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 PERNYATAAN 

Berilah tanda √ atau × pada pilihan jawaban yang menurut anda paling benar atau paling mewakili jawaban hati 

anda, SS = sangat setuju, S = setuju, N = netral/ no comment, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak setuju, 

diperbolehkan memilih jawaban N (netral/ no comment) maksimal pada 4 (empat) pernyataan saja. 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Bekerja pada perusahaan ini membuat saya berguna di dalam kehidupan 
bermasyarakat 

     

2 Atasan selalu memberikan perhatian pada karyawan      

3 Dalam menyelesaikan masalah atasan bertindak bijaksana      

4 Hubungan kerja antara atasan bawahan baik dan tidak kaku      

5 Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi akan memberi 
motivasi kerja karyawan 

     

6 Pendapat yang disampaikan oleh bawahan akan dinilai positif oleh atasan      

7 Atasan memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan untuk 
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

     

8 Di perusahaan ini standar prestasi jelas      

9 Atasan selalu mengkomunikasikan dengan bawahan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan usaha pencapaian tugas 

     

10 Atasan selalu memberikan pujian bila ada karyawan yang menjalankan 
tugas pekerjaan dengan memuaskan 

     

11 Situasi lingkungan kerja baik dan menyenangkan      

12 Sarana pendukung dan peralatan bekerja sangat memadai      

13 Hampir setiap pekerjaan dapat saya laksanakan dengan baik dan 
menantang 

     

14 Pelanggan tidak pernah komplain terhadap pelayanan yang saya berikan      

15 Tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan pendidikan dan 
kemampuan saya 

     

16 Bekerja di perusahaan ini membuat karyawan berkembang 
kemampuannya 

     

17 Hubungan kerja dengan sesama rekan berjalan dengan baik      

18 Besarnya gaji yang diperoleh sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan      

19 Prestasi karyawan selalu dinilai dengan teliti dan benar      

20 Saya mendapat kesempatan untuk belajar hal-hal baru      

21 Saya memiliki peluang dan kesempatan untuk mengembangkan 
ketrampilan dan kemampuan saya 

     

22 Saya merasa aman bekerja di perusahaan ini      

23 Saya berusaha sangat keras untuk memperbaiki kinerja masa lalu saya 
pada pekerjaan 

     

24 Saya menikmati persaingan dalam bekerja      

25 Saya ingin mengetahui bagaimana saya mencapai kemajuan ketika saya 
menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan 

     

26 Saya menikmati kepuasan dalam menyelesaikan tugaspekerjaan yang 
sukar 

     

27 Saya menikmati kerjasama dengan orang lain daripada bekerja sendirian      

28 Keamanan dalam menjalankan pekerjaan sangat terjamin      

29 Bila ada tugas lembur, saya merasa termotivasi melakukan pekerjaan 
tersebut dengan sebaik-baiknya 

     

30 Saya dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan pekerjaan      

31 Saya tidak merasa rendah diri bila mengalami kegagalan dalam 
menjalankan tugas pekerjaan 
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32 Saya selalu mendapat kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan 
tujuan yang ingin dicapai oleh atasan 

     

33 Dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan, saya membutuhkan usaha 
dan ketrampilan 

     

34 Saya ingin mencapai kesuksesan dalam bekerja      

35 Saya tidak pernah mengeluh dalam melakukan pekerjaan      

36 Bila saya membutuhkan pertolongan dalam bekerja, rekan sekerja selalu 
siap memberikan bantuan 

     

37 Dalam bekerja, saya merasa nyaman terhadap pengawasan dari atasan      

38 Saya merasa puas dengan prestasi kerja yang telah saya capai selama ini      

39 Masalah keluarga yang saya hadapi tidak berpengaruh pada pekerjaan 
saya 

     

40 Keluarga saya sangat mendukung pekerjaan yang saya lakukan saat ini      

 

 URAIAN 

Hal Dalam lingkup PPIC Diluar lingkup PPIC  
(dalam perusahaan) 

Diluar lingkup 
perusahaan (umum) 

 
Jabatan yang paling 
disukai/ diinginkan 
 

   

 
Jabatan yang paling tidak 
disukai/ tidak diinginkan 
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