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KUISIONER 
 

1) Apakah anda sebagai pekerja kontrak di perguruan tinggi swasta ini ? 

a. Ya 

b. Tidak 

2) Jika “Ya” sudah berapa lama anda bekerja sebagai pekerja kontrak di perguruan 

tinggi swasta ini? 

a. 1 Tahun 

b. 2 Tahun 

c. 3 Tahun 

d. Lainnya: ……..Tahun 

3) Apakah kontrak antara anda dengan perguruan tinggi swasta ini sudah pernah di 

perpanjang? 

a. Sudah  

b. Belum pernah  

4) Jika kontrak antara anda dengan perguruan tinggi swasta ini sudah pernah 

diperpanjang, berapa kali kontrak itu di perpanjang? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. Lainnya:…….kali 

5) Apakah anda setuju dengan perpanjangan kontrak tersebut? Mengapa? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

Alasannya 

:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

6) a) Di bagian apa anda bekerja sebagai pekerja kontrak pada perguruan tinggi 

swasta ini? 



………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) Menurut anda, apakah pekerjaan yang anda lakukan merupakan pekerjaan rutin 

atau temporer (musiman, waktu tertentu)??mengapa?? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7) Apa saja hak anda yang anda peroleh sebagai pekerja kontrak pada perguruan 

tinggi swasta ini? 

a. Gaji  

b. Kesehatan kerja 

c. Keselamatan kerja 

d. Cuti  

e. Tunjangan – tunjangan 

f. Lainnya : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

8) Apakah hak yang anda dapatkan sudah sesuai dan sewajarnya? 

a. Sesuai 

b. Belum sesuai 

Alasan : 

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9) Apakah ada hak anda yang anda belum dapatkan?hak apa?mengapa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10) Bagaimana awal terjadinya hubungan kerja kontrak anda dengan perguruan tinggi 

swasta ini? 



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11) Menurut anda sebagai pekerja kontrak apakah hak-hak anda sebagai pekerja 

kontrak telah di lindungi? 

a. Sudah sangat dilindungi 

b. Sebagian saja yang dilindungi 

c. Belum dilindungi 

d. Lainnya : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

12) Jika jawaban No 11 “Ya” seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan kepada 

anda? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

13) Jika jawaban No 11 “Tidak” bentuk perlindungan seperti apa yang tidak di 

berikan kepada anda? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

14) Apakah hak yang anda belum dapatkan sebenarnya layak untuk anda dapatkan? 

a. Layak 

b. Tidak layak 

c. Lainnya : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

15) Bagaimana cara anda memperjuangkan agar hak-hak anda yang belum anda 

dapatkan bisa anda dapatkan sepenuhnya? 
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