masalah 

apa to Pak? 

Ya karena ditempat 

saya kaitane karo 

kegiatan keamanan 

nggih, itu paling ya 

soal perijinan, 

perijinan ternak, 

sebenarnya bukan 

bukan ngadu tapi 

banyak banyak minta 

saran gitu. Jadi 

harusnya bagaimana 

saya Pak ini Pak 

ternak saya nek 

sakmene itu harus ijin 
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apa ndak kan hanya 

itu. Kalau saja jujur di 

penegakan itu kan 

sifatnya prefentif 

kalau di yang 

langsung eksekutor 

itu kan satpol 

Kabupaten jadi saya 

lebih banyak 

mengedepankan pada 

pencegahannya 

himbauan-himbauan. 

Berarti kalau 

seperti itu apakah 

sebelumnya 

melakukan 

sosialisasi 

terhadap 

masyarakat 

mengenai apa 

yang selama ini 

menjadi keresahan 

masayarakat 

sendiri? 

Nggih, jadi tidak serta 

merta terus itu kita 

minta kan ada setiap 

saat ada pembinaan-

pembinaan ada rapat 

pertemuan yang kita 

adakan mungkin 

kalau saya Linmas 

Hansip itu lo Linmas  

kita undang kita 

kasih pengarahan 

kita kasih 

pembinaan, termasuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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kebencanaan. Pernah 

nangani bencana ini 

wilayah kita rawan 

bencana harusnya 

seperti apa itu kan 

kita sosialisasikan. 

Ya harapannya karna 

saya jumlahe sitik  

supaya orang-orang 

ini menjadi 

kepanjangan tangan 

saya, disana di Desa 

masing-masing di 

lingkungan masing-

masing biar 

menularkan pada 

warganya. 

 

 

 

 

 

F 

sosial 

 

 

 

 

Interaksi 

Sosial 

 

 

 

 

 

++ 

Pak K sendiri kan 

punya staf nggih 

Pak, kalau 

misalnya sedang 

melakukan 

sosialisasi atau 

penyuluhan itu 

biasanya Pak K 

Kalau itu porsinya 

untuk saya, saya 

yang langsung. 

Tapikan tidak tidak 

tidak berati saya yang 

meng.. harus saya 

sendiri ee.. temen-

temen ini kan juga 

A Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

+++ 
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sendiri yang turun 

tangan atau bisa di 

wakilkan oleh staf-

stafnya? 

sangat membantu 

tanpa temen-temen ini 

saya juga tidak bisa 

apa-apa. Menyiapkan 

administrasi ee.. 

undang-undang atau 

pendekatan-

pendekatan tokoh 

masyarakat itu kan 

saya juga ada temen-

temen tidak bisa saya 

sendiri  atau temen-

temen sendiri ndak 

bisa. Ya juga 

melibatkan 

Forkompincam jadi 

hampir semua terlibat 

Segitu saja 

wawancara kali ini 

pak, martursuwun 

nggih Pak atas 

waktunya 

Ohhh nggih nggih 

sama-sama 
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Nama   : S 

Tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 15 Juni 1976 

Usia   : 42 tahun 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : S1 

ASN (Bidang)  : Kasubag Umum dan Kepegawaian 

Pertanyaan  Jawaban  Koding Tema  Intensitas  

Selamat pagi Pak, 

saya Laila 

mahasiswa 

Psikologi dari 

Unika saya 

bermaksud ingin 

mewawancarai 

Bapak mengenai 

kepercayaan diri 

ASN di Kecamatan 

Sumowono. 

    

Tadi sudah 

dituliskan kalau 

nama lengkapnya 

Pak S nggih? 

Kalau nama 

panggilannya 

sinten Pak? 

Ya Pak G gitu aja    

Pak G sekarang 

domisilinya dimana 

Pak? 

Di Semarang    

Berarti kalau kesini Iya ngelaju    
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ngelaju ya Pak? 

Ohh.. 

semarangnya 

dimana Pak? 

Semarangnya 

Sampangan 

   

Ohh Sampangan, 

deket Unika ya 

Pak? 

Walahhh yo deket 

banget 

   

Kalau dulu 

kuliahnya ngambil 

jurusan apa Pak? 

Jurusannya... 

management, berati 

akuntansi 

management 

   

Bekerja sebagai 

ASN sudah berapa 

lama Pak? 

Sudah..dua puluh 

berapa yaaa sembilan 

belas tahun lahh 

   

Sudah sembilan 

belas tahun ya 

Pak, pertama kali 

jadi ASN lagsung 

di Kecamatan 

Sumowono Pak? 

Kecamatan Pringapus    

Tapi bagiannya 

sama Pak? 

Bagiannya, dulu di 

pemerintahan 

   

Kalau bekerja di 

Kecamatan 

Sumowono berati 

sudah berapa 

tahun? 

Ini ini baru dua tahun    

Sudah dua tahun 

ya Pak, terus kalau 

tugasnya Bidang 

Umum dan 

Kepegawaian itu 

apa pak? 

Satu, mengurusi 

kepegawaian 

kemudian mengurusi 

rumah tangga, 

istilahnya semua 

lingkungan kantor, 
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keamanan kantor dan 

juga apa namanya 

sarana dan prasarana 

kantor menjadi 

tanggung jawab kami. 

Di Bidang Umum 

dan Kepegawaian 

ini biasanya 

interaksi sosial 

dengan 

masyarakat itu 

seperti apa? 

Melakukan 

penyuluhan atau 

pertemuan gitu 

pak? 

Jadi kegiatan yang 

keseharian itu kan 

melayani 

masyarakat jadi apa 

saja yang dibutuhkan 

masyarakat baik 

pengurusan surat 

menyurat atau 

mungkin ada sesuatu 

yang mungkin perlu 

penjelasan atau perlu 

apa namanya..perlu 

pemecahan masalah 

bisa datang langsung, 

kemudian apa 

permasalahannya kita 

tangani 

 

 

F 

 

 

Interaksi 

Sosial 

 

 

+++ 

Nahh menurut 

bapak 

kepercayaan diri 

itu seperti apa? 

Kepercayaan diri itu 

berati yoo 

kemampuan kita tu 

untuk 

menyampaikan 

sesuatu sesuai 

dengan hati nurani 

sendiri, istilahnya 

kalau ya ya kita bilang 

ya kalau bisa ya kita 

bilang bisa gitu saja 

 

 

A 

 

 

Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

bernteraksi 

sosial 

 

 

++ 
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Terus dulu kan 

sebelum di Bidang 

Umum dan 

Kepegawaian kan 

di Bidang 

Pemerintahan. 

Nah terus pas 

pertama kali 

menjadi Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian itu 

pernah merasa 

kurang percaya diri 

nggak Pak? Atau 

langsung bisa 

menyesuaikan? 

Ya tetep pelan-pelan, 

karna kan setiap 

bidang lain-lain jadi 

harus penyesuaian 

istilahnya apa yang 

harus kita kerjakan itu 

harus kita pelajari 

lebih dulu agar yang 

kita lakukan itu bisa 

tepat atau sesuai 

dengan sasaran 

yang kita inginkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Dalam 

menjalankan tugas 

di Bidang Umum 

dan Kepegawaian 

pernah merasa 

kurang percaya diri 

nggak Pak? Kalau 

pernah itu apa 

yang membuat 

Pak G tidak 

percaya diri 

Pada awalnya juga 

tetep tetep ada, karna 

yang kita hadapikan 

satu, orang-orang 

yang sekiranya 

mempunyai 

kemampuan yang 

lebih tinggi. Istilahnya 

sekolahnya lebih 

tinggi atau mungkin 

pengalamannya lebih 

tinggi jadi kita kita 

harus menyesuaikan 

atau adaptasi agar 

dalam penyampaian 

itu tidak keliru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau dilihat Pak G Gimana yaa jawabane    
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ini merupakan 

seorang yang 

optimis ya, tapi 

menurut Pak G 

sendiri Pak G 

adalah orang yang 

optimis nggak sih? 

yaa (ketawa) kalau 

saya tu pada 

prinsipnya, pada 

prinsipnya bekerja 

sesuai dengan hati 

nurani. Kalau disiplin 

jelas disiplin saya 

setiap haripun 

walaupun jauh tetep 

berangkatnya puagi 

sekali. 

 

 

 

B 

 

 

 

Optimisme 

 

 

 

+++ 

Tapi pernah 

ngeluh ndak Pak 

dalam 

menjalankan 

tugas? 

Ndakk ndakk ndak 

pernah ngeluh saya, 

karna itu memang 

sudah sudah bidang 

yang saya inginkan 

ya. Tidak pernah ada 

rasa gimana-gimana  

tetep berjalan bekerja 

dengan semangat 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisme 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Semangat nomor 

satu ya Pak hehe, 

tapi dalam 

melayani 

masyarakat 

apakah Pak G 

sudah 

melakukannya 

dengan objektif? 

Yaaa sudah. Tapi 

pasti ada masih ada 

kekurangannya 

karena apa, setiap 

masyarakat yang 

datangkan terutama 

kan membutuhkan 

suatu pelayanan 

terkadang tu kita tu 

sulit untuk apa 

namanya untuk 

memberikan apa 

namanya pencerahan 
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atau pengetahuan, 

sebab kan 

kategorinya 

masyarakatkan rata-

rata pendidikannya 

menengah kebawah. 

Jadi asalkan yang 

penting saya datang 

kesini yang penting 

jadi. Padahal kan 

proses alur yang 

harus dipenuhi kan 

belum anu belum bisa 

memenuhi prosedur 

apa namanya 

prosedur yang di 

harapkan. Contoh lah 

seumpama membuat 

akta kelahiran contoh 

ya itu tahunya kan 

datang kesini jadi 

padahal akte itu 

datang kesini 

membawa surat 

nikah, membawa 

surat pengantar, 

membawa KTP, 

membawa KTP saksi 

dan juga mungkin 

surat kelahiran dari 

Desa dan bidan. Tapi 

kadang-kadang kan 

mereka datang kesini 
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untuk mengurus 

seperti ini nahh 

makanya kan harus 

kita memberikan 

suatu penjelasan 

agar masyarakat tu 

bisa menerima 

bahwa proses untuk 

mendapatkan suatu 

akte saja tu butuh 

butuh butuh banyak 

persyaratan. 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Objektif 

 

 

 

 

+++ 

Nah biasanya kan 

kalau gitu kadang 

ada yang pengen 

cepet-cepet 

selesai, nah itu 

pernah ada yang 

nyogok nggak sih 

Pak?  

Kalau setau saya 

disini ndak ada, bersih 

kalau disini sudah 

terapkan bebas pungli 

sudah kita pajang dan 

warga masyarakat 

yang datang kesini 

pasti gratis, kalau 

tidak gratis bisa 

mengadu lewat sudah 

ada kotak saran atau 

mungkin lewat WA 

atau lewat email 

sudah kita sudah ada. 

Bisa, nanti langsung 

kita tangani kalau 

memang ada 

pungutan liar yang 

istilahnya tidak sesuai 

dengan tarif yang 

sudah ditentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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karena disini kan yang 

membayar tu hanya 

satu bidang yaitu 

perijinan. Kalau 

perijinan tu kita 

membayar tu retribusi 

jadi tidak membayar 

pada petugas tapi 

retribusi yang kita 

setorkan ke kas 

daerah 

Misalkan ada 

masyarakat yang 

sedang mengurus 

e-KTP atau 

mengurus akta gitu 

kan sistemnya 

antri ya Pak, terus 

kalau misalnya 

ada seseorang 

yang ada 

keperluan 

mendesak pengen 

di cepet-cepetke 

gitu gimana Pak? 

Itu bisa    

Bisa ya Pak?  Bisa..kita melihat dulu 

walaupun prosedur 

yang telah tetapkan 

itu kan antri tapi 

manakala ada yang 

lebih utama atau 

mendesak mungkin 

orang tua yang selak 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

Rasional dan 

realitas 

 

 

 

 

++ 
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mau menjemput 

anaknya atau 

mungkin orang tua 

yang sakit atau 

mungkin mau masuk 

jam kerja tepat seperti 

jam 8 tapi antriannya 

panjang tetep kita 

dahulukan. Jadi kita 

lebih mengutamakan 

yang lebih dulu yang 

utama yang paling 

membutuhkan. 

Seperti apasih 

yang seharusnya 

dilakukan ASN 

agar mempunyai 

sikap yang objektif 

dalam melayani 

masyarakat? 

Ya yaa yang jelas itu 

harus ada ketulusan, 

jadi niat kita kan 

bekerja nah bekerja 

itu kita landasi dengan 

ibadah gitu saja. Jadi 

kalau kalau kita 

bekerja kita landasi 

untuk mencari uang 

semata nanti kita juga 

tidak akan optimal 

melayani 

masyarakat. Jadi 

prinsipnya satu 

bekerja kita landasi 

ibadah gitu saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus kan dalam 

bekerja kan 

pernah melakukan 

kesalahan ya Pak? 

Dulu tu waktu 

membuat surat, yang 

jelas tu surat karna 

kan saya tiap hari tu 
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Menurut Pak G 

kesalah yang 

pernah Bapak 

lakukan dan itu 

cukup fatal itu 

kesalahan apa 

Pak? 

membuat surat itu 

salah nama yang jelas 

tu namanya tu 

memang sulit dieja. 

Sebenarnya tu mudah 

cuman dulu kan 

konsep dari pimpinan 

kan kalau menulis kan 

langsung set set set 

set settt seperti 

dokter, jadi 

seumpanya namanya 

Abdillah nah itu kita 

tulis Abdullah padahal 

kan itu kan sudah 

sudah apa namanya 

sudah lain orang, 

nahh itu kan kadang 

pimpinan kan tidak 

mengoreksi sudah 

bener atau belum. 

Kemudian setelah 

sudah jadi dan sudah 

kita mungkin sudah 

kita bagikan ke yang 

bersangkutan atau 

mungkin kita kirim ke 

pusat nahh ternyata 

ada kesalah seperti 

itu 

Terus cara Pak G 

menyelesaikan 

masalah itu 

Kemudian kita 

menerbitkan surat lagi 

yang namanya revisi 

 

 

D 

 

 

Bertanggung 

 

 

++ 
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gimana Pak? atau mungkin apa 

namanya eee revisi 

ya, revisi data bahwa 

yang tertulis nama 

Abdullah bahwa yang 

bener adalah Abdillah. 

Jadi harus kita kirim 

lagi kirim ulang lagi 

surat yang sudah kita 

kirim pertama karena 

ada kesalahan baru 

kita kirim yang revisi 

jawab 

Kalau sesuai 

dengan bidang 

Pak G, gimana 

bentuk tanggung 

jawab Pak G 

dalam melayani 

masyarakat yang 

seharusnya 

dilakukan dalam 

interaksi dengan 

masyarakat? 

Yang tak lakukan itu 

pertama kita harus 

melayani 

masyarakat tu 

dengan tulus dalam 

artian tulus itu 

memberikan suatu 

pelayanan yang 

memang kalau 

masyarakat tu 

menang butuh sekali 

apa namanya..butuh 

bantuan untuk 

menguruskan sesuatu 

lah istilahnya kalau 

memang kesulitan 

maka ya harus tetep 

kita bantu bahkan 

kalau perlu kita ada 

waktu kita antar ke 

tempat tujuan. Contoh 

 

 

F 

 

 

Interaksi 

Sosial 

 

 

 

++ 
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kalau disini kan capil 

catatan sipil kan dari 

Sumowono jauh, 

kalau memang kita 

ada waktu dan orang 

itu memang 

membutuhkan kitapun 

harus bersedia untuk 

mengantarkan kesana 

sebagai bentuk 

pelayanan 

Pastinya kan 

masyarakat sering 

ngadu nih ke Pak 

G tentang 

masalah-masalah 

yang ada di 

masyarakat. Nah 

biasanya 

pengaduannya 

tentang apa Pak? 

Pengaduan yang 

tentang pelayanan, 

tentang pelayanan itu 

yang kaitannya antara 

kependudukan 

biasanya 

kependudukan dan 

juga tentang perijinan 

karena apa yang 

namanya perijinan itu 

kan ada yang dibuat 

istilahnya seperti apa 

namanya eee usaha 

mikro itu kan 

membuatnya kan 

disini itu bisa 

langsung kita layani 

secara cepat ya 

mungkin hari itu juga 

atau mungkin hari 

berikutnya tapi yang 

jelas tu bisa kita 

E Rasional dan 

realitas 

++ 
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layani dengan 

secepat mungkin. 

Tapi kemudian untuk 

perijinan itu kan yang 

luasan tanah itu lebih 

dari 250 itukan anu 

harus ke Ungaran 

harus ke Dinas ke 

Dinas apa Dinas 

perijinan jadi butuh 

waktu lama sehingga 

masyarakat tu 

terkadang mengadu 

kok lama itu kenapa 

seperti itu. Padahal 

kita mau memberi 

jawaban itu karna 

yang membuat Dinas 

maka kan kita kan 

harus konsultasi ke 

Dinas dulu, padahal 

Dinas itu tu belum 

tentu jawabannya 

kalau hari ini jadi 

belum tentu. Makanya 

yang saat ini untuk 

perijinan mulai tahun 

ini sudah kita 

terapkan online jadi 

untuk pengurusan 

keee ke mana ke 

Kabupaten itu online 

jadi bisa di cek berkas 
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itu sekarang sudah 

sampai dimana, jadi 

masyarakat tahu. 

Kalau dulu kan ndak 

belum jadiii belum jadi 

seperti itu 

Kalau masyarakat 

melakukan 

pengaduan tu 

biasanya langsung 

datang ke 

Kecamatan atau 

pas pada saat Pak 

G ke Desa-desa 

Datanggg. Itu 

terkadang ya di Desa 

mungkin pas rapat 

atau di Desa kan ada 

rapat Senenan, tapi 

rata-rata datang ke 

kantor  

   

Berati rata-rata 

masyarakat yang 

melakukan 

pengaduan itu 

biasanya yang 

mau ngurus 

perijinan 

Iya perijinan 

kemudian KTP KK 

kan sekarang agak 

lama karena untuk 

KTP dan KK itu kan 

stok blanko terbatas 

jadi masyarakat yang 

datang kesini 

terkadang tu yaa yoo 

jauh kesini kok ndak 

ada KTP dan 

sebagaikan itu kan 

jadi bisa marah lahh. 

Tapi yang jelas anu 

untuk KTP itu 

memang di berikan 

surat keterangan tapi 

masyarakat juga 

nganuu rata-rata ndak 
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mau mintanya yang 

blanko KTP bukan 

surat keterangan 

walaupun fungsinya 

sama 

Kalau ada 

masyarakat yang 

marah-marah kaya 

gitu Pak G 

menanggapinya 

gimana? 

Yaa ya kalau marah-

marah tu memang 

umum ya, dulu sering 

kita kan juga punya 

suatu apa namanya 

punya suatuuuu hati, 

istilahnya tu kalau 

marah tu punya cara 

gimana caranya biar 

tidak marah itu 

dengan gini dengan 

kita minta nomer 

Hpnya nanti kita 

hubungi kalau 

sudah jadi nanti kita 

kabari. Bahkan kalau 

mungkin sudah tua 

nanti kita anter ke 

rumahnya biar tidak 

anu biar tidak apa 

namanya biar tidak 

marah-marah lagi. 

Ada seperti itu, tak 

anter kerumahnya kan 

ada perangkate pas 

kesini biar nanti 

perangkatnya yang 

mengantarkan seprti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasional dan 

realitas 

 

 

Bertanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

+++ 
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itu.  

Terimakasih pak 

sementara ini dulu 

nanti kalau ada 

yang kurang jelas 

atau saya butuh 

informasi 

tambahan saya 

bisa menghubungi 

Pak Gik lagi ya, 

makasih ya Pak 

Ohh ya siappp siappp    
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Nama   : U 

Tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 28 April 1963 

Usia   : 55 tahun 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : D3 

ASN (Bidang)  : Kasi Kesra 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Tema  Intensitas  

Selamat pagi Pak, 

saya Laila 

mahasiswa 

Psikologi dari 

Unika saya 

bermaksud ingin 

mewawancarai 

Bapak kaitannya 

dengan 

kepercayaan diri 

ASN di Kecamatan 

Sumowono. 

    

Nama lengkapnya 

Pak U ya, kalau 

nama 

panggilannya Pak? 

Pak U gitu aja, 

panggilannya Pak C 

gitu aja hehehe 

   

Pak C yaa hehehe 

sekarang 

domisilinya dimana 

Pak? 

Di Bandungan    

Bandungannya 

dimana Pak? 

Bandungannya itu 

dibawah kelurahan 

itu, kelurahan 
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masuk. Masjid 

Bandungan 

Kalau jadi ASN 

sudah lama Pak? 

Sejak tahun 1992    

Berati sudahhh? 

Dua puluh duaaa 

Berapa mbak? 26 

tahun 

   

Pertama kali jadi 

ASN langsung di 

Kecamatan 

Sumowono Pak? 

Ohh bukan, di 

Kecamatan Jambu, 

92 di Jambu  

   

Kalau di Jambu 

bidangnya juga 

Kasi Kesra? 

Jadi staf dulu mbak, 

ASN pertama staf 

dulu 

   

Tapi dulu staf 

bidang apa Pak? 

Duluuu staf PMD, 

pembangunan 

   

Kalau di 

Kecamatan 

Sumowono sudah 

berapa tahun Pak? 

Baru Mei mbak    

Mei tahun ini? Mei Juni Juli 

Agustus September 

Oktober November, 

7 bulan 

   

Dulu pas masih di 

Kecamatan Jambu 

itu kan staf PMD 

terus sekarang jadi 

Kasi Kesra. Nah 

itu perbedaannya 

apa Pak? 

Ya setiap bidang 

kan anunya sendiri-

sendiri to mbak, 

tupoksinya itu kan 

lain-lain PMD kan 

melayani jelas kalau 

PMD itu 

pembangunan 

kemasyarakatan ke 

masyarakat Desa, 
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kalau Kesra kan 

kesejahteraan rakyat 

itu lebih ke bidang 

keagamaan gitu yaa 

eee apa lagi yaaa ya 

perbedaan 

pokoknya itu ada. 

Pembangunan, 

kesra itu lebih 

kemasyarakatan, 

keagamaan, PKK 

juga. PKK masuknya 

kesra tapi kan saya 

punya staf, staf 

apaaa perempuan. 

Saya limpahkan 

PKK yang staf 

perempuan. 

Berati sering 

penyuluhan-

penyuluhan gitu ya 

Pak? 

PKK ada, tapi kan 

anu nek PKK kan 

kurang gimana ya 

yang penyuluhan 

ibu-ibu 

   

Terus dari 

perjalanan Bapak 

dari PMD ke kesra 

itu pernah nggak 

percaya diri nggak 

Pak? 

Anu mbak, dari PMD 

ke kesra itu saya 

eee opo ya sudah 

pindah-pindah 

berkali-kali ee tidak 

langsung ini. Saya tu 

pindahnya berapa 

kali ya ee coba 

mbak, ee Jambu 

sudah ada 10 kali 
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pindah sudah 

macem-macem 

bidang 

Tapi di Kecamatan 

semua Pak? 

Ada di Kecamatan 

ada di Kelurahan 

ada di Kabupaten 

   

Nah kalau menurut 

Bapak yang 

dimaksud percaya 

diri itu apa Pak? 

PD itu yaaa opo 

ya...opo mbak? Wah 

lha nek iki teori iki 

   

Menurut Bapak 

sendiri hehehe 

PD kiyoo itu anu yaa 

saya tampil percaya 

gitu aja, mantep 

dengan diri saya. 

Mantap ho’o to 

mantap dah apa yaa 

sulit menganunya, 

sulit meng apa 

yaa..sulittt.... 

 

 

 

A 

 

 

 

Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

 

 

 

+++ 

Sulit 

mengungkapkan 

dengan kata-kata 

ya pak? Hehehe 

Pokoknya mantep 

gitu aja asal saya 

bisa saya mampu 

sesuai bidang saya 

A Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

+++ 

Percaya sama 

kemampuan diri 

sendiri ya Pak? 

Iya, sesuai 

apa..bidang 

tupoksinya kan 

artinya sudah punya 

bekal gitu lo mbak 

punya bekal punya 

kemampuan punya 

pengetahuan 

sehingga bisa 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

Rasional dan 

realitas 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 
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menyampaikan gitu 

Terus dalam 

menjalankan 

tugas-tugas Bapak 

itu pernah merasa 

nggak percaya diri 

nggak Pak? 

Emmm ya pernah 

juga 

   

Pada saat apa 

Pak? 

Ketika memberikan 

apa yaa suatu 

materi yang kita 

tidak siap kan gitu 

pernah kan gitu? Ya 

itu umpamanya kan 

materi Pak Camat 

menugaskan 

umpamanya (diam 

sejenak) 

memberikan apaaa 

eeee penyuluhan 

atau apakan gitu kita 

ada rasa tidak 

percaya diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaksi 

Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau di kasih 

materi sama Pak 

Camat itu 

biasanya dadakan 

Pak? 

Yooo endak, ndak 

mesti ndak mesti 

kadang tugas-tugas 

dari Kecamatan itu 

sudah ada anunya 

sudah ada 

jadwalnya. Tapi kan 

karna kadang ada 

apaaa eee ada 

jadwal atau acara 

yang berbarengan 
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nah itu kan biasanya 

Pak Camat 

melimpahkan. Pak 

camat umpamanya 

satu hari ada 3 

umpamanya Pak 

Camat yang ini Pak 

Sekcam yang ini 

terus temen-temen 

yang sesuai 

bidangnya itu di 

kasih apa gitu 

Kalau saat Bapak 

sedang merasa 

tidak percaya diri 

itu biasanya 

caranya untuk 

mengembalikan 

rasa percaya itu 

bagaimana Pak? 

Kalau sekarang ya 

cari anuu cari apa 

mbak, cari materi 

cari materi di 

internet kan 

sekarang cepet 

banyak itu 

 

 

A 

 

 

Keyakinan 

kemampuan 

diri dalam 

berinteraksi 

sosial 

 

 

+++ 

Berati Pak C itu 

adalah orang yang 

optimis ya Pak? 

Hehehe 

Opo mas (tanya 

teman disebelahnya) 

tanya itu yaa? Aku 

optimis ra mas 

(tanya teman di 

sebelahnya) 

jawabane angel ki 

mbakk eee ya 

optimis mbak, 

optimis berpikir 

kedepan gitu to 

mbak gitu yaa ee 

optimis aja. Harus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 
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selalu always 

pokoknya. Selalu 

always aku 

Kalau di bidang 

yang sekarang tu 

pernah ngeluh 

nggak Pak? Terus 

yang dikeluhkan 

itu tentang apa 

Pak? 

Ini baru 6 bulan kok 

ya mbak ya, 

keluhannya yaaaaa 

yoooo suka dukanya 

(diam) enjoy saja. 

Keluhannya paling 

kalau pas ada acara 

bereng-bareng 

harus ada acara 

bareng-bareng 

sementara 

pekerjaanyaaa 

waktunya ndak 

nyukupi gitu to mbak 

paling gitu ya gitu-

gitu aja. Keluhan 

secaraaa serius 

nggak ada 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Optimisme 

 

 

 

 

 

++++ 

Terus kan kalau 

biasanya, diluar 

sana itu kan 

pernah ada ASN 

yang menerima 

sogokan untuk 

memperlancar 

suatu pekerjaan, 

nah kalau disini tu 

biasanya kaya gitu 

juga nggak sih 

Pak? Atau ada 

Sementara belum 

pernah ik mbak saya 

selama ini apalagi 

kan cuma bidang-

bidang maksutnya 

bidang-bidang 

seperti saya kan 

ndak anu ya mbak 

ndak begitu ndak 

begitu opooo, 

artinya kebijakan-

kebijakan itu ndak 
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nggak yang kaya 

gitu 

begitu...ndak ada 

nek tempat saya 

Kalau seandainya 

terjadi sesuatu 

yang mendesak 

yang dialami oleh 

seseorang, apakah 

Bapak 

mendahulukan 

urusan orang 

tersebut? Atau 

sesuai pada 

antrian  

Mendesak ituuuu ya 

kita lihat anu 

permasalahannya 

mbak kalau penting 

banget ya bisa to. 

Kalau penting 

banget 

kemanusiaan kan 

umpamanya gitu 

dan nek disini lebih 

ke kemanusiaan 

kesra itu  

 

 

 

 

 

C, E 

 

 

 

 

 

Objektif 

Rasional dan 

realitas 

 

 

 

 

 

++++ 

++++ 

Selama Bapak 

menjadi ASN tu 

seperti apa sih 

sikap objektif yang 

sudah Bapak 

lakukan dalam 

melayani 

masyarakat 

Yaa kita melayani 

masyarakat sesuai 

apa yaaa sesuai 

regulasi sesuai 

aturan gitu kan 

nyaman ndak usah 

nyleneh-nyleneh apa 

apa kan gitu. Itu aja 

kan sudah ada anuu 

apalagi kalau bidang 

saya kan bidang 

masalahanya bukan 

bidang yang begitu 

riskan, bidang 

kemasyarakatan 

F 

 

 

C 

Interaksi sosial 

 

 

Objektif 

+++ 

 

 

++++ 

Dalam bekerja kan 

pastinya pernah 

melakukan 

kesalahan Pak, 

Kesalahan apa yaaa 

saya ya kecil-kecil 

gitu paling ya secara 

administrasi aja 
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kesalahan apa 

yang pernah 

Bapak lakukan dan 

bagaimana cara 

Bapak 

bertanggung jawab 

atas kesalahan 

tersebut? 

mbak. Secara 

admistrasi nggih 

secara administrasi 

umpamanya 

membuat surat 

salah gitu kan nanti 

saya maju Pak 

Camat, Pak Camat 

apaaa koreksi haa 

Pak ini gini gini gini 

ya terus saya maaf 

Pak saya betulkan 

dah gitu aja 

administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus biasanya 

kalau masyarakat 

melakukan 

pengaduan 

kepada Bidang 

kesra itu tentang 

apa sih Pak? 

Pengaduan 

secaraaa spesifik 

kalau kesra malah 

ndak ada mbak, 

paling apa yaa 

(diam) kesra itu 

yang mengadu itu ya 

paling itu oyaa 

paling bantuan anu 

to mbak bantuan 

tempat ibadah, 

masjid itu tooo. Pak 

tempat saya belum 

cair umpamanya kan 

gitu Pak tempat 

saya kok belum 

masuk rekening gitu 

kan bantuan-

bantuan  
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Cara Bapak 

menanggapinya? 

Oke, saya tampung 

nama saya 

telponkan ke 

biasanya dari 

Kabupaten Kesra 

Kabupaten juga 

menanyakan sudah 

masuk apa belum 

kan gitu, gitu nanti 

kalau sudah masuk 

ya saya beri  

tahukan ke 

orangnya kalau 

belum ya pokonya 

setelah itu kita 

beritahukan kepada 

orang yang 

bersangkutan 

 

 

D 

 

 

Bertanggung 

jawab 

 

 

+++ 

Berati cara 

menghadapi 

permasalahnya itu 

menjelaskan ke 

masyarakat 

dengan 

penyuluhan... 

Caranya pertama 

koordinasi konsultasi 

ke atas lalu 

koordinasi dengan 

Sekcamnya kalau 

kita kan gitu lalu 

menjelaskan kepada 

masyarakat  

   

Terimakasih pak 

sementara ini dulu 

nanti kalau ada 

yang kurang jelas 

atau saya butuh 

informasi 

tambahan saya 

Ohh bolehh boleh 

mbak 
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bisa menghubungi 

Bapak lagi ya, 

makasih ya Pak 
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LEMBAR OBSERVASI KEPERCAYAAN DIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM INTERAKSI SOSIAL DI KECAMATAN SUMOWONO 

 

Subjek 1 

No. Pernyataan Ya Tidak 

 Kesan Umum Subjek    

1.  Kondisi fisik subjek sehat jasmani  √  

2.  Subjek berpenampilan bersih √  

3.  Subjek berpenampilan rapi  √  

 Ekspresi Subjek   

4.  
Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 
dengan baik 

√  

5.  Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan  √  

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6.  Sikap duduk subjek baik dan sopan  √  

7.  
Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 
pertanyaan 

 √ 

8.  
Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 
wawancara berlangsung 

 √ 

9.  
Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 
pertanyaan 

√  

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10.  
Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 
hampir tidak terdengar jelas  

 √ 

11.  Intonasi suara subjek terdengar tinggi  √ 

12.  Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas  √  

13.  
Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek 
pada kata tertentu menggunakan intonasi yang 
tinggi 

√  

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14.  
Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 
menjawab pertanyaan 

√  

15.  
Respon subjek lambat dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 

16.  
Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 
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LEMBAR OBSERVASI KEPERCAYAAN DIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM INTERAKSI SOSIAL DI KECAMATAN SUMOWONO 

 
Subjek 2 

No. Pernyataan Ya Tidak 

 Kesan Umum Subjek    

1.  Kondisi fisik subjek sehat jasmani  √  

2.  Subjek berpenampilan bersih √  

3.  Subjek berpenampilan rapi  √  

 Ekspresi Subjek   

4.  Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 
dengan baik 

√  

5.  Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan  √  

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6.  Sikap duduk subjek baik dan sopan  √  

7.  Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 
pertanyaan 

 √ 

8.  Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 
wawancara berlangsung 

 √ 

9.  Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 
pertanyaan 

 √ 

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10.  Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 
hampir tidak terdengar jelas  

 √ 

11.  Intonasi suara subjek terdengar tinggi  √ 

12.  Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas  √  

13.  Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek 
pada kata tertentu menggunakan intonasi yang 
tinggi 

 √ 

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14.  Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 
menjawab pertanyaan 

√  

15.  Respon subjek lambat dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 

16.  Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 
pertanyaan 

 √ 
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LEMBAR OBSERVASI KEPERCAYAAN DIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM INTERAKSI SOSIAL DI KECAMATAN SUMOWONO 

 
Subjek 3 

No. Pernyataan Ya Tidak 

 Kesan Umum Subjek    

1.  Kondisi fisik subjek sehat jasmani  √  

2.  Subjek berpenampilan bersih √  

3.  Subjek berpenampilan rapi  √  

 Ekspresi Subjek   

4.  Subjek terlihat memerhatikan pewawancara 
dengan baik 

√  

5.  Subjek terlihat seirus menjawab pertanyaan  √  

 Bahasa tubuh atau Gerak Gerik Subjek   

6.  Sikap duduk subjek baik dan sopan  √  

7.  Subjek menggerakkan tangan ketika menjawab 
pertanyaan 

√  

8.  Subjek selalu menggerakkan kaki ketika 
wawancara berlangsung 

√  

9.  Subjek menggaruk-garuk kepala ketika menjawab 
pertanyaan 

√  

 Intonasi Suara Subjek Ketika Wawancara   

10.  Intonasi suara subjek terdengar rendah dan 
hampir tidak terdengar jelas  

√  

11.  Intonasi suara subjek terdengar tinggi  √ 

12.  Intonasi suara subjek terdengar sedang dan jelas   √ 

13.  Ketika menjawab pertanyaan, intonasi subjek 
pada kata tertentu menggunakan intonasi yang 
tinggi 

 √ 

 Respon Subjek dalam Menjawab Pertanyaan    

14.  Respon subjek sangat cepat dan jelas dalam 
menjawab pertanyaan 

 √ 

15.  Respon subjek lambat dalam menjawab 
pertanyaan 

√  

16.  Subjek terlihat berpikir dalam menjawab 
pertanyaan 

√  
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STRUKTUR ORGANISASI DI KECAMATAN SUMOWONO SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Struktur Organisasi di Kecamatan Sumowono 
(Sumber: Joomla, 2017) 

 
  
 

Camat 

Suharnoto, S.Sos., M.M. 

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional   

Staf  

Imrodin  

Kasi  

Trantib 

Karyanto, S.H.  

Staf  

Giyono  

Staf  

Sri 

Handayani 

Staf  

Eko 

Sudarmo 

Staf  

Tri S 

Staf  

Rojiun   

Staf  

Al Jupri   

Kasi  

Kesra 

Untung, BA. 

Kasi  

Pembangunan 

& PMD 

Sutadi, S.Pd., 

M.Pd.  

Kasi  

Tata Pemerintahan 

Yetti Sri Maryati, 

S.Sos.   

Staf  

Hadi 

Sunarto 

Staf  

Arifin  

Staf  

Ngatmin  

Staf  

Chuswatun 

Chasanah 

Kasubag Umum & 

Kepegawaian 

Sugiyanto, SE.   

Kasubag 

Perencanaan & 

Keuangan 

Rina Budi S, SH.  

Sekretaris Camat 

Moh. Masyhadi, 

S.IP. 
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