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Pertanyaan Wawancara 

Panduan Pertanyaan 

Bapak Anang Suryantoro (Pemimpin) 

Live The Vision 

1. Apa visi dari Jogja United Adventure? 

2. Apakah visi dari Jogja United Adventure dapat dimengerti dan mendorong 

karyawan untuk mecapai Visi tersebut? Upaya apa yang dilakukan agar 

Visi dapat dimengerti? 

3. Apakah visi yang dimiliki merupakan visi yang realistis atau benar-benar 

bisa dicapai? Contohnya? 

4. Bagaimana cara Bapak Anang mensosialisasikan Visi perusahaan kepada 

karayawan? Contohnya? 

5. Bagaimana cara Bapak Anang menghadapi permasalahan atau kesulitan 

yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan untuk mencapai visi? 

Contohnya?  

 

Encourage 

6. Bagaimana Bapak Anang menyikapi dan memberikan seemangat dan 

motivasi kepada karyawan yang mengalami kesulitan dalam bekerja?  

7. Bagaimana cara Bapak Anang untuk menunjukkan arti dan keuntungan 

yang akan didapatkan oleh karyawannya dengan melakukan pekerjaan 

yang mereka kerjakan? 
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8. Kegiatan apa saja yang Bapak Anang lakukan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan karyawan dalam bekerja? 

9. Kompensasi seperti apa yang Bapak berikan kepada karyawan sebagai 

bentuk motivasi karyawan dalam bekerja?  

 

Arrange 

10. Rencana dan program apa saja yang Bapak Anang miliki untuk mencapai 

target usaha? Contohnya? 

11. Bagaimana cara yang Bapak Anang lakukan untuk mewujudkan agar 

target penjualan tersebut tercapai? Contohnya? 

12. Bagaimana cara Bapak  Anang mengorganisasikan rencana program kerja 

kedalam kerangka waktu tertentu? Contohnya? 

 

Direction 

13. Bagaimana cara Bapak Anang mengarahkan karyawan agar dapat bekerja 

sesuai dengan tugas masing-masing? Contohnya?  

14. Apasajakah yang Bapak Anang lakukan untuk memastikan semua 

karyawan bekerja sesuai dengan baik dan benar untuk mencapai visi 

perusahaan? 

15. Bagaimana cara Bapak Anang mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan 

situasi yang dihadapi? Contohnya? 
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Panduan Pertanyaan 

Karyawan 

Live The Vision 

1. Apa visi dari Jogja United Adventure? 

2. Apakah visi yang diberikan oleh pemimpin Jogja United Adventure bisa di 

mengerti oleh karyawan dan bisa dijadikan semangat oleh karyawan untuk 

bisa mencapai visi ? Upaya apa yang dilakukan agar Visi dapat 

dimengerti? 

3. Apakah visi yang dimilki cukup realistis untuk dicapai? Contohnya? 

4. Bagaimana cara pemimpin untuk mensosialisasikan visi perusahaan 

kepada karyawan? Contohnya? 

5. Bagaimana cara pemimpin menghadapi permasalahan atau kesulitan yang 

dapat menggagu kegiatan perusahaan untuk mencapai visi? Contohnya? 

 

Encourage 

6. Bagaimana cara pemimpin menyikapi dan memberikan semangat dan 

motivasi kepada karyawan yang mengalami kesulitan dalam bekerja? 

7. Bagaimana cara pemimpin anda untuk menunjukkan arti dan keuntugan 

yang akan didapatkan oleh karyawannya dengan melakukan pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan? 

8. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemimpin anda untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam bekerja?  
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9. Kompensasi seperti apa yang diberikan oleh Bapak Anang sebagai bentuk 

motivasi karyawan dalam bekerja? 

 

Arrange 

10. Rencana dan program apasajakah yang dimiliki oleh pemimpin anda agar 

target perusahaan dapat tercapai? Contohnya? 

11. Bagaimana cara yang Bapak Anang lakukan untuk mewujudkan agar 

target penjualan tersebut tercapai? Contohnya?  

12. Bagaimana cara Bapak Anang mengorganisasikan rencana program kerja 

kedalam kerangka waktu tertentu? Contohnya? 

 

Direction 

13. Bagaimana cara Bapak Anang mengarahkan karyawan agar dapat bekerja 

sesuai dengan tugas masing-masing? Contohnya? 

14. Apasaja yang dilakukan pemimpin untuk memastikan semua karyawan 

bekerja dengan baik dan benar untuk mencapai visi perusahaan? 

15. Bagaimana cara pemimpin mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan 

situasi yang dihadapi? Contohnya?  
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Hasil Wawancara Pemimpin 

NO Pertanyaan Jawaban Pemimpin 

Live The Vision 

1 Apa Visi dari Jogja United 

Adventure (JUA)? 

Berkembang Bersama dan Menyejahterakan Karyawan 

2 Apakah Visi dari JUA dapat 

dimengerti dan dapat 

mendorong karyawan untuk 

mencapainya? Upaya apa 

yang dilakukan agar Visi 

dapat dimengerti? 

Visi ini dapat dimengerti bahwa tujuan dari usaha ini 

adalah tidak sekedar menmajukan dan 

menyejahterakan pemilik namun juga seluruh 

karyawan. Upaya yang saya lakukan agar visi ini dapat 

dimengerti adalah saya langsung mempraktekkan 

dengan cara saya tidak hanya sekedar memerintah atau 

memanfaatkan jasa mereka (karyawan) tetapi juga 

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.Contohnya ada 

yang butuh motor, saya coba bantu dengan 

membelikan tunai ke toko nanti karyawan bisa 

membayar dengan cara mencicil ke saya. Dengan ini 

maka para karyawan selalu bekerja maksimal sampai 

suatu saat mereka bisa mandiri. 

3 Apakah Visi dari JUA 

realistis dan bisa di capai? 

Contohnya? 

Visi JUA realistis dan bisa dicapai. Kenyataannya saat 

ini sudah ada satu dari karyawan bagian sablon JUA 

yang sudah mulai merintis usaha sablon sendiri dengan 

modal yang didapat selama bekerja di JUA. JUA saat 

ini juga sedang mencoba mendirikan koperasi kecil 

khusus karyawan yang akan membantu karyawan 

untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dibutuhkan 

oleh karyawan. Contohnya karyawan bisa mecicil 

motor, atau perabot rumah tangga lainnya melalui 

koperasi khusus karyawan. 

4 Bagaimana cara pemimpin 

mensosialisasikan Visi 

perusahaan kepada 

karyawan? Contohnya? 

Biasanya saya sampaikan melalui rapat bersama.  

5 Bagaimana cara pemimpin 

menghadapi permasalahan 

atau kesulitan yang dapat 

mengganggu kegiatan 

perusahaan untuk mencapai 

Visi? Contohnya? 

Kesulitan yang sering dan pasti dihadapi adalah 

persaingan desain antar merek, namun sata punya 

strategi dengan selalu konsisten mengeluarkan 

beberapa desain baru setiap bulan juga tetap menjaga 

kualitas sablon. Biasanya setelah beberapa minggu 

desain JUA keluar akan diikuti olenh merek-merek 

lain tapi itu tidak terlalu jadi masalah karena saya 

selalu berusaha mengeluarkan desain-desain baru. 

Encourage 

1 Bagaimana cara pemimpin 

menyikapi dan memberikan 

semangat dan motivasi 

kepada karyawan yang 

Memberikan motivasi agar semangat bekerja dengan 

mengadakan persaingan kerja yang sehat seperti: 

Karyawan akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil 

kerja yang dikerjakan hari itu, jika karyawan ingin 
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mengalami kesulitan dalam 

bekerja? 

mendapatkan upah besar maka karyawan tersebut 

harus rajin. Di JUA memang upahnya tidak sama 

besar, para karyawan akan mendapatkan upah sesuai 

dengan hasil kerjanya.  

Selain itu agar tidak bosan dan lebih semangat bekerja, 

JUA sering mengadakan jalan-jalan bersama seluruh 

karyawan dan keluarga saya.  

Saya menyikapi karyawan yang mengalami kesulitan 

dengan memberikan pengarahan dan teguran, saya 

juga berusaha mendampingi karyawan tersebut. 

2 Bagaimana cara pemimpin 

menunjukkan arti dan 

keuntungan yang akan 

didapatkan oleh karyawan 

dengan melakukan pekerjaan 

yang dilakukan oleh 

karyawan?  

Karena saya setiap hari ikut kerja di pabrik jadi saya 

kalau sambil kerja kami sambil ngobrol dan saya 

sering mengingatkan karyawan saya bahwa mereka itu 

kerja disini juga harus sambil belajar supaya kemudian 

hari bisa membuka usaha sendiri dengan keterampilan 

dan pengetahuan yang mereka dapat selama bekerja di 

JUA. Keuntungan yang juga bisa mereka dapatkan 

adalah upah kerja sesuai dengan harapan merka, 

karena sistem pembayaran upah kerja di JUA sesuai 

dengan hasil kerja yang mereka lakukan.  

3 Kegiatan apa saja yang Bapak 

Anang lakukan  untuk 

meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan karyawan 

dalam bekerja? 

Saya selalu menyisihkan kain-kain yang tidak layak 

jual untuk karyawan yang ingin belajar sablon saat ada 

waktu senggang seperti jam istirahat atau setelah jam 

kerja.  

4 Kompensasi seperti apa yang 

diberikan oleh Bapak Anang 

sebagai bentuk motivasi 

karyawan dalam bekerja? 

Kami selain jual kaos, juga menjual kain perca dan 

hasil dari penjualan kain perca itu saya bagi rata ke 

semua karyawan berupa bonus atau makan siang 

bersama atau ketika ada rejeki lebih karena dapat 

proyek besar dan mendapatkan keuntungan saya 

biasanya memberi mereka bonus dengan mengajak 

mereka makan bersama, mancing, jalan-jalan ke pantai 

atau tempat rekreasi lain, dan juga memberi THR dan 

parcel setiap lebaran. 

Arrange 

1 Rencana dan program 

apasajakah yang dimiliki oleh 

pemimpin agar target 

perusahaan dapat tercapai? 

Contohnya? 

Rencana dan targetnya penjualan JUA bisa terus 

meningkat, JUA bisa lebih besar lagi dan tahun depan 

bisa menambah 1 lokasi lagi. Programnya dengan 

mendatangi reseller-reseller yang ada di malioboro 

untuk menawarkan produk JUA, menerima pesanan 

dengan desain khusus. 

2 Bagaimana cara yang 

pemimpin lakukan untuk 

mewujudkaan agar target 

penjualan tercapai? 

Contohnya? 

Cara yang saya lakukan agar target tadi tercapai ya 

terus memperkenalkan JUA ke masyarakat luas 

dengan tetap mengedepankan kualitas baik kaos 

maupun sablon desaign. JUA juga terus berusaha agar 

bisa konsisten untuk mengeluarkan desain-desain baru 
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setiap bulan dan juga memperbaharui model dan 

aplikasi warna pada kaos supaya lebih bervariasi untuk 

menarik minat konsumen. 

3 Bagaimana cara pemimpin 

mengorganisasikan rencana 

program kerja kedalam 

kerangka waktu tertentu? 

Contohnya? 

Dalam satu tahun Yogyakarta pasti akan sangat ramai 

pengunjung yakni saat musim libur sekolah, libur akhir 

tahun dan tahun baru, dan libur lebaran yang kemudian 

akan mengakibatkan banyaknya permintaan kaos yang 

biasanya akan dipilih oleh pengunjung sebagai oleh 

dan untuk mengatasi itu saya akan mengadakan rapat 

dan lembur untuk memenuhi permintaan tersebut. 

Contohnya: Musim libur biasanya pada bulan Januari, 

Juni, Julli, dan Desember, untuk itu pada bulan April, 

Mei, Oktober dan November karyawn akan diminta 

lembur untuk menyediakan stok kaos. Sedangkan pada 

bulan-bulan biasa Februari, Maret, Agustus dan 

September akan memproduksi kaos lebih sedikit dan 

menerima lebih banyak pesanan kaos dari luar. 

Direction 

1 Bagaimana cara pemimpin 

mengarahkan karyawan agar 

dapat bekerja sesuai dengan 

tugas masing-masing? 

Contohnya? 

Di JUA karyawan dibagi kedalam kelompok-

kelompok sesuai dengan bagian yang ada seperti: 

Pramuniaga, Gudang, Potong, Jahit, Sablon, Pres dan 

Packing. Mengarahkan karyawan saya lakukan dengan 

cara menjelaskan kepada setiap karyawan yang baru 

mulai kerja, mereka akan bekerja di bagian mana dan 

bagaimana cara mereka bekerja sesuai dengan bagian 

masing-masing. 

2 Apa saja yang dilakukan 

pemimpin untuk memastikan 

semua karyawan bekerja 

dengan baik dan benar untuk 

mencapai Visi perusahaan? 

Setiap hari saya selalu datang ke pabrik untuk ikut 

bekerja dan sekalian mengawasi langsung semua 

kegiatan produksi dan kinerja karyawan. Dan saya 

selalu melakukan evaluasi rutin setiap hari sabtu 

sebulum pembagian gaji. 

3 Bagaimana cara pemimpin 

mengatasi hal-hal yang tidak 

sesuai dengan situasi yang 

dihadapi? Contohnya? 

Terus melakukan inovasi. Seperti beberapa tahun lalu, 

yang banyak diminati oleh konsumen adalah desai dan 

kaos hitam putih namun belakangan minat konsumen 

menurun. Saya lalu mencoba mengeluarkan 

memproduksi kaos dengan beberapa warna dan 

hasilnya banyak yang berminat. Contoh lainnya adalah 

kalau dulu lebih banyak kaos dengan satu warna, 

kemudian saya mencoba meadupadankan warna 

setidaknya dua warna pada satu kaos yang saya 

terapkan adalah perbedaan warna antara lengan dan 

badan. Saya juga terus mengeluarkan desain-desainn 

baru setiap bulan yang bertujuan agar konsumen tidak 

bosan dan memiliki banyak pilihan. 

Sumber: Data Primer (2016) 
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Hasil Wawancara Karyawan 

 

NO Pertanyaan 
Jawaban Karyawan 

Kesimpulan 
Keuangan Pramuniaga Gudang Sablon Pemotong 

Live The Vision 

1 Apa Visi dari 

Jogja United 

Adventure (JUA)? 

Berkembang 

bersama dan 

menyejahterakan 

Karyawan 

Berkembang 

bersama dan 

menyejahteran 

Karyawan 

Berkembang 

bersama dan 

menyejahterakan 

karyawan 

Berkembang 

bersama dan 

menyejahterakan 

Karyawan 

Berkembang 

bersama dan 

menyejahterakan 

karyawan 

Berkembang 

bersama dan 

menyejahterakan 

karyawan 

2 Apakah Visi dari 

JUA dapat 

dimenegerti dan 

dapat mendorong 

karyawan untk 

mencapainya? 

Upaya apa yang 

dilakukan agar 

Visi dapat 

dimengerti? 

Menurut saya Visi 

bisa dimengeti oleh 

karyawan dan bisa 

dijadikan semangat 

oleh karyawan 

karena Bapak 

Anang sebagai 

pemimpin tidak 

hanya memrintah 

namun juga ikut 

bekerja sehingga 

bisa menjadi 

panutan bagi 

karyawan untuk 

ikut semangat 

bekerja demi 

mencapai Visi 

JUA. 

Bisa, karena 

Bapak selalu 

memberikan 

contoh tidak 

hanya sekedar 

memerintah. 

Upaya yang 

dilakukan adalah 

dengan 

memberikan upah 

yang layak. 

Bisa dimengerti, 

karena bapak selalu 

memebrikan 

contoh semangat 

kerja 

Bisa, Bapak 

memberikan 

contoh. Contoh: 

memberikan upah 

kerja yang layak 

tidak hanya 

memerintah. 

Bisa dimengerti 

karena diberikn 

contoh langsung 

oleh Bapak. 

Bapak juga ikut 

kerja tidak 

hanya 

memerintah. 

Visi bisa 

dimengerti oleh 

karyawan, karena 

pemimpin 

memberikan 

contoh langsung 

seperti member 

upah kerja yang 

layak dan tidak 

hanya 

memerintah. 

3 Apakah Visi dari Visi yang dimiliki Realistis, karena Realistis, menurut Realistis, Realistis sudah Visi dari JUA 



 

98 
 

JUA realistis dan 

bisa di capai? 

Contohnya? 

JUA realistis dan 

sudah mulai 

tercapai pelan-

pelan dari awalnya 

hanya memiliki 

beberapa karyawan 

sekarang sudah 

bisa 

memperkerjakan 

lebih banyak. Saat 

ini juga sudah ada 

satu karyawan 

sablon JUA yang 

mulai merintis 

usaha sablon 

sendiri karena 

bekerja di JUA. 

Saat ini JUA juga 

memiliki koperasi 

kecil-kecilan 

khusus untuk 

karyawan yang 

bisa membantu 

karyawan untuk 

memenuhi 

kebutuhannya. 

sekarang JUA 

sudah mulai 

berkembang dan 

karyawan dibantu 

untuk membeli 

kebutuhan rumah 

tangga yang 

pembayarannya 

bisa dicicil ke Ibu 

saya saat ini JUA 

sudah bisa 

menyejahterakan 

karyawannya 

dengan 

mengadakan 

koperasi kecil-

kecilan khusus 

karyawan. Selain 

itu juga ada salah 

satu karyawan yang 

sudah mulai 

merintis usaha 

sendiri. 

buktinya saat ini 

karena semangat 

kerja dan kerja 

sama yang baik 

sudah ada salah 

satu karyawan 

yang dulu bagian 

sablon di JUA 

yang mulai 

merinits usaha 

sablon sendiri. 

mulai tercapai 

pelan-pelan, 

sudah ada salah 

satu karyawan 

yang mulai 

merintis usaha 

sendiri. 

dianggap realistis 

oleh karyawan, 

karena saat ini 

Visi tersebut 

sudah mulai 

tercapai pelan-

pelan dengan 

adanya salah satu 

karyawan sablon 

dari JUA yang 

sudah mulai 

merintis usaha 

sablon sendiri. 

JUA juga 

mengadakan 

koperasi kecil 

khusus karyawan 

JUA. 

4 Bagaimana cara 

pemimpin 

Bapak biasanya 

menyampaikan 

Biasanya 

disampaikan saat 

Disosialisasikan 

saat rapat 

Disampaikan 

secara lisan saat 

Disampaikan 

langsung oleh 

Visi disampaikan 

secara lisan oleh 
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mensosialisasikan 

Visi perusahaan 

kepada karyawan? 

Contohnya? 

Visi kepada 

karyawan saat 

mengadakan rapat 

rapat sedang rapat 

bersama dengan 

karyawan 

Bapak saat 

sedang rapat 

pemimpin kepada 

karyawan saat 

sedang rapat 

5 Bagaimana cara 

pemimpin 

menghadapi 

permasalahan atau 

kesulitan yang 

dapat mengganggu 

kegiatan 

perusahaan untuk 

mencapai Visi? 

Contohnya? 

Permsalahan dan 

kesulitan yang 

dihadapi dalam 

menjalan usaha 

sablon kaos di 

yogyakarta sediri 

adalah desain kaos, 

namun pemimpin 

memiliki  strategi 

sendiri yakni terus 

mengeluarkan 

desain-desain baru 

setiap bulan. 

Menghadapi 

dengan terus 

mengeluarkan 

desain-desain 

baru setiap bulan. 

Kalau ada 

masalah di dalam 

perusahaan 

langsung 

diselesaikan. 

Kalau ada 

permasalahan 

langsung 

diselesaaikan. 

Contohnya ada 

salah paham antar 

karyawan yang 

membuat suasana 

kerja yang tidak 

nyaman dan 

ditakutkan akan 

menghambat 

proses produksi, 

Bapak Anang 

langsung mengajak 

ngobrol karyawan 

yang bermasalah 

dan mencari solusi 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Bapak orangnya 

tenang, kalau 

untuk 

menghadapi 

persaingan Bapak 

punya strategi 

yakni 

mengeluarkan 

desain baru setiap 

bulan untuk 

menarik 

konsumen. Kalau 

permasalahanny 

terjadi di dalam 

perusahaan biasa 

langsung 

diselelsaikan hari 

itu juga agar tidak 

mengganggu 

kegiatan 

produksi. 

Bapak 

menghadapi 

dengan tenang 

kalau ada 

masalah di 

dalam 

perusahaan 

langsung di cari 

sumber 

masalahanya 

dan langsung 

diselesaikan. 

Pemimpin 

menghadapi 

permasalahan 

dengan tenang. 

Contohnya: untuk 

menghadapi 

persaingan antar 

perusahaan Bapak 

Anang telah 

menyiapkan 

strategi dengan 

terus 

mengeluarkan 

desain dan model 

kaos untuk 

menarik 

konsumen. 

Sedangkan jika 

menghadapi 

permasalahan di 

dalam 

perusahaan, 

pemimpin 

langsung mencari 
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sumber masalah 

dan langsung 

diselesaikan. 

 

Encourage 

1 Bagaimana cara 

pemimpin 

menyikapi dan 

memberikan 

semangat dan 

motivasi kepada 

karyawan yang 

mengalami 

kesulitan dalam 

bekerja? 

Menyikapi 

karyawan yang 

mengalami 

kesulitan bekerja 

awalnya 

dibimbing, 

membantu 

mengarahkan. 

Bentuk motivasi 

atau perhatian yang 

diberikan, saya dan 

Bapak Anang 

menyediakan 

vitamin untuk 

menjaga kondisi 

kesehtan karyawan, 

mengajak 

karyawan piknik, 

mengadakan 

makan bersama 

dan memancing 

untuk menjalin 

keakraban. Selain 

Bapak 

memberikan 

contoh bagaimana 

karyawan tersebut 

harus melakaukan 

pekerjaannya, di 

bimbing sampai 

bisa. Bentuk 

motivasi yang 

diberikan 

biasanya 

mengadakan 

piknik bersama 

seluruh karyawan, 

dan saat musim 

lembur karyawan 

disediakan 

vitamin untuk 

menjaga 

kesehatan. 

Bapak Anang 

memberikan 

semnagat dan 

motivasi kepada 

karyawan dengan 

cara mengadakan 

persaingan kerja 

yang sehat. 

Karyawan akan 

menerima upah 

sesuai dengan hasil 

kerjanya dan 

diberikan vitamin 

untuk menjaga 

kesehatan 

karyawan terutama 

saat musim lembur.  

Karyawan yang 

kesulitan di 

bimbing, di 

berikan 

kesempatan untuk 

belajar sama 

karyawan lain. 

Saat musim 

lembur karyawan 

diberikan vitamin 

untuk menjaga 

stamina. 

Mengadakan 

piknik bersama 

seluruh karyawan 

dan keluarga 

untuk menjalin 

keakraban. 

Biasanya ditegur 

kemudian di 

arahakan dan di 

dampingi. 

Mengajak 

karyawan 

liburan, dan 

memberikan 

vitamin saat 

musim lembur 

agar karyawan 

lebih semangat 

bekerja. 

Karyawan juga 

diberikan 

semangat 

dengan cara 

mengadakan 

persaingan kerja 

yang sehat. 

Pemimpin 

menyikapi 

karyawan yang 

mengalami 

kesulitan dengan 

cara memberikan 

arahan dan 

mendampingi 

karyawan 

tersebut. Motivasi 

yang di berikan 

berupa 

memberikan 

vitamin kepada 

seluruh karyawan 

saat musim 

lembur dan 

mengajak piknik 

seluruh karyawan  

untuk menjalin 

keakraban.Untuk 

membrikan 

semangat kerja 
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itu untuk memacu 

semangat bekerja 

juga daiadakan 

persaingan kerja 

yang sehat dimana 

karyawan akan 

menerima upah 

keja sesuai dengan 

hasil kerjanya. 

karyawan 

pemimpin juga 

mengadakan 

tingkat 

persaingan kerja 

yang sehat 

dimana karyawan 

akan menerima 

upah kerja sesuai 

dengan hasil 

kerjanya. 

2 Bagaimana cara 

pemimpin 

menunjukkan arti 

dan keuntungan 

yang akan 

didapatkan oleh 

karyawan dengan 

melakukan 

pekerjaan yang 

dilakukan oleh 

karyawan?  

Memeberi contoh 

semangat bekerja, 

jika karyawan 

semangat dan teliti 

dalam bekerja 

maka karyawan 

tersebut akan 

mendapatkan upah 

sesuai dengan yang 

karyawan tersebut 

harapkan, dengan 

bekerja di JUA 

juga pemimpin 

menyampaikan 

agar karyawan 

tidak hanya bekerja 

tapi juga bisa 

Mengutarakan 

harapan kepada 

karyawan agar 

bekerja sambil 

belajar supaya 

kelak mempunyai 

bekal ilmu dan 

keterampilan 

untuk bisa 

membuka usaha 

sendiri. 

Karena semua 

bekerja di satu 

lokasi dan suasana 

kerja tidak kaku, 

Bapak biasanya 

sambil kerja 

menyampaikan 

harapan Bapak 

kepada karyawan 

yakni dengan 

bekerja Bapak 

berharap semua 

karyawannya bisa 

sambil belajar agar 

menambah 

pengetahuan dan 

keterampilan  .  

Diajak ngobrol, 

dijelaskan jika 

pekerjaan ini bisa 

menambah 

pengetahuan dan 

meningkatkan 

keterampilan, 

keuntungan yang 

akan di dapatkan 

bisa mempunyai 

bekal proses 

pembuatan kaos 

dari awal sampai 

akhir untuk 

kedepannya jika 

ingin membuka 

usaha sendiri. 

Diberitahu 

bahwa bekerja di 

JUA karyawan 

bisa 

mendapatkan 

kesempatan 

bekerja sambil 

belajar proses 

pembuatan kaos 

yang bisa 

menambah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

yang bisa jadi 

bekal buat 

membuka usaha 

sendiri. 

Karyawan 

diberikan 

pengertian agar 

bekerja sambil 

belajar untuk 

menambah ilmu 

dan keterampilan 

yang bisa 

dijadikan bekal 

agar kedepan bisa 

membuka usaha 

sendiri. 

Karyawan juga 

diberi contoh 

semangat kerja 

sehingga bisa 

mendapatkan 
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mengamati dan 

belajar proses 

pembuatan kaos 

dari awal sampai 

akhir sehingga bisa 

menambah  

pengetahuan dan 

keterampilan 

 

keuntungan 

berupa upah kerja 

sesuai dengan 

yang karyawan 

tersebut 

harapkan. 

3 Kegiatan apa saja 

yang dilakukan 

oleh pemimpin 

anda untuk 

meningkatkan 

kemampuan dan 

keterampilan 

karyawan dalam 

bekerja? 

Bapak Anang 

membuka 

kesempatan untuk 

karyawan yang 

ingin belajar, 

terutama ingin 

belajar nyablon 

dengan 

menyediakan sisa-

sisa kain atau kain 

yang tidak layak 

untuk di produksi 

bisa dimanfaatkan 

untuk belajar 

menyablon 

Memberikan 

kesempatan 

belajar, untuk 

karyawan yang 

ditoko semua 

diberikan  

kesempatan untuk 

bagaimana cara 

melayani 

konsumen, 

mengenali jenis-

jenis kaos yang 

ada, belajar 

membuat 

pembukuan. 

Menyisihkan kain-

kain yang tidak 

layak produksi 

untuk dimanfaatka 

karyawan yang 

ingin belajar 

menyablon. 

Karyawan yang 

ingin belajar 

menyablon 

difasilitasi kain 

oleh Bapak. Kain-

kain yang kotor, 

yang tidak bisa di 

pakai untuk 

produksi di 

simpan bisa 

digunakan oleh 

karyawan. 

Karyawan yang 

ingin belajar 

menyablon di 

fasilitasi kain 

yang tidak layak 

produksi. 

Kegiatan yang 

dilakukan 

pemimpin adalah 

memfasilitasi  

kain-kain yang 

tidak layak 

produksi untuk 

dimanfaatkan 

oleh karyawan 

yang ingin belajar 

menyablon. 

4 Kompensasi 

seperti apa yang 

diberikan oleh 

Bapak Anang 

Kompensasi yang 

biasa diberikan 

adalah berupa 

bonus, mengajak 

Diajak jalan-

jalan, makan-

makan bersama, 

TRR dan parcel 

Biasanya 

mengadakan piknik 

bersama biar fresh 

setelah setiap hari 

Dapat bonus, 

THR dan parcel 

setiap lebaran, 

piknik bersama 

Piknik bersama, 

makan-makan 

bersama dan 

mendapat THR 

Kompensasi yang 

diberikan 

pemimpin sebagai 

bentuk motivasi 
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sebagai bentuk 

motivasi karyawan 

dalam bekerja? 

makan bersama, 

pikinik agar 

menjalin keakraban 

dan menghilangkan 

rasa capek bekerja, 

dan memberikan 

THR berupa uang 

tunai dan parcel 

setiap lebaran 

 

setiap lebaran. bekerja, makan 

bersama, setiap 

lebaran juga dapat 

THR dan parcel 

berupa uang 

tunai dan parcel 

karyawan dalam 

bekerja berupa 

memberikan 

bonus, piknik 

bersama, makan-

makan bersama, 

dan pembagian 

THR berupa uang 

tunai dan parcel 

setiap lebaran. 

Arrange 

1  Rencana dan 

program 

apasajakah yang 

dimiliki oleh 

pemimpin agar 

target perusahaan 

dapat tercapai? 

Contohnya? 

Penjualan semakin 

meningkat, tahun 

depan akan buka 

(JUA) di satu 

lokasi lagi. 

Tahun depan 

Bapak punya 

rencana ingin 

membuka JUA di 

satu lokasi lagi. 

Akan menambah 

JUA di satu lokasi 

lagi Penjualan terus 

meningkat. 

Penjualan terus 

meningkat, JUA 

semakin besar, 

dan rencananya 

akan membuka 

JUA di satu lokasi 

lagi. 

JUA bisa 

semakin besar 

dan penjualan 

kaos JUA terus 

menigkat. 

Rencana akan 

menambah lokasi  

JUA dan 

targetnya bisa 

meningkatkan 

penjualan 

2 Bagaimana cara 

yang pemimpin 

lakukan untuk 

mewujudkan agar 

target penjualan 

tercapai? 

Contohnya? 

Agar konsumen 

kembali lagi 

membeli dan 

memesan kaos di 

JUA, kami dari 

JUA berusaha 

untuk konsisten 

menjaga kualitas 

kaos dan hasil dari 

Menjaga kualitas 

kaos dan 

sablonan, terus 

mengeluarkan 

desain-desain 

baru yang 

menarik setiap 

bulan 

Menjaga kualiatas 

dan mengeluarkan 

desain-desain baru 

setiap bulan 

Mengeluarkan 

desain baru setiap 

bulan, menjaga 

kualitas sablon, 

memperbaharui 

model dan warna-

warna kaos 

Mengeluarkan 

model-model 

kaos baru seperti 

perbedaan warna 

antara lengan 

dan badan. 

Pemimpin 

berusaha untuk 

menjaga kualiatas 

kaos dan 

sablonan dari 

JUA, 

mengeluarkan 

beberapa desain 

baru setiap bulan, 
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sablonan, JUA juga 

berusana terus 

mengeluarkan 

desain-desain baru 

yang sedang 

banyak diminati. 

JUA juga berusaha 

terus 

memperbaharui 

model dan warna-

warna kaos untuk 

menarik konsumen. 

dan 

memperbaharui 

model dan warna-

warna kaos untuk 

menarik 

konsumen.  

3 Bagaimana cara 

pemimpin 

mengorganisasikan 

rencana program 

kerja kedalam 

kerangka waktu 

tertentu? 

Contohnya? 

Bulan April,Mei 

Oktober, dan 

November 

biasanya JUA akan 

sering lembur 

untuk menstok 

kaos menjelang 

hari libur, Bulan 

April dan Mei 

untuk persiapan 

libur pada bulan 

Juni dan Juli, 

Bulan Oktober dan 

November untuk 

persiapaan libur 

bulan Desember 

Mengadakan 

rapat dan lembur 

untuk mengatur 

banyaknya 

persedian kaos 

untuk libur. 

Untuk hari-hari 

biasa dan agar 

tetap produksi 

biasanya banyak 

menerima 

pesanan 

Mengadakan 

lembur untuk 

bulan-bulan 

sebelum musim 

libur, 

memeperbanyak 

menerima pesanan 

dari luar untuk 

bulan-bulan yang 

tidak terlalu ramai 

seperti bulan 

Februari, Maret, 

Agustus dan 

September. 

Mengadakan 

lembur untuk 

mempersiapkan 

pesedian kaos 

sebelum musim 

libur agar bisa 

memenuhi 

permintaan 

konsumen. 

Sebelum musim 

libur pada bulan 

Januari, Juni, 

Juli, dan 

Desember 

biasanya 

mengadakan 

rapat dan lembur 

untuk 

menyediakan 

stok, sedangkan 

untuk bulan 

diluar musim 

libur 

memperbanyak 

menerima 

Pemimpin 

mengadakan rapat 

dan lembur 

sebelum musim 

libur untuk 

mengatur 

persediaan agar 

semua 

permiantaan 

konsumen bisa 

terpenuhi. 

Sedangkan untuk 

hari-hari biasa 

menerima banyak 

pesanan dari luar 

dengan desain 
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dan Januari.  

Sedangkan untuk 

bulan Febuari, 

Maret, Agustus dan 

September akan 

lebih banyak 

menerima pesanan. 

pesanan. khusu sesuai 

keinginan 

konsumen. 

Direction 

1 Bagaimana cara 

pemimpin 

mengarahkan 

karyawan agar 

dapat bekerja 

sesuai dengan 

tugas masing-

masing? 

Contohnya? 

Karyawan telah di 

bagi ke dalam 

kelompok kerja 

dengan tugas 

masing-masing 

sesuai bagiannya, 

yang terdiri dari: 

pramuniaga, 

gudang, potong, 

jahit, sablon, pres, 

packing. Untuk 

mengarahkan awal 

masuk kerja 

karyawan 

dijelaskan tugas 

sesuai bagian 

masing-masing, 

apa dan bagaimana 

mereka harus 

melakukan 

Karyawan telah di 

bagi ke dalam 

beberapa 

kelompok kerja 

dan untuk 

mengarahkannya 

pemimpin 

menjelaskan tugas 

dari masing-

masing karyawan 

sesuai dengan 

bagian masing-

masing. 

Saat awal masuk 

bekerja diberi 

pengertian cara 

kerja sesuai dengan 

bagian masing-

masing 

Diberitahu tugas 

dan cara kerja 

dari masing-

masing bagian 

yang ada 

Dijelaskan saat 

awal masuk 

kerja yang harus 

dilakukan sesuai 

dengan bagian 

masing-masing. 

Pemimpin 

membagi 

karyawan ke 

dalam beberapa 

kelompok kerja 

yakni 

pramuniaga, 

gudang, 

pemotong kain, 

penjahit, sablon, 

pres, dan packing 

dan untuk 

mengarahkan 

karyawan, 

karyawan sudah 

diberitahu saat 

awal masuk kerja 

apa dan 

bagaimana 

mereka harus 
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pekerjaannya 

masing-masing 

melakukan tugas 

sesuai dengan 

bagian masing-

masing. 

2 Apa saja yang 

dilakukan 

pemimpin untuk 

memastikan semua 

karyawan bekerja 

dengan baik dan 

benar untuk 

mencapai Visi 

perusahaan? 

Akan dilakukan 

evaluasi rutin 

setiap minggu, 

pada hari sabtu 

sebelum 

pembagian upah 

kerja selama satu 

minggu. Setiap hari 

juga selalu diawasi 

langsung  oleh 

Bapak Anang, 

karena Bapak 

Anang juga ikut 

bekerja setiap hari 

di pabrik, jadi 

ketika ada yang 

tidak sesuai 

langsung ditegur. 

Evaluasi rutin 

setiap hari sabtu 

sebelum gajian. 

Kalau untuk toko 

ada laporan 

bulanan. Dan 

untuk memastikan 

semua berjalan 

baik, NO nota 

untuk semua 

pembelian harus 

tertulis secara 

urut.  

Bapak Anang 

selalu ikut kerja 

dan sekalian 

mengawasi 

karyawan pabrik 

setiap hari. 

Ada evaluasi rutin 

setiap sabtu, 

namun agar 

masalah tidak 

menumpuk kalau 

ada masalah 

langsung 

diselesaikan hari 

itu juga karena 

Bapak Anang 

selalu datang 

setiap hari ke 

pabrik. 

Bapak selalu 

datang untuk 

bekerja dan 

mengawasi kerja 

karyawan. 

Pemimpin selalu 

datang ke pabrik 

setiap hari untuk 

ikut bekerja dan 

juga sekalian 

mengawasi 

kinerja karyawan 

sehingga semua 

kegiatan produksi 

bisa terkontrol 

langsung setiap 

harinya dan setiap 

hari sabtu selalu 

diadakan evaluasi 

rutin. 

3 Bagaimana cara 

pemimpin 

mengatasi hal-hal 

yang tidak 

sesuaidengan 

situasi yang 

Hal-hal yang tidak 

relevan belakangan 

ini adalah kaos 

warna hitam putih 

karena saat ini 

konsumen sedang 

JUA selalu 

unggul dalam 

desain karena 

selalu ada desain 

baru setiap bulan, 

namun saat ini 

Terus 

mengeluarkan 

desain baru setiap 

bulan, dan desain-

desain warna kaos 

yang baru. 

Selalu mencari 

tahu apa yang 

sedang banyak 

diminati oleh 

konsumen dan 

kemudian di 

Menambah 

variasi warna, 

model kaos , dan 

mengeluarkan 

desain baru 

setiap bulan. 

Pemimpin 

memutuskan 

untuk 

memutuskan 

mengurangi 

produksi kaos 
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dihadapi? 

Contohnya? 

banyak yang 

menyukai kaos dan 

desain berwarna, 

maka untuk itu 

Bapak Anang 

mengambil 

kebijakan untuk 

mengurangi 

produksi kaos 

hitam putih dan 

saat ini banyak 

memproduksi kaos 

berwarna dengan 

varian yang 

beragam juga. 

Bapak Anang juga 

mengeluarkan 

desain-desain baru 

setiap bulan. 

juga mulai 

menambah model 

kaos dengan 

perbedaan warna 

kaos antara 

lengan dan badan. 

aplikasikan 

menjadi desain-

desain baru yang 

sesuai dengan 

Yogya. 

Mengeluarkan 

kaos dengan 

panjang lengan 

yang variasi dan 

perbedaan warna 

antara lengan 

dan badan. 

warna hitam putih 

karena saat ini 

kosumen banyak 

yang memilih 

kaos dan desain 

berwarna, 

pemimpin juga 

menambah varian 

model kaos 

dengan berbagai 

macam panjang 

lengan, dan 

perbedaan warna 

antara lengan dan 

badan. 

 

Sumber: Data Primer (2016) 
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Kesimpulan Wawancara Keseluruhan 

 

No Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan Keseluruhan 

Pemimpin Karyawan 

Live The Vision 

1 Apa Visi dari Jogja United 

Adventure (JUA)? 

Berkembang Bersama dan 

Menyejahterakan Karyawan 

Berkembang bersama dan 

menyejahterakan karyawan 

Visi dari JUA adalah Berkembang 

Bersama dan Menyejahterakan 

Karyawan. 

2 Apakah Visi dari JUA 

dapat dimenegerti dan 

dapat mendorong 

karyawan untk 

mencapainya? Upaya apa 

yang dilakukan agar Visi 

dapat dimengerti? 

Visi ini dapat dimengerti 

bahwa tujuan dari usaha ini 

adalah tidak sekedar 

menmajukan dan 

menyejahterakan pemilik 

namun juga seluruh karyawan. 

Upaya yang saya lakukan agar 

visi ini dapat dimengerti adalah 

saya langsung mempraktekkan 

dengan cara saya tidak hanya 

sekedar memerintah atau 

memanfaatkan jasa mereka 

(karyawan) tetapi juga 

memenuhi kebutuhan ekonomi 

mereka.Contohnya ada yang 

butuh motor, saya coba bantu 

dengan membelikan tunai ke 

toko nanti karyawan bisa 

membayar dengan cara 

mencicil ke saya Dengan ini 

Visi bisa dimengerti oleh 

karyawan, karena pemimpin 

memberikan contoh langsung 

seperti member upah kerja yang 

layak dan tidak hanya 

memerintah. 

Visi dari JUA dapat dimengerti 

oleh seluruh karyawan JUA dan 

Visi juga menjadikan karyawan 

semangat bekerja. Upaya yang 

dilakukan pemimpin agar Visi 

dapat dimengerti oleh karyawan 

adalah pemimpin langsung 

mempraktekkan pemimpin tidak 

hanya sekedar memerintah atau 

memanfaatkan jasa para karyawn 

namun juga memenuhi kebutuhan 

ekonomi karyawannya. Contohnya 

membantu mempermudah 

karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi seperti ada 

karyawan yang ingin membelli 

kendaraan, pemimpin bisa 

mengusahakan untuk membantu 

karyawan tersebut. 
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maka para karyawan selalu 

bekerja maksimal sampai suatu 

saat mereka bisa mandiri. 

3 Apakah Visi dari JUA 

realistis dan bisa di capai? 

Contohnya? 

Visi JUA realistis dan bisa 

dicapai. Kenyataannya saat ini 

sudah ada satu dari karyawan 

bagian sablon JUA yang sudah 

mulai merintis usaha sablon 

sendiri dengan modal yang 

didapat selama bekerja di JUA. 

JUA saat ini juga sedang 

mencoba mendirikan koperasi 

kecil khusus karyawan yang 

akan membantu karyawan 

untuk memenuhi kebutuhan 

yang sedang dibutuhkan oleh 

karyawan. Contohnya 

karyawan bisa mecicil motor, 

atau perabot rumah tangga 

lainnya melalui koperasi ini. 

Visi dari JUA dianggap realistis 

oleh karyawan, karena saat ini 

Visi tersebut sudah mulai 

tercapai pelan-pelan dengan 

adanya salah satu karyawan 

sablon dari JUA yang sudah 

mulai merintis usaha sablon 

sendiri. JUA juga mengadakan 

koperasi kecil khusus karyawan 

JUA. 

Menurut karyawan Visi yang 

dimiliki oleh JUA realisistis. Hal 

ini bisa dilihat dari saat ini JUA 

sudah lebih besar dari awal berdiri 

yang hanya memiliki beberapa 

karyawan saat ini sudah memiliki 

52 karyawan. Contoh lainnya 

adalah saat ini sudah ada salah satu 

karyawan bagian sablon JUA yang 

mulai merintis usaha sendiri. 

4 Bagaimana cara pemimpin 

mensosialisasikan Visi 

perusahaan kepada 

karyawan? Contohnya? 

Biasanya saya sampaikan 

melalui rapat bersama.  

Visi disampaikan secara lisan 

oleh pemimpin kepada karyawan 

saat sedang rapat 

Pemimpin mensosialisasikan Visi 

kepada karyawan saat sedang rapat 

secara lisan. 

5 Bagaimana cara pemimpin 

menghadapi permasalahan 

atau kesulitan yang dapat 

mengganggu kegiatan 

Kesulitan yang sering dan pasti 

dihadapi adalah persaingan 

desain antar merek, namun sata 

punya strategi dengan selalu 

Pemimpin menghadapi 

permasalahan dengan tenang. 

Contohnya: untuk menghadapi 

persaingan antar perusahaan 

Kesulitan yang dihadapi oleh 

pemimpin adalah pesaingan desain, 

namun pemimpin menghadapi itu 

dengan tenang dan telah memiliki 
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perusahaan untuk 

mencapai Visi? 

Contohnya? 

konsisten mengeluarkan 

beberapa desain baru setiap 

bulan juga tetap menjaga 

kualitas sablon. Biasanya 

setelah beberapa minggu desain 

JUA keluar akan diikuti olenh 

merek-merek lain tapi itu tidak 

terlalu jadi masalah karena saya 

selalu berusaha mengeluarkan 

desain-desain baru. 

Bapak Anang telah menyiapkan 

strategi dengan terus 

mengeluarkan desain dan model 

kaos untuk menarik konsumen. 

Sedangkan jika menghadapi 

permasalahan di dalam 

perusahaan, pemimpin langsung 

mencari sumber masalah dan 

langsung diselesaikan. 

 

strategi yakni dengan terus 

mengelurkan desain-desain baru 

setiap bulan. Untuk menghadapi 

permasalahan yang terjadi di dalam  

perusahaan, pemimpin juga 

menghadapi dengan tenang, seperti 

jika ada salah paham antar 

karyawan pemimpin segera 

menekati karyawan tersebut dan 

mencoba untuk menengahi 

karyawan tersebut dan mencoba 

membantu menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi agar 

tidak mengganggu proses produksi. 

Encourage 

1 Bagaimana cara pemimpin 

menyikapi dan 

memberikan semangat dan 

motivasi kepada karyawan 

yang mengalami kesulitan 

dalam bekerja? 

Memberikan motivasi agar 

semangat bekerja dengan 

mengadakan persaingan kerja 

yang sehat seperti: Karyawan 

akan mendapatkan upah sesuai 

dengan hasil kerja yang 

dikerjakan hari itu, jika 

karyawan ingin mendapatkan 

upah besar maka karyawan 

tersebut harus rajin. Di JUA 

memang upahnya tidak sama 

besar, para karyawan akan 

mendapatkan upah sesuai 

Pemimpin menyikapi karyawan 

yang mengalami kesulitan 

dengan cara memberikan arahan 

dan mendampingi karyawan 

tersebut. Motivasi yang di 

berikan berupa memberikan 

vitamin kepada seluruh 

karyawan saat musim lembur 

dan mengajak piknik seluruh 

karyawan  untuk menjalin 

keakraban.Untuk membrikan 

semangat kerja karyawan 

pemimpin juga mengadakan 

Jika ada karyawan yang mengalami 

kesulitan bekerja pemimpin 

menyikapinya dengan santai, 

membimbing karyawan tersebut, 

sampai karyawan tersebut sampai 

bisa. Pemimpin juga memacu 

semangat karyawn tersebut dengan 

memberikan upah sesuai dengan 

hasil kerja dengan begitu 

diharapkan karyawan akan lebih 

semangat bekerja. Pemimpin juga 

memerikan semangat dengan 

menyediakan vitamin untuk 
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dengan hasil kerjanya.  

Selain itu agar tidak bosan dan 

lebih semangat bekerja, JUA 

sering mengadakan jalan-jalan 

bersama seluruh karyawan dan 

keluarga saya.  

Saya menyikapi karyawan yang 

mengalami kesulitan dengan 

memberikan pengarahan dan 

teguran, saya juga berusaha 

mendampingi karyawan 

tersebut. 

tingkat persaingan kerja yang 

sehat dimana karyawan akan 

menerima upah kerja sesuai 

dengan hasil kerjanya. 

menjaga kondisi para karyawan 

saat musim lembur pemimpin juga 

mengadakan jalan, dan makan 

bersama untuk menjalin keakraban 

antar sem\luruh karyawan dan 

pemilik. 

2 Bagaimana cara pemimpin 

menunjukkan arti dan 

keuntungan yang akan 

didapatkan oleh karyawan 

dengan melakukan 

pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan?  

Karena saya setiap hari ikut 

kerja di pabrik jadi saya kalau 

sambil kerja kami sambil 

ngobrol dan saya sering 

mengingatkan karyawan saya 

bahwa mereka itu kerja disini 

juga harus sambil belajar 

supaya kemudian hari bisa 

membuka usaha sendiri dengan 

keterampilan dan pengetahuan 

yang mereka dapat selama 

bekerja di JUA. Keuntungan 

yang juga bisa mereka dapatkan 

adalah upah kerja sesuai 

dengan harapan merka, karena 

sistem pembayaran upah kerja 

Karyawan diberikan pengertian 

agar bekerja sambil belajar 

untuk menambah ilmu dan 

keterampilan yang bisa dijadikan 

bekal agar kedepan bisa 

membuka usaha sendiri. 

Karyawan juga diberi contoh 

semangat kerja sehingga bisa 

mendapatkan keuntungan berupa 

upah kerja sesuai dengan yang 

karyawan tersebut harapkan. 

Cara yang dipilih pemimpin untuk 

menunjukkan arti dan keuntungan 

yang bisa di dapat dari pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan JUA 

adalah dengan menjelaskan diawal 

karyawan mulai bekrja di JUA 

dibagian apa karyawan tersebut 

akan bekerja dan bagaimana ia 

akan bekerja dan keuntungan yang 

akan karyawan tersebut. Contohnya 

karyawan bagian sablon, 

bagaimana ia harus menyablon dan 

bagaimana ia bisa menyablon 

dengan cepat namun hasilnya bagus 

untuk menambah upah yang akan 

diperoleh pada akhir minggu saat 
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di JUA sesuai dengan hasil 

kerja yang mereka lakukan.  

pembagian upah kerja. 

3 Kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh pemimpin 

anda untuk meningkatkan 

kemampuan dan 

keterampilan karyawan 

dalam bekerja? 

Saya selalu menyisihkan kain-

kain yang tidak layak jual 

untuk karyawan yang ingin 

belajar sablon saat ada waktu 

senggang seperti jam istirahat 

atau setelah jam kerja.  

Kegiatan yang dilakukan 

pemimpin adalah memfasilitasi  

kain-kain yang tidak layak 

produksi untuk dimanfaatkan 

oleh karyawan yang ingin 

belajar menyablon. 

Pemimpin menfasilitasi kain-kain 

yang tidak layak untuk di produksi 

dan dijual disisihkan agar bisa 

dimanfaatkan oleh karyawan yang 

ingin mencoba belajar menyablon. 

4 Kompensasi seperti apa 

yang diberikan oleh Bapak 

Anang sebagai bentuk 

motivasi karyawan dalam 

bekerja? 

Kami selain jual kaos, juga 

menjual kain perca dan hasil 

dari penjualan kain perca itu 

saya bagi rata ke semua 

karyawan berupa bonus atau 

makan siang bersama atau 

ketika ada rejeki lebih karena 

dapat proyek besar dan 

mendapatkan keuntungan saya 

biasanya memberi mereka 

bonus dengan mengajak 

mereka makan bersama, 

mancing, jalan-jalan, dan juga 

memberi THR dan parcel setiap 

lebaran. 

Kompensasi yang diberikan 

pemimpin sebagai bentuk 

motivasi karyawan dalam 

bekerja berupa memberikan 

bonus, piknik bersama, makan-

makan bersama, dan pembagian 

THR berupa uang tunai dan 

parcel setiap lebaran. 

Sebagai bentuk motivasi agar 

karyawan semangat bekerja 

pemimpin memberikan kompensasi 

berupa pembagian bonus yang di 

dapatkan dari hasil jual kain perca, 

jalan-jalan, makan bersama untuk 

menjalin keakraban dan 

menghilangkan suntuk selama 

bekerja, dan juga pembagian THR 

berupa uang tunai dan parcel untuk 

semua karyawan saat lebaran. 

Arrange 

1 Rencana dan program 

apasajakah yang dimiliki 

oleh pemimpin agar target 

perusahaan dapat tercapai? 

Rencana dan targetnya 

penjualan JUA bisa terus 

meningkat, JUA bisa lebih 

besar lagi dan tahun depan bisa 

Rencana akan menambah lokasi  

JUA dan targetnya bisa 

meningkatkan penjualan 

Rencana dan target yang dimiliki 

pemimpin adalah JUA bisa semakin 

besar, penjualan terus meningkat 

dan bisa menambah JUA di satu 
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Contohnya? menambah 1 lokasi lagi. 

Programnya dengan 

mendatangi reseller-reseller 

yang ada di malioboro untuk 

menawarkan produk JUA, 

menerima pesanan dengan 

desain khusus. 

lokasi lagi. Programnya dengan 

mendatangi reseller-reseller yang 

ada di sepanjang malioboro untuk 

menawarkan produk JUA, dan 

menerima pesanan dengan desain 

khusus dari konsumen. 

2 Bagaimana cara yang 

pemimpin lakukan untuk 

mewujudkan agar target 

penjualan tercapai? 

Contohnya? 

Cara yang saya lakukan agar 

target tadi tercapai ya terus 

memperkenalkan JUA ke 

masyarakat luas dengan tetap 

mengedepankan kualitas baik 

kaos maupun sablon desaign. 

JUA juga terus berusaha agar 

bisa konsisten untuk 

mengeluarkan desain-desain 

baru setiap bulan dan juga 

memperbaharui model dan 

aplikasi warna pada kaos 

supaya lebih bervariasi untuk 

menarik minat konsumen. 

Pemimpin berusaha untuk 

menjaga kualiatas kaos dan 

sablonan dari JUA, 

mengeluarkan beberapa desain 

baru setiap bulan, dan 

memperbaharui model dan 

warna-warna kaos untuk 

menarik konsumen.  

Untuk mewujdkan agar target JUA 

bisa tercapai pemimpin melakukan 

terus memperkenalkan JUA ke 

masyarakat luas dengan tetap 

mengedepankan kualitas sablon dan 

kaos JUA. Pemimpin juga terus 

berusaha untuk konsisten 

megeluarkan desain-desain baru 

setiap bulan, memperbaharui model 

aplikasiwarna pada kaos agar lebih 

bervariasi untuk menarik minat 

konsumen. 

3 Bagaimana cara pemimpin 

mengorganisasikan 

rencana program kerja 

kedalam kerangka waktu 

tertentu? Contohnya? 

Dalam satu tahun Yogyakarta 

pasti akan sangat ramai 

pengunjung yakni saat musim 

libur sekolah, libur akhir tahun 

dan tahun baru, dan libur 

lebaran yang kemudian akan 

mengakibatkan banyaknya 

Pemimpin mengadakan rapat 

dan lembur sebelum musim libur 

untuk mengatur persediaan agar 

semua permiantaan konsumen 

bisa terpenuhi. Sedangkan untuk 

hari-hari biasa menerima banyak 

pesanan dari luar dengan desain 

Sesuai dengan target yang ingin di 

capai pemimpin yakni bisa menjual 

30.000 pcs kaos di hari libur maka 

pemimpin mengorganisasikam 

rencana keja dengan mengajak 

karyawan untuk bekerja lembur 

beberapa bulan untuk 
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permintaan kaos yang biasanya 

akan dipilih oleh pengunjung 

sebagai oleh dan untuk 

mengatasi itu saya akan 

mengadakan rapat dan lembur 

untuk memenuhi permintaan 

tersebut. Contohnya: Musim 

libur biasanya pada bulan 

Januari, Juni, Julli, dan 

Desember dan saya 

menargetkan bisa menjual 3000 

kaos pada bulan-bulan itu, 

untuk itu pada bulan April, 

Mei, Oktober dan November 

karyawan akan diminta lembur 

untuk menyediakan stok kaos. 

Sedangkan pada bulan-bulan 

biasa Februari, Maret, Agustus 

dan September akan 

memproduksi kaos lebih sedikit 

dan menerima lebih banyak 

pesanan kaos dari luar. 

khusu sesuai keinginan 

konsumen. 

memepersiapkan stok kaos dihari 

libur. Contohnya, untuk memenuhi 

stok kaos di hari libur bulan Juni 

dan Juli, maka karyawan akan 

diminta lembur dari bulan April 

dan Mei. 

Direction 

1 Bagaimana cara pemimpin 

mengarahkan karyawan 

agar dapat bekerja sesuai 

dengan tugas masing-

masing? Contohnya? 

Di JUA karyawan dibagi 

kedalam kelompok-kelompok 

sesuai dengan bagian yang ada 

seperti: Pramuniaga, Gudang, 

Potong, Jahit, Sablon, Pres dan 

Pemimpin membagi karyawan 

ke dalam beberapa kelompok 

kerja yakni pramuniaga, gudang, 

pemotong kain, penjahit, sablon, 

pres, dan packing dan untuk 

Membagi karyawan kedalam 

keompok kerja sesuai dengan 

bagian yang ada di JUA yang 

terdiri dari pramuniaga, gudang, 

potong, jahit, sablon, pres, dan 
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Packing. Mengarahkan 

karyawan saya lakukan dengan 

cara menjelaskan kepada setiap 

karyawan yang baru mulai 

kerja, mereka akan bekerja di 

bagian mana dan bagaimana 

cara mereka bekerja sesuai 

dengan bagian masing-masing. 

mengarahkan karyawan, 

karyawan sudah diberitahu saat 

awal masuk kerja apa dan 

bagaimana mereka harus 

melakukan tugas sesuai dengan 

bagian masing-masing. 

packing. Karyawan akan diberi 

arahan bagaimana mereka harus 

melakukan pekerjaan sesuai dengan 

bagiannya. 

2 Apa saja yang dilakukan 

pemimpin untuk 

memastikan semua 

karyawan bekerja dengan 

baik dan benar untuk 

mencapai Visi 

perusahaan? 

Setiap hari saya selalu datang 

ke pabrik untuk ikut bekerja 

dan sekalian mengawasi 

langsung semua kegiatan 

produksi dan kinerja karyawan. 

Dan saya selalu melakukan 

evaluasi rutin setiap hari sabtu 

sebulum pembagian gaji. 

Pemimpin selalu datang ke 

pabrik setiap hari untuk ikut 

bekerja dan juga sekalian 

mengawasi kinerja karyawan 

sehingga semua kegiatan 

produksi bisa terkontrol 

langsung setiap harinya dan 

setiap hari sabtu selalu diadakan 

evaluasi rutin. 

Pemimpin datang ke pabrik setiap 

hari untuk ikut bekerja dan sekalian 

memastikan langsung karyawan 

bekerja dengan baik dan benar 

untuk mencapai Visi. Pemimpin 

juga melakukan evaluasi rutin 

setiap hari sabtu. 

3 Bagaimana cara pemimpin 

mengatasi hal-hal yang 

tidak sesuai dengan situasi 

yang dihadapi? 

Contohnya? 

Terus melakukan inovasi. 

Seperti beberapa tahun lalu, 

yang banyak diminati oleh 

konsumen adalah desai dan 

kaos hitam putih namun 

belakangan minat konsumen 

menurun. Saya lalu mencoba 

mengeluarkan desain-desain 

dan memproduksi kaos dengan 

beberapa warna dan hasilnya 

banyak yang berminat. Contoh 

Pemimpin memutuskan untuk 

memutuskan mengurangi 

produksi kaos warna hitam putih 

karena saat ini kosumen banyak 

yang memilih kaos dan desain 

berwarna, pemimpin juga 

menambah varian model kaos 

dengan berbagai macam panjang 

lengan, dan perbedaan warna 

antara lengan dan badan. 

Untuk mengatasi hal-hal yang tidak 

lagi relvan dengan situasi yang 

dihadapi pemimpin terus 

melakukan inovasi. Contohnya 

diawal-awal buka JUA konsumen 

banyak yang meminati kaos dan 

desain hitam putih namun karena 

pemimpin melihat peminat hitam 

putih mulai berkurang pemimpin 

mencoba mengeluarkan desain dan 

kaos berwarna.Pemimpin juga 
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lainnya adalah kalau dulu lebih 

banyak kaos dengan satu 

warna, kemudian saya mencoba 

meadupadankan warna 

setidaknya dua warna pada satu 

kaos yang saya terapkan adalah 

perbedaan warna antara lengan 

dan badan. Saya juga terus 

mengeluarkan desain-desainn 

baru setiap bulan yang 

bertujuan agar konsumen tidak 

bosan dan memiliki banyak 

pilihan. 

mulai mencoba melakukan variasi 

model kaos tidak hanya berlengan 

pendek namun juga ada yang 

panjang, juga perpaduan warna 

pada satu kaos seperti perbedaan 

warna antara lengan dan badan 

kaos. 

Sumber: Data Primer (2016)
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Hasil Analisis Keseluruhan 

No Karakteristik Kesimpulan 

1 Live The Vision Pemimpin memiliki Visi perusahaan yang bisa 

dipahami oleh semua karyawan, pemimpin mampu 

menyampaikan Visi kepada karyawan sehingga Visi 

tidak hanya  menjadi mimpi seorang pemimpin, 

namun juga seluruh karyawan. Visi yang dimiliki 

dianggap realistis dan sudah bisa dibuktikan dengan 

ada karyawan yang sudah mulai merintis usaha 

pribadi. Pemimpin mensosialisasikan Visi yang 

dimiliki kepada seluruh karyawan dengan cara 

disampaikan secara lisan setiap mengadakan 

pertemuan dengan karyawan. Sebagai pemimpin, 

Bapak Anang Suryantoro juga mampu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ketika 

menjalani tugas sebagai pemimpin dengan sikap 

tenang dan dengan menyiapkan strategi sendiri untuk 

menghadapai permasalahan persaingan desain antar 

perusahaan. Contohnya dengan mengeluarkan 3-5 

desain baru setiap bulan. 

2 Encourage Bapak Anang Suryantoro sebagai seorang pemimpin, 

mampu menyikapi dan memberikan semangat dan 

motivasi kepada karyawan yang mengalami kesulitan 

bekerja. Bapak Anang bersedia untuk membantu dan 

membimbing karyawan sampai karyawan tersebut 

kembali memiliki semangat bekerja degan benar. 

Pemimpin mengadakan persaingan kerja yang sehat 

antar karyawan untuk memotivsi karyawan bekerja 

dengan baik dan benar. Pemimpin juga menyediakan 

vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan karyawan, 

hal ini merupakan bentuk perhatian dan semangat 

yang diberikan pemimpin agar karyawan dapat terus 

semangat bekerja terutama ketika harus diminta 

lembur untuk memenuhi stok persedian kaos untuk 

hari libur. Bapak Anang sebagai seorang pemipin 

juga mampu untuk meyakinkan karyawan jika 

pekerjaan yang dilakukan bisa memberikan manfaat 

untuk karyawan, seperti menmabah pengetahuan dan 

keterampilan yang bisa dijadikan bekal karyawan 

untuk bisa membuka usaha sablon sendiri 

dikemudian hari. Bapak Anang juga memberikan 

kompensasi kepada karyawan berup jalan-jalan 

bersama ke pantai atau tempat rekreasi lain untuk 

membuang rasa jenuh bekerja karyawan, megadakan 

makan dan mancing bersama, dan pembagian THR 
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dan parcel kepada seluruh karyawan saat hari 

Lebaran.  

3 Arrange Bapak Anang mampu merencanakan program-

program kerja dan target yang jelas yang ingin 

dicapai oleh perusahaan kedalam kerangka waktu 

tertentu.  Bapak Anang memiliki target untuk 

memperbesar JUA, meningkatka penjualan kaos JUA 

dan tahun depat ditargetkan akan membuka JUA 

disuatu lokasi yang baru lagi. Upaya yang dilakukan 

oleh Bapak Anang agar target bisa tercapai adalah 

perbaikan fasilitas layanan kepada semua reseller dan 

calon reseller yang akan bekerjasama dengan JUA 

yakni dengan menyediakan jasa pengantaran semua 

barang pesanan reseller dari JUA ke tempat reseller. 

Selain itu, upaya yang dilakukan adalah konsisten 

menjaga kualitas hasil sablon dan kaos dari JUA. 

Sebagai pemimpin, Bapak Anang juga mampu 

mengorganisasikan rencana dan program kerja 

kedalam kerangka waktu tertentu. Contohnya, agar 

memenuhi target 30.00 pcs kaos yang bisa dijual saat 

musim libur, Bapak Anang meminta karyawan 

lembur yakni pada bulan April dan Mei untuk 

memnuhi stok kaos pada musim libur Juni dan Juli 

dan akan kembali lembur pada bulan Oktober dan 

November untuk memenuhi stok musim libur pada 

bulan Desember dan Januari. 

4 Direction Sebagai seorang pemimpin, Bapak Anang mampu 

untuk mengarahkan seluruh karyawan agar tetap 

berada pada jalan yang benar untuk bisa mencapai 

Visi perusahaan yang sudah ditetapkan, pemimpin 

memberikan pengarahan diawal karyawan mulai 

bekerja mengenai bagian-bagian yang ada di JUA , 

dibagian mana karyawan akan ditempatkan dan 

bagaimana cara karyawan melakukan pekerjaan 

sesuai dengan bagian masing-masing. Untuk 

memastikan karyawan bekerja dengan baik dan benar 

seusai dengan tugasnya masing-masing, pemimpin 

melakukan pengawasan dengan datang ke pabrik 

setiap hari. Bapak Anang sebagai pemimpin juga 

mampu untuk mengatasi hal-hal yang tidak sesuai 

dengan situasi yang dihadapi dengan melakukan 

inovasi. Contohnya, mengeluarkan variasi kaos, 

seperti perbedaan warna antar lengan dan badan kaos, 

juga memngeluarkan desain-desain baru setiap bulan 

3-5 desain setiap bulan. 

Sumber: Data Primer (2016) 


