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APPENDIX 

Questions and answers of interview 

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai sekretaris?  

15 Tahun 

2. Ada berapa sekretaris di kantor ini? 

Hanya saya 

3. Selama menjadi sekretaris, bagaimana menurut anda sifat dan kepribadian pimpinan 

anda? 

Saya sebagai sekretaris harus tau apa yang diinginkan atasan dalam hal pekerjaan. 

Biasanya pimpinan hanya memberikan perintah dalam bentuk clue, dan kita harus 

tau apa yang dimaksud dengan clue tersebut kita harus faham 

4. Dokumen apa saja yang pimpinan anda pasrahkan untuk anda urus? 

Kalau disini kompleks ya, tapi yang paling utama adalah dokumen legalisasi 

pekerjaan, dan dokumen pendukung lainnya. 

5. Apakah anda merasa bahwa anda merupakan mediator atasan anda terhadap karyawan 

lainnya? 

Ya  

6. Adakah satuan organisasi dalam perusahaan anda yang anda bawahi? 

Tidak ada 

7. Adakah wewenang yang anda miliki terhadap rekan anda lainnya? 

Tidak ada, jadi harus tetap melalui pimpinan 

8. Dalam hal apa sajakah anda berhak memberikan pendapat kepada pimpinan anda? 

Mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya beberapa hal yang tidak terlalu 

krusial. 

9. Sebagai sekretaris pimpinan, apa saja tugas dan kewajiban pimpinan menurut anda? 

Tugas dan kewajibannya adalah untuk mengayomi bawahan, memberikan kebijakan 

dan wewenang untuk kesejahteraan karyawannya, sedangkan tugasnya adalah 

membawahi karyawan yang dipsarahkan ke beberapa manager disini. 

10. Dalam hal apa saja biasanya pimpinan anda mengajak anda berdiskusi? 

Masalahnya kompleks, perlu saya jelaskan dulu bahwa selain sebagai sekretaris saya 

juga memegang pekerjaan sebagai eksport-import. Mungkin ada juga hendle 

pekerjaan seperti, processing import dan asuransi aset perusahaan. 

11. Apakah anda memiliki wewenang untuk mengatur jadwal pimpinan anda? 
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Ya  

12. Bagaimana cara anda dalam merencanakan kegiatan anda dan pimpinan anda? 

Kalau saya melihat agenda pimpinan saya, apabila pimpinan saya ada tugas di luar 

kota, saya akan memindahkan rapat atau pertemuan di hari lain yang lebih luang. 

13. Apa yang anda lakukan saat pimpinan anda menerima tamu penting? 

Saya menyiapkan ruangan khusus untuk beliau bertemu dengan tamunya 

14. Sebelum rapat apa yang biasa anda lakukan? 

Saya menyiapkan kebutuhan meeting seperti materi rapat 

15. Saat rapat berlangsung, apa hal yang biasa anda lakukan? 

Saya sebagai notulis 

16. Bahasa asing apa yang telah anda kuasai? 

Bahasa inggris 

17. Apakah menurut anda bahasa inggris dapat mempermudah pekerjaan anda? 

Ya sangat mempermudah. 

18. Dalam hal apa? 

Ya kalau saya seperti dalam hal eksport-import ya, dan banyak kolega perusahaan 

yang dari luar negri sehingga bahasa inggris sangat membantu. 

19. Menurut anda bahasa inggris dalam bentuk tulisan atau lisan yang paling sering anda 

gunakan atau temui? Contohnya? 

Sama, kalau lisan saat kolega datang kesini dan mereka hanya bisa berbahasa 

inggris saya sebagai sekretaris harus berkomunikasi dalam bahasa inggris, 

sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu surat, e-mail dan fax. 

20. Kendala apa yang anda temui dalam penggunaan bahasa inggris? 

Kendala yang saya temui hanya grammar, tapi saya slalu belajar dari pengalaman 

saat bertemu dengan kolega asing. 

21. Apa yang biasa anda lakukan dalam menghadapi tamu asing? 

Saya akan menemuinya dan berbicara dalam bahasa inggris tentunya.  

22. Bagaimana jika tamu anda tidak bisa berbahasa inggris?  

Kalau disini kebanyakan selain berbahasa inggris mereka berbahasa mandarin. Saat 

ada tamu tersebut maka pimpinan yang akan turun tangan karna kebetulan beliau 

bisa berbahasa mandarin. Jika kebetulan atasan tidak ada di tempat, maka kami 

menyediakan tanslator. 

23. Bahasa apa sajakah yang menurut anda perlu dikuasai oleh sekretaris selain bahasa 

inggris? 
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Di perusahaan ini ya Bahasa mandarin 


