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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di perusahaan ini ? 

2. Apa alasan anda memilih untuk bekerja di perusahaan ini ? 

3. Sebelum bekerja disini, dimanakah anda bekerja ? 

4. Apakah pekerjaan anda saat ini sesuai dengan minat dan kemampuan anda ? 

5. Apa kemampuan yang paling menonjol dari diri anda ? 

6. Selama anda bekerja di perusahaan ini, apa yang anda rasakan ? 

7. Apakah anda memiliki perasan terikat dan memiliki terhadap perusahaan ? 

8. Apakah masa kerja yang anda miliki mempengaruhi kualitas kerja yang anda 

tunjukkan ? 

9. Apakah hambatan dan tantangan paling besar yang anda alami selama anda bekerja di 

perusahaan ini ? 

10. Apakah usia anda saat ini sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan 

anda ? 

11. Apakah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dalam lingkungan kerja 

anda, mempengaruhi kerja sama yang ada ? 

12. Apakah tantangan kerja yang anda temui membuat anda frustasi dan putus asa 

terhadap pekerjaan anda ? 

13. Sejauh ini, apakah anda sanggup menyelesaikan tantangan kerja yang diberikan 

kepada anda ? 

14. Menurut anda, sikap kerja seperti apakah yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ? 

15. Bagaimanakah respon rekan kerja dan pihak manajemen terhadap sikap kerja yang 

selama ini anda tunjukkan ? 

16. Selama bekerja pada perusahaan ini, pengalaman seperti apa yang anda dapatkan ? 
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17. Bagaimanakah kualitas interaksi sosial anda dengan lingkungan pekerjaan anda ? 

18. Apakah lingkungan kerja anda cukup nyaman untuk diri anda ? 

19. Apakah ada hambatan terhadap jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan kepada 

anda ? 

20. Apakah menurut anda rekan kerja anda sudah mampu mengidentifikasi pekrjaannya 

dengan baik ? 

21. Apakah perbedaan jenis kelamin di dalam team mempengaruhi kualitas kinerja anda ? 

22. Apakah terdapat perbedaan perlakuan manajemen terhadap anda ? jika ada, perbedaan 

seperti apakah yang anda rasakan ? 

23. Apakah terdapat perbedaan perlakuan dari teman kerja anda terkait dengan perbedaan 

jenis kelamin ? 

24. Menurut anda, apakah perusahaan sudah cukup memberikan perlindungan bagi anda ? 

(Hak Beragama, Perbedaan Ras, Perbedaan Jenis Kelamin, Perbedaan Usia, 

Perbedaan Masa Kerja/Senioritas) 

25. Apakah kesuksesan yang diraih oleh senior memacu diri anda untuk mencapai 

kesuksesan yang sama ? 

26. Apakah pekerjaan anda menuntut anda untuk mengorbankan waktu anda bersama 

keluarga ? 

27. Bagaimanakah peran keluarga dalam mendukung pekerjaan anda ? 

28. Jika suatu hari, anda berada pada kondisi harus memlih antara pekerjaan dan keluarga 

(suami pindah tugas), mana yang akan anda pilih ? 

29. Harapan – harapan yang seperti apa yang ingin anda capai dalam perusahaan ini ? 

30. Sejauh ini, usaha apa saja yang sudah anda lakukan untuk mencapai mimpi anda 

tersebut ? 

31. Apakah perusahaan sudah cukup transparan kepada anda selaku pegawai ? 
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32. Apakah peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan 

kenyataan yang anda alami dilapangan ? 

33. Sejauh ini apakah anda selalu mematuhi peraturan yang diterapkan oleh perusahaan ? 

(datang tepat waktu, datang pada saat meeting diluar jam kerja, mengikuti kegiatan 

diluar pekerjaan tetapi yang diperintahkan oleh perusahaan) 

34. Apakah terdapat perbedaan peraturan kerja yang diterapkan perusahaan bagi pegawai 

tetap dan pegawai outsourcing ? 

35. Apakah sanksi terhadap pelanggaran yang mungkin anda lakukan menurut anda 

sesuai dan atau ssetimpal dengan kesalahan yang anda buat ? 

36. Apakah fasilitas pekerjaan yang anda dapatkan sudah sesuai dengan apa yang anda 

harapkan, contohnya tunjangan kesehatan dan jaminan keselamatan bekerja ? 

37. Apakah dalam membuat keputusan, pihak manajemen mengikutsertakan pegawai ? 

38. Jika perusahaan melibatkan anda dalam pengambilan dan perumusan kebijakan, 

bagaimana tanggapan anda ? dan masukan seperti apa yang ingin anda berikan ? 

39. Apakah terdapat reward bagi pekerjaan yang sudah anda lakukan ? jika ada, reward 

seperti apakah yang anda dapatkan ? 

40. Apakah tanggung jawab yang anda pikul dalam pekerjaan ini sudah sesuai dengan 

reward yang anda dapatkan ? 

41. Apakah pola manajemen yang saat ini diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai 

dengan harapan anda ? 

42. Apakah anda mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan ? 

43. Bagaimanakah tanggapan anda terkait permasalahan tersebut ? 

44. Apakah permasalahan tersebut mempengaruhi kinerja anda ? 

45. Apakah anda mengteahui seperti apa harapan perusahaan terhadap anda ? 

46. Harapan seperti apa yang diinginkan perusahaan dari anda ? 
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47. Hal-hal apa saja yang sudah anda lakukan untuk memenuhi harapan tersebut ? 

48. Bagaimanakah gambaran masa depan perusahaan ini menurut anda ? 

49. Bagaimanakah gambaran masa depan anda pada perusahaan ini ? 

50. Menurut anda manakah yang lebih bergantung, perusahaan terhadap anda, atau anda 

terhadap perusahaan ? 

51. Adakah keinginan dari dalam diri anda, untuk mencari pekrjaan dibidang dan tempat 

yang lain ? 

52. Apa arti loyalitas kerja menurut anda ? 

 


