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PANDUAN WAWANCARA 

 

Lampiran 1 : Daftar Panduan Wawancara Untuk Bapak Edyjanto Wirjono 

Kuesioner Untuk Narasumber 1 (Bapak Edyjanto Wirjono) 

Identitas Responden 

Nama       : Edyjanto Wirjono 

Umur       : 54 Tahun 

Jabatan di dalam CV.Cipta Karya Engineering : Direktur Utama 

Status       : Kepala Keluarga 

Jenis Kelamin      : Laki- Laki 

 

Tahap 1 “Tahap Pra-Bisnis” 

1. Mulai kapan calon suksesor diajak ke dalam usaha CV.Cipta Karya 

Engineering? Apa alasannya calon suksesor diperkenalkan kedalam usaha 

CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Kalau hanya sekedar mengajak ke dalam lingkungan bisnis, sejak 

Cornellia berumur 7 Tahun pun sudah sering saya ajak. Alasan saya 

mengajak yaitu agar kelak Cornellia bisa menggantikan posisi saya dalam 

memimpin CV ini. 

2. Seberapa sering calon suksesor diajak ke CV.Cipta Karya Engineering? 

Apa tujuannya?  

Jawab : Biasanya 2 sampai 3 kali dalam seminggu saya ajak ke CV, 

setelah Cornellia pulang sekolah biasanya karena tidak ada orang di 
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rumah, jadi saya ajak ikut bersama saya. Tujuannya ya agar Cornellia 

mengerti papahnya bisnis apa dan lingkungannya seperti apa.   

Tahap 2 “Tahap Pengenalan” 

1. Apakah calon suksesor dikenalkan dengan beberapa orang penting didalam 

perusahaan? Jika Ya, dikenalkan kepada siapa saja dan mengapa serta 

bagaimana cara memperkenalkannya??  

Jawab : Ya saya kenalkan, saat itu saya perkenalkan Cornellia kepada 

masing-masing kepala bagian agar cornellia mengerti siapa saja orang 

yang memegang kendali dalam menjalankan CV. Waktu itu saya 

perkenalkan mereka satu-per satu ketika saya sedang menjelaskan sekilas 

mengenai CV kepada Cornellia. Untuk pelanggan biasanya saya 

perkenalkan melalui tatap muka beberapa kali jika ada janji bertemu. 

2. Apakah calon suksesor dikenalkan dengan karyawan-karyawan yang 

bekerja di dalam perusahaan? Apa tujuan dari tindakan Anda ini? 

Jawab : Ya, saya kenalkan juga beberapa karyawan-karyawan saya. 

Tujuan tindakan saya agar Cornellia dapat berkomunikasi sedini mungkin 

dengan orang-orang dalam perusahaan, untuk membangun chemistry ya. 

Kalau sudah saling kenal kan enak dan tidak canggung nantinya. 

3. Apakah calon suksesor dikenalkan dengan bagian-bagian yang ada di 

dalam perusahaan? Jika Ya, bagian apa saja yang diperkenalkan kepada 

calon suksesor dan sejak kapan?  

Jawab : Ya, dikenalkan sekitar tahun 2003 ke bagian produksi yang terdiri 

dari quality control maupun bagian gudang, Controller yang memimpin 



85 

 

bagian pembelian, bagian HR, dan tentunya kepada bagian penjualan. Saya 

perkenalkan semua kepada Cornellia mengenai bagian-bagian perusahaan 

. 

Tahap 3 “Tahap Pengenalan Fungsi” 

1. Sejak kapan calon suksesor mulai dikenalkan dengan fungsi masing-

masing bagian yang ada di dalam perusahaan? Hal-hal apa saja yang 

diperkenalkan kepada calon suksesor? 

Jawab : Saya kenalkan kira-kira sekitar tahun 2004, saya ajak Cornellia 

untuk melihat-lihat. Saat itu saya tunjukkan proses membuat dan 

memperbaiki genset yang didampingi oleh Bapak Darso selain itu saya 

perkenalkan juga beberapa bagian lainnya seperti penjualan, pembelian 

yang saat itu di dampingi Bapak Hady.  

2. Apakah calon suksesor mengawasi proses kinerja staff dan karyawan di 

dalam CV.Cipta Karya Engineering? Dalam hal apa saja calon suksesor 

mengawasi proses kinerja? 

Jawab : Ya, Cornellia membantu saya mengawasi proses kerja karyawan. 

Pada saat itu saya beri tugas untuk mengawasi di bagian kualitas kerja 

mereka.   

3. Apakah calon suksesor mengetahui secara mendalam mengenai masing-

masing fungsi operasional dan manajemen di dalam CV.Cipta Karya 

Engineering?  
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Jawab : Saya rasa yang penting penerapannya bukan hanya sekedar teori. 

Teori cukup pelajari dasar-dasarnya saja asal penerapannya benar saya 

tidak masalah. 

   

Tahap 4 “Tahap Pelaksanaan Fungsi” 

1. Sejak kapan calon suksesor mulai bekerja secara aktif didalam CV.Cipta 

Karya Engineering? Apa jabatan pertama yang diberikan Om kepada calon 

suksesor?  

Jawab : Sejak saya beri jabatan sebagai orang yang memegang bagian 

keuangan pada bulan april tahun 2013. 

2. Apakah calon suksesor memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik? 

Apa saja kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki calon suksesor ? Apa 

alasan Anda memberikan jabatan tersebut kepada calon suksesor? 

Jawab : Ya, Cornellia memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik. Dia 

memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin tinggi. Cornellia lulusan S2 

dalam jurusan keuangan sehingga saya mempercayakan bagian keuangan 

padanya. 

  

Tahap 5 “Tahap Pengembangan Fungsi” 

1. Apakah calon suksesor ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

penting di dalam CV.Cipta Karya Engineering? Dalam pengambilan 

keputusan apa sajakah? 
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Jawab : Ya, ikut. Dalam setiap pengambilan keputusan saya selalu 

berusaha melibatkan anak saya didalamnya sekalian untuk proses 

pembelajaran. Biasanya yaitu dalam pengambilan keputusan semacam 

financial decision. 

2. Apakah calon suksesor melakukan tugas dan kewajibannya dalam 

mengelola perusahaan dengan baik? Adakah kemajuan yang terjadi di 

dalam CV.Cipta Karya Engineering selama calon suksesor melakukan 

tugas dan kewajibannya dengan baik?  

Jawab : Cornellia sudah melakukan tugas dan kewajibannya dengan cukup 

baik, namun saat ini belum ada perkembangan yang terlihat jelas. Saya 

harap seiring dengan berjalannya waktu Cornellia dapat memajukan usaha 

saya ini ke tahap yang lebih maju lagi dibandingkan sekarang. 

 

Tahap 6 “Tahap Pergantian Awal” 

1. Apakah calon suksesor diberi wewenang sebagai salah satu pimpinan di 

dalam CV.Cipta Karya Engineering? Jika Ya, apa jabatan calon suksesor 

saat ini? Sejak kapan jabatan itu diberikan? 

Jawab : Ya, saya beri jabatan sebagai wakil direktur sejak 1,5tahun yang 

lalu hingga saat ini.     

2. Hal apakah yang membuat Anda percaya kepada calon suksesor untuk 

memimpin CV.Cipta Karya Engineering kedepannya?  

Jawab : Cornellia menurut saya orangnya bertanggung jawab dan cepat 

jika melakukan sesuatu hal, tidak suka berlama-lama. Saya rasa dia sudah 
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dapat dipercaya, namun saya disini tentunya masih mendampingi dalam 

menangani keputusan-keputusan final misalnya. 

 

Tahap 7 “Tahap Kedewasaan Pengganti” 

1. Apakah calon suksesor sudah menjabat sebagai pemimpin tertinggi dalam 

struktur organisasi CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Belum, Saya masih memimpin didalam perusahaan.  

2. Apakah calon suksesor sudah memiliki wewenang penuh dalam mengelola 

CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Wewenang penuh masih berada ditangan saya, namun saya 

mempercayakan keputusan di tangan Cornellia juga, agar dia belajar 

memutuskan bagaimana menangani setiap masalah dengan baik, namun 

saya masih mendampingi di belakangnya. 
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Lampiran 2 : Daftar Panduan Wawancara Untuk Ibu R. Ngt. Sulistyo 

Dewayani 

Kuesioner Untuk Narasumber 2 (Ibu R. Ngt. Sulistyo Dewayani) 

Identitas Responden 

Nama       : R. Ngt. Sulistyo Dewayani 

Umur       : 56 Tahun 

Jabatan di dalam CV.Cipta Karya Engineering : - 

Status       : Ibu Rumah Tangga 

Jenis Kelamin      : Perempuan 

 

Tahap 1 “Tahap Pra-Bisnis” 

1. Mulai kapan calon suksesor diajak ke dalam usaha CV.Cipta Karya 

Engineering? Apa alasannya calon suksesor diperkenalkan kedalam usaha 

CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Sewaktu Cornellia berumur 7 Tahun, masih SD pada waktu itu. 

Alasannya ya untuk kelak dapat membantu papahnya dan bisa 

menggantikan posisi papahnya di dalam perusahaan di kemudian hari. 

2. Seberapa sering calon suksesor diajak oleh pemilik ke CV.Cipta Karya 

Engineering? Apa tujuannya?  

Jawab : 1 minggu kurang lebih diajak papahnya sekitar 3 kali dari siang 

sepulang sekolah hingga sore biasanya. Tujuannya untuk belajar dan agar 

cepat terbiasa dengan lingkungan usaha. 
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Tahap 2 “Tahap Pengenalan” 

1. Apakah calon suksesor dikenalkan dengan beberapa orang penting didalam 

perusahaan? Jika Ya, dikenalkan kepada siapa saja dan mengapa serta 

bagaimana cara memperkenalkannya? 

Jawab : Setau saya papahnya mengenalkan dengan beberapa kepala bagian 

seperti Controller, dan ke bagian produksi serta ke beberapa pelanggan 

tetap dengan cara bertemu tatap muka. 

2. Apakah calon suksesor dikenalkan dengan karyawan-karyawan yang 

bekerja di dalam perusahaan? Jika Ya, apa tujuan tindakan ini?  

Jawab : Iya diperkenalkan, Tujuannya tentu untuk memberikan 

pengetahuan-pengetahuan kepada Cornel tentang bagaimana dan siapa saja 

yang berperan dalam mengoperasikan perusahaan ini. 

3. Apakah calon suksesor dikenalkan dengan bagian-bagian yang ada di 

dalam perusahaan? Jika Ya, bagian apa saja yang diperkenalkan kepada 

calon suksesor dan sejak kapan?  

Jawab : Ya, dikenalkan di masing-masing kepala bagian yang tertera di 

dalam struktur organisasi perusahaan sejak pertengahan SMA. Yang saya 

tahu di kenalkan dengan Bapak Hady selaku controller, Bapak Darso 

selaku kepala bagian produksi, bagian pembelian, penjualan, HR, QC 

maupun bagian gudang. 
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Tahap 3 “Tahap Pengenalan Fungsi” 

1. Sejak kapan calon suksesor mulai dikenalkan dengan fungsi masing-

masing bagian yang ada di dalam perusahaan? Hal-hal apa saja yang 

diperkenalkan kepada calon suksesor? 

Jawab : Cornellia diajak papahnya melihat proses produksi semenjak 

usianya kurang lebih 16 tahun. Waktu itu Cornellia melihat bagaimana 

proses mengenai generator set dan juga belajar hal-hal lain seperti 

penjualan maupun pembelian. 

2. Apakah calon suksesor mengawasi proses kinerja staff dan karyawan di 

dalam CV.Cipta Karya Engineering? Dalam hal apa saja calon suksesor 

mengawasi proses kinerja? 

Jawab : Iya, Cornellia mengawasi proses pekerjaan karyawan, katanya 

mengawasi kualitas kerja.   

3. Apakah calon suksesor mengetahui secara mendalam mengenai masing-

masing fungsi operasional dan manajemen di dalam CV.Cipta Karya 

Engineering? 

Jawab : Cornellia tentu tau dasar-dasarnya. 

 

Tahap 4 “Tahap Pelaksanaan Fungsi” 

1. Sejak kapan calon suksesor mulai bekerja secara aktif didalam CV.Cipta 

Karya Engineering? Apa jabatan pertama yang diberikan kepada calon 

suksesor? 
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Jawab : Mulai bekerja secara aktif kurang lebih sudah hampir 3 tahun. 

Awalnya papahnya memberi jabatan keuangan.   

2. Apakah calon suksesor memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik? 

Menurut Anda, apa saja kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki calon 

suksesor ? Apa alasan memberikan jabatan tersebut kepada calon 

suksesor?  

Jawab : Baik, karena Cornellia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 

menurut saya. 

  

Tahap 5 “Tahap Pengembangan Fungsi” 

1. Apakah calon suksesor ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

penting di dalam CV.Cipta Karya Engineering? Dalam pengambilan 

keputusan apa sajakah?  

Jawab : Ya, Cornellia ikut berpartisipasi dalam keseluruhan pengambilan 

keputusan bersama papahnya. 

2. Apakah calon suksesor melakukan tugas dan kewajibannya dalam 

mengelola perusahaan dengan baik? Menurut Anda, adakah kemajuan 

yang terjadi di dalam CV.Cipta Karya Engineering selama calon suksesor 

melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik? 

Jawab : Saya rasa Cornellia melakukan tugasnya dengan cukup baik 

karena papahnya tidak pernah complain selama ini dan perusahaan masih 

berjalan dengan lancar.  
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Tahap 6 “Tahap Pergantian Awal” 

1. Apakah calon suksesor diberi wewenang sebagai salah satu pimpinan di 

dalam CV.Cipta Karya Engineering? Jika Ya, apa jabatan calon suksesor 

saat ini? Sejak kapan jabatan itu diberikan? 

Jawab : Iya Cornellia diberi wewenang sebagai wakil direktur oleh 

papahnya berkisar 1 atau 2 tahun. Karena menurut papahnya, Cornellia 

sudah berhak mendapatkan jabatan tersebut.    

2. Menurut Tante, hal apakah yang membuat Beliau percaya kepada calon 

suksesor untuk memimpin CV.Cipta Karya Engineering kedepannya?  

Jawab : Saya pikir karena Cornellia memiliki tanggung jawab dan sifat 

disiplin yang tinggi. 

 

Tahap 7 “Tahap Kedewasaan Pengganti” 

1. Apakah calon suksesor sudah menjabat sebagai pemimpin tertinggi dalam 

struktur organisasi CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Untuk saat ini belum.  

2. Apakah calon suksesor sudah memiliki wewenang penuh dalam mengelola 

CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Belum memiliki wewenang penuh karena papahnya masih 

mendampingi. 
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Lampiran 3 : Daftar Panduan Wawancara Untuk Cornellia Widiastuti 

Kuesioner Untuk Narasumber 3  (Cornellia Widiastuti) 

Identitas Responden 

Nama       : Cornellia widiastuti 

Umur       : 28 Tahun 

Jabatan di dalam CV.Cipta Karya Engineering : Wakil Direktur 

Status       : Anak Perempuan 

Jenis Kelamin      : Perempuan 

 

Tahap 1 “Tahap Pra-Bisnis” 

1. Mulai kapan Anda diajak ke dalam usaha CV.Cipta Karya Engineering? 

Apa alasannya Anda diperkenalkan kedalam usaha CV.Cipta Karya 

Engineerining? 

Jawab : Waktu itu ketika saya berumur kurang lebih 7 tahun. Mungkin 

alasannya agar saya mengetahui seperti apa bisnis CV.Cipta Karya 

Engineering yang dijalankan papah saya ini. 

2. Seberapa sering Anda diajak oleh pemilik ke CV.Cipta Karya 

Engineering? Apa tujuannya? 

Jawab : Sering ya karena dirumah biasanya tidak ada orang dan tidak ada 

pembantu juga, jadi saya ikut papah. Tujuannya untuk belajar dan sedikit 

bantu-bantu gitu. 
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Tahap 2 “Tahap Pengenalan” 

1. Apakah Anda dikenalkan dengan beberapa orang penting didalam 

perusahaan? Jika Ya, dikenalkan kepada siapa saja dan mengapa serta 

bagaimana cara memperkenalkannya? 

Jawab : Ya diperkenalkan dengan kepala-kepala bagian dan beberapa 

pelanggan. Waktu itu saya bertemu secara langsung dan diperkenalkan 

oleh papah saya. 

2. Apakah Anda dikenalkan dengan karyawan-karyawan yang bekerja di 

dalam perusahaan? Menurut Anda apa tujuan tindakan ini? 

Jawab : Ya saya dikenalkan juga dengan karyawan-karyawan biasa. 

Mungkin agar saya mengenal ya.  

3. Apakah Anda dikenalkan dengan bagian-bagian yang ada di dalam 

perusahaan? Jika Ya, bagian apa saja yang diperkenalkan kepada Anda 

pada awal-awal mengenal CV.Cipta Karya Engineerining dan sejak kapan 

dikenalkan? 

Jawab : Mulai dikenalkan waktu SMA kelas 2, bagian yang dikenalkan 

kepada saya saat itu Controller yang mengatur bagian HR, 

penjualan,pembelian dan bagian produksi. 

 

Tahap 3 “Tahap Pengenalan Fungsi” 

1. Pernahkah Anda diperkenalkan tentang fungsi-fungsi bagian yang ada di 

dalam perusahaan? Sejak kapan Anda mulai dikenalkan dengan fungsi 
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masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan? Hal-hal apa saja 

yang diperkenalkan kepada calon suksesor? 

Jawab : Pernah, waktu itu semenjak umur 16 sampai 24 tahun sudah diajak 

untuk melihat-lihat dan belajar. Waktu itu saya melihat proses membuat 

dan memperbaiki genset. Waktu itu saya hanya melihat saja tidak ikut 

campur tangan dalam pembuatan secara langsung karena sudah ada bagian 

yang menangani. Selain itu dikenalkan juga tentang fungsi bagian lainnya 

kaya di bagian penjualan-pembelian seperti apa saja pekerjaannya. 

2. Apakah Anda mengawasi proses kinerja staff dan karyawan di dalam 

CV.Cipta Karya Engineering? Dalam hal apa saja Anda mengawasi proses 

kinerja mereka?  

Jawab : Ya, mengawasi sedikit, saya mengawasi dalam hal kualitas kerja. 

3. Apakah Anda mengetahui secara mendalam mengenai masing-masing 

fungsi operasional dan manajemen di dalam CV.Cipta Karya Engineering? 

Apa bisa Anda jelaskan?  

Jawab : Ya. Standard saja, saya mengetahui seperti apa fungsi operasional 

dan manajemen. 

 

Tahap 4 “Tahap Pelaksanaan Fungsi” 

1. Sejak kapan Anda mulai bekerja secara aktif didalam CV.Cipta Karya 

Engineering? Apa jabatan pertama yang diberikan kepada Anda? Berapa 

lama Anda menjabat ?   
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Jawab : Sejak bulan April 2013. Jabatan pertama pada saat masuk bekerja 

adalah keuangan, yaitu mengatur cash flow dan keuangan perusahaan 

termasuk mengawasi uang masuk dari pembelian, penjualan, dan pinjaman 

bank. Bekerja sebagai keuangan sekitar 1 tahun lebih. 

2. Apa saja kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki Anda selaku calon 

suksesor CV.Cipta Karya Engineering? Apa alasan memberikan jabatan 

tersebut ?  

Jawab : Saya lulus kuliah S2 Keuangan, makanya papah percaya sama 

saya mengenai penghitungan uang. 

  

Tahap 5 “Tahap Pengembangan Fungsi” 

1. Apakah Anda ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting di 

dalam CV.Cipta Karya Engineering? Dalam pengambilan keputusan 

apakah itu?  

Jawab : Ya saya ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan setiap 

ada problem. Biasanya dalam hal keseluruhan ya, seperti financial decision 

dan keputusan dimana mau cari barang, dsb.  

2. Apakah Anda melakukan tugas dan kewajiban dalam mengelola 

perusahaan dengan baik? Adakah kemajuan yang terjadi di dalam 

CV.Cipta Karya Engineering selama Anda melakukan tugas dan 

kewajiban dengan baik?  

Jawab : Cukup baik, namun tidak ada kemajuan yang signifikan. 
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Tahap 6 “Tahap Pergantian Awal” 

1. Apakah Anda diberi wewenang sebagai salah satu pimpinan di dalam 

CV.Cipta Karya Engineering? Jika Ya, apa jabatan Anda saat ini? Sejak 

kapan jabatan itu diberikan?  

Jawab : Ya, saya diberi jabatan sebagai Wakil direktur sekitar 1-2tahun 

jika dihitung sampai sekarang. 

2. Kira-kira hal apakah yang membuat pemilik percaya kepada Anda untuk 

memimpin CV.Cipta Karya Engineering kedepannya?  

Jawab : Mungkin karena status saya sebagai anak pertama 

.  

Tahap 7 “Tahap Kedewasaan Pengganti” 

1. Apakah Anda sudah menjabat sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur 

organisasi CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Belum, papah saya masih menjabat sebagai direktur utama 

didalam CV.Cipta Karya Engineering sampai saat ini. 

2. Apakah Anda sudah memiliki wewenang penuh dalam mengelola 

CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Tentu saja belum, karena saya baru wakil direktur dan belum 

menjadi pimpinan perusahaan. 
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Lampiran 4 : Daftar Panduan Wawancara Untuk Bapak Hady P. 

Kuesioner Untuk Narasumber 4 (Bapak Hady P.) 

Identitas Responden 

Nama       : Hady P 

Umur       : 44 Tahun 

Jabatan di dalam CV.Cipta Karya Engineering : Controller 

Status       : Karyawan 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

 

Tahap 1 “Tahap Pra-Bisnis” 

1. Mulai kapan Cornellia diajak ke dalam usaha CV.Cipta Karya Engineering 

oleh Bapak Edyjanto Wirjono? 

Jawab : Sewaktu Cornellia SD, saya sering melihat Bapak Edyjanto 

membawa anaknya ke CV. 

2. Seberapa sering Cornelia diajak oleh Bapak Edyjanto Wirjono ke 

CV.Cipta Karya Engineering? Pada waktu kapan biasanya?  

Jawab : Biasanya setelah Cornellia pulang sekolah, karena saya sering 

melihat Cornellia masih mengenakan seragam dan bermain di sini. Selain 

itu biasanya sewaktu liburan panjang sekolah. 
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Tahap 2 “Tahap Pengenalan” 

1. Apakah Cornellia diperkenalkan dengan beberapa orang penting didalam 

perusahaan? Jika Ya, dikenalkan kepada siapa saja dan mengapa serta 

bagaimana cara memperkenalkannya??  

Jawab : Ya, Cornellia saat itu diperkenalkan kepada saya dan beberapa 

rekan kepala bagian lainnya. Saya bertemu dengan Cornellia dan Bapak 

Edyjanto secara langsung pada saat itu dan diperkenalkan-lah Cornellia 

kepada saya.   

2. Apakah Cornellia dikenalkan dengan karyawan-karyawan yang bekerja di 

dalam perusahaan? Menurut Bapak apa tujuan tindakan ini?  

Jawab : Ya saya pernah melihat Cornellia diperkenalkan kedalam bidang 

penjualan dan pembelian dimana saya adalah kepala bagiannya. Menurut 

saya tujuan tindakan ini perlu ya untuk bekal anak menuju tahap 

selanjutnya dalam menjalankan perusahaan ini. Walaupun pada saat awal 

hanya diperkenalkan secara sekilas saja dan belum mendetail. 

3. Apakah Cornellia dikenalkan dengan bagian-bagian yang ada di dalam 

perusahaan? Jika Ya, bagian apa saja yang diperkenalkan kepada Cornellia 

pada awal-awal mengenal CV.Cipta Karya Engineering dan sejak kapan? 

Jawab : Ya, saya salah satunya orang yang diperkenalkan dengan 

Cornellia. Mungkin hanya kepala-kepala bagian saja ya, tidak semua 

karyawan, karena melihat banyaknya karyawan kayaknya tidak mungkin 

jika diperkenalkan semuanya satu per satu.Cornell waktu itu diperkenalkan 

ketika Ia berumur 14 atau 15 tahun.   
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Tahap 3 “Tahap Pengenalan Fungsi” 

1. Apakah  Cornellia dikenalkan dengan fungsi masing-masing bagian yang 

ada di dalam perusahaan? Jika Ya, Sejak kapan? Hal-hal apa saja yang 

diperkenalkan kepada calon suksesor? 

Jawab : Saya kurang mengetahui mengenai bagian yang lain, karena saya 

sibuk dengan bagian saya sendiri, tapi kalau mengenai proses penjualan 

dan pembelian misalnya, Cornellia pernah melihat seperti apa pekerjaan 

saya dan anak buah saya sejak Ia SMA dengan di damping Bapak Edy. 

2. Apakah Cornellia membantu dalam mengawasi proses kinerja staff dan 

karyawan di dalam CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Ya, Cornellia membantu mengawasi ketika Ia ikut membantu 

papahnya bekerja. 

3. Apakah Cornellia mengetahui secara mendalam mengenai masing-masing 

fungsi operasional dan manajemen di dalam CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Cornelia saya rasa cukup menguasai beberapa landasan teori 

mengenai fungsi operasional maupun manajemen dan dapat menerapkannya 

dengan baik. 

   

Tahap 4 “Tahap Pelaksanaan Fungsi” 

1. Sejak kapan Cornellia mulai bekerja secara aktif didalam CV.Cipta Karya 

Engineering? Apa jabatan pertama yang diberikan kepada Cornellia saat 

itu?  

Jawab : Sekitar 3 tahun yang lalu sebagai pemegang keuangan. 
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2. Menurut Bapak, apa saja kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki 

Cornellia selaku calon suksesor CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Cornellia orangnya disiplin dan tidak suka menunda pekerjaan, 

serta ramah terhadap semua karyawan dan pelanggan yang datang. 

 

Tahap 5 “Tahap Pengembangan Fungsi” 

1. Apakah Cornellia ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

penting di dalam CV.Cipta Karya Engineering? Dalam pengambilan 

keputusan apakah itu? 

Jawab : Ya, dia ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada disini. 

Biasanya dalam pengambilan keputusan mengenai pembelian barang serta 

bagaimana keputusan final untuk melayani pelanggan jika ada yang protes 

karena kesalahan CV. 

2. Adakah kemajuan yang terjadi di dalam CV.Cipta Karya Engineering 

selama Cornellia bekerja melakukan tugas dan kewajibannya di dalam 

CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Pekerjaan tertangani secara tepat waktu dan jarang ada penundaan, 

pangsa pasar menjadi sedikit lebih luas karena adanya teknologi informasi 

yang membantu. Namun selain itu saya rasa belum ada perubahan yang 

besar di dalam CV.Cipta Karya Engineering. 

 

 

 



103 

 

Tahap 6 “Tahap Pergantian Awal” 

1. Apakah Bapak mengetahui apa jabatan Cornellia saat ini ? Jika Ya, Apa 

jabatan Cornellia saat ini di dalam CV.Cipta Karya Engineering? Sejak 

kapan jabatan itu diberikan?  

Jawab : Tau, sekarang Cornellia menjabat sebagai wakil direktur di dalam 

CV. Kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya. 

2. Menurut Bapak, kira-kira hal apakah yang membuat Bapak Edyjanto 

Wirjono percaya kepada Cornellia untuk memimpin CV.Cipta Karya 

Engineering kedepannya? 

Jawab : Cornellia pandai dan cekatan dalam menangani masalah yang ada 

disini ya. 

   

Tahap 7 “Tahap Kedewasaan Pengganti” 

1. Apakah saat ini Cornellia sudah menjabat sebagai pemimpin tertinggi 

dalam struktur organisasi CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Jabatan Direktur Utama saat ini masih diduduki oleh bapak 

Edyjanto.  

2. Apakah Cornellia sudah memiliki wewenang penuh dalam mengelola 

CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Belum, Bapak Edyjanto yang masih memegang kuasa. 
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Lampiran 5 : Daftar Panduan Wawancara Untuk Bapak Darso. 

Kuesioner Untuk Narasumber 5 (Bapak Darso.) 

Identitas Responden 

Nama       : Darso 

Umur       : 43 Tahun 

Jabatan di dalam CV.Cipta Karya Engineering : Kepala Bagian Produksi 

Status       : Karyawan 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

 

Tahap 1 “Tahap Pra-Bisnis” 

1. Mulai kapan Cornellia diajak ke dalam usaha CV.Cipta Karya Engineering 

oleh Bapak Edyjanto Wirjono?  

Jawab : Ketika Cornellia masih kecil, waktu itu pertama kali dikenalkan 

ketika masih sekolah dasar.  

2. Seberapa sering Cornelia diajak oleh asesor ke CV.Cipta Karya 

Engineering? Pada waktu kapan biasanya? 

Jawab : Cornellia sering diajak ketika ada liburan panjang sekolah, atau 

biasanya jika sepulang dari sekolahan pada siang hingga sore hari. 

  

Tahap 2 “Tahap Pengenalan” 

1. Apakah Cornellia diperkenalkan dengan beberapa orang penting didalam 

perusahaan? Jika Ya, dikenalkan kepada siapa saja dan mengapa serta 

bagaimana cara memperkenalkannya?  
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Jawab : Saya rasa Ya, diperkenalkan kepada beberapa kepala bagian misal 

bagian penjualan, pembelian, HR, controller, dan juga kepada saya selaku 

kepala bagian produksi. 

2. Apakah Cornellia dikenalkan dengan karyawan-karyawan yang bekerja di 

dalam perusahaan? Menurut Bapak apa tujuan tindakan ini?  

Jawab : Ya diperkenalkan, tujuannya ya untuk belajar dan mengetahui 

siapa saja sih yang bekerja menjalankan CV. Semakin dini semakin baik 

menurut saya, karena bisa lebih mudah berinteraksi dan bisa lebih cepat 

akrab. 

3. Apakah Cornellia dikenalkan dengan bagian-bagian yang ada di dalam 

perusahaan? Jika Ya, bagian apa saja yang diperkenalkan kepada Cornellia 

pada awal-awal mengenal CV.Cipta Karya Engineering dan sejak kapan? 

Jawab : Ya diperkenalkan mengenai struktur organisasi CV sejak sekolah 

menengah pertama. Diperkenalkan semua, tujuannya agar Cornellia 

mengetahui seperti apa struktur organisasinya.   

 

Tahap 3 “Tahap Pengenalan Fungsi” 

1. Apakah  Cornellia dikenalkan dengan fungsi masing-masing bagian yang 

ada di dalam perusahaan? Jika Ya, Sejak kapan? Hal-hal apa saja yang 

diperkenalkan kepada calon suksesor? 

Jawab : Ya, sejak Cornell SMA hingga kuliah (jika ada libur/cuti), saya 

ikut mendampingi waktu itu bersama Bapak Edyjanto. Cornellia melihat 

proses pembuatan dan perbaikan mesin generator set. 
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2. Apakah Cornellia membantu dalam mengawasi proses kinerja staff dan 

karyawan di dalam CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Cornellia mengawasi dalam hal kualitas kerja para karyawan-

karyawan. 

3. Apakah Cornellia mengetahui secara mendalam mengenai masing-masing 

fungsi operasional dan manajemen di dalam CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Ya, dia mengetahui karena Ia dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

 

Tahap 4 “Tahap Pelaksanaan Fungsi” 

1. Sejak kapan Cornellia mulai bekerja secara aktif didalam CV.Cipta Karya 

Engineering? Apa jabatan pertama yang diberikan kepada Cornellia saat 

itu?  

Jawab : Cornellia mulai bekerja secara aktif didalam perusahaan sudah 3 

tahun hingga saat ini. Awalnya iya memegang jabatan keuangan. 

2. Menurut Bapak, apa saja kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki 

Cornellia selaku calon suksesor CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Cornellia itu orangnya cekatan dan pandai bergaul dengan orang-

orang yang baru dikenalnya. Mungkin juga karena faktor tadi itu, Cornellia 

sudah sering diajak oleh Bapak Edyjanto untuk berkomunikasi dengan 

banyak orang baru ketika Ia masih kecil. 
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Tahap 5 “Tahap Pengembangan Fungsi” 

1. Apakah Cornellia ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

penting di dalam CV.Cipta Karya Engineering? Dalam pengambilan 

keputusan apakah itu? 

Jawab : Ya, ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan semacam 

bagaimana menangani masalah-masalah yang dikeluhkan karyawan yang 

tentunya akan berpengaruh pada kualitas kerja. 

2. Adakah kemajuan yang terjadi di dalam CV.Cipta Karya Engineering 

selama Cornellia bekerja melakukan tugas dan kewajibannya di dalam 

CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Saya rasa ada sedikit kemajuan yang terlihat didalam CV ini. 

Yaitu kualitas kerja karyawan menjadi lebih baik karena sering dipantau 

dan didampingi. 

 

Tahap 6 “Tahap Pergantian Awal” 

1. Apakah Bapak mengetahui apa jabatan Cornellia saat ini ? Jika Ya, Apa 

jabatan Cornellia saat ini di dalam CV.Cipta Karya Engineering? Sejak 

kapan jabatan itu diberikan? 

Jawab : Sebagai Wakil Direktur. Sekitar 1,5 tahun kurang lebihnya. 

2. Menurut Bapak, kira-kira hal apakah yang membuat Bapak Edyjanto 

Wirjono percaya kepada Cornellia untuk memimpin CV.Cipta Karya 

Engineering kedepannya? 
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Jawab : Karena Cornellia memiliki sifat dan sikap yang dapat diandalkan 

jika menurut pendapat saya.  

 

Tahap 7 “Tahap Kedewasaan Pengganti” 

1. Apakah saat ini Cornellia sudah menjabat sebagai pemimpin tertinggi 

dalam struktur organisasi CV.Cipta Karya Engineering?  

Jawab : Belum, saat ini masih sebagai wakil direktur. 

2. Apakah Cornellia sudah memiliki wewenang penuh dalam mengelola 

CV.Cipta Karya Engineering? 

Jawab : Belum. 
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Lampiran 6. 

Hasil Wawancara Bersama Responden 

 

No 

 

Indikator 

Narasumber 

Edyjanto Wirjono-

Asesor (N1) 

Sulistyo 

Dewayani-Istri 

Asesor (N2) 

Cornellia 

Widiastuti-

Suksesor (N3) 

Hady P-

Karyawan Bagian 

Controller (N4) 

Darso-Karyawan 

Bagian Produksi  

(N5) 

Tahap 1 “Tahap Pra Bisnis” 

1 Mengajak calon 

suksesor ke 

dalam usaha 

yang dijalankan 

oleh pemilik. 

Kalau hanya 

sekedar mengajak 

lingkungan bisnis, 

sejak Cornellia 

berumur 7 Tahun 

pun sudah sering 

saya ajak. Alasan 

saya mengajak 

yaitu agar kelak 

Cornellia bisa 

menggantikan 

posisi saya dalam 

memimpin CV ini. 

Sewaktu Cornellia 

berumur 7 Tahun, 

masih SD pada 

waktu itu. 

Alasannya ya 

untuk kelak dapat 

membantu 

papahnya dan bisa 

menggantikan 

posisi papahnya di 

dalam perusahaan 

di kemudian hari. 

Waktu itu ketika 

saya berumur 

kurang lebih 7 

tahun. Mungkin 

alasannya agar 

saya mengetahui 

seperti apa bisnis 

CV.Cipta Karya 

Engineering yang 

dijalankan papah 

saya ini. 

Sewaktu 

Cornellia SD, 

saya sering 

melihat Bapak 

Edyjanto 

membawa 

anaknya ke CV. 

Ketika Cornellia 

masih kecil, waktu 

itu pertama kali 

dikenalkan ketika 

masih sekolah 

dasar.  

2 Calon suksesor 

sering diajak 

pemilik untuk 

mengetahui apa 

pekerjaan 

pemilik. 

Biasanya 2 sampai 

3 kali dalam 

seminggu saya 

ajak ke CV, setelah 

Cornellia pulang 

sekolah biasanya 

1 minggu kurang 

lebih diajak 

papahnya sekitar 3 

kali dari siang 

sepulang sekolah 

hingga sore 

Sering ya karena 

dirumah biasanya 

tidak ada orang 

dan tidak ada 

pembantu juga, 

jadi saya ikut 

Biasanya setelah 

Cornellia pulang 

sekolah, karena 

saya sering 

melihat Cornellia 

masih 

Cornellia sering 

diajak ketika ada 

liburan panjang 

sekolah, atau 

biasanya jika 

sepulang dari 
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karena tidak ada 

orang di rumah, 

jadi saya ajak ikut 

bersama saya. 

Tujuannya ya agar 

Cornellia mengerti 

papahnya bisnis 

apa dan 

lingkungannya 

seperti apa. 

biasanya. 

Tujuannya untuk 

belajar dan agar 

cepat terbiasa 

dengan lingkungan 

usaha. 

papah. Tujuannya 

untuk belajar dan 

sedikit bantu-

bantu gitu. 

 

mengenakan 

seragam dan 

bermain di sini. 

Selain itu 

biasanya sewaktu 

liburan panjang 

sekolah. 

sekolahan pada 

siang hingga sore 

hari. 

 

Tahap 2 “Tahap Pengenalan” 

1 Calon suksesor 

dikenalkan 

dengan beberapa 

orang penting 

didalam 

perusahaan. 

Ya saya kenalkan, 

saat itu saya 

perkenalkan 

Cornellia kepada 

masing-masing 

kepala bagian agar 

cornellia mengerti 

siapa saja orang 

yang memegang 

kendali dalam 

menjalankan CV. 

Waktu itu saya 

perkenalkan mereka 

satu-per satu ketika 

saya sedang 

menjelaskan sekilas 

mengenai CV 

Setau saya 

papahnya 

mengenalkan 

dengan beberapa 

kepala bagian 

seperti Controller, 

dan ke bagian 

produksi serta ke 

beberapa 

pelanggan tetap 

dengan cara 

bertemu tatap 

muka. 

Ya diperkenalkan 

dengan kepala-

kepala bagian dan 

beberapa 

pelanggan. 

Waktu itu saya 

bertemu secara 

langsung dan 

diperkenalkan 

oleh papah saya. 

Ya, Cornellia saat 

itu diperkenalkan 

kepada saya dan 

beberapa rekan 

kepala bagian 

lainnya. Saya 

bertemu dengan 

Cornellia dan 

Bapak Edyjanto 

secara langsung 

pada saat itu dan 

diperkenalkan-lah 

Cornellia kepada 

saya.   

Saya rasa Ya, 

diperkenalkan 

kepada beberapa 

kepala bagian 

misal bagian 

penjualan, 

pembelian, HR, 

controller, dan 

juga kepada saya 

selaku kepala 

bagian produksi. 
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kepada Cornellia. 

Untuk pelanggan 

biasanya saya 

perkenalkan melalui 

tatap muka beberapa 

kali jika ada janji 

bertemu. 

2 Calon suksesor 

dikenalkan 

dengan 

karyawan-

karyawan yang 

bekerja di 

dalam 

perusahaan. 

Ya, saya kenalkan 

juga beberapa 

karyawan-karyawan 

saya. Tujuan 

tindakan saya agar 

Cornellia dapat 

berkomunikasi 

sedini mungkin 

dengan orang-orang 

dalam perusahaan, 

untuk membangun 

chemistry ya. Kalau 

sudah saling kenal 

kan enak dan tidak 

canggung nantinya. 

Iya diperkenalkan, 

Tujuannya tentu 

untuk memberikan 

pengetahuan-

pengetahuan 

kepada Cornel 

tentang bagaimana 

dan siapa saja yang 

berperan dalam 

mengoperasikan 

perusahaan ini. 

Ya saya 

dikenalkan juga 

dengan 

karyawan-

karyawan biasa. 

Mungkin agar 

saya mengenal 

ya.  

Ya saya pernah 

melihat Cornellia 

diperkenalkan 

kedalam bidang 

penjualan dan 

pembelian 

dimana saya 

adalah kepala 

bagiannya. 

Menurut saya 

tujuan tindakan 

ini perlu ya untuk 

bekal anak 

menuju tahap 

selanjutnya 

dalam 

menjalankan 

perusahaan ini. 

Walaupun pada 

saat awal hanya 

diperkenalkan 

Ya 

diperkenalkan, 

tujuannya ya 

untuk belajar dan 

mengetahui siapa 

saja sih yang 

bekerja 

menjalankan CV. 

Semakin dini 

semakin baik 

menurut saya, 

karena bisa lebih 

mudah 

berinteraksi dan 

bisa lebih cepat 

akrab. 
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secara sekilas 

saja dan belum 

mendetail. 

3 Calon suksesor 

dikenalkan di 

setiap bagian-

bagian yang ada 

di dalam 

perusahaan. 

Ya, dikenalkan 

sekitar tahun 2003 

ke bagian produksi 

yang terdiri dari 

quality control 

maupun bagian 

gudang, Controller 

yang memimpin 

bagian pembelian, 

bagian HR, dan 

tentunya kepada 

bagian penjualan. 

Saya perkenalkan 

semua kepada 

Cornellia mengenai 

bagian-bagian 

perusahaan 

Ya, dikenalkan di 

masing-masing 

kepala bagian yang 

tertera di dalam 

struktur organisasi 

perusahaan sejak 

pertengahan SMA. 

Yang saya tahu di 

kenalkan dengan 

Bapak Hady selaku 

controller, Bapak 

Darso selaku 

kepala bagian 

produksi, bagian 

pembelian, 

penjualan, HR, QC 

maupun bagian 

gudang. 

Mulai dikenalkan 

waktu SMA kelas 

2, bagian yang 

dikenalkan 

kepada saya saat 

itu Controller 

yang mengatur 

bagian HR, 

penjualan,pembel

ian dan bagian 

produksi. 

Ya, saya salah 

satunya orang 

yang 

diperkenalkan 

dengan Cornellia. 

Mungkin hanya 

kepala-kepala 

bagian saja ya, 

tidak semua 

karyawan, karena 

melihat 

banyaknya 

karyawan 

kayaknya tidak 

mungkin jika 

diperkenalkan 

semuanya satu 

per satu.Cornell 

waktu itu 

diperkenalkan 

ketika Ia berumur 

14/15 tahun. 

Ya diperkenalkan 

mengenai 

struktur 

organisasi CV 

sejak sekolah 

menengah 

pertama. 

Diperkenalkan 

semua, tujuannya 

agar Cornellia 

mengetahui 

seperti apa 

struktur 

organisasinya.  

Tahap 3 “Tahap Pengenalan Fungsi” 

1 Calon suksesor 

mulai 

Sejak saya ajak 

kedalam perusahaan 

Cornellia diajak 

papahnya melihat 

Pernah, waktu itu 

semenjak umur 

Saya kurang 

mengetahui 

Ya, sejak Cornell 

SMA hingga 
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dikenalkan 

dengan fungsi 

masing-masing 

bagian yang ada 

di dalam 

perusahaan. 

 

pada tahun 2004, 

saya ajak Cornellia 

untuk melihat-lihat. 

Saat itu saya 

tunjukkan proses 

membuat dan 

memperbaiki genset 

yang didampingi 

oleh Bapak Darso 

selain itu saya 

perkenalkan juga 

beberapa bagian 

lainnya seperti 

penjualan, 

pembelian yang saat 

itu di dampingi 

Bapak Hady. 

proses produksi 

semenjak usianya 

kurang lebih 16 

tahun. Waktu itu 

Cornellia melihat 

bagaimana proses 

mengenai 

generator set dan 

juga belajar hal-hal 

lain seperti 

penjualan maupun 

pembelian. 

16 sampai 24 

tahun sudah 

diajak untuk 

melihat-lihat dan 

belajar. Waktu 

itu saya melihat 

proses membuat 

dan memperbaiki 

genset. Waktu itu 

saya hanya 

melihat saja tidak 

ikut campur 

tangan dalam 

pembuatan secara 

langsung karena 

sudah ada bagian 

yang menangani. 

Selain itu 

dikenalkan juga 

tentang fungsi 

bagian lainnya 

kaya di bagian 

penjualan-

pembelian seperti 

apa saja 

pekerjaannya. 

mengenai bagian 

yang lain, karena 

saya sibuk 

dengan bagian 

saya sendiri, tapi 

kalau mengenai 

proses penjualan 

dan pembelian 

misalnya, 

Cornellia pernah 

melihat seperti 

apa pekerjaan 

saya dan anak 

buah saya sejak 

Ia SMA dengan 

di damping 

Bapak Edy. 

kuliah (jika ada 

libur/cuti), saya 

ikut 

mendampingi 

waktu itu 

bersama Bapak 

Edyjanto. 

Cornellia melihat 

proses 

pembuatan dan 

perbaikan mesin 

generator set. 

2 Calon suksesor 

mulai bekerja 

Ya, Cornellia 

membantu saya 

Iya, Cornellia 

mengawasi proses 

Ya, mengawasi 

sedikit, saya 

Ya, Cornellia 

membantu 

Cornellia 

mengawasi dalam 
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dalam 

mengawasi 

proses kinerja 

staff dan 

karyawan di 

dalam 

perusahaan. 

mengawasi proses 

kerja karyawan. 

Pada saat itu saya 

beri tugas untuk 

mengawasi di bagian 

kualitas kerja 

mereka. 

pekerjaan 

karyawan, katanya 

mengawasi kualitas 

kerja.  

mengawasi dalam 

hal kualitas kerja. 

mengawasi ketika 

Ia ikut membantu 

papahnya bekerja. 

hal kualitas kerja 

para karyawan-

karyawan. 

3 Calon suksesor 

mengetahui 

secara 

mendalam 

mengenai 

masing-masing 

fungsi 

operasional dan 

manajemen di 

dalam 

perusahaan. 

Saya rasa yang 

penting 

penerapannya bukan 

hanya sekedar teori. 

Teori cukup pelajari 

dasar-dasarnya saja 

asal penerapannya 

benar saya tidak 

masalah. 

Cornellia tentu tau 

dasar-dasarnya. 

Ya. Standard 

saja, saya 

mengetahui 

seperti apa fungsi 

operasional dan 

manajemen. 

Cornelia saya 

rasa cukup 

menguasai 

beberapa 

landasan teori 

mengenai fungsi 

operasional 

maupun 

manajemen dan 

dapat 

menerapkannya 

dengan baik.  

Ya, dia 

mengetahui 

karena Ia dapat 

menjalankan 

tugasnya dengan 

baik. 

Tahap 4 “Tahap Pelaksanaan Fungsi” 

1 Calon suksesor 

mulai bekerja 

secara aktif 

didalam 

perusahaan. 

Sejak saya beri 

jabatan sebagai 

orang yang 

memegang bagian 

keuangan pada bulan 

april tahun 2013. 

Mulai bekerja 

secara aktif kurang 

lebih sudah hampir 

3 tahun. Awalnya 

papahnya memberi 

jabatan keuangan. 

Sejak bulan April 

2013. Jabatan 

pertama pada saat 

masuk bekerja 

adalah keuangan, 

yaitu mengatur 

cash flow dan 

keuangan 

Sekitar 3 

tahun yang 

lalu sebagai 

pemegang 

keuangan 

Cornellia mulai 

bekerja secara aktif 

didalam perusahaan 

sudah 3 tahun hingga 

saat ini. Awalnya iya 

memegang jabatan 

keuangan. 
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perusahaan 

termasuk 

mengawasi uang 

masuk dari 

pembelian, 

penjualan, dan 

pinjaman bank. 

Bekerja sebagai 

keuangan sekitar 

1 tahun lebih. 

2 Calon suksesor 

memiliki 

kompetensi dan 

kapabilitas yang 

baik sesuai 

dengan posisi 

yang diemban. 

Ya, Cornellia 

memiliki kompetensi 

dan kapabilitas yang 

baik. Dia memiliki 

rasa tanggung jawab 

dan disiplin tinggi. 

Cornellia lulusan S2 

dalam jurusan 

keuangan sehingga 

saya 

mempercayakan 

bagian keuangan 

padanya. 

Baik, karena 

Cornellia memiliki 

rasa tanggung 

jawab yang tinggi 

menurut saya. 

Saya lulus kuliah 

S2 Keuangan, 

makanya papah 

percaya sama 

saya mengenai 

penghitungan 

uang. 

Cornellia 

orangnya 

disiplin dan 

tidak suka 

menunda 

pekerjaan, 

serta ramah 

terhadap 

semua 

karyawan dan 

pelanggan 

yang datang. 

Cornellia itu 

orangnya cekatan dan 

pandai bergaul 

dengan orang-orang 

yang baru 

dikenalnya. Mungkin 

juga karena faktor 

tadi itu, Cornellia 

sudah sering diajak 

oleh Bapak Edyjanto 

untuk berkomunikasi 

dengan banyak orang 

baru ketika Ia masih 

kecil. 

Tahap 5 “Tahap Pengembangan Fungsi” 

1 Calon suksesor 

ikut 

berpartisipasi 

Ya, ikut. Dalam 

setiap pengambilan 

keputusan saya 

Ya, Cornellia ikut 

berpartisipasi 

dalam keseluruhan 

Ya saya ikut 

berpartisipasi 

dalam 

Ya, dia ikut 

membantu 

menyelesaika

Ya, ikut 

berpartisipasi dalam 

pengambilan 
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dalam 

pengambilan 

keputusan 

penting dalam 

perusahaan. 

selalu berusaha 

melibatkan anak 

saya didalamnya 

sekalian untuk 

proses 

pembelajaran. 

Biasanya yaitu 

dalam pengambilan 

keputusan semacam 

financial decision. 

pengambilan 

keputusan bersama 

papahnya. 

pengambilan 

keputusan setiap 

ada problem. 

Biasanya dalam 

hal keseluruhan 

ya, seperti 

financial decision 

dan keputusan 

dimana mau cari 

barang, dsb. 

n masalah 

yang ada di 

dalam 

CV.Cipta 

Karya 

Engineering. 

Biasanya 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

mengenai 

pembelian 

barang serta 

bagaimana 

keputusan 

final untuk 

melayani 

pelanggan 

jika ada yang 

protes karena 

kesalahan 

CV. 

keputusan semacam 

bagaimana 

menangani masalah-

masalah yang 

dikeluhkan karyawan 

yang tentunya akan 

berpengaruh pada 

kualitas kerja. 

2 Calon suksesor 

melakukan 

tugas dan 

kewajibannya 

dalam 

mengelola 

Cornellia sudah 

melakukan tugas 

dan kewajibannya 

dengan cukup baik, 

namun saat ini 

belum ada 

Saya rasa Cornellia 

melakukan 

tugasnya dengan 

cukup baik karena 

papahnya tidak 

pernah complain 

Cukup baik, 

namun tidak ada 

kemajuan yang 

signifikan 

Pekerjaan 

tertangani 

secara tepat 

waktu dan 

jarang ada 

penundaan, 

Saya rasa ada sedikit 

kemajuan yang 

terlihat didalam CV 

ini. Yaitu kualitas 

kerja karyawan 

menjadi lebih baik 
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perusahaan 

sesuai dengan 

jabatan yang 

diemban. 

perkembangan yang 

terlihat jelas. Saya 

harap seiring dengan 

berjalannya waktu 

Cornellia dapat 

memajukan usaha 

saya ini ke tahap 

yang lebih maju lagi 

dibandingkan 

sekarang. 

selama ini dan 

perusahaan masih 

berjalan dengan 

lancar. 

pangsa pasar 

menjadi 

sedikit lebih 

luas karena 

adanya 

teknologi 

informasi 

yang 

membantu. 

Namun selain 

itu saya rasa 

belum ada 

perubahan 

yang besar di 

dalam 

CV.Cipta 

Karya 

Engineering. 

karena sering 

dipantau dan 

didampingi 

Tahap 6 “Tahap Pergantian Awal” 

1 Calon suksesor 

diberi 

wewenang 

sebagai salah 

satu pimpinan 

di dalam 

perusahaan. 

Ya, saya beri jabatan 

sebagai wakil 

direktur sejak 

1,5tahun yang lalu 

hingga saat ini. 

Iya Cornellia 

diberi wewenang 

sebagai wakil 

direktur oleh 

papahnya berkisar 

1 atau 2 tahun. 

Karena menurut 

papahnya, 

Cornellia sudah 

Ya, saya diberi 

jabatan sebagai 

Wakil direktur 

sekitar 1-2tahun 

jika dihitung 

sampai sekarang. 

Tau, sekarang 

Cornellia 

menjabat 

sebagai wakil 

direktur di 

dalam CV. 

Kurang lebih 

sudah hampir 

2 tahun ya. 

Sebagai Wakil 

Direktur. Sekitar 1,5 

tahun kurang 

lebihnya. 
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berhak 

mendapatkan 

jabatan tersebut. 

2 Calon suksesor 

dipercaya oleh 

pemilik untuk 

mengelola 

perusahaan 

kedepannya. 

Cornellia menurut 

saya orangnya 

bertanggung jawab 

dan cepat jika 

melakukan sesuatu 

hal, tidak suka 

berlama-lama. Saya 

rasa dia sudah dapat 

dipercaya, namun 

saya disini tentunya 

masih mendampingi 

dalam menangani 

keputusan-

keputusan final 

misalnya. 

Saya pikir karena 

Cornellia memiliki 

tanggung jawab 

dan sifat disiplin 

yang tinggi 

Mungkin karena 

status saya 

sebagai anak 

pertama 

Cornellia 

pandai dan 

cekatan dalam 

menangani 

masalah yang 

ada di 

dalamCV.Cip

ta Karya 

Engineering. 

Karena Cornellia 

memiliki sifat dan 

sikap yang dapat 

diandalkan jika 

menurut pendapat 

saya. 

Tahap 7 “Tahap Kedewasaan Pengganti” 

1 Calon suksesor 

sudah menjabat 

sebagai 

pemimpin 

tertinggi dalam 

struktur 

organisasi 

perusahaan. 

Belum, Saya masih 

memimpin didalam 

perusahaan. 

Untuk saat ini 

belum 

Belum, papah 

saya masih 

menjabat sebagai 

direktur utama 

didalam CV.Cipta 

Karya 

Engineering 

sampai saat ini. 

Jabatan 

Direktur 

Utama saat ini 

masih 

diduduki oleh 

bapak 

Edyjanto.

  

Belum, saat ini masih 

sebagai wakil 

direktur. 

2 Calon suksesor Wewenang penuh Belum memiliki Tentu saja belum, Belum, Bapak Belum. 
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sudah memiliki 

wewenang 

penuh dalam 

mengelola 

perusahaan. 

masih berada 

ditangan saya, 

namun saya 

mempercayakan 

keputusan di tangan 

Cornellia juga, agar 

dia belajar 

memutuskan 

bagaimana 

menangani setiap 

masalah dengan 

baik, namun saya 

masih mendampingi 

di belakangnya 

wewenang penuh 

karena papahnya 

masih 

mendampingi 

karena saya baru 

wakil direktur 

dan belum 

menjadi 

pimpinan 

perusahaan. 

Edyjanto 

yang masih 

memegang 

kuasa. 
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