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PANDUAN WAWANCARA PEMILIK 

Identitas Responden: 

Nama   : 

Usia  : 

Pendidikan  : 

Status   : 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus sebagai 

pemimpin perusahaan generasi berikutnya? 

2. Bagaimana cara anak  diperkenalkan pada perusahaan ini? Jika sudah 

bagaimana cara memperkenalkan usaha tersebut kepada anak Anda? 

3. Apakah anak Anda tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa anak Anda tertarik? 

 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Apakah anak Anda telah diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 

5. Apakah anak Anda telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan apakah 

menduduki posisi tertentu? Mengapa diberikan posisi tersebut? 
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Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah anak  Anda telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

7. Apakah anak Anda mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah anak Anda telah bekerja penuh di perusahaan? 

9. Apakah anak Anda telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah anak Anda  ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

11. Apakah anak Anda pernah dipromosikan? 

Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Anak Anda berada pada posisi apa di perusahaan? 

13. Apakah anak Anda telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Kapan  anak Anda telah memulai memimpin perusahaan? 

15. Kapan  anak Anda telah diberikan tampuk pimpinan? 

16. Apakah anak Anda telah mengambil semua keputusan dengan wewenang 

penuh? 
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PANDUAN WAWANCARA CALON PENERUS 

 

Identitas Responden: 

Nama   : 

Usia  : 

Pendidikan  : 

Status   : 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Anda adalah calon penerus Kacang Mete Pauline dan sebagai 

pemimpin perusahaan generasi berikutnya? 

2. Bagaimana cara Anda diperkenalkan dengan Kacang Mete Pauline? Jika 

sudah bagaimana cara Anda memperkenalkan usaha tersebut? 

3. Apakah Anda tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa Anda tertarik? 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Apakah Anda telah diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang bekerja 

disana? 

5. Apakah Anda telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan apakah 

menduduki posisi tertentu? Mengapa Anda diberikan posisi tersebut? 
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Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah Anda telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

7. Apakah Anda mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah anak Anda telah bekerja penuh di perusahaan? 

9. Apakah Anda telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah Anda telah ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

11. Apakah Anda pernah dipromosikan? 

Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Apakah Anda telah berada pada posisi tinggi di perusahaan? 

13. Apakah Anda telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Apakah Anda telah memulai memimpin perusahaan? 

15. Apakah Anda telah diberikan tampuk pimpinan? 

16. Apakah Anda telah mengambil semua keputusan dengan wewenang 

penuh? 
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PANDUAN WAWANCARA KARYAWAN 

 

Identitas Responden: 

Nama   : 

Usia  : 

Pendidikan  : 

Status   : 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus sebagai 

peimpin perusahaan generasi berikutnya? 

2. Apakah calon penerus dari Kacang Mete Pauline telah diperkenalkan pada 

perusahaan keluarga? Jika sudah bagaimana cara memperkenalkan usaha 

tersebut kepada calon penerus? 

3. Apakah calon penerus tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa calon penerus tertarik? 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Bagaimana cara calon penerus  diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 

5. Apakah calon penerus telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan 

apakah menduduki posisi tertentu? Mengapa diberikan posisi tersebut? 
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Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah calon penerus telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

7. Apakah calon penerus mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah calon penerus telah bekerja penuh di perusahaan? 

9. Apakah calon penerus telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah calon penerus telah ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

11. Apakah calon penerus pernah dipromosikan? 

Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Apakah calon penerus telah berada pada posisi tinggi di perusahaan? 

13. Apakah calon penerus telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Apakah calon penerus telah memulai memimpin perusahaan? 

15. Apakah calon penerus telah diberikan tampuk pimpinan? 

16. Apakah calon penerus telah mengambil semua keputusan dengan 

wewenang penuh? 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PEMILIK 1 
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Identitas Responden: 

Nama   : Erlianawati 

Usia   : 49 

Pendidikan  : SMA 

Status   :Pemilik 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus sebagai 

pemimpin perusahaan generasi berikutnya? 

Jawab : Sudah, nanti akan diberikan pada anak 

2. Bagaimana cara anak  diperkenalkan pada perusahaan ini? Jika sudah 

bagaimana cara memperkenalkan usaha tersebut kepada anak Anda? 

Jawab : Dengan membimbing anak dapat membantu pekerjaan, diajak 

bekerja jika kuliahnya lagi libur. 

3. Apakah anak Anda tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa anak Anda tertarik? 

Jawab : Tertarik, karena anak sudah terbiasa membantu pekerjaan. 

 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Apakah anak Anda telah diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 

Jawab : Sudah, kami memberi tahu jumlah pegawai yang bekerja dan tugas 

mereka masing- masing 
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5. Apakah anak Anda telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan apakah 

menduduki posisi tertentu? Mengapa diberikan posisi tersebut? 

Jawab : Sudah dilibatkan, belum menduduki posisi tertentu. 

Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah anak Anda telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

Jawab : Bekerja paruh waktu dari jam 09.00-15.00 

7. Apakah anak Anda mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Jawab : Sudah mulai mengerti, karena sering diajak bekerja 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah anak Anda telah bekerja penuh di perusahaan? 

Jawab : Belum, soalnya mereka masih kuliah 

9. Apakah anak Anda telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Jawab : Sudah, saya mengajarkan dalam menyelesaikan masalah jika  anak 

sebagai seorang pemimpinan 

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah anak Anda ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

Jawab : Sudah, karena sudah menjadi kewajiban-nya 

11. Apakah anak Anda pernah dipromosikan? 

Jawab : Belum, karena masih terlalu baru dalam mengurus bisnis ini 

 

Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Anak Anda berada pada posisi apa di perusahaan? 
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Jawab : Sebagai orang kepercayaan 

13. Apakah anak Anda telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Jawab : Sudah, diajarkan untuk dapat mengambil keputusan misalnya harga 

yang pas untuk dijual atau untuk pembelian bahan baku 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Kapan  anak Anda telah memulai memimpin perusahaan? 

Jawab : Setelah  pensiun, mungkin 5 tahun lagi 

15. Kapan  anak Anda telah diberikan tampuk pimpinan? 

Jawab : Setelah saya tidak bekerja lagi 

16. Apakah anak Anda telah mengambil semua keputusan dengan wewenang 

penuh? 

Jawab : Belum, masih perlu bantuan agar keputusannya tidak gegabah dan 

bukan untuk kepentingan sendiri 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PEMILIK 2 

Identitas Responden: 

Nama   : Yoseph Budiono 

Usia   : 54 

Pendidikan  : SMA 

Status   : Pemilik 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus sebagai 

pemimpin perusahaan generasi berikutnya? 

Jawaban : Sudah, yaitu anak 

2. Bagaimana cara anak  diperkenalkan pada perusahaan ini? Jika sudah 

bagaimana cara memperkenalkan usaha tersebut kepada anak Anda? 

Jawaban : Mengajarkan anak tentang usaha ini , agar dapat membantu usaha 

ini. Kami mendekatkan dia pada karyawan dan cara bekerjanya. 

3. Apakah anak Anda tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa anak Anda tertarik? 

Jawaban : Tertarik , karena anak juga sering membantu dan terjun langsung 

pada usaha ini 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Apakah anak Anda telah diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 

Jawaban : Sudah, mereka mengajak ngobrol langsung para pegawai 
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5. Apakah anak Anda telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan apakah 

menduduki posisi tertentu? Mengapa diberikan posisi tersebut? 

Jawaban : Sudah di libatkan dan sudah diajarkan namun belum menduduki 

posisi yang di tentukan 

Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah anak Anda telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

Jawaban : Bekerja paruh waktu, karena anak saya masih fokus dengan 

pendidikannya. 

7. Apakah anak Anda mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Jawaban : Sudah mulai mengerti tata cara pekerjaanya, seperti awal 

produksi yang harus dilakukan sampai penutupan toko. 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah anak Anda telah bekerja penuh di perusahaan? 

Jawaban : Belum, karena masih melanjutkan  kuliah dan belum bisa kalau 

dipasrahkan semuanya 

9. Apakah anak Anda telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Jawaban : Sudah, diajarkan berani dalam mengambil keputusan 

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah anak Anda ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

Jawaban : Sudah, karena mereka anak baik dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan bisnis ini 

11. Apakah anak Anda pernah dipromosikan? 
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Jawaban : Belum, masih harus belajar dulu 

Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Anak Anda berada pada posisi apa di perusahaan? 

Jawaban : Sebagai asistan saya  

13. Apakah anak Anda telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Jawaban : Sudah, diajarkan belanja agar dapat menghitung laba perharinya 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Kapan  anak Anda telah memulai memimpin perusahaan? 

Jawaban : Nanti jika umur sudah 60 tahun, jadi sekitar 10 tahun lagi 

15. Kapan  anak Anda telah diberikan tampuk pimpinan? 

Jawaban : Setelah nanti saya sudah mulai tidak bekerja lagi 

16. Apakah anak Anda telah mengambil semua keputusan dengan wewenang 

penuh? 

Jawaban : Belum, mereka harus terus belajar dalam memutuskan suatu 

keputusan 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA CALON PENERUS 1 

 

Identitas Responden: 

Nama   : Hanny Budiono 

Usia   : 27 

Pendidikan  :SMA 

Status   :Calon Penerus 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Anda adalah calon penerus Kacang Mete Pauline dan sebagai 

pemimpin perusahaan generasi berikutnya? 

Jawaban : Sudah,  karena ada penerus anaknya 

2. Bagaimana cara Anda diperkenalkan dengan Kacang Mete Pauline? Jika 

sudah bagaimana cara Anda memperkenalkan usaha tersebut? 

Jawaban : Sudah membantu sejak lulus SMA pada tahun 2009. Papa 

mengajak saya bekerja jika saya ada waktu luang. 

3. Apakah Anda tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa Anda tertarik? 

Jawaban : Ingin mengembangkan usaha kacang mete ini agar bisa lebih baik 

jika anak yang memegang andil 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Apakah Anda telah diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang bekerja 

disana? 
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Jawaban : Sudah,  dikenalkan dengan karyawan dan menjalin hubungan 

yang baik 

5. Apakah Anda telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan apakah 

menduduki posisi tertentu? Mengapa Anda diberikan posisi tersebut? 

Jawaban : Sudah dilibatkan dan sudah di percaya sebagai wakil pimpinan , 

karena saya anak laki-laki jadi saya membantu pekerjaan orang tua 

Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah Anda telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

Jawaban : Sudah bekerja paruh waktu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore 

7. Apakah Anda mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Jawaban : Sudah cukup mengerti pekerjaannya, dari cara berkomunikasi 

dengan kartawan untuk menjalankan tugasnya sampai barang dibeli atau 

diantar kepada pembeli sampai menghitung laba per hari 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah anak Anda telah bekerja penuh di perusahaan? 

Jawaban : Belum, masih sering mondar mandir kampus buat ngurus tugas 

akhir 

9. Apakah Anda telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Jawaban : Sudah, misalnya ada hargabahan baku yang naik maka harus 

berani dalam menaikan harga juga 

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah Anda telah ahli dalam bidang yang dipercayakan? 
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Jawaban : Sudah cukup, yakin dan mampu dalam menjalankan bisni ini 

11. Apakah Anda pernah dipromosikan? 

Jawaban : Sudah,  karena sudah berani dalam mengambil keputusan dan 

menjalankan bisnis ini 

Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Apakah Anda telah berada pada posisi tinggi di perusahaan? 

Jawaban : Sudah, menjadi asisten pemilik saat sibuk dan lagi ramai 

13. Apakah Anda telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Jawaban : Sudah, saat ada kendala yang mendadak 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Apakah Anda telah memulai memimpin perusahaan? 

Jawaban : Belum, nanti menunggu orangtua pensiun  

15. Apakah Anda telah diberikan tampuk pimpinan? 

Jawaban : Belum tahu, nanti kalau orangtua sudah tidak produktif 

16. Apakah Anda telah mengambil semua keputusan dengan wewenang penuh? 

Jawaban : Belum, masih ingin belajar dengan orangtua agar tidak merugikan 

banyak pihak 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA CALON PENERUS 2 

 

Identitas Responden: 

Nama   : Pauline Cindy Maissa 

Usia   : 19 

Pendidikan  : SMA 

Status   : Calon penerus 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus sebagai 

peimpin perusahaan generasi berikutnya? 

Jawaban : Sudah, yaitu anak sebagai penerus 

2. Apakah calon penerus dari Kacang Mete Pauline telah diperkenalkan pada 

perusahaan keluarga? Jika sudah bagaimana cara memperkenalkan usaha 

tersebut kepada calon penerus? 

Jawaban : Membantu pekerjaan kadang-kadang. Dan dikenalkan dengan 

karyawan beserta tugas masing-masing 

3. Apakah calon penerus tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa calon penerus tertarik? 

Jawaban : Tidak terlalu tertarik karena ingin bekerja di bidang lain. 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Bagaimana cara calon penerus  diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 
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Jawaban : Sudah, diberi tahu cara para karyawan bekerja 

5. Apakah calon penerus telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan 

apakah menduduki posisi tertentu? Mengapa diberikan posisi tersebut? 

Jawaban : Sudah dilibatkan, belum punya posisi tertentu 

Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah calon penerus telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

Jawaban : Hanya kadang-kadang saja dalam semingu hanya 3 hari 

7. Apakah calon penerus mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Jawaban : cukup mengerti, kadang agak bingung jika waktu ramai pesanan 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah calon penerus telah bekerja penuh di perusahaan? 

Jawaban : Belum, karena masih perlu bimbingan dari orangtua 

9. Apakah calon penerus telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Jawaban : Sudah, jika ada masalah karyawan maka harus bersikap tegas 

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah calon penerus telah ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

Jawaban : Belum, ingin belajar lebih dalam lagi sama orangtua 

11. Apakah calon penerus pernah dipromosikan? 

Jawaban : Belum, karena masih mau berbenah diri dan belajar lebih banyak 

 

Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Apakah calon penerus telah berada pada posisi tinggi di perusahaan? 
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Jawaban : Sudah, dipercaya menjaga usaha saat orangtua sedang sibuk 

banyak acara 

13. Apakah calon penerus telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Jawaban : Belum, soalnya masih belum berani 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Apakah calon penerus telah memulai memimpin perusahaan? 

Jawaban : Belum, nanti kalau sudah usia 60 

15. Apakah calon penerus telah diberikan tampuk pimpinan? 

Jawaban : Belum, nanti jika sudah baik dalam bekerja 

16. Apakah calon penerus telah mengambil semua keputusan dengan 

wewenang penuh? 

Jawaban : Belum, takut dan masih diberi wejangan dari orangtua agar 

berjalan dengan baik 
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TRANSKRIP HASIL  WAWANCARA KARYAWAN 1 

 

Identitas Responden: 

Nama   : Darwanti 

Usia   : 38 

Pendidikan  : SMP 

Status   : Karyawati 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus sebagai 

peimpin perusahaan generasi berikutnya? 

Jawaban : Sudah. Pemilik memiliki dua anak 

2. Apakah calon penerus dari Kacang Mete Pauline telah diperkenalkan pada 

perusahaan keluarga? Jika sudah bagaimana cara memperkenalkan usaha 

tersebut kepada calon penerus? 

Jawaban : Diajak kerja kalau mereka lagi ada dirumah 

3. Apakah calon penerus tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa calon penerus tertarik? 

Jawaban : Tertarik karena dengan rutin membantu. 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Bagaimana cara calon penerus  diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 

Jawaban : Sudah, anak ikut bekerja dan sudah kenal dengan karyawan 
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5. Apakah calon penerus telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan 

apakah menduduki posisi tertentu? Mengapa diberikan posisi tersebut? 

Jawaban : Sudah dilibatkan, belum menduduki posisi 

Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah calon penerus telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

Jawaban : Bekerja paruh waktu dari siang hingga sore 

7. Apakah calon penerus mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Jawaban : Sudah, mereka lumayan lancar dan paham pekerjaan-nya 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah calon penerus telah bekerja penuh di perusahaan? 

Jawaban : Belum, masih sering ke kampus 

9. Apakah calon penerus telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Jawaban : Sudah, mereka tegas dan bisa memberikan solusi jika ada yang 

mengeluh 

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah calon penerus telah ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

Jawaban : Sudah cukup, mereka sudah dapat berkomunikasi dengan baik 

dengan karyawan 

11. Apakah calon penerus pernah dipromosikan? 

Jawaban : Belum, masih harus belajar lagi agar bisnis lebih lancar 

 

Tahap VI: Early Succession Stage 
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12. Apakah calon penerus telah berada pada posisi tinggi di perusahaan? 

Jawaban : Kurang tahu 

13. Apakah calon penerus telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Jawaban : Kurang tahu 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Apakah calon penerus telah memulai memimpin perusahaan? 

Jawaban : Belum, masih lama 

15. Apakah calon penerus telah diberikan tampuk pimpinan? 

Jawaban : Belum, orangtua masih produktif dalam bekerja 

16. Apakah calon penerus telah mengambil semua keputusan dengan 

wewenang penuh? 

Jawaban : Kurang tahu 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA KARYAWAN 2 

Identitas Responden: 

Nama   : Paini 

Usia   : 35 

Pendidikan  : SMA 

Status   : Karyawati 

Pertanyaan: 

Tahap 1: Pre Business Stage 

1. Apakah Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus sebagai 

pemimpin perusahaan generasi berikutnya? 

Jawaban : Sudah, anaknya nanti 

2. Apakah calon penerus dari Kacang Mete Pauline telah diperkenalkan pada 

perusahaan keluarga? Jika sudah bagaimana cara memperkenalkan usaha 

tersebut kepada calon penerus? 

Jawaban : Calon penerus membantu pekerjaan. Misalnya ikut memproduksi 

atau menghitung pengeluaran perharinya 

3. Apakah calon penerus tertarik pada bisnis ini? Apa alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa calon penerus tertarik? 

Jawaban : Tidak terlalu tertarik karena masih fokus dengan pendidikannya. 

Tahap II: Introductory Stage 

4. Bagaimana cara calon penerus  diperkenalkan oleh beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 
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Jawaban : Sudah, anak kadang naik ke tenpat produksi dan sudah kenal 

dengan para karyawan 

5. Apakah calon penerus telah dilibatkan dengan pekerjaan tersebut, dan 

apakah menduduki posisi tertentu? Mengapa diberikan posisi tersebut? 

Jawaban : Sudah dilibatkan, tetapi belum menduduki posisi 

Tahap III: Introductory Functional Stage 

6. Apakah calon penerus telah bekerja paruh waktu atau full time di pekerjaan?  

Jawaban : Bekerja paruh waktu dari jam 9 sampai jam 3 sore 

7. Apakah calon penerus mulai mengerti (menguasai) pekerjaannya? 

Jawaban : Sudah,mengetahui apa yang harus dilakukan dan cara mereka 

berkomunikasi dengan karyawan juga baik, jadi semua berjalan lancar 

Tahap IV: Functional Stage 

8. Apakah calon penerus telah bekerja penuh di perusahaan? 

Jawaban : Belum, kadang sih ke kampus tapi sering juga kalau disini 

9. Apakah calon penerus telah dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan 

perusahaan?  

Jawaban : Kurang tahu 

Tahap V: Advanced Functional Stage 

10. Apakah calon penerus telah ahli dalam bidang yang dipercayakan? 

Jawaban : Lumayan bisa, mungkin harus dicoba 

11. Apakah calon penerus pernah dipromosikan? 

Jawaban : Belum, sepertinya mereka harus menjadi seperti orangtuanya 

dulu 
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Tahap VI: Early Succession Stage 

12. Apakah calon penerus telah berada pada posisi tinggi di perusahaan? 

Jawaban : Sudah, waktu lagi ramai mereka membantu meringankan tugas 

13. Apakah calon penerus telah memulai untuk mengambil keputusan strategis 

perusahaan? 

Jawaban : Kurang tahu 

Tahap VII: Mature Succession Stage 

14. Apakah calon penerus telah memulai memimpin perusahaan? 

Jawaban : Belum, menunggu orangtuanya pensiun 

15. Apakah calon penerus telah diberikan tampuk pimpinan? 

Jawaban : Belum, orangtua masih ingin bekerja 

16. Apakah calon penerus telah mengambil semua keputusan dengan 

wewenang penuh? 

Jawaban : Belum, mereka masih meminta pendapat orangtuanya 
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