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PANDUAN WAWANCARA  PEMILIK (PENGUSAHA) 

 

1. Sudah berapa lama Anda mendirikan usaha ini? 

2. Mengapa Anda tertarik untuk berbisnis di bidang ini? 

Dreams: 

3. Apakah visi Anda dalam menjalankan usaha ini?   

4. Bagaimanakah kemampuan Anda dalam mewujudkannya ? 

 

Decisiveness: 

5. Apakah Anda dapat bekerja dengan cekatan misalnya dalam hal strategi 

harga, stock barang, dll? Berikan contohnya! 

6. Jika ada masalah apakah Anda dapat mengambil keputusan dengan cepat  

dan tepat? Mengapa? 

7. Apakah Anda  mengambil keputusan dengan penuh perhitungan? Berikan 

contohnya! 

 

Doers: 

8. Apakah Anda tipe orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan?  Apa 

alasannya? 

9. Apakah Anda dapat mengambil kesempatan yang dapat dimanfaatkan? 

Berikan contohnya! 
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Determination: 

10. Apakah Anda melaksanakan pekerjaan dengan penuh perhatian? Berikan 

contohnya!  

11. Apakah Anda selalu bertanggung jawab atas apa yang Anda kerjakan? 

Berikan contohnya! 

12. Bagaimanakah  cara Anda menghadapi  rintangan yang Anda hadapi 

apakah cepat menyerah atau tidak ? Berikan contohnya! 

 

Dedication: 

13. Apakah Anda mempunyai dedikasi dalam bekerja? Mengapa? 

14. Apakah Anda lebih memprioritaskan waktu untuk usaha dibanding untuk 

keluarga ? Apa alasannya? 

15. Apakah  Anda bekerja tidak mengenal lelah misalnya bersedia lembur? 

 

Devotion: 

16. Menurut Anda, apa sajakah yang mendorong keberhasilan Anda apakah 

karena kecintaan (hobby) Anda pada pekerjaan ini?  

17. Apakah Anda melakukan pekerjaan ini dengan penuh kesungguhan hati? 

Mengapa demikian? 
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Details: 

18. Bagaimanakah sikap Anda terhadap hal-hal kecil yang mendukung 

kesuksesan Anda?  

19. Apakah dalam bekerja Anda selalu memperhatikan semua aspek dengan 

detail? Berikan contohnya! 

 

Destiny: 

20. Apakah Anda tidak senang bergantung pada orang lain? Mengapa? 

21. Apakah  Anda selalu bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ingin 

Anda capai? Mengapa demikian dan berikan contohnya! 

 

Dollars: 

22. Apakah menurut Anda keberhasilan merupakan motivasi utama Anda? 

Mengapa? 

23. Apakah Anda tidak mengutamakan kekayaan? Mengapa? 

24. Menurut Anda, apakah keberhasilan usaha diukur dengan kelancaran 

pendapatan? Mengapa demikian dan berikan contohnya! 

 

Distribute: 

25. Bagaimanakah cara Anda memberikan tugas dan wewenang kepada 

karyawan?  
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26. Terkait dengan tugas dan wewenang karyawan, apakah  Anda sering 

memberikan kewenangn penuh kepada karyawan kepercayaan Anda?  

Mengapa? 
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PANDUAN WAWANCARA KARYAWAN 

 

Dreams: 

1. Apakah visi Bapak Susilo dalam menjalankan usaha ini ? 

2. Bagaimanakah kemampuan Bapak Susilo dalam mewujudkan visi 

usahanya selama ini? 

 

Decisiveness: 

3. Apakah Bapak Susilo dapat bekerja dengan cekatan misalnya dalam hal 

strategi harga, stock barang, dll? Berikan contohnya! 

4. Jika ada masalah apakah Bapak Susilo dapat mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat? Mengapa? 

5. Apakah Bapak Susilo dapat mengambil keputusan dengan penuh 

perhitungan? Berikan contohnya! 

 

Doers: 

6. Apakah Bapak Susilo tipe orang yang tidak suka menunda-nunda 

pekerjaan? Mengapa? 

7.  Apakah Bapak Susilo dapat mengambil kesempatan yang dapat 

dimanfaatkan? Berikan contohnya! 
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Determination: 

8. Apakah Bapak Susilo melaksanakan pekerjaan dengan penuh perhatian? 

Berikan contohnya!  

9. Apakah Bapak Susilo selalu bertanggung jawab atas apa yang beliau 

kerjakan? Berikan contohnya! 

10. Bagaimanakah  cara Bapak Susilo menghadapi  rintangan yang beliau 

hadapi apakah cepat menyerah atau tidak ? Berikan contohnya! 

 

Dedication: 

11. Apakah Bapak Susilo mempunyai dedikasi dalam bekerja? Mengapa? 

12. Apakah Bapak Susilo lebih memprioritaskan waktu untuk usaha dibanding 

untuk keluarga ? apa alasammya ? 

13. Apakah  Bapak Susilo bekerja tidak mengenal lelah misalnya bersedia 

lembur? 

 

Devotion: 

14. Menurut Bapak Susilo, apa sajakah yang mendorong keberhasilan beliau 

apakah karena kecintaan (hobby)  pada pekerjaan ini?  

15. Apakah Bapak Susilo melakukan pekerjaan ini dengan penuh 

kesungguhan hati? Mengapa demikian? 
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Details: 

16. Bagaimanakah sikap Bapak Susilo terhadap hal-hal kecil yang mendukung 

kesuksesannya?  

17. Apakah dalam bekerja Bapak Susilo selalu memperhatikan semua aspek 

dengan detail? Berikan contohnya! 

 

Destiny: 

18. Apakah Bapak Susilo termasuk tipe orang yang tidak senang bergantung 

pada orang lain? Mengapa? 

19. Apakah  Bapak Susilo selalu berusaha untuk bekerja keras dalam 

mencapai tujuan yang ingin dicapainya? Mengapa demikian dan berikan 

contohnya! 

 

Dollar: 

20. Apakah menurut Bapak Susilo keberhasilan merupakan motivasi utama ? 

Mengapa? 

21. Apakah Bapak Susilo tidak mengutamakan kekayaan? Mengapa? 
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22. Menurut Bapak Susilo, apakah keberhasilan usaha diukur dengan 

kelancaran pendapatan? Mengapa demikian dan berikan contohnya! 

 

Distribute: 

23. Bagaimanakah cara Bapak Susilo memberikan tugas dan wewenang 

kepada karyawan?  

24. Terkait dengan tugas dan wewenang karyawan, apakah  Bapak Susilo  

sering memberikan kewenangan penuh kepada karyawan 

kepercayaannya?  Mengapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 




