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LAMPIRAN 1 

KUESIONER DAN WAWANCARA 

(Pemegang Saham PT. Persada Kibar Manunggal) 

 

Nama  : 

Jabatan  :  

Isilah dengan diberi tanda (√) pada Kuesioner di bawah ini dengan jujur dan 

lengkap. Keterangan Jawaban pada Kuesioner ini adalah SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

a. Penentuan Nilai Dasar 

1) Kriteria Seleksi 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Calon suksesor 

mampu 

menyelesaikan 

konflik didalam 

atau diluar 

perusahaan 

5  1   
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Konflik seperti apa 

yang sudah dihadapi 

oleh calon suksesor ? 

 

2. Calon suksesor 

mau menerima 

pendapat orang 

lain (berjiwa 

besar) 

5 1    

Alasan Jawaban  

3. Calon suksesor 

mampu 

memimpin 

secara adil 

5 1    
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Alasan jawaban dan 

bagaimana menurut 

anda memimpin 

secara adil ? 

 

4. Calon suksesor 

mampu 

bertanggung 

jawab atas segala 

keputusan 

5 1    

Alasan Jawaban  

5. Calon suksesor 

mampu bekerja 

sama secara tim 

6     
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Alasan Jawaban  

6. Calon suksesor 

memiliki 

pemikiran yang 

kreatif 

4 1 1   

Alasan Jawaban  

7. Calon suksesor 

memiliki inisiatif 

yang untuk 

menghasilkan 

sesuatu 

3 2 1   

Alasan Jawaban  
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8. Calon suksesor 

mampu 

menciptakan ide 

yang berbeda 

dari pesaing 

6     

Alasan Jawaban  

 

9. Calon suksesor 

memiliki 

pandangan jauh 

kedepan dalam 

hal strategi 

untuk 

mengembangka

n dan mengatasi 

persaingan 

kedepannya 

6     
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Alasan Jawaban  

10. Calon suksesor 

harus memiliki 

visi dan misi 

yang selaras 

dengan tujuan 

perusahaan 

6     

Alasan Jawaban  

 

2) Identifikasi Potensi 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Calon Suksesor 

wajib melakukan 

tes psikolog 

3 1 2   
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Alasan Jawaban  

2. Calon Suksesor 

wajib melakukan 

tes wawancara 

5 1    

Alasan Jawaban  

3. Calon Suksesor 

wajib melakukan 

training 

6     

Alasan Jawaban  
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3) Pengelolaan tata kelola 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Perusahaan perlu 

menetapkan 

pembagian saham 

yang sesuai 

dengan tradisi 

yang dianut 

2 3 1   

Alasan jawaban dan 

berapakah pembagian 

saham yang adil menurut 

anda ? 

 

 

 

b. Pengembangan Calon Suksesor 

1) Penetapan standar pengalaman kerja 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Calon suksesor wajib 

mengikuti seminar-

seminar 

 5 1   
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Alasan Jawaban  

2. Pernah bekerja diluar 

atau didalam 

perusahaan 

4 1  1  

Alasan jawaban dan berapa 

lama minimal calon 

suksesor pernah bekerja 

diluar atau didalam 

perusahaan ? 

 

 

 

 

 

 

2) Analisis pertemuan keluarga 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda rajin 

menghadiri 

pertemuan keluarga 

untuk membahas 

2 4    
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kemajuan 

perusahaan 

Alasan jawaban dan berapa 

kali pertemuan keluarga 

sebaiknya dilakukan dalam 

satu bulan? 

 

2. Quantity generasi 

penerus menjadi 

perhatian saat 

pertemuan 

berlangsung 

1 2 3   

Alasan jawaban  

 

 

 

3) Interaksi suksesor dengan Incumbent 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 



73 
 
 

 

 
 

1. Anda dan calon 

suksesor memiliki 

hubungan yang 

sangat baik 

6     

Alasan Jawaban  

2. Anda dan calon 

suksesor memiliki 

komunikasi yang baik 

6     

Alasan jawaban  

 

4) Penentuan standar pendidikan formal 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Pendidikan formal 

sangat diperhatikan 

 1 3 2  
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dalam pemilihan 

penerus 

Alasan jawaban dan 

menurut anda batas 

minimal pendidikan calon 

suksesor yang baik adalah .. 

 

 

c. Seleksi 

1) Kriteria seleksi akhir 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Hasil akhir 

keseluruhan sesuai 

dengan hasil 

pelatihan (training), 

tes wawancara, dan 

psikolog 

5 1    

Alasan jawaban dan 

bagaimana hasilnya ? 
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2) Panitia Seleksi 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda memiliki 

susunan panitia 

dalam melakukan 

seleksi penerus 

perusahaan 

3 1 2   

Alasan jawaban dan jika 

memiliki (jawaban diluar TS 

dan STS) divisi apa saja yang 

ada dalam panitia tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Penetapan suksesor 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Divisi yang diisi calon 

suksesor harus sesuai 

dengan skill yang 

5 1    
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dimiliki calon 

penerus 

Alasan jawaban  

2. Divisi yang diisi calon 

suksesor harus sesuai 

dengan hasil seleksi 

akhir 

4 1 1   

Alasan jawaban  

3. Divisi yang diisi calon 

suksesor harus sesuai 

dengan yang 

diinginkan oleh calon 

suksesor 

2  1 3  



77 
 
 

 

 
 

Alasan jawaban  

 

d. Transisi 

1) Transisi 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Calon suksesor harus 

terjun dalam 

pengambilan 

keputusan 

2 2 2   

Alasan jawaban  

2. Anda masih 

memantau dan 

mendampingi calon 

suksesor 

5 1    
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Alasan jawaban dan berapa 

lama anda akan 

mendampingi calon 

suksesor? 

 

 

 

 

2) Akomodasi intern 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda dan calon 

suksesor 

mengadakan 

pertemuan untuk 

membahas tentang 

budaya yang dianut 

perusahaan 

3 2   1 

Alasan jawaban  

 

3) Kriteria kinerja 
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NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda menetapkan 

tugas-tugas yang 

harus diselesaikan 

oleh calon suksesor 

dalam beberapa 

waktu kedepan 

2 2   2 

Alasan jawaban dan berapa 

jangka waktu yang 

ditentukan? 
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Lampiran 2 

HASIL PENELITIAN DAN SARAN 

DARI PENELITI YANG DISETUJUI OLEH PT. PERSADA KIBAR 

MANUNGGAL 

 

 

 Dalam  penelitian ini dijelaskan tentang proses yang harus dilewati untuk 

menentukan calon suksesor menurut teori Breton Miller. Teori Breton Miller 

menjelaskan terdapat empat proses pemilihan calon suksesor. Empat proses 

tersebut diantara lain adalah : (1) Menentukan nilai dasar, (2) Pengembangan 

calon suksesor, (3) Seleksi, (4) Transisi. Dalam ke-empat proses tersebut telah 

disetujui dan disepakati oleh pihak manajemen PT. Persada Kibar Manunggal 

dengan kriteria yang sudah ditentukan secara langsung oleh para manajerial dari 

PT. Persada Kibar Manunggal, berikut adalah hasil yang telah disimpulkan oleh 

peneliti dan tahap-tahap proses pemilihan calon suksesor yang akan diterapkan oleh 

PT. Persada Kibar Manunggal : 

1. Tahap pertama Penentuan Nilai Dasar 

Tahap ini dilakukan dengan indikator sebagai berikut : 

a. Kriteria Seleksi 

i. Dapat menyelesaikan konflik 

1. Konflik antar karyawan 

2. Kerusakan armada 

3. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya 

korban jiwa 

ii. Suksesor mau mendengarkan dan menerima pendapat orang 

lain 

iii. Suksesor dapat memimpin secara adil 

iv. Harus bisa bekerja sama secara tim 

v. Suksesor memiliki inovasi dan kekreatifan yang tinggi 
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vi. Suksesor memiliki visi dan misi yang jelas 

b. Mengidentifikasi potensi suksesor 

i. Suksesor harus melewati tes psikologi 

ii. Suksesor harus melewati tes wawancara 

iii. Suksesor harus melewati training selama 3 bulan 

c. Pengelolaan tata kelola 

Menetapkan saham secara adil dan tertulis dan disetujui oleh seluruh 

pihak 

2. Tahap Kedua pengembangan calon suksesor  

a. Penetapan standart pengalaman kerja 

i. Suksesor wajib mengikuti seminar-seminar 

ii. Pengalaman pekerjaan menjadi perhatian khusus tetapi tidak 

ditentukan berapa lama dia bekerja diluar. 

b. Analisa pertemuan keluarga 

i. Pertemuan seminggu sekali atau paling lama tiga bulan 

sekali 

ii. Quantity penerus juga perlu diperhatikan. 

c.  Interaksi suksesor dengan incumbent 

i. Mengadakan gathering sebulan sekali 

ii.  Mengadakan pertemua diluar pekerjaan untuk saling 

sharing tentang pekerjaan maupun diluar pekerjaan. 

d. Penentuan standart pendidikan suksesor 

Tidak ada standart minimal.Karena PT. Persada Kibar Manunggal 

lebih mengutamakan kinerja yang baik. 

 

3. Tahap Ketiga Seleksi 

a. Penentuan kriteria seleksi akhir 

Hasil dari tes-tes yang sudah dilalui oleh suksesor menjadi acuan 

para incumbent untuk menentukan kriteria seleksi akhir. 

b. Panitia Seleksi PT. Persada Kibar Manunggal 

Susunan panitia yang disetujui oleh PT. Persada Kibar Manunggal : 
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1. Panitia Rekruitmen / Penyaringan 

2. Panitia Peniliaian 

3. Tim training 

c. Penetapan suksesor untuk mengisi salah satu divisi 

Memiliki tiga cara penetapan bisa ditentukan sesuai skill, dan hasil 

akhir tes bisa juga sesuai dengan keinginan suksesor. 

4. Tahap Keepat Transisi 

a.  Masa Transisi Suksesor 

i. Pengambilan keputusan oleh suksesor harus dalam 

pengawasan serta persetujuan incumbent selama masih 

dalam masa training 

ii. Pengawasan tersebut berjalan minimal 6 bulan sebelum 

incumbent menyerahkan seluruh hak kepada suksesor 

b. Akomodasi intern ataran incumbent dengan suksesor 

Penjelasan incumbent tentang kinerja-kinerja yang sudah dicapai, 

target kerja yang harus diselesaikan agar suksesor memahami betul apa 

yang terjadi didalam perusahaan. 

c. Penetapan kinerja 

Target kerja akan ditetapkan oleh incumbent. 
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Lampiran 3 

Tabel Rekapitulasi Jawaban Responden 

NO RESPONDEN 
PERTANYAAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Nur Faizin Rohman 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 

2 Muhammad Rofiudin 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

3 Muhammad Iqbal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 

4 Istiqomah 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 4 

5 
Muhammad Yusuf 
Masdar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

6 Muhammad Rifqi Muslim 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Rata-rata 4,7 4,8 4,8 4,8 5,0 4,5 4,3 5,0 5,0 5,0 4,2 4,8 5,0 4,3 3,8 

NO RESPONDEN 
PERTANYAAN 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Nur Faizin Rohman 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 2 4 5 4 4 

2 Muhammad Rofiudin 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 

3 Muhammad Iqbal 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 3 3 5 5 1 

4 Istiqomah 2 4 4 5 5 2 5 3 4 5 5 3 5 1 1 

5 
Muhammad Yusuf 
Masdar 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 2 4 5 4 4 

6 Muhammad Rifqi Muslim 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

Rata-rata 4,3 4,5 3,8 5,0 5,0 2,8 4,8 4,2 4,8 4,5 3,2 4,0 4,8 4,0 3,3 
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Lampiran 4 

Pertanyaan Nur Faizin 

Rohman 

Muhammad 

Rofiudin 

Muhammad 

Iqbal 

Istiqomah Muhammmad 

Yusuf Masdar 

Muhammad 

Rifqi Muslim 

Kesimpulan 

1 Suksesor 

harus dapat 

menghadapi 

segala 

macam 

konflik 

contohnya 

kecelakaan 

lalu lintas 

Suksesor 

dapat 

menyelesaika

n konflik 

Menghadapi 

konflik 

eksternal 

contohnya 

kecelakaan 

Konflik yang 

diselesaikan 

adalah konflik 

antar karyawan 

kita harus 

menyelesaikan 

sehingga tidak 

terjadi 

kesalahpahaman 

Dapat 

mengatasi 

konflik dalam 

perusahaan 

contohnya 

kecellakaan 

yang 

mengakibatkan 

Suksesor harus 

mampu 

menyelesaikan 

konflik salah 

satuny adalah 

saat adnaya 

kerusakan 

armada 

Para 

responden 

menyetujui 

bahwa 

suksesor harus 

dapat 

menyelesaikan 

konflik, 

diantaranya 



86 
 
 

 

 
 

serta 

komplain 

penumpang 

dan konflik 

cepat 

diselesaikan 

tanpa emosi 

korban jiwa antar 

karyawan, 

kerusakan 

armada, dan 

kecelakaan 

lalu lintas 

yang 

menyebabkan 

adanya korba 

2 Pendapat 

orang lain 

diperlukan 

untuk 

Karena 

pendapat 

orang lain 

diperlukan 

Setiap 

masukan 

belum tentu 

ideal untuk 

Pendapat orang 

lain perlu 

dipertimbangka

n siapa tahu 

Pendapat 

orang lain 

digunakan 

untuk input 

Suksesor harus 

menerima 

pendapat orang 

lain dengan 

Para 

responden 

menyetujui 

bahwa 
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menimbang 

pendapat 

sendiri 

juga untuk 

menimbang 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

perusahaanseh

ingga perlu 

disaring 

pendapat yang 

perlu 

digunakan 

ataupun tidak 

lebih bisa 

memecahkan 

masalah 

masukan 

perbandingan 

pemecahan 

masalah 

memilahnya. suksesor harus 

mendengarkan  

pendapat 

orang lain 

sebagai bahan 

pertimbangan 

untuk 

memecahkan 

masalah 

dengan 

memilah-

milah 

pendapat 
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tersebut 

3. Memposisik

an sesuai 

skill dan 

tidak 

membeda-

bedakan 

adalah cara 

memimpin 

yang adil 

Agar 

karyawan 

tidak merasa 

dibeda-

bedakan  

Menempatkan 

sesuai 

porsinya 

Msmpu 

menyikapi 

segala 

permasalahan 

secara adil dan 

tidak emosi 

Tidak 

memihak salah 

satu karyawan 

yang bekerja 

secara SOP 

ataupun yang 

tidak 

Tidak 

membeda-

bedakan 

karyawan,  

Responden 

mewajibkan 

suksesor harus 

dapat 

memimpin 

secara adil 

yang berarti 

menempatkan 

sesuatu sesuai 

porsinya tanpa 

harus 

memihak 
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salah satu 

karyawansehi

ngga 

karyawan 

tidak merasa 

dibeda-

bedakan 

4. Apapun 

yang sudah 

diambil 

harus berani 

mengambil 

resiko 

Apapun yang 

sudah menjadi 

keputusan 

suksesor dan 

bagaimanapun 

hasilnya harus 

Jika calon 

suksesor tidak 

bertanggung 

jawab 

perusahaan 

tidak tau akan 

Segala 

keputusan yang 

berhasil atau 

tidak harus tetap 

dihadapi. 

Berani 

mengambil 

keputusan 

harus berani 

bertanggung 

jawab atas 

Keputusan 

yang diambil 

sendiri oleh 

suksesor 

menjadi 

tanggung 

Para 

responden 

menyetujui 

bahwa 

suksesor harus 

memiliki 
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tetap 

ditanggung 

segala 

risikonya 

dibawa 

kemana 

risiko jawab penuh 

suksesor 

sikap 

bertanggung 

jawab dalam 

arti menerima 

hasil dari 

segala 

keputusan 

yang telah 

diambil baik 

hasil itu 

berhasil 

maupun tidak 

berhasil 
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5. Perusahaan 

yang 

memiliki tim 

yang solid 

akan 

mempermud

ah pekerjaan 

Tim yang kuat 

akan membuat 

nyaman dalam 

lingkungan 

kerja 

Perkembangan 

serta kemajuan 

perusahaan 

salah satuny 

unsurnya 

adalah 

terdapat tim 

yang kuat 

sehingga 

diperlukan 

suksesor yang 

mampu 

bekerja secara 

Karena kita 

tidak dapat 

bekerja sendiri 

tanpa bantuan 

orang lain 

Untuk me-

managedkarya

wan dalam 

satu tim 

sehingga tidak 

terjadi 

perselisihan 

Karena 

didalam 

perusahaan 

terdapat 

bermacam-

macam 

karyawan 

sehingga harus 

terjalim kerja 

sama tim yang 

solid 

Para 

responden 

setuju dan 

mengharuskan 

suksesor 

mampu 

bekerja sama 

secara tim. 

Karena bagi 

para 

responden 

perusahaan 

yang maju 

terdapat tim 
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tim yang kuat 

sehingga 

dapat 

membuat 

lingkungan 

pekerjaan 

yang nyaman 

6. Pemikiran 

kreatif 

diperlukan 

untuk 

pengembang

an 

Kekreatifan 

ada untuk 

kemajuan 

perusahaan 

untuk 

bertahan 

Bertahannya 

perusahaan 

memerlukan 

kreatifitas 

yang tinggi 

Belum tentu 

semua orang 

memiliki ide 

yang kreatif 

karena setiap 

orang berbeda-

Agar 

perusahaan ini 

tidak berjalan 

secara monotn 

Suksesor harus 

berfikir kreatif 

untuk sebuah 

keputusan 

yang diambil 

Pemikiran 

kreatif 

diperlukan 

untuk 

kemajuan 

perusahaan 
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perusahaan dalam 

persaingan 

beda dan tetap 

dapat bertahan 

dalam 

persaingan 

7. Karena hal 

baru atau 

sesuatu yang 

dihasilkan 

itu baru 

dapat 

membantu 

bertahan dan 

majunya 

Setuju untuk 

perusahaan 

semakin maju 

dan fresh 

Supaya 

perusahaan 

mampu 

bertahan 

dengan 

sengitnya 

persaingan 

usaha 

Karena setiap 

orang belum 

tentu dapat 

berfikir untuk 

memiliki ide-ide 

yang kreatif 

Untuk tetap 

bertahan hidup 

Menghasilkan 

sesuatu sangat 

diperlukan 

untuk 

bertahannya 

suatu 

perusahaan 

Responden 

setuju apabila 

suksesor 

memiliki ide 

yang kreatif 

untuk 

bertahannya 

hidup 

perusahaan 
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perusahaan dalam 

persaingan 

yang ketat ini 

8. Agar mampu 

menghadapi 

persaingan 

yang ada 

Ide yang 

berbeda ini 

digunakan 

agar dapat 

bertahan 

hidup dalam 

persaingan 

Agar tetap 

dapat bersaing 

dengan 

sengitnya 

persaingan. 

Contoh : WiFi 

Hal ini 

digunakan agar 

perusahaan ini 

tetap dapat 

berdiri melawan 

pesaing 

Salah satu 

contoh ide 

yang berbeda 

adalah Wi-Fi 

Ide yang 

berbeda dari 

pesaing 

digunakan 

untuk 

membuat 

perusahaan 

dapat bersaing 

dengan 

pesaing 

Para 

responden 

setuju jika 

suksesor 

menciptakan 

hal-hal baru 

dan berbeda 

dari pesaing 

sehingga 

perusahaan 
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tetap dapat 

memenangkan 

persaingan 

dan bertahan 

9. Hal ini 

diperlukan 

agar 

suksesor 

dapat 

mempersiap

kan diri 

untuk 

menghadapi 

Sangat setuju 

karena untuk 

mengatasi hal-

hal yang tidak 

terduga 

Perlu memiliki 

pandangan 

jauh kedepan 

agar 

perusahaan ini 

tetap dapat 

bertahan dan 

tetap dapat 

mengatasi 

Pemikiran 

jangka panjang 

sangat 

membantu 

perusahaan 

untuk semakin 

maju 

Biar bisa 

membawa 

perusahaan ini 

ke arah yang 

lebih baik 

Sangat 

diperlukan 

untuk 

kemajuan 

perusahaan 

Responden 

menyetujui 

jika suksesor 

memiliki 

pandangan 

jauh kedepan 

untuk 

mempersiapka

n perusahaan 
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masalah 

yang ada 

persaingan 

yang akan 

datang 

dapat 

melawan 

persaingan 

10. Visi dan misi 

merupakan 

hidup dari 

perusahaan, 

sehingga 

sangat 

diwajibkan 

jika suksesor 

mampu 

memiliki visi 

Visi dan misi 

yang jelas 

digunakan 

untuk 

mencapai 

tujuan 

perusahaan 

Untuk 

mengarahkan 

agar 

perusahaan ini 

akan dibawa 

kemana 

Agar selaras 

dengan tujuan 

perusahaan serta 

membuat 

suksesor 

memiliki 

pemikiran yang 

sejalan dengan 

praktek yang 

dilakukan dalam 

Diperlukan 

agar tahu dan 

jelas tujuan 

perusahaan ini 

dibangun dan 

dikelola 

Sebagai acuan 

perusahaan 

untuk 

mencapai 

tujuan 

Resppinden 

mengharuskan 

suksesor 

memiliki visi 

dan misi yang 

jelas untuk 

menjadi acuan 

perusahaan ini 

mencapai 

tujuan 
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dan misi 

yang jeas 

untuk 

mengetahui 

arah dan 

tujuan 

perusahaan 

lapangan 

11. Tidak semua 

perusahaan 

memiliki tes 

psikolog 

Agar 

mengetahui 

kesehatan 

mental 

Untuk 

mengetahui 

calon suksesor 

gila atau tidak 

Tidak semua 

perusahaan 

membutuhkan 

tes psikolog 

Untuk 

mengetahui 

kondisi mental 

Penting 

sehingga kita 

tau keadaan 

mental dari 

suksesor 

Responden 

setuju apabila 

dilakukan tes 

psikolog 

meskipun 

tidak semua 
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perusahaan 

melakukan tes 

psikolog, 

tetapi baik 

jika dilakukan 

untuk melihat 

kesehatan 

mental  

12. Penting 

karena untuk 

memastikan 

skill yang 

dimiliki 

Untuk 

mengetahui 

keahlian yang 

dimiliki 

suksesor 

Untuk 

mengetahui 

skill yang 

dimiliki calon 

Untuk 

mengetahui 

seberapa paham 

suksesor dengan 

perusahaan serta 

Sebagai 

standart kerja 

Wawancara 

dilakukan 

untuk 

menggali 

keahlian 

Responden 

setuju jika 

dilakukan tes 

wawancara 

untuk melihat 
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suksesor tugas-tugas yang 

akan dilakukan 

suksesor 

seperti apa 

dan 

mengetahui 

kemampuan 

suksesor dan 

pemahaman 

suksesor 

tentang 

perusahaan 

13. Untuk 

mengasah 

dan 

memperkena

lkan tugas-

Training 

diperlukan 

untuk 

mengasah 

kemampuan 

Untuk 

investasi 

perusahaan 

karena 

investasi tidak 

Training 

dilakukan untuk 

mengasah 

ketrampilan dan 

ide-ide yang 

Untuk 

pelatihan 

sebelum 

bekerja 

Training 

sangat 

diperlukan 

agar suksesor 

mengenal 

Para suksesor 

sangat setuju 

apabila 

dilakukan 

training, 
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tugas yang 

akan 

dilakukan 

oleh 

suksesor 

hanya dalam 

berupa materil 

kreatif tugas-tugas 

barunya 

Karena 

training ini 

dulakukan 

untuk 

mengasah 

skill suksesor 

dan membuat 

suksesor 

berfikir kreatif 

14.` Perlu adanya 

pembagian 

saham  

secara 

Perlu adanya 

pembagian 

saham yang 

jelas dan 

Harus adanya 

keterbukaan 

satu sama lain 

dalam 

Pembaian saham 

dalam 

perusahaan 

memang sangat 

Perlu dan 

sesuai tingkat 

modal dan 

kinerja 

Perlu adanya 

keterbukaan 

Para 

responden 

menyetujui 

apabila ada 
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terbuka terbuka perusahaan ini 

belum ada 

kejelasan 

tentang 

pembagian 

saham 

perlu dikala 

perusahaan 

memiliki 

keuntungan 

diperusahaan. 

Dalam 

perusahaan ini 

belum 

diterapkan 

pembagian 

saham secara 

tepat 

pembagian 

saham secara 

adil daan 

secara terbuka 

namun belum 

diterapkan 

atau 

ditentukan 

pembagian 

sahamnya. 

15. Setuju 

karena 

seminar 

Setuju karena 

seminar dapat 

menambah 

Karena harus 

dipelajari 

secara 

Seminar 

diperlukan 

karena untuk 

Seminar 

diperlukan 

untuk 

Seminar dapat 

meningkatkan 

wawasan 

Para 

responden 

menyetujui 
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dapat juga 

meningkatka

n skill yang 

dimiliki 

ilmu. otodidak. 

Lebih baik 

yang 

mengikuti 

seminar anak 

buah dari 

calon 

suksesornya 

menambah 

wawasan 

menambah 

ilmu 

apabila 

suksesor 

mengikuti 

seminar 

karena dapat 

menambah 

wawasan dan 

ilmu, tetapi 

tidak 

melarang 

apabila calon 

suksesor 

mengarahkan 

anak buahnya 
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yang 

mengikuti 

seminar 

16. Karena 

pengalaman 

bekerja 

diluar itu 

diperlukan 

Sangat 

menjadi 

pertimbangan 

karena 

pengalaman 

diluar sangat 

bermanfaat 

untuk 

pekerjaan 

yang lain. 

Pengalaman 

pekerjaan 

sangat penting 

Tidak ada 

batasan 

minimal 

berapa lama 

pengalamanny

a 

Pengalaman 

pekerjaan tidak 

bisa ditentukan 

karena 

tergantung 

individu 

masing-masing 

Diperlukan 

untuk 

pengalaman 

pekerjaannya 

tetapi tidak 

ditentukan 

berapa lama 

harus memiliki 

pengalaman 

bekerja 

Bekerja diluar 

perusahaan 

bisa 

menjadikan 

pengalaman 

untuk 

pekerjaan 

selanjutnya 

Pengalaman 

bekerja sangat 

diperhatikan 

bagi para 

responden 

tetapi tidak 

memiliki 

syarat waktu 

berapa lama 

harus 
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Tetapi tidak 

ada batas 

minimal lama 

bekerja 

memiliki 

pengalaman 

bekerja tetapi 

bagi beberapa 

responden 

pengalaman 

bekerja 

penting untuk 

pekerjaan 

yang lain. 

17. Lebih baik 

sebulan 

sekali atau 

Lebih baik 

jika 

dulakukan 3 

Dalam 

triwulan lebih 

baik 

Pertemuan perlu 

dilakukan 

karena 

Sebaiknya 

dilakukan 

seminggu 

Lebih baik 

seminggu 

sekali sehingga 

Lebih baik 

pertemuan 

keluarga 
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seminggu 

sekali 

bulan sekali mengadakan 

pertemuan 

keluarga 

dukungan dari 

semua pihak 

keluarga sangat 

diperlukan 

dalam 

memajukan 

perusahaan 

sekali untuk 

evaluasi 

seminggu 

sebelum nya 

dan 

pembahasan 

target 

seminggu 

kedepan 

permasalahan 

masih fresh 

dilakukan 

seminggu 

sekali ataupun 

tiga bulan 

sekali untuk 

membahas 

yang sudah 

dicapai dalam 

jangka waktu 

tersebut dan 

merencanakan 

target-target 

yang akan 

dicapai dalam 
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jangka waktu 

kedepana. 

18. Diperhatikan 

agar generasi 

penerus 

memahami 

situasi dan 

kondisi 

perusahaan 

Diperhatikan 

agar 

memahami 

perusahaan 

yang dikelola 

dan dimiliki 

ini seperti apa 

Karena 

berbicara 

tentang hak. 

Tidak semua 

generasi 

penerus ingin 

menjadi calon 

suksesor 

Quantity 

penerus 

diperhatikan 

agar mereka 

memahami 

seperti apa 

perusahaan 

keluarga 

Diperhatikan 

agar ada yang 

meneruskan 

Diperhatikan 

namun tidak 

memaksa 

untuk ikut 

mengelola 

Quantity 

penerus 

diperharikan 

tetapi tidak 

memaksakan 

kehendak 

mereka untuk 

wajib menjadi 

calon 

suksesor. 

Hanya sebatas 
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agar 

memahami 

tentang 

perusahaan 

secara garis 

besar. 

`19. Hubungan 

yang sangat 

baik 

diperlukan 

agar saat ada 

pertemuan 

tidak terjadi 

Hubungan 

yang baik 

menjadikan 

lingkungan 

kerja menjadi 

nyaman 

Agar lebih 

mengenal 

karakter 

masing-

masing dan 

agar terjalin 

komunikasi 

Hubungan yang 

baik antara 

incumbent dan 

suksesor 

diperlukan 

untuk kinerja 

perusahaan 

Agar suksesor 

bisa diajak 

sharing 

Harus 

memiliki 

hubungan yang 

baik antara 

saya dengan 

suksesor untuk 

terjadi tim 

Hubungan 

icumbent 

dengan 

suksesor harus 

baik entah 

didallam 

perusahaan 
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misscommun

ication 

yang baik 

dalam 

mengelola 

bisnis 

yang kuat atau diluar 

sehingga 

tercipta tim 

yang kuat dan 

menjadikan 

lingkunan 

kerja menjadi 

nyaman 

20 Adanya 

hubungan 

yang baik 

untuk 

menjaga 

Agar dapat 

mencapai 

tujuan dengan 

satu suara 

Agar tidak 

terjadi 

misscommunic

ation 

Komunnikasi 

yang baik sangat 

diperlukan 

untuk kemajuan 

perusahaan baik 

Agar tidak 

terjadi 

misscommunic

ation 

Agar semua 

tujuan tercapai 

Agar tidak 

terjadi 

misscomunica

tion sehingga 

dapat 
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komunikasi keputusan yang 

harus diambil 

dalam 

memutuskan 

keputusan. 

mencapai 

tujuan dengan 

baik untuk 

kemajuan 

perusahaan. 

21 Karena 

belum tentu 

memiliki 

kinerja yang 

lebih baik 

Karena saya 

lebih 

memperhatika

n kinerja dan 

pengalaman  

Perlu dan 

minilam S1 

Pendidikan 

memang penting 

tapi belum tentu 

pendidikan yang 

tinggi memiliki 

kinerja yang 

baik 

Minimal SMA 

sederajat 

Pendidikan 

tidak perlu 

diperhatikan 

yang 

terpenting 

kinerja 

suksesor 

dilapangan. 

Pendidikan 

tidak terlalu 

diperhatikan. 

Karena 

penilaian 

kinerja tidak 

bergantung 

pada sebuah 
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pendidikan, 

hal ini 

disebabkan 

perusahaan 

menilai 

pendidikan 

yang tinggi 

belum 

menjamin 

kinerja 

dilapangannya 

baik 

22 Setuju Sangat setuju Setuju karena Hasil akhir Adanya Setuju karena Penilaian 
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karena hasil 

akhir sesuai 

tes yang 

dilewati oleh 

suksesor 

merupakan 

hasil yang 

real 

apabila hasil 

akhir diambil 

dari 

penialaian tes 

yang telah 

dilewati 

suksesor 

karena hasil 

tersebut akan 

lebih real 

sudah meliputi 

segala tes yang 

diperlukan, 

blm tau 

hasilnya 

karena belum 

ada calon 

suksesornya 

alangkah lebih 

baik jika sesuai 

dengan 

serangkaian tes 

yang dilakukan 

serangkaian tes 

yang dilakukan 

untuk 

mengetahui 

skill apa yang 

dimiliki oleh 

suksesor 

dilakukannya 

tes-tes untuk 

mengetahui 

penialian 

hasilnya 

terakhir lebih 

baik diambil 

dari hasil dari 

tes-tes yang 

sudah 

dilakukan 

23 Rekruitmen, 

tim training 

dan 

Tim 

rekruitmen, 

tim menilai 

Tim 

penyaringan 

dan tim seleksi 

Dalam seleksi 

tentunya harus 

ada susunan 

Lebih kepada 

Divisi HRD 

Panitia 

sebaiknya 

dibentuk tim 

Tim 

penyaringan/r

ekruitmen, tim 
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penilaian dari 

universitas 

yang bekerja 

sama dengan 

perusahaan 

panitia untuk 

melaksanakan 

seleksi 

rekruitmen, 

hingga tim 

adanya tim 

training. 

penilaian, tim 

training 

24 Sangat 

setuju 

apabila 

divisi yang 

diisi sesuai 

skill 

suksesor 

sehingga apa 

Divisi yang 

diisi sesuai 

dengan skill 

akan 

menghasilkan 

kinerja yang 

optimal 

Karena akan 

bekerja sesuai 

skill yang 

dimiliki akan 

lebih baik 

Skill yang 

dimiliki akan 

sangat 

membantu 

dalam kinerja 

suksesor 

Akan lebih 

tepat jika divisi 

yang diisi 

sesuai skill 

yang dimiliki 

untuk 

mempermudah 

pekerjaan 

Jika divisi dan 

skill yang 

dimiliki selaras 

maka akan 

mempermudah 

pekerjaan 

suksesor 

Skill yang 

ditempatkan 

pada divisi 

yang sesuai 

akan 

menghasilken 

kinerja yang 

optimala dan 
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yang 

dikerjakan 

oleh 

suksesor 

sesuai 

dengan 

keahlian 

yang 

dimiliki 

mempermuda

h 

pekerjaannya 

25 Sangat 

setuju karena 

hasil dari tes 

merupakan 

Merupakan 

hasil nyata 

dari tes yang 

dilakukan 

Yang dilihat 

saat 

pemahaman 

suksesor saat 

Sangat setuju 

karena hasil dari 

serangkaian tes 

sudah 

Karena hasil 

seleksi sudah 

merupakan 

hasil nyata dari 

Karena hasil 

akhir dari 

serangkaian tes 

dapat 

Hasil akhir 

dari 

serangkaian 

tes juga bagus 
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hasil nyata 

karena tes-

tes tersebut 

sudah dilalui 

oleh 

suksesor dan 

dinilai oleh 

tim 

suksesor terjun 

langsung atau 

bekerja di 

lapangan 

merupakan 

penilaian yang 

valid 

tes yang 

dilwati 

suksesor 

menghasilkan 

dimana 

suksesor akan 

ditempatkan 

jika dijadikan 

patokan 

penentuan 

penempatan 

divisi 

26 Tidak setuju 

karena yang 

diinginkan 

suksesor 

biasanya 

Tidak setuju 

karena 

terkadang 

yang 

diinginkan 

Yang dilihat 

saat 

pemahaman 

suksesor saat 

terjun 

Membebaskan 

suksesor 

memilih divisi 

yang akan dia 

tempati juga 

Tidak sinkron 

karena belum 

tentu yang diisi 

itu sesuai 

dengan 

Hal ini untuk 

melatih 

tanggung 

jawab 

seutuhnya dari 

Suksesor 

diperbolehkan 

meskipun 

beberapa 

suksesor tidak 
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belum tentu 

dia dapat 

melakukan 

yang sesuai 

dan bisa saja 

mudah cepat 

bosan 

tidak sesuai 

dengan skil 

yang dimiliki 

langsung atau 

bekerja di 

lapangan 

baik karena 

suksesor akan 

bertanggung 

jawab penuh 

atas pilihannya 

kapasitas 

kemampuan 

suksesor 

pilihan 

suksesor 

setujumenentu

kan sendiri 

divisi yang 

akan dipimpin 

dengan syarat 

bertanggung 

jawb penuh 

atas 

pilihannya. 

27 Selama 

masih dalam 

masa 

training dan 

Tiidak 

masalah jika 

masih dalam 

waktu 

Perlu dicoba 

dalam masa 

training 

Suksesor boleh 

mengambil 

keputusan akan 

tetapi masih 

Bolleh 

mengambil 

keputusan 

selama masih 

Penting untuk 

suksesor 

belajar 

mengambil 

Diperbolehka

n suksesor 

mengambil 

keputusan 
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pengawasan 

tidak 

masalah 

pengawasan dalam pantauan 

atasan 

dalam 

pengawasan 

incumbent 

keputusan 

tetapi masih 

dalam 

pantauan 

incumbent 

tetapi masih 

dalam 

pantauan dan 

persetujuaninc

umbent. 

28 Minimal 

lebih dari 3 

bulan. 

Minimal 6 

bulan 

Seminimumny

a 3 bulan 

Perlu 

didampingi 

hingga suksesor 

mampu bekerja 

dengan baik 

minimal 6 bulan 

Paling tidak 3-

6 bulan 

minimal 

Sekurang-

kurangnya 

dibimbing 

lebih dari 3 

bulan untuk 

memastikan 

suksesor dapat 

bekerja secara 

Pengawasan 

dilakukan 

minimal 6 

bulan atau 

hingga 

suksesor dapat 

dilepas dari 

pengawasan. 
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sendiri tanpa 

pengawasan 

29 Lebih ke 

pembahasan 

tentang 

mengelola 

perusahaan 

Lebih 

membahas 

tentang 

strategi-

strategi 

perusahaan. 

Contoh nya 

saja strategi 

pemasaran 

dan 

peningkatan 

Perlu adanya 

pembahasan 

tersebut agar 

suksesor 

memhami 

karakter dari 

perusahaan 

Tidak ada yang 

perlu 

disampaikan 

kepada suksesor 

karena 

perusahaan tidak 

memiliki budaya 

Sharing 

dilakukan 

lebih kepada 

kinerja, target, 

serta 

pencapaian 

perusahaan 

Pertemuan ini 

dilakukan 

untuk 

membahas 

strategi-

strategi dalam 

perusahaan 

bukan budaya 

karena kami 

tidak memiliki 

budaya 

Pertemuan ini 

dilakukan 

untuk 

membahas 

strategi, target 

tentang 

perusahaan 

contohnya 

peningkatan 

penjualan , 

peningkatan 

pelayanan dan 

strategi dalam 

pemasaran 

bukan tentang 

budaya karena 

perusahaan ini 

tidak memiliki 

budaya khusus 
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penjualan 

ataupun 

peningkatan 

dalam 

pelayanan 

perusahaan 

30 Lebih baik 

incumbent 

yang 

menentukan 

untuk 

melihat 

calon 

suksesor 

Incumbent 

akan 

menetapkan 

tugas dalam 

waktu 3 bulan 

kedepan 

Tugas – tugas 

itu ditetapkan 

oleh 

suksesornya 

sendiri agar 

dapat lebih 

bertanggung 

jawab.  

Lebih baik jika 

tugas-tugas 

ditentukan 

sendiri oleh 

suksesor yang 

terpenting 

kedepannya 

lebih baik. 

Minimal 3-6 

bulan. Dan 

tugas lebih 

baik 

incumbent 

yang 

menentukan 

Lebih baik 

incumbent 

yang 

menetapkan 

dalam 

beberapa bulan 

kedepan 

minimal 3 

Incumbent 

yang akan 

menetapkan 

tugas-tugas 

yang akan 

dilaksanakan 

oleh 

incumbent.Pe
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mampu 

bekerja 

dibawah 

tekanan atau 

tidak 

bulan netapan tugas-

tugas ini 

minilam tugas 

untuk 3 bulan 

kedepan 
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