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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

 Panduan Wawancara Untuk Calon penerus 

Tahap 1: Pra Bisnis 

1. Ada tidaknya rencana formal untuk menjadikan sang anak untuk 

mempersiapkan sang anak untuk memasuki bisnis keluarga beserta tahun 

terjadinya tahap ini 

2. Frekuensi kedatangan calon penerus ke lokasi bisnis keluarga beserta 

tahun terjadinya tahap ini 

Tahap 2: Pengenalan 

1. Pengetahuan calon penerus dalam mengetahui nama pegawai Fotocopy 

Kembar dan Digital Printing beserta tahun terjadinya tahap ini 

2. Pengetahuan calon penerus terhadap fungsi dan nama peralatan yang 

digunakan dalam kegiatan usaha beserta tahun terjadinya tahap ini 

3. Pengetahuan calon penerus mengenai nama dan jenis produk yang 

dihasilkan Kembar Fotocopy dan Digital Printing beserta tahun terjadinya 

tahap ini 

4. Hal hal mengenai kertas, tinta, mesin fotocopy, dan supplier yang dibahas 

dalam  melakukan pembicaraan mengenai bisnis keluarga dengan orang 

tua beserta tahun terjadinya tahap ini 
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Tahap 3: Pengenalan Fungsi 

1. Frekuensi jam kerja paruh waktu yang dilakukan calon penerus dan 

penempatan calon penerus di bidang tertentu selama bekerja paruh waktu 

beserta tahun terjadinya tahap ini 

2. Tingkat pendidikan formal yang sudah ditempuh calon penerus sampai 

dengan saat ini beserta tahun terjadinya tahap ini 

3. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh calon penerus semasa di 

perguruan tinggi beserta tahun terjadinya tahap ini 

4. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan, dan pengawasan yang diperhatikan dan dipelajari dari 

orang tua ketika orang tua mengelola bisnis keluarga beserta tahun 

terjadinya tahap ini 

Tahap 4: Pelaksanaan Fungsi 

1. Posisi dalam bisnis keluarga yang diberikan kepada calon penerus selama 

menjadi karyawan tetap beserta alasannya beserta tahun terjadinya tahap 

ini 

     Tahap 5: Pengembangan Fungsi 

1. Alasan di promosikannya calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital ke 

posisi supervisor di Kembar Fotocopy dan Digital Printing beserta tahun 

terjadinya tahap ini 
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Tahap 6: Pergantian Awal 

1. Ada tidaknya pengawasan dari orang tua terhadap calon penerus setelah 

calon penerus menjadi general manager beserta alsannya, beserta tahun 

terjadinya tahap ini 

Tahap 7: Kedewasaan Pengganti 

1. Belum atau sudahnya dilepasnya calon penerus oleh orang tua untuk tidak 

lagi diawasi dalam melakukan pekerjaannya beserta tahun terjadinya tahap 

ini 
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Lampiran 2 

Panduan Wawancara Untuk Pemilik 

Tahap 1: Pra Bisnis 

1. Ada tidaknya rencana formal untuk menjadikan sang anak untuk 

mempersiapkan sang anak untuk memasuki bisnis keluarga beserta tahun 

terjadinya tahap ini 

2. Frekuensi kedatangan calon penerus ke lokasi bisnis keluarga beserta 

tahun terjadinya tahap ini 

Tahap 2: Pengenalan 

1. Cara mengenalkan calon penerus kepada karyawan Kembar Fotocopy dan 

Digital Printing beserta tahun terjadinya tahap ini 

2. Cara menjelaskan kepada calon penerus mengenai nama peralatan-

peralatan dan fungsi yang digunakan dalam kegiatan usaha Fotocopy 

Kembar dan Digital Printing beserta tahun terjadinya tahap ini 

3. Cara menjelaskan kepada calon penerus terhadap produk nama dan jenis 

produk yang dihasilkan Kembar Fotocopy dan Digital Printing beserta 

tahun terjadinya tahap ini 

4. Hal hal mengenai kertas, tinta, mesin fotocopy, dan supplier yang dibahas 

dalam melakukan pembicaraan mengenai bisnis keluarga dengan calon 

penerus beserta tahun terjadinya tahap ini 
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Tahap 3: Pengenalan Fungsi 

1. Frekuensi jam kerja paruh waktu yang dilakukan calon penerus dan 

penempatan calon penerus di bidang tertentu selama bekerja paruh waktu 

beserta tahun terjadinya tahap ini 

2. Tingkat pendidikan formal yang sudah ditempuh calon penerus sampai 

dengan saat ini beserta tahun terjadinya tahap ini 

3. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh calon penerus semasa di 

perguruan tinggi beserta tahun terjadinya tahap ini 

4. Hal hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan, dan pengawasan diperhatikan dan dipelajari oleh calon 

penerus ketika orang tua mengelola bisnis keluarga beserta tahun 

terjadinya tahap ini 

Tahap 4: Pelaksanaan Fungsi 

1. Posisi dalam bisnis keluarga yang diberikan oleh orang tua kepada calon 

penerus selama menjadi karyawan tetap beserta alasannya beserta tahun 

terjadinya tahap ini 

Tahap 5: Pengembangan Fungsi 

1. Alasan mempromosikan calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital ke 

posisi supervisor di Kembar Fotocopy dan Digital Printing beserta tahun 

terjadinya tahap ini 
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Tahap 6: Pergantian Awal 

1. Alasan diangkatnya calon penerus sebagai general manager di Kembar 

Fotocopy dan Digital Printing 

Tahap 7: Kedewasaan Pengganti 

1. Belum atau sudahnya dilepas oleh kedua orang tua untuk menjalankan 

tugas sebagai general manager tanpa diawasi beserta tahun terjadinya 

tahap ini 
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Lampiran 3 

Hasil Wawancara Dengan Calon penerus 

Nama  : Calista Sutrisno 

Jenis kelamin : Wanita 

 Usia  : 25 tahun 

Tahap 1: Pra Bisnis 

1. Apakah ada rencana formal dari orang tua untuk mempersiapkan anda 

untuk memasuki bisnis keluarga dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Ada, sudah ada  rencana formal dengan dilakukannya pembicaraan antara 

saya dengan kedua orang tua saya  tahun 2005 pada saat saya berada di 

bangku sekolah menengah atas kelas 10 tentang rencana untuk 

mempersiapkan saya untuk memasuki bisnis keluarga. 

2. Berapa jumlah frekuensi kedatangan anda ke lokasi bisnis keluarga dan 

tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya diajak oleh kedua orang tua saya untuk datang ke lokasi usaha 

Kembar Fotocopy dan Digital Printing pada tahun 2006 setiap hari jumat 

dan sabtu di setiap minggunya setelah pulang sekolah pada saat calon 

penerus berada di bangku sekolah menengah atas kelas 11. 

Tahap 2: Pengenalan 

1. Apakah anda mengetahui semua nama pegawai Fotocopy Kembar dan 

Digital Printing dan tahun berapa hal ini terjadi? 
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Ya, saya mengetahui semua nama pegawai Fotocopy Kembar dan Digital 

Printing. Saya diperkenalkan dengan karyawan Fotocopy Kembar dan 

Digital Printing secara satu persatu dengan karyawan Fotocopy Kembar 

dan Digital Printing yang berjumlah 25 orang pada tahun 2006 oleh kedua 

orang tua saya ketika saya pertama kali diajak oleh kedua orang tua untuk 

datang ke lokasi bisnis keluarga. 

2. Apakah anda mengetahui fungsi dan nama peralatan yang digunakan 

dalam kegiatan usaha Kembar Fotocopy dan Digital Printing dan tahun 

berapa hal ini terjadi? 

Ya, saya mengetahui fungsi dan nama peralatan yang digunakan dalam 

kegiatan usaha Kembar Fotocopy dan Digital Printing pada tahun 2006 

Ayah saya menjelaskan kepada saya mengenai nama peralatan-peralatan 

yang digunakan beserta fungsinya di Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing seperti mesin mesin printing untuk mencetak gambar, mesin press 

mug untuk mencetak gambar pada mug dengan langsung menunjukkan 

alat-alat tersebut kepada saya. 

Ibu saya menjelaskan kepada saya mengenai nama peralatan-peralatan 

yang digunakan beserta fungsinya di Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing seperti mesin mesin printing untuk mencetak gambar, mesin press 

mug untuk mencetak gambar pada mug dengan langsung menunjukkan 

alat-alat tersebut kepada saya. 

3. Apakah anda mengetahui nama dan jenis produk yang dihasilkan Kembar 

Fotocopy dan Digital Printing dan tahun berapa hal ini terjadi? 
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Ya, saya mengetahui nama dan jenis produk yang dihasilkan Kembar 

Fotocopy dan Digital Printing pada tahun 2006 

Ayah saya menjelaskan kepada saya mengenai mengenai produk-produk 

yang dihasilkan oleh Kembar Fotocopy dan Digital Printing yaitu print 

kertas dengan ukuran A4 yang digunakan untuk tugas harian, pembuatan 

skripsi, kertas ukuran A3 digunakan untuk mencetak ukuran poster dengan 

ukuran sedang, kertas A2 digunakan untuk mencetak peta, kertas A1 

digunakan untuk mencetak AUTOCAD dan kertas A0 digunakan untuk 

mencetak blueprint sebuah pabrik, selain itu dalam proses percetakan 

digunakan jenis tinta dye based yang digunakan untuk mencetak pada 

semua jenis kertas dan tinta sublimation ink untuk mencetak pada mug. 

Saya menjelaskan produk-produk tersebut dengan cara menunjukkan 

produk-produk tersebut secara langsung kepada saya. 

Ibu saya menjelaskan kepada saya mengenai produk-produk yang 

dihasilkan oleh Kembar Fotocopy dan Digital Printing yaitu laminasi 

transparan menggunakan laminating film, laminasi glossy menggunakan 

laminating roll film jenis glossy, laminasi doff menggunakan laminating 

roll film jenis doff, jilid ring plastik, ring kawat, lem, soft cover, hard 

cover (untuk skripsi) dengan cara menunjukkan secara langsung satu 

persatu produk tersebut kepada saya. 

4. Apa saja hal hal mengenai kertas, tinta, mesin fotocopy, mesin laminating, 

mesin jilid dan supplier yang dibahas dalam  melakukan pembicaraan 
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mengenai bisnis keluarga dengan orang tua dan tahun berapa hal ini 

terjadi? 

Saya dijelaskan oleh ayah saya mengenai nama bahan-bahan dan alat-alat 

yang digunakan untuk melakukan printing dan fotocopy beserta 

suppliernya pada tahun 2006. Bahan-bahan tersebut antara lain: kertas A4, 

A3, A2, A1, A0 dan mug yang digunakan untuk kegiatan printing dan 

kertas HVS, kertas A4 yang digunakan untuk fotocopy . Kertas tersebut 

didapatkan dari supplier kertas sinar dunia di Semarang. Saya juga 

menjelaskan kepada calon penerus mengenai jenis tinta yang digunakan 

yaitu tinta dye based dan tinta sublimation ink. Tinta tersebut didapatkan 

dari toko prof ink semarang. Untuk bahan mug didapat dari cera 

production Yogyakarta. Yang terakhir saya menjelaskan jumlah mesin 

mesin printing yang terdapat di lokasi usaha yaitu sebanyak 2 buah mesin 

printing dan 3 buah mesin fotocopy. 

Sedangkan ibu saya menjelaskan mengenai nama alat-alat, bahan-bahan 

yang digunakan untuk melakukan laminating beserta suppliernya bahan-

bahan tersebut antara lain: laminating film, roll film jenis glossy, 

laminating roll film jenis doff, jilid ring plastik, ring kawat, lem, soft 

cover, hard cover (untuk skripsi). Untuk bahan laminating, jilid dan cover 

untuk skripsi didapat dari CV Jaya Wibowo Semarang. Saya juga 

menjelaskan kepada calon penerus mengenai nama dari mesin-mesin yang 

digunakan untuk proses laminating beserta jumlahnya, jumlah dari mesin 
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laminating berjumlah 2 buah mesin, mesin hard cover 1 buah, mesin jilid 

plastik 1 buah, mesin jilid kawat 1 buah, mesin jilid lem panas 1 buah. 

Tahap 3: Pengenalan Fungsi 

1. Berapa jumlah frekuensi jam kerja paruh waktu yang anda lakukan dan 

pada bidang apa anda bekerja selama bekerja paruh waktu dan tahun 

berapa hal ini terjadi? 

Saya mulai bekerja paruh waktu di Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

pada tahun 2010 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang selama satu 

minggu dalam masa libur perkuliahan.Saya dirotasi oleh orang tua pada 

beberapa bagian pekerjaan seperti bagian produksi, maintenance, 

pemasaran selama bekerja paruh waktu 

2. Apa saja tingkat pendidikan formal yang sudah ditempuh calon penerus 

sampai dengan saat ini dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya memperoleh pendidikan formal di SD bernardus semarang lulus pada 

tahun 2003, SMP di SMP Karangturi Semarang lulus pada tahun 2006, 

SMA di SMA Karangturi semarang lulus pada tahun 2009, perguruan 

tinggi di Monarch University di Australia mengambil jurusan business 

management dan mendapat gelar bachelor of business lulus pada tahun 

2013 

3. Pengalaman organisas apa yang pernah anda ikuti oleh calon penerus 

semasa di perguruan tinggi dan tahun berapa hal ini terjadi? 
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Saya memperoleh pengalaman berorganisasi pada tahun 2011 dengan 

mengikuti kepanitiaan dari acara seminar dengan posisi sebagai seksi acara 

semasa kuliah di perguruan tinggi. 

4. Hal-hal apa yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan, dan pengawasan yang diperhatikan dan dipelajari dari 

orang tua ketika orang tua mengelola bisnis keluarga dan tahun berapa hal 

ini terjadi? 

Saya mempelajari yang dilakukan oleh kedua orang tua saya pada tahun 

2011 ketika mereka mengelola Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

dalam beberapa hal yaitu: 

1) Perencanaan 

Rencana terhadap bisnis ini dalam  jangka panjang untuk memperluas 

usaha dengan membuka cabang baru maupun rencana  jangka pendek 

untuk menambah jumlah mesin fotocopy, menambah jenis jasa di 

bidang printing. 

2) Pengorganisasisan 

Penempatan setiap karyawan pada tiga bagian pekerjaan yaitu: bagian 

maintenance mesin-mesin fotocopy, mesin printing, mesin jilid, bagian 

produksi, bagian pemasaran. Penempatan karyawan ini dilakukan 

berdasarkan keahlian atau kompetensi dari masing-masing karyawan.  

3) Menggerakkan 

Cara yang digunakan untuk menggerakkan karyawan di Kembar 

Fotocopy dan Digital Printing  agar dapat bekerja dengan baik dan 
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dapat memenuhi target adalah dengan cara melakukan motivasi dan 

memberikan insentif bagi karyawan yang berkinerja dengan baik serta 

melakukan pengarahan kepada karyawan. 

4) Pengawasan 

Mengawasi jalannya seluruh kegiatan usaha di Kembar Fotocopy dan 

Digital Printing untuk memastikan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya berjalan dengan baik dengan cara setiap hari datang dan  

memantau secara langsung seluruh kegiatan yang terjadi di Kembar 

Fotocopy dan Digital Printing  agar tidak terjadi kesalahan. 

Tahap 4: Pelaksanaan Fungsi 

1. Posisi apa dalam bisnis keluarga yang diberikan kepada orang tua anda 

kepada anda selama menjadi karyawan tetap dan tahun berapa hal ini 

terjadi? 

Saya diberikan posisi non manajerial oleh orang tua saya yaitu pada posisi 

karyawan bagian pemasaran pada tahun 2013 karena sesuai dengan 

konsentrasi yang diambil oleh saya selama kuliah di monash university, 

selama kuliah di monash university saya mengambil konsentrasi di bidang 

pemasaran. 

     Tahap 5: Pengembangan Fungsi 

1. Apa alasan di promosikannya calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital 

ke posisi supervisor di Kembar Fotocopy dan Digital Printing? 



38 
 

Saya diberikan posisi supervisor pada tahun 2014 oleh orang tua saya 

karena menurut orang tua, saya sudah memiliki kemampuan dan 

pengalaman yang cukup untuk menjadi supervisor, kemampuan tersebut 

adalah kemampuan untuk mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan lain 

yang terdapat di Kembar Fotocopy dan Digital Printing serta sudah 

mempunyai kemampuan koordinasi yang baik 

Tahap 6: Pergantian Awal 

1. Apakah alasan dari orang tua mengangkat anda menjadi general manager ? 

dan berikan alasannya dan tahun berapa hal ini terjadi 

Selama calon penerus menjabat sebagai general manager pada tahun 2015 

di Kembar Fotocopy dan Digital Printing karena menurut saya calon 

penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing sudah menguasai empat 

fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, 

pengawasan 

Tahap 7: Kedewasaan Pengganti 

1. Apakah anda sudah tidak lagi diawasi oleh orang tua selama dalam 

melakukan pekerjaannya sebagai general manager dan tahun berapa hal ini 

terjadi ? 

Saya pada tahun 2015 masih diawasi oleh orang tua selama dalam 

melakukan pekerjaannya sebagai general manager karena belum genap 1 

tahun menjadi general manager 
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Lampiran 4 

Hasil Wawancara Dengan Pemilik 

Nama  : Bapak Leo Sutrisno 

Jenis kelamin : laki- laki 

 Usia  : 60 tahun 

Tahap 1: Pra Bisnis 

1. Apakah ada rencana formal dari orang tua untuk mempersiapkan sang 

anak untuk memasuki bisnis keluarga dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Ada, sudah ada  rencana formal untuk mempersiapkan sang anak untuk 

memasuki bisnis keluarga dengan melakukan pembicaraan antara saya 

dengan istri saya yaitu Ibu Giok Loan beserta dengan sang anak Calista 

Sutrisno pada tahun 2005 saat sang anak berada di bangku sekolah 

menengah atas kelas 10 tentang rencana untuk mempersiapkan saya untuk 

memasuki bisnis keluarga dengan cara menjelaskan kepada calon penerus 

mengenai gambaran umum dari bisnis keluarga yaitu Kembar Fotocopy 

dan Digital Printing secara umum seperti tahun berdiri, lokasi bisnis 

keluarga, kegiatan yang dilakukan di dalam bisnis keluarga dan lain-lain 

sehingga calon penerus sudah mempunyai gambaran umum mengenai 

bisnis keluarga Kembar Fotocopy dan Digital Printing.  

. 
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2. Berapa jumlah Frekuensi kedatangan calon penerus ke lokasi bisnis 

keluarga dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya mengajak Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing pada 

tahun 2006 untuk datang ke lokasi usaha Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing setiap hari jumat dan sabtu di setiap minggunya setelah pulang 

sekolah pada saat calon penerus berada di bangku sekolah menengah atas 

kelas 11. 

Tahap 2: Pengenalan 

1. Bagaimana cara mengenalkan calon penerus kepada karyawan Fotocopy 

Kembar dan Digital Printing dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya mengenalkan calon penerus terhadap karyawan Fotocopy Kembar 

dan Digital Printing  pada tahun 2006 secara satu persatu kepada  satu 

persatu karyawan di lokasi pusat Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

sehingga calon penerus mengetahui semua nama karyawan yang 

berjumlah 10 orang karyawan ketika calon penerus pertama kali diajak 

oleh kedua orang tua untuk datang ke lokasi pusat bisnis keluarga. 

2. Bagaimana cara menjelaskan kepada calon penerus mengenai nama 

peralatan-peralatan dan fungsi yang digunakan dalam kegiatan usaha 

Fotocopy Kembar dan Digital Printing dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya menjelaskan kepada Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing pada tahun 2006 mengenai nama peralatan-peralatan yang 

digunakan beserta fungsinya di Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

seperti mesin mesin printing untuk mencetak gambar, mesin press mug 
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untuk mencetak gambar pada mug dengan langsung menunjukkan alat-alat 

tersebut kepada calon penerus. 

3. Bagaimana cara menjelaskan kepada calon penerus terhadap produk 

produk yang dihasilkan Fotocopy Kembar dan Digital Printing dan tahun 

berapa hal ini terjadi? 

Saya menjelaskan kepada Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing pada tahun 2006 mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh 

Kembar Fotocopy dan Digital Printing yaitu print kertas dengan ukuran 

A4 yang digunakan untuk tugas harian, pembuatan skripsi, kertas ukuran 

A3 digunakan untuk mencetak ukuran poster dengan ukuran sedang, kertas 

A2 digunakan untuk mencetak peta, kertas A1 digunakan untuk mencetak 

AUTOCAD dan kertas A0 digunakan untuk mencetak blueprint sebuah 

pabrik, selain itu dalam proses percetakan digunakan jenis tinta dye based 

yang digunakan untuk mencetak pada semua jenis kertas dan tinta 

sublimation ink untuk mencetak pada mug. Saya menjelaskan produk-

produk tersebut dengan cara menunjukkan produk-produk tersebut secara 

langsung kepada calon penerus. 

4. Apa saja hal hal mengenai kertas, tinta, mesin fotocopy, dan supplier yang 

dibahas dalam  melakukan pembicaraan mengenai bisnis keluarga dengan 

calon penerus dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya menjelaskan kepada calon penerus pada tahun 2006 mengenai nama 

bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan printing dan 

fotocopy beserta suppliernya. Bahan-bahan tersebut antara lain: kertas A4, 
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A3, A2, A1, A0 dan mug yang digunakan untuk kegiatan printing dan 

kertas HVS, kertas A4 yang digunakan untuk fotocopy . Kertas tersebut 

didapatkan dari supplier kertas sinar dunia di Semarang. Saya juga 

menjelaskan kepada calon penerus mengenai jenis tinta yang digunakan 

yaitu tinta dye based dan tinta sublimation ink. Tinta tersebut didapatkan 

dari toko prof ink semarang. Untuk bahan mug didapat dari cera 

production Yogyakarta. Yang terakhir saya menjelaskan jumlah mesin 

mesin printing yang terdapat di lokasi usaha yaitu sebanyak 2 buah mesin 

printing dan 3 buah mesin fotocopy. 

Tahap 3: Pengenalan Fungsi 

1. Berapa frekuensi jam kerja paruh waktu dan bidang pekerjaan apa yang 

yang diberikan kepada calon penerus selama bekerja paruh waktu dan 

tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya menyuruh calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

mulai bekerja paruh waktu di Kembar Fotocopy dan Digital Printing pada 

tahun 2010 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 selama  satu minggu 

dalam masa libur perkuliahan dan saya merotasi calon penerus pada 

beberapa bagian pekerjaan seperti bagian produksi, maintenance, 

pemasaran selama bekerja paruh waktu 

2. Apa saja pendidikan formal yang sudah ditempuh calon penerus sampai 

dengan saat ini? 
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Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing memperoleh 

pendidikan formal di SD bernardus semarang lulus pada tahun 2003, SMP 

di SMP Karangturi Semarang lulus pada tahun 2006, SMA di SMA 

Karangturi semarang lulus pada tahun 2009, perguruan tinggi di Monarch 

University di Australia mengambil jurusan business management dan 

mendapat gelar bachelor of business lulus pada tahun 2013 

3. Pengalaman organisasi apa yang pernah diikuti oleh calon penerus semasa 

di perguruan tinggi dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing memperoleh 

pengalaman berorganisasi pada tahun 2011 dengan mengikuti kepanitiaan 

dari acara seminar dengan posisi sebagai seksi acara semasa kuliah di 

perguruan tinggi. 

4. Apa saja hal-hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan diperhatikan dan 

dipelajari oleh calon penerus ketika orang tua mengelola bisnis keluarga 

dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Calon penerus pada tahun 2010 mempelajari yang saya lakukan ketika 

saya mengelola Kembar Fotocopy dan Digital Printing dalam beberapa hal 

yaitu: 

1) Perencanaan 

Rencana terhadap bisnis ini dalam  jangka panjang untuk memperluas 

usaha dengan membuka cabang baru maupun rencana  jangka pendek  
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untuk menambah jumlah mesin fotocopy, menambah jenis jasa di bidang 

printing. 

2) Pengorganisasisan 

Penempatan setiap karyawan pada tiga bagian pekerjaan yaitu: bagian 

maintenance mesin-mesin fotocopy, mesin printing, mesin jilid, bagian 

produksi, bagian pemasaran. Penempatan karyawan ini dilakukan  

berdasarkan keahlian atau kompetensi dari masing-masing karyawan serta 

melakukan pengarahan kepada karyawan. 

    3) Menggerakkan 

Cara yang digunakan untuk menggerakkan karyawan di Kembar Fotocopy 

dan Digital Printing  agar dapat bekerja dengan baik dan dapat memenuhi 

target adalah dengan cara memberikan insentif bagi karyawan yang 

berkinerja dengan baik. 

     4)  Pengawasan 

Mengawasi jalannya seluruh kegiatan usaha di Kembar Fotocopy dan 

Digital Printing untuk memastikan rencana yang telah dibuat sebelumnya 

berjalan dengan baik dengan cara setiap hari datang dan memantau secara 

langsung seluruh kegiatan yang terjadi di Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing  agar tidak terjadi kesalahan.  

Tahap 4: Pelaksanaan Fungsi 

1. Posisi apa dalam bisnis keluarga yang diberikan oleh orang tua kepada 

calon penerus selama menjadi karyawan tetap?dan berikan alasannya dan 

tahun berapa hal ini terjadi 
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Saya memberikan calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

pada tahap ini pada posisi non manajerial yaitu pada posisi karyawan 

bagian pemasaran pada tahun 2013 karena sesuai dengan konsentrasi yang 

diambil oleh calon penerus selama kuliah di monash university, selama 

kuliah di monash university calon penerus mengambil konsentrasi di 

bidang pemasaran. 

Tahap 5: Pengembangan Fungsi 

1. Apa alasan di promosikannya calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital 

ke posisi supervisor di Kembar Fotocopy dan Digital Printing dan tahun 

berapa hal ini terjadi? 

Saya memberikan calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing ke 

posisi supervisor pada tahun 2014 karena menurut saya, calon penerus  

Kembar Fotocopy dan Digital Printing saya sudah memiliki kemampuan 

dan pengalaman yang cukup untuk menjadi supervisor, kemampuan 

tersebut adalah kemampuan untuk mengoperasikan mesin-mesin dan 

peralatan lain yang terdapat di Kembar Fotocopy dan Digital Printing  

Tahap 6: Pergantian Awal 

2. Apakah alasan dari orang tua mengangkat calon penerus menjadi general 

manager ? dan berikan alasannya dan tahun berapa hal ini terjadi 

Selama calon penerus menjabat sebagai general manager pada tahun 2015 

di Kembar Fotocopy dan Digital Printing karena menurut saya calon 

penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing sudah menguasai empat 
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fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, 

pengawasan 

Tahap 7: Kedewasaan Pengganti 

1. Apakah anda masih mengawasi calon penerus dalam melakukan 

pekerjaannya sebagai general manager dan tahun berapa hal ini terjadi ? 

Saya masih mengawasi calon penerus pada tahun 2015 dalam melakukan 

pekerjaannya sebagai general manager karena calon penerus menjabat 

sebagai general manager belum genap 1 tahun 
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Lampiran 5 

Hasil Wawancara Dengan Pemilik 

Nama  : Ibu Giok Loan 

Jenis kelamin  : Wanita 

 Usia  : 55 tahun 

Tahap 1: Pra Bisnis 

1. Apakah ada rencana formal dari orang tua untuk mempersiapkan sang 

anak untuk memasuki bisnis keluarga dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Ada, sudah ada  pembicaraan antara saya dengan suami saya yaitu Bapak 

Leo Sutrisno beserta dengan sang anak Calista Sutrisno pada tahun 2005 

saat sang anak berada di bangku sekolah menengah atas kelas 10 tentang 

rencana untuk mempersiapkan saya untuk memasuki bisnis keluarga 

dengan cara menjelaskan kepada calon penerus mengenai gambaran umum 

dari bisnis keluarga yaitu Kembar Fotocopy dan Digital Printing secara 

umum seperti tahun berdiri, lokasi bisnis keluarga, kegiatan yang 

dilakukan di dalam bisnis keluarga dan lain-lain sehingga calon penerus 

sudah mempunyai gambaran umum mengenai bisnis keluarga Kembar 

Fotocopy dan Digital Printing. 

2. Berapa jumlah Frekuensi kedatangan calon penerus ke lokasi bisnis 

keluarga dan tahun berapa hal ini terjadi? 
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Saya mengajak Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing pada 

tahun 2006 untuk datang ke lokasi usaha Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing setiap hari jumat dan sabtu di setiap minggunya setelah pulang 

sekolah pada saat calon penerus berada di bangku sekolah menengah atas 

kelas 11. 

Tahap 2: Pengenalan 

1. Bagaimana cara mengenalkan calon penerus kepada karyawan Fotocopy 

Kembar dan Digital Printing dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya mengenalkan calon penerus terhadap karyawan Fotocopy Kembar 

dan Digital Printing pada tahun 2006 secara satu persatu dengan karyawan 

Fotocopy Kembar dan Digital Printing yang berjumlah 25 orang ketika 

calon penerus pertama kali diajak oleh kedua orang tua untuk datang ke 

lokasi bisnis keluarga. 

2. Bagaimana cara menjelaskan kepada calon penerus mengenai nama 

peralatan-peralatan dan fungsi yang digunakan dalam kegiatan usaha 

Fotocopy Kembar dan Digital Printing dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya menjelaskan kepada Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing pada tahun 2006 mengenai nama peralatan-peralatan yang 

digunakan beserta fungsinya di Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

seperti mesin mesin printing untuk mencetak gambar, mesin press mug 

untuk mencetak gambar pada mug dengan langsung menunjukkan alat-alat 

tersebut kepada calon penerus. 



49 
 

3. Bagaimana cara menjelaskan kepada calon penerus terhadap produk 

produk yang dihasilkan Fotocopy Kembar dan Digital Printing dan tahun 

berapa hal ini terjadi? 

Saya menjelaskan kepada Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing pada tahun 2006 mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh 

Kembar Fotocopy dan Digital Printing yaitu print kertas dengan ukuran 

A4 yang digunakan untuk tugas harian, pembuatan skripsi, kertas ukuran 

A3 digunakan untuk mencetak ukuran poster dengan ukuran sedang, kertas 

A2 digunakan untuk mencetak peta, kertas A1 digunakan untuk mencetak 

AUTOCAD dan kertas A0 digunakan untuk mencetak blueprint sebuah 

pabrik, selain itu dalam proses percetakan digunakan jenis tinta dye based 

yang digunakan untuk mencetak pada semua jenis kertas dan tinta 

sublimation ink untuk mencetak pada mug. Saya menjelaskan produk-

produk tersebut dengan cara menunjukkan produk-produk tersebut secara 

langsung kepada calon penerus. 

4. Apa saja hal hal mengenai kertas, tinta, mesin fotocopy, dan supplier yang 

dibahas dalam  melakukan pembicaraan mengenai bisnis keluarga dengan 

calon penerus dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya menjelaskan kepada calon penerus pada tahun 2006 mengenai nama 

bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan printing dan 

fotocopy beserta suppliernya. Bahan-bahan tersebut antara lain: kertas A4, 

A3, A2, A1, A0 dan mug yang digunakan untuk kegiatan printing dan 

kertas HVS, kertas A4 yang digunakan untuk fotocopy . Kertas tersebut 
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didapatkan dari supplier kertas sinar dunia di Semarang. Saya juga 

menjelaskan kepada calon penerus mengenai jenis tinta yang digunakan 

yaitu tinta dye based dan tinta sublimation ink. Tinta tersebut didapatkan 

dari toko prof ink semarang. Untuk bahan mug didapat dari cera 

production Yogyakarta. Yang terakhir saya menjelaskan jumlah mesin 

mesin printing yang terdapat di lokasi usaha yaitu sebanyak 2 buah mesin 

printing dan 3 buah mesin fotocopy. 

Tahap 3: Pengenalan Fungsi 

1. Berapa frekuensi jam kerja paruh waktu dan bidang pekerjaan apa yang 

yang diberikan kepada calon penerus selama bekerja paruh waktu dan 

tahun berapa hal ini terjadi? 

Saya menyuruh calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

mulai bekerja paruh waktu di Kembar Fotocopy dan Digital Printing pada 

tahun 2010 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 selama  satu minggu 

dalam masa libur perkuliahan dan saya merotasi calon penerus pada 

beberapa bagian pekerjaan seperti bagian produksi, maintenance, 

pemasaran selama bekerja paruh waktu 

2. Apa saja pendidikan formal yang sudah ditempuh calon penerus sampai 

dengan saat ini? 

Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing memperoleh 

pendidikan formal di SD bernardus semarang lulus pada tahun 2003, SMP 

di SMP Karangturi Semarang lulus pada tahun 2006, SMA di SMA 
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Karangturi semarang lulus pada tahun 2009, perguruan tinggi di Monarch 

University di Australia mengambil jurusan business management dan 

mendapat gelar bachelor of business lulus pada tahun 2013 

3. Pengalaman organisasi apa yang pernah diikuti oleh calon penerus semasa 

di perguruan tinggi dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing memperoleh 

pengalaman berorganisasi pada tahun 2011 dengan mengikuti kepanitiaan 

dari acara seminar dengan posisi sebagai seksi acara semasa kuliah di 

perguruan tinggi. 

4. Apa saja hal-hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan diperhatikan dan 

dipelajari oleh calon penerus ketika orang tua mengelola bisnis keluarga 

dan tahun berapa hal ini terjadi? 

Calon penerus pada tahun 2010 mempelajari yang saya lakukan ketika 

saya mengelola Kembar Fotocopy dan Digital Printing dalam beberapa hal 

yaitu: 

2) Perencanaan 

Rencana terhadap bisnis ini dalam  jangka panjang untuk memperluas 

usaha dengan membuka cabang baru maupun rencana  jangka pendek  

untuk menambah jumlah mesin fotocopy, menambah jenis jasa di bidang 

printing. 

2) Pengorganisasisan 
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Penempatan setiap karyawan pada tiga bagian pekerjaan yaitu: bagian 

maintenance mesin-mesin fotocopy, mesin printing, mesin jilid, bagian 

produksi, bagian pemasaran. Penempatan karyawan ini dilakukan  

berdasarkan keahlian atau kompetensi dari masing-masing karyawan serta 

melakukan pengarahan kepada karyawan. 

    3) Menggerakkan 

Cara yang digunakan untuk menggerakkan karyawan di Kembar Fotocopy 

dan Digital Printing  agar dapat bekerja dengan baik dan dapat memenuhi 

target adalah dengan cara memberikan insentif bagi karyawan yang 

berkinerja dengan baik. 

     4)  Pengawasan 

Mengawasi jalannya seluruh kegiatan usaha di Kembar Fotocopy dan 

Digital Printing untuk memastikan rencana yang telah dibuat sebelumnya 

berjalan dengan baik dengan cara setiap hari datang dan memantau secara 

langsung seluruh kegiatan yang terjadi di Kembar Fotocopy dan Digital 

Printing  agar tidak terjadi kesalahan.  

Tahap 4: Pelaksanaan Fungsi 

1. Posisi apa dalam bisnis keluarga yang diberikan oleh orang tua kepada 

calon penerus selama menjadi karyawan tetap? dan berikan alasannya dan 

tahun berapa hal ini terjadi 

Saya memberikan calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing 

pada tahap ini pada posisi non manajerial yaitu pada posisi karyawan 

bagian pemasaran pada tahun 2013 karena sesuai dengan konsentrasi yang 
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diambil oleh calon penerus selama kuliah di monash university, selama 

kuliah di monash university calon penerus mengambil konsentrasi di 

bidang pemasaran. 

Tahap 5: Pengembangan Fungsi 

1. Apa alasan di promosikannya calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital 

ke posisi supervisor di Kembar Fotocopy dan Digital Printing dan tahun 

berapa hal ini terjadi? 

Saya memberikan calon penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing ke 

posisi supervisor pada tahun 2014 karena menurut saya, calon penerus  

Kembar Fotocopy dan Digital Printing saya sudah memiliki kemampuan 

koordinasi yang baik 

Tahap 6: Pergantian Awal 

1. Apakah alasan dari orang tua mengangkat calon penerus menjadi general 

manager ? dan berikan alasannya dan tahun berapa hal ini terjadi 

Selama calon penerus menjabat sebagai general manager pada tahun 2015 

di Kembar Fotocopy dan Digital Printing karena menurut saya calon 

penerus Kembar Fotocopy dan Digital Printing sudah menguasai empat 

fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, 

pengawasan 

Tahap 7: Kedewasaan Pengganti 

1. Apakah anda masih mengawasi calon penerus dalam melakukan 

pekerjaannya sebagai general manager dan tahun berapa hal ini terjadi ? 
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Saya masih mengawasi calon penerus pada tahun 2015 dalam melakukan 

pekerjaannya sebagai general manager karena calon penerus menjabat 

sebagai general manager belum genap 1 tahun 

 

 


