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LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Pertanyaan Jawaban

1. Bimbingan pendiri terhadap

suksesor.

 Apakah pimpinan perusahaan

Children Toys melibatkan

suksesor dalam kegiatan

perusahaan seperti saat

mendesain produk, pemilihan

dan pemesanan bahan baku,

serta bertemu dengan pelanggan

?

 Apakah pimpinan perusahaan

Children Toys mengajarkan

cara mendesain dengan bagus,

memperlihatkan setiap proses

pembuatan produk,

berhubungan dengan kosumen

dan cara memilih bahan baku

yang berkualitas ?

2. Pemahaman suksesor terhadap

bisnis.

 Apakah suksesor memilki
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pengetahuan akan pasar perusahaan

yang begerak dibidang permainan

yang mengedukasi ?

 Apakah suksesor memiliki

kemampuan serta pengetahuan

tentang desain untuk melakukan

pengembangan model dan

meghasilkan produk sesuai pesanan

dari pelanggan ?

 Apakah Suksesor mengenal

supplier bahan baku utama

perusahaan ?

 Apakah suksesor mengenal dan

tahu nama setiap karyawan yang

bekerja pada perusahaan ?

3. Kemampuan suksesor dalam

menentukan strategi bisnis.

 Apakah Suksesor memiliki

kemampuan melakukan perluasan

pasar perusahaan Children Toys

dengan memanfaatkan media

social, web, e-commerce ?

 Apakah Suksesor mempunyai

kemampuan untuk membuat

keputusan yang tepat akan masalah

yang dihadapai dalam menjalanjan

bisnis ?

4. Suksesor mampu mengelola sumber

daya manusia perusahaan.

 Apakah suksesor mengetahui setiap

kemampuan yang dimiliki oleh

karyawan perusahaan Children

Toys ?

 Apakah suksesor dapat
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menempatkan posisi karyawan

sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki ?

5. Suksesor mempunyai motivasi atau

keinginan dari dalam diri sendiri

untuk memimpin perusahaan.

 Apakah Suksesor memiliki

inisiatif untuk meneruskan

kepemimpiman perusahaan

Children Toys ?

 Apakah suksesor memiliki

pengetahuan dan kemampuan

sebagai modal melanjutkan

kepemimpinan perusahaan ?

6. Suksesor dihormati oleh karyawan

yang berasal dari luar keluarga,

supplier, konsumen, dan anggota

keluarga.

 Apakah intruksi dan arahan

yang diberikan suksesor

diterima dan dipahami oleh

karyawan perusahaan Children

Toys ?

 Apakah setiap keputusan dan

masukan yang diberikan

suksesor akan pembelian bahan

baku dijalankan oleh supplier. ?

7. Suksesor dapat mengontrol

kepemilikian (ownership) dan

kepemi-mpinan para stakeholder

(karyawan, supplier, pelanggan) ?

 Apakah setiap keputusan yang

diambil oleh suksesor, anggota

keluarga dan karyawan tidak

boleh mengubahnya tanpa

seizin suksesor ?

 Apakah suksesor mampu
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membangun dan membina

hubungan baik dengan semua

pihak yang berkepentingan di

dalam perusahaan seperti

karyawan, supplier dan

konsumen ?

8. Suksesor fokus pada masa depan

bisnis keluarga.

 Apakah suksesor sudah

bekerja full time pada

perusahaan Children Toys ?

 Apakah Suksesor memiliki

jadwal pekerjaan di dalam

perusahaan yang harus

dikerjakan ?
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TABEL HASIL WAWANCARA KEPADA RESPONDEN

Pertanyaan Pemimpin Istri Pemimpin Suksesor

Karyawan

(Bagian

pembentukan)

Karyawan

(Bagian

Finishing)

Kesimpulan

Bimbingan pendiri

terhadap suksesor.

1. Apakah

pimpinan

perusahaan

Children Toys

melibatkan

suksesor dalam

kegiatan

perusahaan

seperti saat

mendesain

produk,

pemilihan dan

pemesanan

bahan baku

serta bertemu

dengan

pelanggan ?

Sejak Fisal lulus

SMA saya selalu

mengajak dan

melibatkannya

dalam kegiatan

perusahaan. Saat ada

pesanan dari

pelanggan akan

desain tertentu saya

mengajak fisal untuk

saling bertukar ide

agar desain yang

dihasilkan sesuai

dengan pesanan.

Tidak hanya

bertukar ide saya

juga

membimbingnya

untuk berani

membuat sebuah

desain permainan,

agar kemampuannya

Sejak tahun 2011

Fisal mulai aktif

untuk membantu

ayahnya hingga

saat ini tentu

semua

pengetahuan

semua

kemampuan

yang dimiliki

oleh ayahnya

sudah diajarkan

kepada Fisal.

Tentu saja saja

saya dilibatkan

oleh ayah,

setelah lulus

dari SMA, saya

mempelajari

setiap

kemampuan

yang ayah saya

miliki dan lebih

aktif dilibatkan

di dalam

perusahaan.

Selain itu secara

langsung ayah

juga

mengajarkan

membuat desain

mainan yang

menarik,

misalnya seperti

desain mainan

Selama ini

desain yang saya

terima dari Fisal

cukup bagus, itu

berarti dia sudah

mahir dalam

mendesain.

Tentu kemahiran

nya yang didapat

selama ini berkat

bantuan dari

sang ayah.

Bahan baku

rekomendasi

dari Fisal juga

bagus dan

mudah untuk

diolah sesuai

dengan desain.

Keterlibatannya

untuk bertemu

dengan

Selama ikut

membantu

ayahnya di

perusahaan Fisal

mendapatkan

banyak

pengetahuan dan

pembelajaran

atas bisnis ini.

Dia belajar dari

ayahnya sebagai

pendiri dari

usaha ini.

Desain mainan

yang dibuatnya

pun mudah

untuk

dimengerti dan

cukup menarik.

Dia juga

mengontrol

bahan baku agar

Setelah lulus SMA

Fisal telah ikut

dilibatkan dalam

kegiatan perusahaan,

suksesor mulai

mendapatkan

bimbingan dari

aseksor untuk

mendesain produk,

berhubungan dengan

supplier dan

konsumen.
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mendesain terus

terasah. Fisal juga

saya ajak untuk

ketempat supplier

dan juga bertemu

dengan pelanggan

lama di Solo.

wire game.

Tidak hanya itu

kamipun sering

bertukar ide saat

proses desain

mainan.

Sedangkan

untuk pemilihan

dan pemesanan

bahan baku saya

sering diajak

ketempat

supplier.

pelanggan juga

membuatnya

semakin matang

untuk melayani

pesanan

pelanggan.

tidak sampai

habis sehingga

bisa memesan

bahan baku tepat

waktu.

2. Apakah

pimpinan

perusahaan

Children Toys

mengajarkan

cara mendesain

dengan bagus,

memeperlihatka

n setiap proses

pembuatan

produk,

Butuh waktu dan

pengalaman untuk

mendesain dengan

bagus, saya selalu

mengingat fisal agar

tidak asal dalam

mendesain dan juga

selalu mengajaknya

bertukar pendapat.

Setiap ada

konsumen yang

Tentu ayahya

mengajarkannya

bagaimana untuk

mendesai,

mengajaknya

untuk melihat

proses produksi

bahkan untuk

bertemu relasi.

Ketika fisal

sudah mulai aktif

Dalam

mendesain

sebuah mainan

tidak hanya asal

mendesain, tapi

bagaimana

desain tersebut

mejadi bagus

dan menarik di

mata konsumen,

sehingga ayah

Dia sering

mendampingi

ayahnya ke

perusahaan

sehingga dia

juga mengamati

setiap proses

pembuatan

produk,

berinteraksi

langsung dengan

Di saat ada

waktu luang

Fisal selalu

datang ke

perusahaan, dia

juga bilag

kepada saya agar

teliti dalam

melihat produk

yang tidak

sesuai dengan

Selama enam tahun

ikut berperan aktif

suksesor telah

memiliki jam terbang

di perusahaan,

aseksor telah

melibatkan suksesor

untuk melihat proses

pembuatan produk,

menghandle

konsumen dan
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berhubungan

dengan

kosumen dan

cara memilih

bahan baku

yang berkualitas

?

datang fisal selalu

mengajak untuk

ngobrol dengan

konsumen agar dia

belajar bagaimana

membangun sebuah

hubungan dengan

para pelanggan

sedangkan untuk

memilih bahan baku

yang berkualitas

saya selalu

mengingatkannya

agar selalu

melihatnya di papan

yang sudah saya

tuliskan beberapa

katogori bahan baku

yang bagus, tetapi

karena supplier yang

sudah lama bekerja

sama dengan

perusahaan tentu

supplier sudah tahu.

membantu

ayahnya

perlahan-lahan

ayahnya mulai

memberikan

kepercayaan

kepada fisal.

tidak hanya

mengajarkan

soal desain

tetapi juga cara

bagaimana

desain tersebut

menjadi layak

untuk dijual

kepada

konsumen.

Sedangkan

dalam

berhubungan

dengan

konsumen, jika

ayah saya

sedang tidak

dirumah atau

sedang

mengirim

barang saya

yang

bertanggung

jawab kepada

para pelanggan

yang datang ke

perusahaan.

desain awal.

Tentunya agara

produk sesuai

dengan desain

yang sudah di

tentukan. Dia

juga

mengingatkan

agar cat, atau

pernis jangan

sampai

persediaan

kosong, jadi

menurut saya

sang ayah sudah

mengajarkan apa

yang diperlukan

untuk

melanjutkan

perusahaan.

memiliki

pengetahuan akan

kriteria bahan baku

yang berkulitas.
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konsumen yang

datang kerumah

atau yang

menguhubungi

lewat telepon.

Ayah selalu

mengingatkan

bahwa tidak

hanya produk

kita yang bagus

tapi juga sikap

dan hubungan

kepada

konsumen juga

harus di jaga

dengan baik.

Sedangkan

untuk memilih

bahan baku

yang berkualitas

ada beberapa

katogori yang

sudah

ditentukan oleh
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ayah saya jadi

saya tinggal

membaca dan

mengingatnya

agar tidak lupa,

misalnya seperti

kayu maoni

yang bagus

adalah yang

berwarna

merah. Kayu

maoni yang

berwarna merah

mununjukan

bahwa kayu

tersebut sudah

tua dan bagus

untuk diolah.

Pertanyaan Pemimpin Istri Pemimpin Suksesor

Karyawan

(bagian

pembentukan)

Karyawan

(bagian

finishing)

Kesimpulan

Pemahaman suksesor

terhadap bisnis.

1. Apakah

Tentu suksesor

memilikinya, sudah

dari tahun 2011

Fisal cukup

memahami akan

bisnis keluarga

Sudah enam

tahun saya

mulai aktif

Menurut saya

Fisal sudah

sangat mengerti

Iya, tentu dia

sudah paham

akan perusahaan

Fisal sebagai

suksesor paham akan

bisnis yang sudah
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suksesor

memilki

pengetahuan

akan pasar

perusahaan

yang begerak

dibidang

kerajinan kayu

memproduksi

permainan

menyenangkan

dan

mengedukasi ?

hingga tahun ini

saya selalu

membimbingnya

dan mengajarkannya

semua tentang

perusahaan keluarga

ini.

ini. Sudah enam

tahun dia belajar

bisnis ingin

dengan ayahnya

sendiri yang

mendirikan

bisnis keluarga

ini.

berperan dalam

perusahaan

keluarga ini.

Selama enam

tahun tersebut

saya tahu akan

seluk beluk

perusahaan.

Sudah 36 tahun

perusahaan ini

bergerak di

bidang

kerajinan kayu.

Perusahaan

kelurga saya ini

memproduksi

berbagai mainan

yang

mengedukasi

bagi para anak-

anak ditingkat

Play group, TK,

dan SD. Banyak

produk yang

akan

perusahaan.

Selama ini dia

sudah sering ikut

membantu

ayahnya, sering

ke perusahaan

bahkan jika sang

ayah tidak ada di

perusahaaan

dialah yang

bertanggung

jawab.

yang bergerak

di bidang

kerajinan kayu.

Dia sudah sering

kut terlibat di

perusahaan,

tentunya dengan

bimbingan dan

pengawasan

ayahnya.

dijalankan ayahnya

selama ini. Dia

paham dan mengerti

akan perusahaan

yang bergerak

dibidang kerajinan

kayu.
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dihasilkan

seperti puzzle,

permainan

balok kayu,

wire game, dan

kulintang.

2. Apakah

suksesor

memiliki

kemampuan

serta

pengetahuan

tentang desain

untuk

melakukan

pengembangan

model dan

menghasilkan

produk sesuai

pesanan dari

pelanggan ?

Semua pengetahuan

yang saya miliki

hampir semua saya

ajarkan kepada

Fisal, semua

referensi yang saya

punya sudah saya

berikan kepdanya

tinggal bagaimana

Fisal mengolah dan

memanfaatkannya

untuk kepuasaan

para pelanggan.

Selama ini

menurut saya dia

memiliki jam

terbang yang

sudah cukup

untuk memiliki

kemampuan akan

pengembangan

sebuah desain

permainan.

Dalam

pengembangan

model akan

produk

perminan ini

saya selalu

membandingkn

beberapa

referensi dari

ayah saya dan

juga dari

internet, tidak

hanya itu saya

juga memiliki

buku sket saya

sendiri untuk

menuangkan

ide-ide saya.

Tentu dia

memiliki

kemampuan

untuk

melakukan

pengembangan

model, karena

saya sendiri

pernah

menerima desain

dari Fisal.

Desaian tersebut

adalah desain

permainan

kulintang. Dia

mengembangkan

model rangka

dari model

Fisal memiliki

kemampuan

untuk

mengembangkan

model mainan

yang ada, selain

kulintang yang

dikatakan Bp.

Gius saya juga

pernah

mengerjakan

model

pengembangan

permainan dari

wire game.

Dengan

mendapatkan

bimbingan dari sang

ayah suksesor

semakin mahir

membuat desain

pengembangan

model mainan.

Suksesor juga

semakin pandai

untuk mengerti

permintaan desain

mainan dari

konsumnen.
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Dengan

banyaknya

referensi ini dan

juga

pengetahuan

yang saya miliki

konsumen rata-

rata merasa

puas jika

mereka

meminta desain

dari saya.

kulintang yang

sudah ada.

3. Apakah

Suksesor

mengenal

supplier bahan

baku utama

perusahaan ?

Tentu Fisal

mengenalnya

supplier adalah adik

saya sendiri dan

paman dari fisal.

Sudah dari awal

bisnis ini berdiri

saya bekerja sama

dengannya.

Fisal amat sangat

mengenal

supplier, karena

supplier

merupakan

paman dia

sendiri.

Tentu saja saya

mengenal

supplier bahan

baku utama

perusahaan.

Supplier sendiri

adalah paman

saya sendiri

dengan kata lain

adik dari ayah

saya.

Supplier bahan

baku utama

perusahaan

masih saudara

dengan Bp.

Suparjan, dia

adalah adik dari

Bp. Suparjan.

Tentu Fisal

sangat

mengenalnya.

Tidak hanya

Supplier bahan

baku perusahaan

adalah paman

Fisal sendiri

tentu dia sangat

mengenalnya.

Fisal sangat

mengenal supplier

bahan baku utama

perusahaan, supplier

merupakan paman

dari fisal sendiri

yang sudah bekerja

sama semenjak

perusahaan ini di

bangun.
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kayu tapi

supplier juga

menyediakan

cat, paku, triplek

dan banyak

lainnya. Karena

supplier

memiliki usaha

toko bangunan.

4. Apakah

suksesor

mengenal dan

tahu nama

setiap karyawan

yang bekerja

pada

perusahaan ?

Sudah pasti Fisal

mengenal para

karyawan, selain

setia hari bertemu

para karyawan juga

merupakan tetangga

sendiri.

Ada enam orang

karyawan yang

bekerja pada

perusahaan, tentu

dia amat sangat

mengenal para

karyawan di

perusahaan.

Saya cukup

mengenal

mereka selain

sudah dari kecil

saya selalu

bertemu dengan

mereka, para

karyawan di

perusahaan juga

tinggal di satu

desa dengan

saya dan

keluarga.

Sudah lama saya

bekerja pada

perusahaan ini,

sejak Fisal

masih kecil

sampai besar

saat ini saya

selalu bertemu

dengannya.

Apalagi

sekarang dia

sudah aktif di

perusahaan

tentut dia sangat

mengenal saya

Tentu dia sangat

mengenal kami,

selain itu saya

juga tetangganya

sendiri.

Sejak kecil suksesor

sudah mengenal para

karyawan, selain

setiap hari selalu

bertemu karyawan

juga tinggal di satu

desa dengan

suksesor.
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dan teman-

teman karyawan

lainnya.

Pertanyaan Pemimpin Istri Pemimpin Suksesor

Karyawan

(bagian

pembentukan)

Karyawan

(bagian

finishing)

Kesimpulan

Kemampuan suksesor

dalam menentukan

strategi bisnis.

1. Apakah

Suksesor

memiliki

kemampuan

melakukan

perluasan pasar

perusahaan

Children Toys

dengan

memanfaatkan

media social,

web, e-

commerce ?

Saya pernah

memintanya untuk

menemukan cara

memperluas pasar

bisnis ini, lalu di

membuat sebuah

blog, akun facebook,

dan juga

memasukannya ke

dalam toko online.

Hasilnya produk

kami semakin

dikenal dan pesanan

mengalami

pengingkatan secara

perlahan.

Fisal amat Amat

sangat cukup

memiliki

kemampuan

dalam

memanfaatkan

media social,

karena dia juga

saya kuliahkan di

bidang Teknik

Informatika

UKSW.

Sehingga dengan

itu dia dengan

mudah membuat

berbagai media

yang

memanfaatkan

Dalam

memasarkan

dan

mengenalkan

produk

perusahaan

keluarga kami,

saya membuat

blog yang

khusus

mendisplay

produk-produk

yang kami

produksi, tidak

hanya blog ada

facebook dan

juga saya

masukan ke

Menurut saya,

Fisal memiliki

kemampuan itu

karena dia juga

anak kuliah.

Tentu anak

kuliah sekarang

sudah canggih-

canggih.

Tentu dia pintar

dalam

memperluas

pasar

perusahaan. Dia

pernah bertanya

kepada saya

mainan apa saja

yang sudah siap

di jual. Saya

bertanya

memangnya

untuk apa mas ?

. fisal menjawab

untuk mengisi

display barang

pada blog yang

dibuatnya.

Suksesor memiliki

kemampuan untuk

memperluas pasar

dengan

memanfaatkan

kemajuan teknologi,

tidak hanya

memperluas suksesor

juga

memperkenalkan

produk perusahaan

melalui media social

yang suksesor buat.
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internet untuk

memperluas

pasar

perusahaan.

took online

seperti Amazon

dan Olx.

Sehingga

menurut saya dia

memilii

kemampuan

untuk

melakukan

perluasan pasar.

2. Apakah

Suksesor

mempunyai

kemampuan

untuk membuat

keputusan yang

tepat akan

masalah yang

dihadapai dalam

menjalankan

bisnis ?

Setiap masalah yang

di hadapi saya tidak

memperbolehkannya

membuat

keputususan secara

sepihak. Semua

harus dirundingan

dengan saya atau

istri saya , agar

keputusan tersebut

tepat untuk masalah

yang sedang terjadi.

Dia sudah belajar

langsung di

bawah ahlinya

yaitu ayahnya

sendiri, tentu dia

juga belajar

bagaimana

membuat sebuah

keputusan yang

baik bagi

perusahaan dan

yang terlibat di

dalamnya

Terkadang saya

masih bingung

dan takut untuk

membuat dan

menentukan

sebuah

keputusan, akan

tetapi saya

dituntut untuk

berani dalam

mengambil

sebuah

keputusan.

Setiap masalah

yang terjadi di

perusahaan saya

akan telusuri

Saya pernah

ngobrol dengan

Fisal tentang

mesin yang tidak

berfungsi

dengan baik,

padahal target

produsi harus

segera di

selesaikan.

Kalau harus

dikerjakan

secara manual

tentu tidak akan

terkejar. Saat itu

juga Fisal

langsung

Saat mesin tidak

bekerja dengan

baik maka target

produksi tidak

akan tercapai

dan banyak jam

nganggurnya,

agar produksi

tetap berjalan

dengan lancar

dia langsung

telpon teknisi

mesin untuk

memperbaiki,

menurut saya dia

memiliki

kemampuan

Suksesor memiliki

kemampuan untuk

mengambil sebuah

keputusan akan

masalah yang terjadi

di perusahaan,

tentunya dengan

pertimbangan dan

izin dari sang ayah.

Suksesor juga

bertindak cepat

untuk mengatasi

masalah secepat

mungkin.
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sampe ke akar

masalahnya.

Untuk membuat

keputusanpun

saya selalu

berunding

dengan ayah

saya yg jauh

lebih

berpengalaman

di banding

dengan saya.

Tetapi tidak

selalu sayalah

yang membuat

keputusan,

keputusan lebih

banyak di buat

oleh ayah saya.

menelpon

teknisi mesin

untuk datang

memperbaiki

mesin.

untuk membaca

situasi dan

membuat sebuah

keputusan.

Pertanyaan Pemimpin Istri Pemimpin Suksesor

Karyawan

(bagian

pembentukan)

Karyawan

(bagian

finishing)

Kesimpulan

Suksesor mampu

mengelola sumber

Menurut saya Fisal

pasti sudah tahu

Dengan dia

mengenal para

Pasti saya tahu

akan setiap

Ya tentu saja dia

tahu setiap

Menurut saya

Fisal sudah tahu

Suksesor tahu akan

setiap kemampuan
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daya manusia

perusahaan.

1. Apakah

suksesor

mengetahui

setiap

kemampuan

yang dimiliki

oleh karyawan

perusahaan

Children Toys ?

akan kemampuan

setiap karyawan di

perusahaan. Karena

sudah sering dia

saya ajak untuk

melihat proses

produksi, dan untuk

sekarang dia sudah

tidak perlu saya

ajak, dia akan

datang sendiri untuk

melihat proses

produksi.

karyawan tentu

dia juga

mengetahui

setiap

kemampuan

karyawan, tentu

dia tahu

bagaimana harus

mengelola para

karyawan.

kemampuan dan

kinerjaa mereka

di perusahaan,

setiap hari saya

bertemu dengan

mereka dan

mengamati

mereka saat

bekerja.

kemampuan

kami, karena

kami juga sudah

dibagi dan diberi

tanggung jawab

pada bagian

pekerjaan

masing-masing.

Seperti saya

pada bagian

pembentukan.

kemampuan

kami, karena

kami juga sudah

dibagi

jobdesknya

masing-masing.

yang dimiliki oleh

karyawan di

perusahaan.

Semenjak dia ikut

terlibat aktif di

perusahaan dia

sering mengamati

kinerja para

karyawan, selain itu

karyawan juga sudah

dibagi sesuai

jobdesknya masing-

masing.

2. Apakah

suksesor dapat

menempatkan

posisi karyawan

sesuai dengan

kemampuan

yang dimiliki ?

Untuk menempatkan

posisi karyawan

sesuai kemampuan

Fisal tahu

bagaimana dia harus

menempatkan

karyawan, karena

pernah dia

memindahkan salah

satu karyawan dari

bagian pemotongan

Untuk masalah

penempatan

karyawan belum

ada perubahan

yang signifikan,

karena jika ingin

menukar

karyawan harus

seizing dari

ayahnya.

Pernah sekali

saat itu saya

memindah

seorang

karyawan dari

bagian

pemotongan ke

bagian

pembentukan,

tentu saya harus

mendapat

Saat itu saya

berada di bagian

pemotongan

baahan baku,

mungkin karena

Fisal melihat

saya orang yang

teliti dan juga

saat itu dibagian

pembentukan

banyak yang

Walaupun

belum ada

perubahan lagi

pada saat ini,

menurut saya dia

bisa melihat

kemampuan

para karyawan,

contohnya

seperti pak Gius

yang dipindah

Suksesor memiliki

kejelian untuk

melihat kinerja para

karyawan, sehingga

dia melihat

kekurangan dan

kelebihan karyawan.

Walapun dia mampu

untuk menempatkan

para karyawan sesuai

dengan kemampuan



108

ke pembentukan.

Tapi itu juga harus

seizing saya dulu.

persetujuan

ayah saya.

Kenapa saya

memindahkan

nya karena saya

melihat beliau

memiliki

ketelitian yang

tinggi, sehingga

saya pindah ke

bagian

pembentukan

agar

meminimalisir

kesalahan.

kurang rapi

sehingga saya

dipindah ke

pembentukan,

itupun harus

seizin dari

ayahnya.

ke pembentukan. mereka, suksesor

masih belum

memiliki keleluasaan

untuk mengubah

jobdesk karyawan

karena harus ada izin

dan persetujuan dari

sang ayah.

Suksesor mempunyai

motivasi atau

keinginan dari dalam

diri sendiri untuk

memimpin

perusahaan.

1. Apakah

Suksesor

memiliki

Sudah pasti dia

memiliki motivasi

untuk memimpin

perusahaan, kalau

tidak punya

motivasi selama ini

dia tidak akan mau

saya ajak terlibat di

di dalam

Sudah lama dia

ingin

meneruskan dan

menggantikan

ayahnya

memimpin

perusahaan, saat

dia kelas 3 SMA

dia berbicara

Pasti saya

memiliki

kemauan dan

minat yang

besar akan

perusahaan

keluarga ini.

Sudah enam

tahun saya

Dari lulus SMA

hingga saat ini

dia semakin

terlibat didalam

perusahaan,

tentunya tanpa

kemauan dan

keinginan untuk

meneruskan

Dia satu-satunya

penerus dari

bisnis ini karena

sang kakak yang

sudah

berkeluarga dan

tinggal di

wonogiri.

Selama ini dia

Suksesor memiliki

kemauan yang kuat

dari dirinya sendiri

untuk melanjutkan

bisnis keluarga ini,

sehingga dia mau

belajar di bawah

bimbingan langsung

sang ayah.
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inisiatif untuk

meneruskan

kepemimpiman

perusahaan

Children Toys ?

perusahaan. kepada saya

ingin belajar

kepada ayahnya

tentang bisnis

keluarga ini dan

keingingannya

untuk

menggantikan

ayahnya di masa

mendatang.

belajar akan

bisnis ini dan

sampai sekarang

saya masih terus

belajar kepada

ayah saya.

bisnis ini dia

tidak akan mau

terlibat dalam

bisnis ini.

ikut membantu

ayahnya dalam

menjalankan

perusahaan tentu

dia memiliki

kemauan untuk

menggantikan

ayahnya.

2. Apakah

suksesor

memiliki

pengetahuan

dan kemampuan

sebagai modal

melanjutkan

kepemimpinan

perusahaan ?

Menurut saya

pengetahuan yang

dia miliki akan

peusahaan sudah

lebih dari cukup,

kemampuan

mendesainnya pun

semakin hari

semakin bagus. Hal

ini dapat di

jadikkanya modal

untuk memimpin

perusahaan

kedepanya.

Dengan

pengalaman Fisal

selama ini di

perusahaan, tentu

itu menambah

pengetahuan dan

mengasah

kemampuannya,

Kurang lebih

selama enam

tahun saya

mulai aktif

membantu di

perusahaan,

pengetahuan

akan bisnis ini

semakin banyak

saya dapatkan.

Saya masih

belum merasa

cukup, tapi

pengetahuan

Dia sudah

memiliki

kemampuan

untuk mendesai

mainan, sudah

mengerti akan

bahan baku kayu

maoni yang

bagus dan tahu

apa saja yang

dibutuhkan

untuk

memproduksi

berbagai

Fisal selalu

paham dan

mengerti apa

yang saya

bicarakan

padanya.

Tentunya dia

sudah paham

akan bisnis ini.

Pengetahuan akan

perusahaan keluarga,

kemamapuan

suksesor akan desain

permainan,

berhubungan dengan

pelanggan, supplier

semakin bertambah.

Sehingga ini

menjadikan modal

kedepan untuk

meneruskan

kepemimpinan

perusahaan.
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dan kemampuan

yang saya

dapatkan

selalam ini bisa

dijadikan modal

saya untuk

melanjutkan

perusahaan.

mainan.

Menurut saya

dia sudah

memiliki

pengetahuan

yang cukup akan

bisnis ini.

Pertanyaan Pemimpin Istri Pemimpin Suksesor

Karyawan

(bagian

pembentukan)

Karyawan

(bagian

finishing)

Kesimpulan

Suksesor dihormati

oleh karyawan yang

berasal dari luar

keluarga, supplier,

konsumen, dan

anggota keluarga.

1. Apakah intruksi

dan arahan yang

diberikan

suksesor

diterima dan

dipahami oleh

karyawan

Tentu semua

intruksi yang

diberikan Fisal

kepada karyawan

dapat diterima dan

dimengerti.

Contohnya seperti

saat adanya

kesalahaan produksi,

di konfirmasi ke

saya dulu untuk

menghentikan

sebentar proses

Fisal sangat

menghormati

semua karyawan,

dengan begitu

karyawan juga

menghormatinya,

sehingga segala

intruksi dan

pengarahan yang

diberikan maka

karyawan akan

menjalankannya.

Dalam

memberikan

sebuah intruksi

kepada

karyawan, saya

tidak terlalu

sering. Ayah lah

yang lebih

banyak

memberikan

intruksi. Tapi

suatu waktu saat

saya

Tidak hanya

intruksi, kita

juga saling

mendengarkan

akan masukan-

masukan dari

Fisal maupun

dari saya atau

temen temen

karyawan yang

lain. Sehingga

kita juga bekerja

sama-sama enak.

Saya selalu

mendengarkan

masukan-

masukan yang

diberikan Fisal

kepada saya

intruksi dan

arahan juga saya

kerjakan. Tidak

hanya fisal dan

ayahnya yang

memberikan

masukan kita

Sebagai suksesor

fisal dihargai dan

dihormati, intruksi

dan arahan yang

diberikan di jalankan

oleh para karyawan

di perusahaan.
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perusahaan

Children Toys ?

produksi. memberikan

intruksi, intruksi

tersebut

langsung di

jalankan dan

dikerjakan oleh

para karyawan .

saat itu intruksi

saya adalah

untuk berhenti

memproduksi

dan mengecek

semua produk

yang sudah di

produksi,

karena ada

beberapa

kesaalahan

dalam tahap

pembentukan.

juga

memberikan

masuk kepada

fisal.

2. Apakah setiap

keputusan dan

masukan yang

diberikan

Tentu sebelum

mengambil

keputusan saya dan

fisal sealu berunding

Fisal juga sangat

menghormati

kelurganya,

seperti supplier

Dalam

mengambil

sebuah

keputusan akan

Tentu semua

keputusan dan

masukan selalu

dijalankan

Supplier masih

bersaudara

dengan Fisal

tentu ini akan

Tidak hanya supplier

suksesor juga

dihormati oleh

supplier perusahaan,
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suksesor akan

pembelian

bahan baku

dijalankan oleh

supplier. ?

agar kepetusan

tersebut benar-benar

tepat untuk kondisi

perusahaan saat ini,

misalnya saat itu

pernah pesanan lagi

sepi sehingga saya

dan fisal harus

memtuskan untuk

mengurangi jumlah

pesana bahan baku,

agar biaya juga

tidaak membengkak.

Supplierpun

menyutujui hal

tersebut.

adalah

pamamnya

sendiri dia juga

memiliki

hubungan yang

baik kepada

pamannya

sehingga

masukan dan

keputusan yang

diberikan kepada

supplier akan di

jalankan, tentu

intruksi dan

arahan tersebut

juga mendapat

perseyujuan dari

ayahnya.

bahan baku saya

selalu berunding

dengan ayah

dan supplier.

Dengan begitu

kedua belah

pihak akan

sama-sama

enak. Sehingga

supplier juga

menjalalankan

keputusan yang

sudah dibuat

bersama.

bahkan untuk

supplier juga.

sangat

menguntungkan

kedua belah

pihak, sehingga

supplier juga

menjalankan

setiap masukan,

masukan

supplier juga

dijalan oleh

perusahaan.

semua keputusan dan

masukan selalu di

biacarakan bersama

sehingga semua

berjalan sesuai yang

diharapkan di kedua

belah pihak.

Pertanyaan Pemimpin Istri Pemimpin Suksesor

Karyawan

(bagian

pembentukan)

Karyawan

(bagian

finishing)

Kesimpulan

Suksesor dapat

mengontrol

kepemilikian

Setiap keputusan

yang di ambil

memang harus di

Dia adalah

penerus dari

ayahnya

Tentu saja tidak

ada yang boleh

merubahnya,

Ada dua saudara

Fisal yang ikut

membantu di

Setahu saya

selama ini

semua segala

Semua keputusan

yang dibuat

suksesor di jalan kan
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(ownership) dan

kepemi-mpinan para

stakeholder

(karyawan, supplier,

pelanggan) ?

1. Apakah setiap

keputusan yang

diambil oleh

suksesor,

anggota

keluarga dan

karyawan tidak

boleh

mengubahnya

tanpa seizin

suksesor ?

patuhi dan di

laksanakan termasuk

saya, fisal dan

anggota keluarga.

Tentu keputusan

suksesor merupakan

keputusan saya juga

sehingga semua

yang terlibat di

dalam perusahaan

harus mematuhinya.

sehingga dialah

yang akan

memegang

kekuasaan

perusahaan

selanjutnya,

sehingga segala

keptusan yang

dibuatnya harus

di patuhi, karena

keputusan tersbut

juga hasil diskusi

Fisal dengan

ayahnya.

bahkan dari

keluarga saya

sendiri. Semua

harus ada izin

dari saya dan

ayah saya.

perusahaan

dalam

pengiriman

produk ke

pelanggan.

Tidak ada

pengecualian

mereka juga

harus mematuhi

setiap keputusan

dan peraturan di

perusahaan.

perubahan harus

ada izin dari

sang ayah dan

fisal sehingga

semua dapat

bekerja dengan

enak.

oleh semua yang

terlibat di perusahaan

maupun oleh anggota

keluarga sendiri yang

terlibat. Keputusan

yang dibuat tidak

boleh diubah dan di

langgar.

2. Apakah

suksesor

mampu

membangun

dan membina

hubungan baik

dengan semua

pihak yang

Fisal adalah orang

yang mudah bergaul

, sehingga

hubungannya

dengan karyawan,

para konsumen yang

sudah berlangganan

dan supplier berjalan

Selama dia

berperan aktif di

perusahaan dan

membantu

ayahnya

hubungan

dengan karyawan

, pelanggan atau

Sejauh ini

hubungan saya

dan dengan para

karyawan,

supplier dan

konsumen yang

sudah menjadi

langganan

Sejauh ini

hubungan

karyawan

dengan Fisal

juga bak baik

saja. Kita juga

ada acara untuk

pergi bersama

Sejauh ini belum

ada complain

keras dari

pelanggan,

menurut saya

hubungan

dengan

konsumen juga

Hubungan suksesor

dengan karyawan

dan semua yang

terlibat di dalam

perusahaan terjalin

dengan baik dan

berjalan dengan

lancar hingga saat
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berkepentingan

di dalam

perusahaan

seperti

karyawan,

supplier dan

konsumen ?

dengan baik . dengan supplier

bejalan dengan

baik hingga saat

ini.

berjalan dengan

baik. Bahkan

setiap enam

bulan sekali

keluarga saya

dan para

karyawan ada

kegiatan pergi

bersama-sama.

setiap 6 bulan

sekali.

berjalan dengan

baik.

ini.

Pertanyaan Pemimpin Istri Pemimpin Suksesor

Karyawan

(bagian

pembentukan)

Karyawan

(bagian

finishing)

Kesimpulan

Suksesor fokus pada

masa depan bisnis

keluarga.

1. Apakah

Suksesor sudah

bekerja full

time pada

perusahaan

Children Toys ?

Untuk saat ini

mungkin Fisal

belum bekerja full

time di perusahaan

karena dia masih

ada tanggung jawab

kuliah yang harus

dia selesaikan.

Fisal masih

memiliki satu

tanggung jawab

untuk

menyelesaikan

kuliahnya,

sehingga untuk

saat ini dia

belum bisa

secara full time

untuk bekerja di

perusahaan. Saat

Karena saya

masih kuliah,

saya belum bisa

bekerja secara

full time di

perusahaan.

Tetapi sesudah

kuliah atau di

luar jadwal

kuliah saya

selalu

sempatkan

Setahu saya

Fisal masih

kuliah jadi saya

paham kalau dia

belum bisa

setipa hari ada di

perusahaan.

Saat ini waktu

Fisal masih

terbagi dengan

tanggung

jawabnya kuliah

jadi dia belum

bisa setiap hari

ada di

perusahaan

membantu

ayahnya.

Suksesor belum bisa

bekerja full time di

perusahaan, karena

masih terbentur

dengan jadwal

kuliahnya.



115

tidak ada jadwal

kuliah dia selalu

menyempatkan

untuk membantu

ayahnya.

untuk ke

perusahaan.

2. Apakah

Suksesor

memiliki jadwal

pekerjaan di

dalam

perusahaan

yang harus

dikerjakan ?

Untuk jadwal kerja

juga saat ini belum

ada, tapi saat dia

tidak kuliah fisal

selalu

menyempatkan

untuk ke

perusahaan.

Fisal juga belum

mempunyai

jadwal kerja

yang tetap. Tapi

sebisa mungkin

di sela- sela

waktunya dia

tetep mengontrol

perusahaan

dengan ayahnya.

Kalau untuk

jadwal

pekerjaan untuk

saat ini saya

belum punya.

Tapi setiap hari

saya selalu

sempatkan

untuk melihat

proses produksi

di perusahaan.

Fisal belum

memiliki jadwal

bekerja yang

pasti, dalam

seminggu hanya

4-5 hari dia

diperusahaan.

Untuk jadwal

pekerjaan belum

ada. Mungkin

nanti setelah

lulus dari kuliah

baru dia fokus

ke perusahaan.

Suksesor belum

memiliki jadwal

pekerjaan yang pasti,

setiap ada waktu

suksesor selalu

menyempatkan

untuk ke perusahaan.
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