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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Daftar pertanyaan wawancara kepada pegawai kelurahan Sidotopo Wetan 

mengenai peran komunikasi organisasi di pemerintahan kelurahan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai komunikasi organisasi 

yang terjadi antara pegawai dengan pegawai dan lurah dengan 

bawahannya. 

2. Apakah menurut bapak komunikasi organisasi yang baik dapat 

meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai komunikasi organisasi 

yang efektif antara pegawai dengan pegawai dan antara pegawai 

dengan Lurah di kelurahan? 

4. Apakah dalam melayani masyarakat apa kendala yang Bapak/Ibu 

alami? 

5. Upaya apa yang dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat? 

6. Adakah pelayanan khusus yang dilakukan dalam melayani 

masyarakat yang penyandang cacat (difabel}? Bagaimana caranya? 

7. Apakah menurut Bapak/Ibu dalam melakukan pelayanan kepada 

masyarakat sudah sesuai prosedur yang ada? 

8. Bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpinan Lurah terhadap 

kinerja pegawai di kelurahan? 

9. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap organisasi guna meningkatkan 

kinerja untuk ke depannya? 
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Daftar pertanyaan wawancara kepada masyarakat kelurahan Sidotopo Wetan 

mengenai peran komunikasi organisasi di pemerintahan kelurahan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelayanan yang 

dilakukan pegawai kelurahan kepada masyarakat? 

2. Apakah pihak kelurahan mengadakan sosialisasi dan komunikasi 

dengan masyarakat bila ada informasi yang baru. 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada di kelurahan mendukung 

untuk memberikan pelayanan pada masyarakat 

4. Menurut Bapak/Ibu adakah yang perlu diperbaiki untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? 

5. Kendala apa yang Bapak/Ibu alami dalam mengurus berkas di 

kelurahan? 

6. Menurut Bapak/Ibu sudah efektifkah cara penyampaian komunikasi 

yang di lakukan pegawai kelurahan kepada masyarakat? 

7. Apakah masih ada perbedaan mengenai pelayanan antarpribadi yang 

dilakukan pegawai kelurahan kepada masyarakat? 

8. Apakah proses pelayanan di kelurahan sudah sesuai prosedur? 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai Kelurahan bersikap cepat 

dalam menanggapi keluhan masyarakat? 

10. Apakah harapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan yang diberikan 

Kelurahan kepada masyarakat untuk kedepannya? 
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Gambar 1 : Papan Nama Kelurahan Sidotopo Wetan 

Gambar 2 : Kegiatan wawancara dengan salah satu masyarakat kelurahan Sidotopo 

Wetan 
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Gambar 3 : Kegiatan Wawancara dengan Lurah Sidotopo Wetan 

Gambar 4 : Kegiatan wawancara dengan salah satu masyarakat kelurahan Sidotopo 

Wetan 
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Gambar 5 : Mesin E-kios 

Gambar 6 : Letak geografis Kelurahan Sidotopo Wetan 
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Gambar 7 : Kegiatan Wawancara Dengan Ibu RT 05 Kelurahan Sidotopo Wetan. 

Gambar 8 : Kegiatan Wawancara Dengan Pegawai Kelurahan Sidotopo Wetan. 

 


