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Lampiran 1 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

 Family Business Meetings 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 

Anak Kedua 

(calon 

suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah di dalam bisnis 

keluarga Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya melaksanakan 

musyawarah anggota keluarga 

yang aktif dalam bisnis keluarga 

(family business meetings) 

 
    

2 
Seberapa rutin  mengadakan 

family business meetings?  
    

3 

Siapa saja yang diikutsertakan 

dalam family business 

meetings? 
 

    

4 
Hal apa saja yang biasa 

dibicarakan?  
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Family Council Meetings 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(calon suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah di dalam bisnis 

keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya 

melaksanakan 

musyawarah anggota 

keluarga yang aktif dalam 

perusahaan keluarga 

(family council meetings) 

 
    

2 

Seberapa rutin 

mengadakan family 

council meetings? 
 

    

3 

Siapa saja yang 

diikutsertakan dalam 

family council meetings? 
 

    

4 
Hal apa saja yang biasa 

dibicarakan?  
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Grooming Successor 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 

Anak Kedua 

(calon 

suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah calon suksesor 

diikutsertakan dalam 

operasional bisnis keluarga 

Rumah Makan Ayam penyet 

Surabaya? 

 
    

2 

Peran dan jabatan apa yang 

dijalankan calon suksesor dalam 

bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya? 

 
    

3 

Apa yang dilakukan oleh 

orangtua calon suksesor dalam 

mendidik calon penerusnya? 
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Management Process 

No Pertanyaan Pemilik Istri pemilik Anak Pertama 

Anak kedua 

(calon 

suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah di dalam menjalankan 

bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya ada 

permasalahan yang sering 

muncul? 

 
    

2 

Apakah seluruh anggota 

keluarga menggunakan Family 

Business Meetings, Family 

Council Meetings, dan Family 

Business Rules? 
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Shareholders Agreement 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik 
Anak 

pertama 

Anak 

Kedua 

(calon 

suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Siapa saja pemegang saham 

dan pemangku kepentingan 

bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya? 

 
    

2 

Apakah shareholder juga 

memantau perkembangan 

kesiapan dari segi kemampuan, 

kapabilitas dan kematangan 

calon suksesor? 

 
    

3 

Apakah shareholder merasa 

yakin bahwa calon suksesor 

memiliki kapabilitas untuk 

meneruskan bisnis keluarga? 
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Lampiran 2 

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 

 

Narasumber: 

1. Dicky Margono Budi P., pemilik Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, 58 th, 

wiraswasta 

2. Nurhayati, istri pemilik Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, 53th, Pegawai 

Negeri Sipil 

3. Rendy Yulian Bayu P., anak pertama, 28th, wiraswasta 

4. Sally Salindry, anak kedua (calon suksesor), 22th, mahasiswa 

5. Bani, manajer Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, 31th, karyawan 

Waktu wawancara : Jumat, 29 Juli 2016. Pk 19.00 

Tempat wawancara : Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, Kedungpane 
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Family Business Meetings 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah di dalam bisnis 

keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya 

melaksanakan 

musyawarah anggota 

keluarga yang aktif dalam 

bisnis keluarga (family 

business meetings) 

Ya, kami 

melakukan 

musyawarah 

bersama keluarga 

yang aktif. Dengan 

istri dan kedua 

anak 

Ya, ada 

musyawarah 

tentang  Rumah 

Makan Ayam 

Penyet 

Surabaya 

dengan keluarga 

yang aktif 

bersama suami 

dan kedua anak 

Ya, kami 

berempat 

melakukan 

musyawarah. 

Kami berempat 

yang aktif dalam 

bisnis keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

Ya, ada 

musyawarah 

bersama keluarga. 

Ayah, ibu, kakak, 

dan saya. Karena 

kami yang aktif 

dalam bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

 

Tidak tahu, 

karena apabila 

saya 

melakukan 

musyawarah 

hanya 

berdiskusi 

dengan 

pemilik 

(Bapak 

Dicky) 

2 

Seberapa rutin 

mengadakan family 

business meetings? 

Musyawarah yang 

dilakukan formal atau 

tidak? 

Seminggu sekali, 

setiap Kamis. 

Kami 

bermusyawarah 

sambil santai di 

rumah biasanya. 

Setiap Kamis 

biasanya, karena 

kalau Kamis 

kami berempat 

jarang ada yang 

pergi. Tidak 

formal, santai 

saja kami 

bermusyawarah 

Setiap Kamis, 

biasanya sambil 

menonton TV atau 

makan bersama  

Seminggu sekali, 

setiap kamis. 

Biasanya kami 

musyawarah 

sambil santai tidak  

formal, bisa 

sambil makan 

bersama. 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 
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Dicky) ) 

3 

Siapa saja yang 

diikutsertakan dalam 

family business meetings? 

Kami berempat, 

ada saya, istri, dan 

kedua anak 

Suami, saya, 

dan kedua anak. 

Terutama anak 

kedua pasti ikut 

Ayah, ibu, saya 

dan adik, karena 

adik sebagai calon 

suksesor  Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

Ayah, ibu, kakak, 

dan saya 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 

Dicky) ) 

4 
Hal apa saja yang biasa 

dibicarakan? 

Membahas kondisi 

perkembangan 

rumah makan, 

mendiskusikan 

strategi 

pengembangan 

yang akan 

dilaksanakan, dan 

mengevaluasi 

kinerja calon 

penerus 

Mendiskusikan 

bersama 

perkembangan 

rumah makan, 

strategi 

pengembangan 

agar lebih maju 

dan evaluasi 

pengalihan 

kepemilikan dan 

untuk calon 

suksesor 

Membahas 

perkembangan 

serta 

pengembangannya 

rumah makan dan 

evaluasi kinerja 

calon penerus 

Membahas 

perkembangan 

serta 

pengembangannya 

rumah makan dan 

evaluasi kinerja 

calon penerus 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 
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Dicky) ) 

5 

Bagaimana penjelasan 

tiap hal yang dibicarakan 

dalam family business 

meetings bisnis keluarga  

Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya ? 

Untuk kondisi 

perkembangan 

rumah makan itu 

yang biasa kami 

bahas jumlah 

penjualan, jumlah 

konsumen yang 

datang, 

kekurangan-

kekurangan pada  

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya yang 

didapat dari kritik 

para konsumen, 

dan juga strategi 

pemasaran  Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

Selain seperti 

yang suami saya 

bilang, yang 

biasa kami 

bahas juga 

evaluasi calon 

penerus yaitu 

Sally. Kami 

mengevaluasi 

bagaimana 

kinerjanya di  

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya. 

Bagaimana 

Sally meng-

handle  Rumah 

Makan Ayam 

Penyet 

Surabaya , 

bagaimana dia 

mengambil 

keputusan 

dalam suatu 

persoalan, 

bagaimana 

menanggapi 

kritik dan saran 

Dalam diskusi 

biasa membahas 

pemasaran  

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya juga. 

Bagaimana kita 

mempromosikan  

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya. Yang 

sering dilakukan 

sekarang 

melakukan 

promote kepada 

account  kuliner 

di sosial media 

dan juga 

menjadikan  

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya sebagai 

sponsor kuliner 

dalam suatu event 

Yang kami bahas 

seperti yang sudah 

dikatakan ayah, 

ibu, dan kakak 

saya. Pembahasan 

dari jumlah 

penjualan atau 

operasional, 

kinerja saya, dan 

segala bentuk 

strategi pemasaran 

itu sudah termasuk 

bagian dari 

evaluasi saya 

sebagai calon 

penerus. Karena 

sudah sejak bulan 

Januari segala 

macam bentuk 

laporan masuk 

kepada saya. Jadi 

setiap diskusi 

bersama keluarga 

semua persoalan 

atau informasi 

datang dari saya 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 

Dicky) ) 
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dari para 

karyawan 

hingga 

konsumen 

6 

Apakah setiap diskusi 

dilakukan berempat 

bersama anggota keluarga 

yang aktif? 

Tidak selalu, 

Rendy yang 

kadang biasa tidak 

ikut 

Tidak selalu. 

Tetapi apabila 

tidak berempat 

paling sering 

bertiga, saya, 

suami, dan 

Sally. Karena 

Sally sekarang 

yang diberi 

tanggung jawab 

untuk 

menjalankan 

tugas ayahnya 

jadi Sally paling 

sering 

berdiskusi 

dengan saya dan 

suami 

Kadang saya tidak 

ikut karena saya 

juga punya 

kesibukan sendiri 

Tidak selalu 

berempat. Kakak 

yang kadang biasa 

tidak ikut. Sering 

juga kalua mau 

ganti hari atau 

waktu Ayah yang 

tidak bisa. Padahal 

Ayah yang paling 

penting perannya 

kalu sedang 

diskusi 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 

Dicky)) 
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Family Council Meetings 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah di dalam bisnis 

keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya 

melaksanakan 

musyawarah anggota 

keluarga yang aktif dan 

tidak aktif dalam 

perusahaan keluarga 

(family council 

meetings)? 

Tidak ada, saya 

mendiskusikan 

bisnis ini dengan 

istri dan kedua anak 

saya. 

Tidak ada, kami 

berdiskusi hanya 

berempat, saya, 

suami, dan kedua 

anak. 

Tidak ada. 

Anggota keluarga 

besar tidak aada 

yang ikut 

berdiskusi dalam 

perusahaan 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya. 

Tidak ada, kami 

hanya berdiskusi 

berempat. 

Tidak tahu, 

saya tidak 

pernah tahu 

tentang diskusi 

keluarga. 

2 

Mengapa tidak ada 

musyawarah anggota 

keluarga yang aktif dan 

tidak aktif dalam 

perusahaan keluarga? 

Karena Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

bersifat franchise 

dan modal 

franchise ini hanya 

dari saya,sehingga 

saya hanya mau 

kepemilikan  

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya dan 

musyawarah pun 

hanya dengan 

anggota keluarga 

inti yang aktif. 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya ini 

kepemilikannya 

ada di tangan 

suami, tidak ada 

campur tangan 

selain dari 

anggota keluarga 

inti yang aktif. 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya ini 

milik Ayah saya. 

Ayah yang 

menentukan siapa 

saja yang 

diikutsertakan 

dalam 

musyawarah. 

Tidak ada, karena 

Ayah hanya mau 

musyawarah atau 

diskusi oleh 

keluarga inti yang 

aktif dalam bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya. 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) tidak 

tahu bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik (Bapak 

Dicky) ) 
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3 

Pernahkah ada sharing 

tentang keluarga Rumah 

Makan Ayam Penyet 

Surabaya walauapun 

hanya sekedar obrolan? 

Pernah, biasanya 

kalau sedang arisan, 

itu keluarga besar 

suka tanya yang 

berlanjut kita 

sharing tentang 

keadaan Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

Pernah. Ipar suka 

tanya tentang 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya. Kadang 

mereka juga kasih 

masukan.  

Pernah. Cerita 

dengan keluarga 

besar,paling 

sering waktu 

arisan keluarga 

yang dari pihak 

Ayah. 

Pernah. Saudara-

saudara suka tanya 

tentang rumah 

makan yang baru 

ini. Biasanya kita 

lanjut sharing 

sama saudara-

saudara. 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) tidak 

tahu bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik (Bapak 

Dicky) ) 

4 

Hal apa yang biasa 

diceritakan kepada 

keluarga besar? 

Paling sering 

tentang marketing. 

Saudara-saudara 

suka beri masukan 

untuk marketing, 

karena mereka juga 

tahu ini rumah 

makan franchise 

yang dapat 

diusahakan lebih 

oleh saya dan 

keluarga 

pemasarannya.  

Pemasaran. 

Keluarga 

memberi masuk 

untuk 

memperbanyak 

pemasaran. 

Kadang ada 

masukan yang 

saya dan keluarga 

tidak terpikirkan 

seperti ikut bazar.  

Pemasaran. 

Saudara-saudara 

mebantu memberi 

ide tentang 

pemasaran agara 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya semakin 

meningkat 

penjualannya. 

Marketing. 

Keluarga besar 

pernah 

menyarankan 

untuk Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

mengikuti bazar 

atau food festival. 

Itu salah satu hal 

yang tidak terpikir 

oleh keluarga. 

Masukan tersbut 

bisa 

dipertimbangkan 

oleh kami 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) tidak 

tahu bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik (Bapak 

Dicky) ) 
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Family Business Rules 

No Pertanyaan Pemilik Istri pemilik Anak pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah ada 

peraturan untuk 

anggota keluarga 

dalam menjalankan 

bisnis keluarga? Jika 

ada, apa saja? 

Ada, tidak 

diperbolehkan 

menggunakan 

fasilitas rumah 

makan dan 

pemberian free 

makan kepada 

siapapun tanpa izin 

dari saya. 

Ada, harus ada 

tranparansi segala 

penggunaan 

fasilitas atau 

kegiatan di rumah 

makan. 

Ada, harus meminta 

izin dan lapor pada 

Ayah dalam 

menggunakan  

fasilitas di rumah 

makan. 

Ada, harus meminta 

izin dan lapor pada 

Ayah dalam 

menggunakan  

fasilitas di rumah 

makan. 

Ada, anggota 

keluarga hanya 

dapat menggunakan 

fasilitas rumah 

makan dengan izin 

pemilik. 

2 

Penggunaan fasilitas 

yang apa atau 

bagaimana yang 

harus meggunakan 

izin dari pemilik? 

Apabila akan ada 

penggunaan 

kendaraan 

operasional, ini 

salah satu contoh 

penggunaan 

fasilitas yang harus 

menggunakan izin 

dari saya. 

Menggunakan 

kendaraan 

operasional, 

pemberian free 

makan kepada 

teman. 

Selain dari yang ibu 

bilang, kalu kami 

ada butuh bantuan 

dari karyawan juga 

tidak bisa 

sembarangan 

perintah, saya juga 

harus bilang kepada 

Ayah. 

Menggunakan 

kendaraan 

operasional, 

pemberian free 

makan, 

menggunakan jasa 

karyawan, dan jasa 

karyawan. 

Yang harus izin 

dengan pemilik itu 

ya setiap mau 

menggunakan 

segala fasilitas yang 

ada di Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya, 

tapi biasanya anak 

dari Bapak Dicky 

pakai fasilitas 

kendaraan 
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operasional. Saya 

bisa kasih kuncinya 

kalau Bapak Dicky 

sudah hubungi saya  

3 

Siapa pemegang 

kendali peraturan 

bisnis keluarga? 

Saya yang pegang 

kendali peraturan 

Suami, suami 

yang buat dan 

pegang kendali 

aturan 

Ayah yang pegang 

kendali aturan 

Ayah yang pegang 

kendali aturan, jadi 

kalau mau pakai 

fasilitas rumah 

makan izin dengan 

Ayah 

Bapak Dicky yang 

memegang kendali 

peraturan 

 

4 

 

Apa tujuan dari peraturan untuk bisnis 

keluarga ini? 

( Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Pemilik 

Agar segala sesuatu atau aktifitas di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya berjalan 

dengan tertib dan transparan, dan agar tidak ada piak yang dirugikan baik pihak para 

karyawan dan keluarga saya. 

No Pertanyaan Pemilik Istri pemilik Anak pertama 

Anak Kedua 

(Calon 

Suksesor) 

Karyawan (manajer) 
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5 

Bersumber darimana 

peraturan bisnis 

keluarga tersebut? 

Dari budaya 

keluarga yang selalu 

menerapkan nilai 

kedisiplinan dan 

kejujuran. Kami 

sudah biasa saling 

terbuka. Jadi 

peraturan yang ada 

pun sudah otomatis 

dari kebiasaan 

keluarga kami yang 

biasa terbuka dan 

disiplin dalam 

melakukan sesuatu. 

Dari budaya 

keluarga yang 

selalu 

menerapkan nilai 

kedisiplinan dan 

kejujuran, dan 

kebiasaan 

keluarga yang 

selalu saling 

terbuka dan 

disiplin hamper 

dalam setiap hal. 

Dari budaya 

keluarga yang 

selalu 

menerapkan nilai 

kedisiplinan dan 

kejujuran. 

Dari budaya 

keluarga yang 

selalu 

menerapkan nilai 

kedisiplinan dan 

kejujuran. 

Saya tidak tahu 

peraturan yang dibuat 

Bapak Dicky 

bersumber darimana. 

6 

Apakah pernah anggota 

keluarga tidak izin 

kepada pemilik untuk 

menggunaakan fasilitas 

Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya? 

Tidak pernah, pasti 

ada izin dulu dari 

saya. Bani juga 

selalu jujur, fasilitas 

apa saja yang 

digunakan oleh 

anggota keluarga. 

Tidak pernah, 

kami selalu saling 

terbuka dalam 

segala hal 

termasuk di bisnis 

ini. 

Tidak pernah, 

selalu izin 

kepada Ayah. 

Tidak pernah, 

selalu izin 

kepada Ayah dan 

Mas Bani pasti 

juga selalu 

melaporkan 

kepada Ayah. 

Tidak pernah, karena 

kalu mau ada 

penggunaan fasilitas 

Bapak Dicky hubungi 

saya dulu. Kalau tidak, 

saya juga tidak bisa 

bantu kasih ijin. 
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Grooming Successor 

No Pertanyaan Pemilik 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 
Karyawan (manajer) 

1 

Bagaimana calon 

suksesor diikutsertakan 

dalam operasional bisnis 

keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya? 

(Pertanyaan untuk 

pemilik, calon suksesor, 

dan karyawan 

(manajer)) 

Calon suksesor saya beri 

wewenang untuk 

menggantikan tugas saya di 

lapangan. Saya suruh Sally 

untuk berada di Rumah Makan 

pada hari dan jam tertentu. Itu 

juga sifatnya random dan 

mendadak agar Sally biasa 

menghadapi situasi baru. Di 

lapangan saya beri wewenang 

untuk ambil keputusan apabila 

ada hal yang perlu diselesaikan 

saat itu juga. 

Saya di Rumah Makan itu hampir 

setiap hari walaupun Ayah tidak 

menyuruh saya disana setiap hari. 

Ayah biasanya suka mendadak 

suruh saya kesana, tetapi inisiatif 

saya sendiri untuk sering ke 

Rumah Makan. Disana kadang 

saya juga ikut bantu karyawan. 

Menyiapkan pesanan nasi kotak, 

cuci piring, menyapu, jadi tiadk 

hanya mengatur keadaan di 

Rumah Makan. 

Mba Sally kalau ada di 

Rumah Makan biasa ikut 

bantu-bantu karyawan juga, 

selain membantu saya 

sebagai manajer. Saya dan 

Mba Sally juga berdiskusi 

untuk hal pemasaran, tata 

ruang Rumah Makan, 

kesejahteraan karyawan, 

dan lain-lain 

2 

Peran dan jabatan apa 

yang dijalankan calon 

suksesor dalam bisnis 

keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya? 

(Pertanyaan untuk 

pemilik, anak kedua dan 

karyawan (manajer) ) 

Sally berperan menjalankan 

tugas saya dan juga membantu 

para karyawan yang ada di 

Rumah Makan. Jadi bisa 

dibilang Sally sebagai 

karyawan senior 

Saya sebagai karyawan senior 

menggantikan tugas Ayah yang 

selalu cek situasi dan kondisi 

Rumah Makan, seperti harus cek 

kebersihan, penjualan, dan lain-

lain. Tetapi tidak lepas juga 

membantu karyawan saat bekerja 

Mba Sally sebagai 

karyawan senior dan 

menjalankan tugas-tugas 

Bapak Dicky yang 

sebelumnya saya sudah 

diberitahu oleh Bapak 

Dicky dan juga membantu 

pekerjaan para karyawan. 
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No Pertanyaan Pemilik Istri pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

3 

Apa yang 

dilakukan oleh 

orangtua calon 

suksesor dalam 

mendidik calon 

penerusnya? 

 

Berperan sebagai 

mentor, mengawasi, 

membimbing, 

memberi masukan, 

nasihat untuk 

menjadikan calon 

suksesor lebih baik. 

Membimbing dan 

memberi nasihat 

untuk calon 

suksesor. 

Membimbing, 

serta melatih, 

dan memberikan 

kritik-kritik yang 

membangun, 

memberikan 

teladan yang 

sangat 

bermanfaat bagi 

kemajuan 

kualitas calon 

suksesor. 

Selalu cross check 

setiap aktivitas 

dalam operasional 

rumah makan dan 

dalam berbagi 

pendapat seputar 

pengambilan 

keputusan, juga 

memberi nasihat 

dan pembenahan 

kalau ada 

kekeliruan. 

Yang saya tahu 

selalu cross check 

kepada saya 

tentang kinerja 

Mba Sally. Hal itu 

untuk 

membimbing dan 

memberikan 

nasihat kepada 

Mba Sally apabila 

ada kekeliruan. 
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No Pertanyaan 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 
Karyawan (manajer) 

Management Process 

No Pertanyaan Pemilik Istri pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Masalah apa yang 

biasa dihadapi? 

Bagaimana calon 

suksesor 

diikutsertakan dalam 

pemecahan masalah? 

Masalah yang biasa 

dihadapi 

penyesuaian pasar, 

stock bahan baku 

dan kapasitas 

tempat duduk yang 

sering kurang. 

Calon suksesor 

diperbolehkan 

untuk turun 

langsung ke 

lapangan dalam 

pemecahan masalah 

untuk mengambil 

keputusan. 

Seringnya 

kekurangan  

kapasitas tempat 

duduk dan stock 

bahan baku yang 

sering kurang. 

Kedua masalah 

tersebut kadang 

diatasi oleh 

calon suksesor 

secara langsung 

lalu dievaluasi 

saat meeting 

dengan keluarga. 

Adik saya 

mengambil 

keputusan 

sendiri saat di 

lapangan untuk 

masalah-

masalah kecil. 

Apabila 

masalah besar 

seperti 

kurangnya 

kapasitas 

tempat duduk, 

perlunya 

perluasan 

tempat perlu 

didiskusikan 

dengan 

keluarga. 

Saya sebagai calon 

suksesor 

diperbolehkan 

untuk turun 

langsung ke 

lapangan dan 

mengambil 

keputusan sendiri 

apabila masalah 

yang dihadapi 

dapat diatasi tanpa 

diskusi dengan  

keluarga  seperti 

penambahan stock 

bahan baku yang 

habis di tengah 

menjalankan 

aktivitas rumah 

makan. 

 

 

Calon suksesor 

turun langsung 

ke lapangan 

dalam 

pemecahan 

masalah 

kadang juga 

dibantu oleh 

saya, biasanya 

seperti masalah 

SDM baru 

yang belum 

bisa 

beradaptasi. 
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2 

Bagaimana penjelasan 

pemecahan masalah 

yang dihadapi? 

(Pertanyaan untuk 

calon suksesor dan 

karyawan (manajer)) 

Untuk persoalan di lapangan seperti seringya kekurangan 

kapasitas tempat duduk, saya dengan Mas Bani masih 

mengakali dengan waiting list atau menambah meja dan kursi 

di halaman bagian samping Rumah Makan itu untuk sementara 

ini. Tetapi saya dan Ayah sudah mendiskusikan untuk perluasan 

Rumah Makan karena juga masih ada tanah kosong. Dan kalau 

untuk persoalan seringnya kekurangan stock bahan baku pada 

awalnya untuk menu yang dipesan kami bilang habis kepada 

konsumen. Tetapi karena persoalan tersebut terjadi semakin 

sering, saya dan Mas Bani memutuskan untuk melebihkan 50 

bahan baku untuk menu yang sering habis (tahu dan tempe). 

Lalu untuk persoalan karyawan atau SDM baru yang belum 

bisa beradapatsi dibantu oleh saya atau Mas Bani saat bekerja 

selama 2 minggu. Biasanya karyawan atau SDM baru belum 

bisa beradaptasi dalam hal kecekatan melayani konsumen. 

Mba Sally kalau di Rumah Makan 

biasa ikut bantu-bantu karyawan 

juga. Selain membantu peran saya 

sebagai manajer. Saya dan Mba 

Sally juga sering berdiskusi untuk 

hal pemasaran, tata ruang Rumah 

Makan, kesejahteraan karyawan, dan 

lain-lain. 
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No Pertanyaan Pemilik Istri pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

3 

Apakah setiap 

pemecahan masalah 

juga menggunakan 3 

aktivitas family 

communication 

(Meetings, Family 

Council Meetings, 

dan Family Business 

Rules)? 

Tidak tentu, 

tergantung 

persoalannya. 

Kalau ada 

persoalan yang 

Sally tidak bisa 

ambil keputusan 

sendiri, dia diskusi 

dengan keluarga. 

Iya, tetapi apabila 

berdiskusi hanya 

didiskusikan 

dengan anggota 

keluarga yang 

aktif. 

Kadang-kadang, 

tergantung Sally 

bisa mengatasi 

sendiri atau 

tidak. 

Iya, apabila 

masalah tidak 

dapat diatasi 

sendiri. 

Saya tidak tahu 

menggunakan 

ketiga aktifitas 

tersebut atau tidak, 

tetapi apabila ada 

persoalan yang Mba 

Sally tidak dapat 

selesaikan selalu 

bilang ke saya 

untuk diskusi dulu 

bersama keluarga. 

 

 

 

4 

 

 

 

Untuk persoalan atau masalah 

besar yang biasa atau pernah 

dihadapi itu yang seperti apa? 

Bagaimana pemecahannya? 

(Pertanyaan untuk calon 

suksesor) 

Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Sesuai yang pernah saya hadapi, saya dapat persoalan pihak yang kita berikan sponsor 

kurang baik dalam menampilkan logo Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, kurang sesuai 

prosedur. Di situ saya mendiskusikan dengan keluarga yang pada akhirnya keputusannya 

yaitu meminta penyelenggara acara mengembalikan uang sebanyak 10% dari jumlah sponsor 

yang kami berikan. 
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Family Governance 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pertama Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Apakah di dalam 

bisnis keluarga 

Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya ada 

struktur organisasi 

dari keluarga 

sendiri? 

Tidak ada, karena  

Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya ini 

franchise. Segala tugas 

sudah ditentukan dari 

holding. Kami membeli 

franchise Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya 

sudah mendapatkan 

karyawan yang 

terstruktur 

Tidak ada, 

karena struktr 

organisasi 

sudah ada yang 

dijalankan 

karyawan. 

Tidak ada, saya 

di dalam bisnis 

keluarga ini 

tidak menjadi 

apa-apa. Hanya 

selalu membantu 

masukan dan 

tidak terikat 

dalam struktur 

organisasi. 

Tidak ada, struktur 

organisasi dibuat 

dari holding Wong 

Solo Group. 

Tidak ada, 

struktur 

organisasi dari 

manajer, 

sekretaris, 

bendahara 

ditentukan dari 

holding  Wong 

Solo Group. 

 

 

2 

 

 

Apakah tapi sebenarnya bisa keluarga Bapak 

ini meminta pada holding Wong Solo Group 

untuk ikut dalam struktur organisasi di 

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

karena membeli franchise? 

(Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Pemilik 

Tidak bisa, karena karyawan yang ada di dalam Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya sudah mendapat training khusus dari pusat dan tidak bisa diganti dari 

pihak lain, kalaupun ada perubahan atau pergantian struktur itu karena ada 

rolling jabatan atau penempatan dengan rumah makan dari bagian Wong Solo 

Group yang lain. 
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Shareholders Agreement 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 

1 

Siapa saja pemilik 

kepentingan bisnis 

keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya? 

Saya sendiri, 

jadi keputusan 

ada pada saya 

untuk siapa 

penerus 

kepemilikan 

Rumah 

Makan Ayam 

Penyet 

Surabaya 

Suami, suami 

yang berhak 

menyetujui atau 

tidak segala 

sesuatu pada 

Rumah makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

Ayah, yang 

menentukan 

keputusan 

kepentingan 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

Ayah, Ayah yang 

membuat keputusan 

kepentingan bisnis 

Rumah Makan ayam 

Penyet Surabaya 

seperti siapa penerus 

kepemilikan Rumah 

Makan Ayam Penyet 

Surabaya 

Bapak Dicky, 

pemilik segala 

kepentingan 

bisnis Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

 

 

2 

 

 

Apakah Shareholder juga memantau 

perkembangan kesiapan dari segi 

kemampuan, kapabilitas dan kematangan 

calon suksesor? 

(Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Pemilik 

Iya, saya selalu memantau perkembangan kesiapan kinerja Sally di lapangan 

dengan cara cross check kepada manajer. Saya selalu hubungi Bani apabila 

Sally lapor segala sesuatu kepada saya hanya untuk cross check dan saya 

juga kadang datang ke rumah makan untuk liat kinerja Sally. 
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3 

Apakah Shareholder merasa yakin bahwa 

calon suksesor memiliki kapabilitas untuk 

meneruskan bisnis keluarga? 

(Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Yakin, karena setiap saya cross check kepada para karyawan dan manajer 

kinerja Sally baik dan beberapa kali dia ambil keputusan untuk suatu 

persoalan juga baik. 

4 

Kapabilitas apa atau yang bagaimana yang 

dimiliki calon suksesor sehingga Bapak 

yakin calon suksesor untuk meneruskan 

bisnis keluarga? 

(Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Sally selalu punya misi untuk memajukan Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya ini dengan inisiatifnya sendiri. Pada awal opening Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya, Sally share adanya Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya yang baru di Kedungpane kepada teman-temannya dengan cara 

menceritakan kepuasannya dengan makanan yang ada di Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya tanpa menceritakan kalau Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya tersebut milik saya. Hal ini yang dapat membuat saya yakin 

kepada Sally untuk meneruskan bisnis ini. 


