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Lampiran 2: Pedoman Wawancara dan Respondennya
Protokol Wawancara
Tujuan:Mengidentifikasi pemasaran internal sebagai bagian
dari the next process customers dan bagaimana organisasi
berusaha mewujudkancustomer-oriented service delivery.
I. Identitas informan kunci:

1. Nama : ..................................................................
2. Jabatan sekarang: ......................................................
3. Lama menjabat di jabatan sekarang: ..........................
4. Masa kerja di UKSW: ..........................................Tahun
5. Jabatan yang pernah disandang sebelumnya .................

II. Pandangan responden:
1. Menurut ibu/bpk, siapa konsumen yang ibu/bpk layani?
2. Siapa saja yang menggunakan hasil pekerjaan ibu/bpk?

(a)......................,(b).......................,(c)........................
3. Apakah ibu/bpk setuju dengan pernyataan bahwa

karyawan itu adalah seorang pelanggan! Mengapa?
4. Apakahibu/bpk setuju dengan pendapat bahwa setiap

karyawan perlu memperhatikan kebutuhan pihak-pihak
yang menggunakan hasil pekerjaan mereka?Mengapa?

5. Menurut ibu/bpk, apakahdalam melakukan pekerjaannya
karyawan UKSW sudah memperhatikan kepentingan
konsumennya? Berikan fakta yang mendukung pendapat
ibu/bpk?

6. Menurut ibu/bpk, apakahkaryawan UKSW sudah
memperhatikan kebutuhan pihak-pihak yang
menggunakan hasil pekerjaan mereka?Berikan fakta yang
mendukung pendapat ibu/bpk?

7. Menurut ibu/bpk, faktor-faktor apa yang membuat
karyawan UKSW sangat memperhatikan/kurang
memperhatikan kebutuhan pihak-pihak yang
menggunakan hasil pekerjaan mereka?

8. Menurut ibu/bpk, sejauh ini dalam pengamatan. Apakah
sudah diterapkan/belum diterapkan ukuran dan
penghargaan yang dipakai untuk peningkatan kualitas
layanan dari karyawan di UKSW! Mengapa?

9. Menurut ibu/bpk, sejauh mana hal-hal berikut
mendukung prestasi karyawan di UKSW dalam
bekerja:Pemberdayaan terhadap karyawan, Ketersediaan
fasilitas/ teknologi untuk mendukung orang bekerja,
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Suasana kerja yang kondusif, Sistem rekrutmen dan
pengembangan staf, Gaya kepemimpinan atasan, Gaji dan
imbalan lain yang diberikan, Promosi status pekerjaan dan
Hubungan dengan sesama rekan kerja?

10. Apa saran ibu/bpk agar karyawan UKSW melakukan
pekerjaan dengan baik?

Responden in-depth interview
1. Informan pertama adalah seorang wanita dengan inisial I.Y,

beliau bekerja di UKSW sebagai Wakil Manajemen Mutu.
Jabatan ini telah ditekuninya selam 3 tahun. Selain itu,
selama bekerja 25 tahun di UKSW beliau juga pernah
menduduki jabatan sebagai Kabiro HRD, Direktur BAA,
Kaleb Komputer dan Sek. PPSPAK pusat. Kegiatanyang
biasa dilakukan beliau adalah mengurusi, memonitoring
penjagaan terhadap kualitas layanan untuk tetap
memenuhi standar SOP (Standar operasional prosedur).

2. Informan kedua adalah seorang wanita dengan inisial ES.
Bekerja di UKSW sebagai Direktur Perpustakaan. Lama
menjabat sebagai Direktur Perpustakaan telah ditekuni
selama tiga tahun dari tahun 2010 hingaa saat ini. Beliau
mulai bekerja sebagai karyawan di UKSW terhitung dari
tahun 1984 atau 28 tahun. Selain jabatan sekarang, beliau
juga pernah menjabat sebagai Kabag, Kasubag, dan
Sekretaris Perpustakaan. Kegiatan yang biasa dilakukan
beliau adalah memonitoring seluruh kegiatan operasional
yang berlangsung di perpustakaan.

3. Informan ketiga adalah seorang pria dengan inisial BP.
Beliau bekerja di UKSW sebagai Kabag Kamtibpus. Jabatan
sebagai Kabag telah ditekuninya selama tiga tahun dari
tahun 2010 hingga saat ini. Selain itu, beliau telah bekerja
selama 27 tahun, terhitung dari tahun 1986. Kegiatan yang
biasa dilakukan oleh beliau sebagai seorang Kabag
Kamtibpus adalah mengatur pelayanan kerja pada satpam
dan penjaga parkir. Selain itu, beliau juga melakukan
kegiatan kerjanya sebagai satpam yang biasanya
dilaksanakan oleh karyawan yang lain.




