
LAMPlRAN 



LAMPIRANI 

UPAH MINIMUM KABUPATENIKOTA 
DI JA WA TlMUR TAHUN 2004 

HAL 
TANGGAL 
NOMOR 

: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR 
: 18 November 2003 
: 188/273/kpls/013/2003 

NO DAERAH UMK Th. 2004 REKOMENDASI BUPATIIWALIKOTA 

RplBulan NOMOR / TANGGAL 

1 Kola Surabaya 550.700 876/4307.11439.4.14/2003 (13-10-2003) 

2 Kab. Gresik 550.550 460/462/403.23/2003 (16-10-2003) 

3 Kab. Sidoarjo 550.550 561/2924/404.3.9.4/2003 (27-10-2003) 

4 Kola Mojokerto 488.000 560/1606/417.307/2003 (23-10-2003) 

5 Kab. MOjokerto 550.550 565/3340/416.113/2003 (20-10-2003) 

6 Kola Malang 548.000 568/1933/420.302/2003 (16-10-2003) 

7 Kab. Malang 548.000 568/1572/421.117/2003 (13-10-2003) 

8 Kola Balu 548.000 56117 5/422. 0 13/2003 (20-10-2003) 

9 Kola Pasuruan 450.000 560/1358/423.111/2003 (09-10-2003) 

10 Kab. Pasuruan 550.550 560/344/424.068/2003 (23-10-2003) 

11 Kola Probolinggo 461.000 561/809/425.107-04/2003 (15-10-2003) 

12 Kab. Probolinggo 456.000 568/828/426.512/2003 (14-10-2003) 

13 Kab. Jombang 426.500 560/990/415.16/2003 (15-10-2003) 

14 Kola Kediri 480.000 561/695/419.37/2003 (09-10-2003) 

15 Kab. Kediri 480.000 560/2038/418.54/2003 (10-10-2003) 

16 Kab. Nganjuk 354.000 560/1003/411.414/2003 (22-10-2003) 
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17 Kab. Lamongan 380.743 561/1495/413.406/2003 (20-10-2003) 

18 Kab. Tuban 345.000 56112613/414.049/2003 (17-10-2003) 

19 Kota Madiun 325.000 568/1235/413.107/2003 (09-10-2003) 

20 Kab. Madiun 320.000 568/5721402.116/2003 (20-10-2003) 

21 Kab. Magetan 321.530 568/2115/403.103/03 (10-10-2003) 

22 Kab. Ngawi 323.600 560107.51/415.058/2003 (06-10-2003) 

23 Kab. Ponorogo 315.000 561/12941405.47/2003 (13-10-2003) 

24 Kab. Pacitan 320.975 560/34/408.58/2003 (17-09-2003) 

25 Kota Blitar 331.210 561/389/422.112.2/2003 (25-10-2003) 

26 Kab. Blitar 317.200 5601751/409.112/2003 (01-10-2003) 

27 Kab. Trenggalek 316.500 561/1137/406.078/2003 ( 09-10-2003) 

28 Kab. Tulungagung 349.000 560/1079/407.110/2003 (07-10-2003) 

29 Kab. Bojonegoro 331.000 561/1085/412.41/2003 (14-10-2003) 

30 Kab. Banyuwangi 356.000 560/982/429.116/2003 (23-10-2003) 

31 Kab. Sam pang 330.000 561/991/434.301/2003 (16-10-2003) 

32 Kab. Lumajang 321.000 561/121/427.4212003 (18-09-2003) 

33 Kab. Jember 397.606 560/2353/436.023/2003 (24-09-2003) 

34 Kab. Bondowoso 310.000 560/1020/430.510/2003 (15-10-2003) 

35 Kab. Situbondo 348.500 561/1467/431.002.2.1/2003 (15-10-2003) 

36 Kab. Pamekasan 430.000 560/572/441.023/2003 (10-10-2003) 

37 Kab. Sumenep 400.000 561/396/435.111/2003 (29-10-2003) 
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38 Kab. Bangkalan 440.000 005/056/443.003/2003 (14-10-2003) 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

IMAM UTOMO S. 
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LAMPIRAN2 

KUESIONER 

Petunjuk Pengisian 

1. Terdapat dua jenis pertanyaan. Pada jenis pertanyaan yang pertama, anda 

hams memilih salah satu dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia dengan 

cara memberi tanda silang (X) di dalam kotak di depan pilihan jawaban. Pada 

jenis pertanyaan kedua, anda hams menjawab pertanyaan dengan singkat dan 

jelas pada tempat kosong yang telah disediakan dibawah pertanyaan. Terdapat 

petunjuk bernpa kalimat yang dicetak tebal dalam lembaran jawaban yang 

hams anda cermati sebelum menjawab pertanyaan. 

2. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. lawaban yang diberikan adalah 

sesuai dengan peristiwa yang anda alami dan sesuai dengan pendapat anda 

sendiri. Kerahasiaan jawaban anda dijamin sepenuhnya. 

3. Setelah pengisian mohon diserahkan pada petugas yang ada. 

4. Atas kesediaan dan kerjasama anda dalam membantu pengisian kuesioner ini 

kami ucapkan terima kasih. 

Data Responden 

Bagian 
Status Kepegawaian 
Lama Beker.ia 
Vmur 
Jenis Kelamin 
Tingkat Pendidikan 
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TOPIK PELATIHAN 

Mohon jawaban anda diberi tanda silang pada kotak yang sudah disediakan! 

1) Apakah anda pemah mengikuti pelatihan (training) yang diadakan oleh PT. 

Prestasi Ide J aya? 

D Pemah 

D Tidak Pemah 

Pertanyaan nomor 2 (dua) sampai dengan pertanyaan nomor 8 (deJapan) 
berikut ini hanya boleh dijawab apabila anda pernah mengikuti pelatihan 
yang diadakan oleh PT. Prestasi Ide Jaya! 

2) Bagaimana pendapat anda mengenai kesesuaian pelatihan yang pemah diikuti 

dengan pekerjaan anda saat ini? 

D Sangat sesuai 

D Cukup Sesuai 

D Kurang sesuai 

D Tidak sesuai 

3) Apakah pelatihan yang pemah anda ikuti dilakukan pada saat jam kerja atau 

dilakukan diluar jam kerja? 

D Pada saat jam kerja 

D Diluar jam kerja 

4) Apakah yang melakukan pelatihan adalah karyawan di dalam lingkungan 

perusahaan atau orang lain yang khusus disewa perusahaan untuk melakukan 

pelatihan? 

D Karyawan di dalam lingkungan perusahaan 

D Orang lain yang khusus disewa perusahaan 
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5) Bagaimana pendapat anda terhadap pelatih yang melatih anda? 

o Sangat ahli 

o Cukup ahli 

o Kurang ahli 

o Tidak ahli 

6) Bagaimana pendapat anda mengenai cara penyajian materi pelatihan? 

o Sangat baik 

o Cukup baik 

o Kurang baik 

o Tidak baik 

7) Bagaimana tanggapan anda terhadap pelatihan yang diselenggarakan oleh 

perusahaan terhadap pekerjaan anda? 

o Sangat membantu pekerjaan anda 

o Cukup membantu pekerjaan anda 

o Kurang membantu pekerjaan anda 

o Tidak membantu pekerjaan anda 

Mohon pertanyaan dibawah ini dijawab dengan singkat dan jeJas serta tidak 
mengosongkan jawaban! 

8) Perubahan apa yang anda rasakan dalam melakukan pekerjaan anda setelah 

mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT. Prestasi Ide Jaya? Mohon 

jelaskan jawaban anda! 
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9) Pelatihan apa saja yang pemah anda ikuti sebelum anda bekerja pada PT. 

Prestasi Ide Jaya? 

Pertanyaan nom or 10 (sepuluh) di bawah ini hanya boleh dijawab apabila 
anda pernah mengikuti pelatihan sebelum bekerja pada PT. Prestasi Ide 
Jaya! 
Mohon jawaban and a diberi tanda silang pada kotak yang sudab disediakan! 

10) Sejauh apakah pelatihan yang pemah anda ikuti sebelum anda bekerja pada 

PT. Prestasi Ide Jaya membantu pekerjaan anda saat ini? 

D Sangat membantu pekerjaan saya 

D Cukup membantu pekerjaan saya 

D Kurang membantu pekerjaan saya 

D Tidak membantu pekerjaan saya 

11) Pelatihan seperti apa yang ingin anda ikuti, apabila PT. Prestasi Ide Jaya ingin 

anda turut serta dalam program pelatihan yang akan diadakan? 

TOPIK KOMPENSASI 

Mohon jawaban anda diberi tanda silang pada kotak yang sudah disediakan! 

12) Apakah anda mengerti dasar perhitungan upah yang anda terima saat ini? 

D Mengerti 

D Cukup mengerti 

D Kurang mengerti 

D Tidak mengerti 
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13) Apa tanggapan anda terhadap upah pokok yang diberikan kepada anda selama 

ini? 

0 Sangat puas 

0 Cukup puas 

0 Kurang puas 

0 Tidakpuas 

14) Apa tanggapan anda terhadap tunjangan yang berupa; uang lembur, biaya 

penggantian uang pengobatan, tunjangan hari raya maupun tunjangan 

lainnya yang diberikan perusahaan selama ini? 

o Sangat puas 

o Cukup puas 

o Kurang puas 

o Tidak puas 

15) Apa tanggapan anda terhadap fasilitas dan kemudahan-kemudahan berupa; 

upah yang tidak dipotong pada saat tidak masuk kerja apabiJa dapat 

menunjukkan surat keterangan dokter, jatah makan siang, transportasi 

bagi pekerja wanita yang pulang malam, pemberian jatah minum susu 

dua kali dalam seminggu serta fasilitas dan kemudahan-kemudahan 

lainnya yang diberikan perusahaan kepada anda selama ini? 

o Sangat puas 

o Cukup puas 

o Kurang puas 

o Tidak puas 
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16) Apa tanggapan anda terhadap hasil kerja anda selama ini, apabila 

dibandingkan dengan kompensasi (berupa upah pokok, tunjangan dan 

fasilitas serta kemudahan-kemudahan) yang diberikan perusahaan kepada 

anda selama ini? 

o Sangat sesuai 

o Cukup sesuai 

o Kurang sesuai 

o Tidak sesuai 

Mohon pertanyaan dibawah ini dijawab dengan singkat dan jeJas serta tidak 
mengosongkan jawaban! 

17) Apa harapan yang dapat anda sampaikan sehubungan dengan upah pokok, 

tunjangan dan fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang diberikan 

perusahaan kepada anda selama ini? 

TOPIK KONSISTENSI 

Mohon jawaban anda diberi tanda silang pada kotak yang sudah disediakan! 

18) Menurut pendapat anda bagaimana penilaian atasan anda terhadap hasil kerja 

anda selama ini? 

0 Sangat baik 

0 Cukup baik 

0 Kurang baik 

0 Tidak baik 
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19) Bagaimana penilaian anda sendiri terhadap hasil kerja anda selama ini? 

o Sangat baik 

o Cukup baik 

o Kurang baik 

o Tidak baik 

Mohon pertanyaan dibawah ini dijawab dengan singkat dan jelas serta tidak 
mengosongkan jawaban! 

20) Hal apa yang biasanya menggangu anda dalam melakukan pekerjaan anda? 

21) Kesukaran apa yang biasanya anda temui dalam pekerjaan anda? 

PERPU~T;\ 
Universitas Kato ok On. 
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