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Pertanyaan Wawancara Kepada Pemilik Konveksi Pesaing 

Nama : Ivena Novelin 

Usaha  : Lavoiles 

1. Sudah berapa lama Anda berkecimpung dibidang ini? 

- Satu tahun lebih 

2. Bagaimana cara anda melakukan peluncuran produk untuk pertama kalinya? 

- Dengan menginformasikan kepada teman dan meminta bantuan untuk 

menyebarkan informasi produk kami 

- Upload  ke Instagram 

3. Bagaimana cara Anda membuat produk Anda dikenal oleh mayarakat? 

- Media sosial , Instagram, Facebook, Line. 

- Endorsement artis 

4. Saat ini berapakah total produk Anda yang terjual dalam satu bulan? 

- Sekitar 80 hingga 100  

5. Berapa jumlah tenaga kerja atau karyawan yang Anda pekerjakan? 

- 18 pegawai tetap 

6. Tenaga kerja apa sajakah yang anda pekerjakan (jahit, pola, potong, apakah 

sendiri-sendiri)? 

- Sendiri-sendiri, antara lain jahit, desain, pola, potong, obras, finishing, 

quality control, admin pesanan, admin media sosial, dan kurir. 

7. Hambatan apa yang sering dihadapi dalam mengelola usaha ini? 

- Penjahit dan tukang potong yang kurang, sehingga pesanan agak lambat. 

8. Apa keinginan Anda kedepan dalam mengembangkan usaha ini? 

- Ingin mendunia dan bisa membuka cabang di semua provinsi, serta 

internasional. 

  



Nama : Stephanie  

Usaha  : Sifera 

1. Sudah berapa lama Anda berkecimpung dibidang ini? 

- Dua tahun 

2. Bagaimana cara anda melakukan peluncuran produk untuk pertama kalinya? 

- Dengan menginformasikan kepada teman dan meminta bantuan untuk 

menyebarkan informasi produk kami 

- Upload  ke Instagram, dan facebook. 

3. Bagaimana cara Anda membuat produk Anda dikenal oleh mayarakat? 

- Media sosial , Instagram, Facebook, Line. 

- Endorsement fashion blogger atau selebgram 

4. Saat ini berapakah total produk Anda yang terjual dalam satu bulan? 

- Sekitar 30-50 unit per bulannya.  

5. Berapa jumlah tenaga kerja atau karyawan yang Anda pekerjakan? 

- 4 pegawai tetap 

6. Tenaga kerja apa sajakah yang anda pekerjakan (jahit, pola, potong, apakah 

sendiri-sendiri)? 

- Ada yang digabung, seperti jahit, desain dan pola. 

7. Hambatan apa yang sering dihadapi dalam mengelola usaha ini? 

- Adanya permintaan akan bahan tertentu yang sudah tidak ada, seperti 

batik model A misalnya, kan kainnya terbatas, jadi tidak bisa repeat 

persis seperti kain awalnya. 

8. Apa keinginan Anda kedepan dalam mengembangkan usaha ini? 

- Ingin membuat Sifera menjadi tren akan batik yang modern, dan 

memiliki gerai atau toko, sehingga konsumen dapat langsung melihat 

produknya. 

 


