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Lampiran 1 

DAFTAR PERTANYAAN MANAJER 

 

1. Menurut anda, seberapa penting promosi dalam proses pencapaian tujuan 

perusahaan? 

2. Strategi promosi apa yang telah anda terapkan untuk divisi marketing didalam 

perusahaan? 

3. Apakah diperlukan evaluasi dalam hal promosi yang telah berjalan dan 

bagaimana cara anda mengevaluasinya? 

4. Menurut anda, seberapa penting mentoring atau bimbingan dalam hal 

kepemimpinan di perusahaan? 

5. Bagaimana anda mengevaluasi dampak dari mentoring yang telah anda 

terapkan di perusahaan? 

6. Apakah ada kendala dalam hal mentoring dan bagaimana cara anda 

menyiasatinya? 

7. Menurut anda, seberapa penting kedisiplinan dalam proses pencapaian tujuan 

perusahaan? 

8. Bagaimana kedisiplinan yang ada di perusahaan anda sekarang? 

9. Bagaimana cara anda mengevaluasi kedisiplinan yang ada di perusahaan? 

10. Bagaimana penerapan kerjasama yang sudah terbentuk di perusahaan anda? 

11. Bagaimana cara anda mengevaluasi dari kerjasama yang ada di perusahaan? 

12. Bagaimana cara anda untuk menjaga dan meningkatkan kerjasama di dalam 

team di perusahaan? Kerjasama antar karyawan, antar divisi dan antara 

karyawan dengan pimpinan. 
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Lampiran 2 

DAFTAR PERTANYAAN STAFF 

 

1. Bagaimana sosok pemimpin dalam hal menentukan kebijakan dalam hal 

promosi perusahaan? 

2. Menurut anda, bagaimana promosi yang telah berjalan didalam perusahaan dan 

seberapa besar dampak yang sudah dirasakan? 

3. Bagaimana pemimpin melakukan mentoring dalam perusahaan? 

4. Bagaimana kesidiplinan dari pemimpin outlet? 

5. Bagaimana kondisi kedisiplinan didalam perusahaan dengan kebijakan yang 

diterapkan? 

6. Bagaimana kondisi kerjasama yang ada diantara para karyawan? 

7. Bagaimana kerjasaman antara pemimpin dengan karyawan? 
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Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN MANAJER 

 

Peneliti : Menurut anda, seberapa penting promosi dalam 

proses pencapaian tujuan perusahaan? 

Manajer : Ya ... Promosi kan bagian yang sangat penting, kalau 

bicara seberapa penting itu adalah salah satu poin 

yang harus dilakukan, karena produk yang dijual 

hanya bisa terdelivery ...ya dengan cara promosi. Ya 

to? Only one way nya adalah itu, artinya bahwa 

sebuah konsep yang direncanakan, sebuah planning 

yang pengen kita delivery ke masyarakat ya, 

feedback yang bakalan diterima oleh perusahaan itu 

hanya dilakukan dengan cara promosi. Itu yang kita 

sebut, kalo ditanya seberapa penting, ya, sangat 

penting. Prioritas? Itu ya sangat prioritas lah... 

prioritas di sebuah perusahaan. Bagi anda yang 

mempromosikan dengan baik. 

Peneliti : Strategi promosi apa yang telah anda terapkan untuk 

divisi marketing didalam perusahaan? 

Manajer : Aaa ... Itu macam-macam depend on product. Kalo 

kita disini berbicara tentang, mmm ... menjual jasa, 

ya. Di bisnis jasa, itu kan produk yang kita jual ini 

kan, sebenarnya kan,mmm, beda dengan kalau 

menjual produk yang memang real. Misalnya, kamu 

menjual, mmm, pena, kamu menjual, mmm, barang 

yang langsung jadi dan kemudian visualisinya ada. 

Nah, kalo di kita di..di..di perusahaan hospitality 

khususnya di jasa seperti ini atau di jasa seperti ini, 

ya, mmm, yang kita jual ini kan sebenarnya  adalah, 
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mmm, sesuatu yang belum terjadi, misalnya kita 

menjual konsep. Konsep yang bagaimana kita 

mengemasnya itu agar orang saat berimajinasi atau 

membaca atau melihat promo yang kita keluarkan 

saat ini langsung bisa membayangkan apa yang 

terjadi. Ini diluar kita bicara produk, lho, ini kita 

bicara tentang how to telling konsep di, di, di, 

bisnisnya kita sekarang ini. Kita ngomong, kamu 

menjual tema saat ini. Emang tema itu apa si yang 

mau kamu jual? Yang kamu jual kan cuman story, 

yang kamu jual kan bayangan orang, yang kamu jual 

kan imajinasi saat orang itu melihat nanti. Terus, nah, 

penerapannya ini, mmm, kita ngomong saat ini 

pemanfaatan, ngejualnya ya kita memanfaatkan apa 

sih? Yang kita manfaatkan sekarang ini apa? 

Nowadays, up to date nya apa kayak media sosial 

yang coba kita jalani saat ini, nah, terus, mmm, 

strategi atau promosi apa yang telah diterapkan? 

Promosi apa yang telah diterapkan ya kita 

menerapkan promosinya dengan memanfaatkan 

sosial media, nomor duanya kita lihat, terus, mmm, 

mencoba untuk mengikat customer dengan mmm, 

langsung mendapatkan feedback dari customer 

sendiri itu melalui short cut interview misalnya, terus 

kita direct ngobrol dengan customer itu salah satu 

juga konsep promosi yang kita buat, gitu lho. Untuk 

apa? Untuk mengetes efek dari marketing yang kita 

lakukan ini seberapa jauh, gitu lho. Seperti itu. Mmm, 

terus, strategi promosi apalagi yang kita jalankan. Ya, 

umumnya, konvensional tetep kita pake, misalnya 

melalui, mmm, titik promosi atau outdor promotion 
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yang kita jalankan dalam hal ini bisa dalam bentuk 

baliho yang sekarang kita jalankan. Terus, in house 

promotion, dengan memanfaatkan semua fasilitas-

fasilitas kita yang bisa punya potensi untuk bisa men 

delivery informasi. Misal, memanfaatkan fitur-fitur 

yang ada dalam perusahaan kita agar bisa 

mempromosikan produk yang kita punya disini. 

Seperti itu ya? Ada lagi pertanyaa kira-kira sampai 

sini? 

Peneliti : Jadi promosi yang sudah diterapkan itu kurang lebih 

soal iklan gitu ya pak ya? 

Manajer : Ya, kita beriklan pastinya. Konsepnya adalah konsep 

beriklan, karena jasa. Produk ada, produk, ya kalau 

produk kan pastinya yang kita tonjolkan adalah harga 

saat ini. Tonjolannya lebih ke harga kalau kita bicara 

produk. Karena, yang menarik dalam promosi kita ini 

adalah bagaimana kamu menjual sebuah produk 

dengan harga yang cukup masuk di masyarakat, 

bukan rendah ya, tapi masuk di masyarakat dan 

pasarnya. Kemudian bisa diterima secara konsep 

story telling nya yang kita sampaikan ke masyarakat. 

Itu, nomor dua. Terus... 

Peneliti : Bagaimana cara anda melihat peluang dalam promosi 

dalam menghadapi perubahan jaman yang terus 

berubah? 

Manajer : Kalau melihat peluang ya otomatis kita harus peka 

terhadap ya, terhadap potensi yang saat ini ada di 

dunia periklanan. Artinya bahwa, sebagai seorang 

promotor kita bicara, pengatur promosi promotor, 

bagaimana dia harus bisa melihat potensi yang ada. 

Artinya bahwa, mmm, sadar akan teknologi, dalam 
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artian bahwa kita harus melihat, lo sendiri harus bisa 

melihat bahwa posisi saat ini, apa sih yang lagi hits. 

Kita harus bisa up to date dengan jaman yang ada. 

Jadi, fluktuatif? Ya sangat fluktuatif, perkembangan 

promosi di, mmm perkembangan marketing promo di 

dunia saat ini, karena memang sudah banyak celah, 

sudah banyak cara, efektifnya, untungnya sudah 

banyak cara saat ini untuk promo-promo yang bisa 

dilakukan dengan cost yang cukup low, gitu lho. 

Dengan memanfaatkan social media yang ada. Jadi 

saya pikir itu juga salah satu potensi yang memang 

harus dimanfaatkan dengan mengikuti 

perkembangan jaman. Seperti itu. Gitu ya? Terus, 

peluang, ya..peluang akan selalu ada. Semakin 

modern perkembangan di nomor 3 (tiga) lo pikir, 

masalah peluang, semakin modern perkembangan 

jaman, teknologi. Nah, itu yang akan menuntut kita 

juga harus up to date untuk bisa mengikuti 

perkembangan yang ada, gitu lho. 

Peneliti : Menurut anda, sudah efektif kah promosi yang telah 

berjalan didalam perusahaan dan seberapa besar 

dampak yang sudah dirasakan? 

Manajer : Efektif itu equal dengan hasil, ya kan? Tapi kita 

bicara konsep promosi itu ada 2 (dua) misi disini. 

Pertama, memang dampak langsung ke perusahaan 

itu adalah hasil yang kita rasakan langsung. Yang 

kedua, adalah kita ke image, brand awareness. Nah 

itu kan 2 (dua) konsep yang sebenarnya sama-sama 

membutuhkan promosi. Yang artinya, promosi yang 

bagus akan membuat brand image sebuah tempat 

menjadi bagus kemudian brand image tempat bagus 
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akan menghasilkan sales yang bagus. Itu equal, gitu 

lho. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kamu mau bertanya 

tentang tadi, mmm apa namanya? Seberapa besar 

efektif? Ya, kita merasa masih efektif, karena kita 

sampai sekarang masih bisa bertahan di bisnis ini, 

gitu ya. 

Peneliti : Apakah diperlukan evaluasi dalam hal promosi yang 

telah berjalan dan bagaimana cara anda 

mengevaluasinya? 

Manajer : Sangat, sangat perlu, artinya kita bicara masalah 

efektifitas, disini. Ya kita bicara efektifitas seperti ini 

dari berbagai macam konsep promo yang kita 

terapkan di lapangan kita harus mengecek kembali 

keberhasilannya seperti apa, agar...pertama, tidak 

bias terhadap target market yang mau kita kerjakan, 

terus konsep promosi yang mau kita bikin juga tidak 

bias. Apa hal yang dilakukan, ya kita langsung direct 

ke customer. Ya, kalo kamu tau di kita itu yang 

namanya adalah “known the guest” ya salah satunya 

itu, mengetahui tentang karakter tamu juga. Terus 

juga data merketing punya, itu yang customer, 

apa..mmm promosi, untuk mengukur efektifitas 

promosi kan ada tu di setiap unit kalau kamu mau cek 

itu. Nah, ini juga yang jadi salah satu indikatornya 

kita untuk mengukur apa yang lagi trend saat ini, dan 

konsep promosi seperti apa yang lagi trend saat ini. 

Kira-kira begitu, put, di cari evaluasinya ya, kita 

langsung, langsung bertanya kepada customer. 

Peneliti : nah itu kan direct pak ya? Direct berarti kan langsung 

ke customer. Kalau misalkan...mmm, yang gak 

langsung itu evaluasinya melalui apa? 
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Manajer : mengukurnya dari brand awareness kalau kita bicara 

konsep, konsep di kita misalnya, itu impactnya bisa 

dengan kamu lihat banyak nggak tamu baru yang 

datang ke tempat kamu. Kita lihat, ujung-ujungnya 

adalah ke customer visit, artinya kan, mmm, disaat 

kamu melihat bahwa promosimu di satu tempat ini 

berhasil dengan baik, setelah kamu melakukan 

interview lagsung dengan customer, kemudian kita 

bisa juga mengukur dengan banyaknya datang tamu 

baru. Visitor-visitor baru di tempatmu, itu yang kita 

sebut dengan mengukur keberhasilan dari konsep 

promosi yang kita buat. Gitu, sambungannya tadi 

dengan awareness yang bagus, kemudian akan 

membuat orang paham tentang brand nya kamu 

kemudian mereka akan datang untuk merasakan 

service yang bisa kamu berikan. Seperti itu. Terus.. 

Peneliti : Menurut anda, seberapa penting komunikasi didalam 

sebuah perusahaan? 

Manajer : Sangat penting, ya kan? Karena roda perusahaan itu 

akan berjalan kalau sebuah komunikasi dibangun, 

gitu. Itu hal yang sangat mutlak untuk dilakukan. 

Sama halnya dengan ditanyai nomor satu tentang 

seberapa penting promosi, gitu. Ya kan? Terus... 

Peneliti : Bagaimana cara komunikasi anda dengan karyawan 

selama ini? 

Manajer : Pada intinya saya terbuka sama semuanya.. elu mau 

ngobrol soal apapun, soal kerjaan apalagi pasti sangat 

sangat terbuka.. kalo ada masalah ya dicari 

alternatifnya, semua itu yaa perlu 

dikomunikasikan..terutama internal ya, gimana 
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eksternal kita kayak ke supplier, masyarakat mau 

bagus kalo internalnya aja kacau... gitu yaa.. 

Peneliti : Menurut anda, seberapa penting mentoring atau 

bimbingan dalam hal kepemimpinan di perusahaan? 

Manajer : Ya, macam-macam, ada orang yang memang meng-

hire orang dengan kondisi kamu sudah matang dan, 

siap melakukan pekerjaan. Itu yang kita sebut prefer, 

meng-hire orang yang sudah profesional. Kemudian 

ada juga orang yang meng-hire pemula, tapi 

dimentorin sendiri untuk bisa menjalankan roda 

perusahaan. Pola yang kita terapkan disini adalah 

konsep mentoring. Kita coba untuk meng-hire orang, 

kita train sendiri, kita mentor sendiri, kemudian saat 

orang itu berkembang bisa bermanfaat buat 

perusahaan juga, itu yang kita, pola yang selama ini 

kita lakukan. nah, kita sudah melakukan training-

training center yang dilakukan selama ini untuk 

aplikasinya..Seperti itu. training center itu dilakukan 

setiap tahun. Pola yang kita lakukan adalah untuk 

membentuk kaderisasi-kaderisasi, sdm yang baru 

yang siap untuk naik ke level manajemen yang lebih 

tinggi.   

Peneliti : Bagaimana dengan mentoring harian yang ada di 

outlet? 

Manajer : Kalo untuk hariannya sih lebih ke..ke.. terus motivasi 

anak-anak aja sih biar terus semangat, terus pupuk 

sense of belonging ke perusahaan juga sangat perlu... 

biasanya waktu daily briefing sebelum operasional 

running..  

Peneliti : Bagaimana anda mengevaluasi dampak dari 

mentoring yang telah anda terapkan di perusahaan? 
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Manajer : Ya, otomatis kita merasa dengan kita mentoring 

sendiri, ya, otomatis kan pekerjaan kita otomatis 

banyak terbantu ya, dampaknya cukup positif. 

Artinya bahwa, kita akan, dikelilingi oleh SDM-

SDM yang memang, paling nggak, sedikit, cukup 

membantu menjalankan rodanya perusahaan ini. Kita 

nilai dari kinerja, itu jelas sudah pasti, terus, terus 

memahami tentang perusahaan yang digeluti. Seperti 

itu 

Peneliti : Apakah ada kendala dalam hal mentoring dan 

bagaimana cara anda menyiasatinya? 

Manajer : Kendala dalam mentoring yang paling buruk itu 

adalah kamu akan kehilangan orang. Ya to? 

Menyiasatinya saat ini kita memang tidak melakukan 

konsep dimana bahwa ada semacam keterikatan. Kita 

tidak melakukan itu. Artinya, kita sudah siap bahwa 

setiap kali kita melakukan mentoring, kemudian kita 

akan sdm bersangkutan, buat kita ya itu lebih ke, 

ya..sudahlah. ya to? Kendala si ya pasti ada, ya itu 

tadi kehilangan. Kalau yang namanya mengajari, 

kendala dalam mengajari, ya pasti ada yang namanya 

masing-masing orang kan pasti, mmm apa ya,,daya 

serap, daya tangkap itu berbeda-beda. Itu hal yang 

sangat wajar ya dalam me-mentoring orang. Ya, 

kamu menemukan kendalam dalam artian penerapan 

yang berbeda, penyerapan ilmu yang berbeda, terus, 

kehilangan orang yang sudah belajar dari tempatmu 

kemudian pergi, nah itu buat kita sih sudah jadi hal 

yang wajar. Disitu. kehilangan orang cara 

menyiasatinya juga dengan hire baru, kita nyari yang 
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baru. Kita tidak akan pernah merasa ketergantungan 

terhadap satu karyawan. Positifnya disitu. Terus.. 

Peneliti : Menurut anda, seberapa penting kedisiplinan dalam 

proses pencapaian tujuan perusahaan? 

Manajer : Poin nomor 1(satu), poin nomor 6 (enam) dan poin 

nomor 11 (sebelas), balik lagi disini adalah sebuah 

konsep, mmm , sebuah keterkaitan bahwa dimana 

pentingnya sebuah promo, pentingnya sebuah 

komunikasi, sekarang kita bicara pentingnya sebuah 

kedisiplinan. Karena, you manage people ya, kita 

manage people. Kita disini berhubungan dengan 

banyak orang, kita bekaitan dengan banyak orang 

otomatis yang kita butuhkan adalah itu. Kedisiplinan 

itu sangat penting karena memang, mmm, karena 

memang aturan dibuat untuk bisa dijalankan. Aturan 

dibuat untuk dijalankan dibutuhkan sebuah tim yang 

bisa menjalankan aturan tersebut. Jadi ya, it’s 

a...hubungannya ya seperti itu sih.. 

Peneliti : Bagaimana kedisiplinan yang ada di perusahaan anda 

sekarang? 

Manajer : Cukup puas saya sebenernya.. kita liat menurunnya 

angka staff yang indisipliner. Indikator dasarnya 

adalah itu, menurunnya jumlah staff yang 

indisipliner. 

Peneliti : Bagaiamana cara anda mengevaluasi kedisiplinan 

yang ada di perusahaan? 

Manajer : Evaluasi langsung terhadap data riil. Ya, artinya 

bahwa, mmm disini kita bsia mengambil data itu dari 

HR. Terus melakukan konseling langsung terhadap 

staff yang memang dalam batas-batas tertentu tidak 
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ada kewajaran dalam kedisiplinannya, kan kami akan 

langsung melakukan tindakan, kan pasti. Seperti itu... 

Peneliti : Menurut anda, seberapa besar dampak dari 

kedisiplinan yang telah diterapkan di perusahaan? 

Manajer : Yang pasti kalau kita sudah menjalankan, ada 

peningkatan disitu. Maksut saya adalah kalau ada 

peningkatan dari sisi kedisiplinan, otomatis yang kita 

rasakan adalah roda perusahaan akan berjalan dengan 

baik. Penerapan SOP akan berjalan dengan baik. 

Kemudian, tamu akan merasakan standarisasi yang 

bagus dalam sebuah perusahaan. Apalagi dalam 

dunia jasa. Disini, pesan yang pengen kita sampaikan 

kepada tamu bahwa kita bekerja dengan konsep yang 

profesional. Artinya bahwa, profesional, perusahaan 

menjalankan sebuah perusahaan, mmm, perusahaan 

jasa yang menjalankan konsep yang profesional akan 

didukung oleh staff-staff yang memang sangat 

disiplin untuk menjalankan SOP yang sudah berjalan 

dengan baik. Mmm, saya kita seperti itu... 

Peneliti : Bagaimana cara anda untuk terus menjaga 

kedisiplinan yang ada di perusahaan? 

Manajer : Hmm...agar stabil. Kalau kita bicara agar stabil pasti 

akan kita lakukan yang namanya, punishment and 

reward, saat ini kan pasti ada. Kamu yang disiplin, 

yang disiplinmu bagus, akan mendapatkan reward, 

kamu yang tidak disiplinnya bagus, ya.. akan 

mendapatkan punishment. Reward disini kan kita 

tidak selalu melulu berupa materi ya, lebih ke 

psychological approaching aja si sebenernya disini. 

Bagaimana kita bisa membantu membentuk tim 

dengan kesadaran yang tinggi. Kemudian reward 
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yang kita kasih itu adalah, mmm dalam hal ini kan 

hanya cukup dengan thank you atau kita kasih 

penghargaan sebagai best employee of the month 

dalam acara staff gathering. Kita ngomong kamu 

sudah menjalankan kedisiplinan dengan baik, kamu 

juga sudah menjalankan aturan dengan baik, terus e, 

dalam konsep staff gathering kita disini melakukan 

pemilihan staff-staff yang menjadi, mmm staff 

dengan absen terbaik. Itu kan sebuah karya yang bisa 

di banggakan sama mereka. Nah, demikian pula hal 

sebaliknya dengan mereka yang indisipliner. 

Otomatis kan ada punishment-punishment yang 

memang harus kita kerjakan kepada mereka, gitu 

lho…yang sudah ada si ya kita SP si,  

Peneliti : Menurut anda, seberapa penting kerjasama dalam 

sebuah perusahaan? 

Manajer  Ya kerjasama dalam sebuah perusahaan itu sama 

dengan pentingnya sebuah komunikasi dalam sebuah 

perusahaan. Karena, disini, hospitality itu lebih 

mendominasi dalam hal ini penggunaan sdm 

dibandingkan dengan mesin. Ya, artinya bahwa 

sebuah team work yang dibentuk itu sangat penting 

dalam hal ini karena yang diharapkan adalah bahwa 

dengan team work yang bagus akan dapat 

menberikan output yang bagus juga. 

Peneliti  Bagaimana penerapan kerjasama yang sudah 

terbentuk di perusahaan anda? 

Manajer  Penerapan kerjasama disini itu lebih ke bagaimana 

berkomunikasi dalam mengeksekusi setiap harinya 

event ataupun operasional yang berjalan. Dalam hal 

ini bagaimana mereka harus membentuk sebuah 
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komunikasi mulai dari pre-acara-during operasional 

–after operasional- dan evaluasi after that. Jadi, 

mengkombinasikan sebuah hubungan atau 

komunikasi antara divisi operasional dengan back 

office, itu yang kita sebut dengan teamwork. 

Peneliti  Bagaimana cara anda mengevaluasi dari kerjasama 

yang ada di perusahaan? 

Manajer  Mmm, evaluasinya itu kita akan melihat seberapa 

banyak problem yang terjadi disini. Jadi, mmm, 

indikatornya sebenarnya mudah. Apabila terjadi 

banyak masalah miss komunikasi disana maka 

disitulah kita tahu bahwa ada kurang bagusnya, 

mmm, komunikasi yang terjalin di suatu perusahaan, 

atau di satu unit. Nah, disitulah kita tau apa yang 

perlu kita benerkan untuk mencari tahu bagaimana 

cara menyelesaikannya. Seperti itu..otomatis kan 

kota berharap sebuah tim yang, teamwork yang bagus 

dalam sebuah unit, efek langsungnya adalah ke sales 

dan ke profit. Dimana bahwa, contoh sederhananya 

adalah sebuah divisi, dua divisi, tiga divisi yang 

terjadi di kita antara marketing operasional dan 

accounting kalau tiga-tiganya bisa melakukan 

komunikasi yang bagus. Marketing mencoba 

menjualnya dengan baik, operasional mengeksekusi 

dengan baik kemudian accounting mengontrol 

keuangan dengan baik otomatis efeknya ke profit 

juga langsung dampaknya juga akan langsung positif. 

Seperti itu... evaluasi yang di LPJ itu dilakukan per 

tiga bulan sekali dan yang dilihat kurang lebih ke 

performance pastinya. Kita presentasi PnL 3 (tiga) 
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bulan terakhir dan  lebih spesifik ke revenue dan 

GOPnya. 

Peneliti  Bagaimana cara anda untuk menjaga dan 

meningkatkan kerjasama di dalam team di 

perusahaan? Kerjasama antar karyawan, antar divisi 

dan antara karyawan dengan pimpinan. 

Manajer  Membuka komunikasi yang baik. Ya, good 

communication akan membuat good thing 

sederhananya si begitu. Kalo ada kendala kita bicara 

itu kita bicara person ya. Jadi, ekspektasi kita adalah 

kita bekerja dengan orang yang punya skill 

komunikasi yang bagus, team work yang baik. Dan 

itu susah. Ya, balik lagi adalah bahwa benang 

merahnya disini adalah di aturan. Jadi sebuah aturan 

about SOP yang baku itu akan membetuk orang 

untuk melakukan komunikasi yang bagus dan 

teamwork yang baik. Dasarnya adalah itu. Kalau kita 

nanti bicara ke personal ya, susah nanti jatuhnya. 

Peneliti  Seberapa besar dampak dari kerjasama yang sudah 

terjalin di perusahaan saat ini? Apakah sudah sesuai 

dengan rencana anda dalam mencapai tujuan 

perusahaan? 

Manajer  Selalu akan terus dikembangkan. Kalau dibilang 

puas, mmm, tolak ukurnya akan tidak ada disitu. 

Artinya bahwa karena perusahaan kita ini fluktuatif 

pergerakannya, ya, akan terus ada yang namanya next 

chapter ya seperti apa. Terus akan berkembang, tidak 

akan sampai dengan titik ini saja. Titik ini mungkin 

kita anggap ok, tapi, besok kita akan coba lakukan 

yang lebih baik karena bidang jasa akan terus 

berkembang. Seperti itu.  
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Lampiran 4 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN STAFF 

Marketing  

Peneliti : Bagaimana sosok pemimpin dalam hal menentukan 

kebijakan dalam hal promosi perusahaan? 

Staff : Dia itu jeli melihat peluang ... kayak tau perkembangan 

yang ada di masyarakat. Jadi dia menentukan kebijakan 

itu biasanya mempertimbangkan beberapa hal dan disitu 

dia akan menentukan pilihan untuk lanjut atau tidaknya 

bentuk promosi yang diterapkan. Yaa...itu dilihat dari 

cara pandangnya dia terhadap potensi konsep promosi 

yang sudah berjalan ataupun yang masih direncanakan.  

Biasanya dalam hal ini dia berdiskusi dengan saya 

sebagai marketing. 

Peneliti : Menurut anda, bagaimana promosi yang telah berjalan 

didalam perusahaan dan seberapa besar dampak yang 

sudah dirasakan? 

Staff : Menurut saya sih cukup efektif ya ...   yaa sekitar 80% 

lah ya. Ada growth disisi revenue. Disitu kita juga bisa 

mengevaluasi apakah promosi yang berjalan itu cukup 

efektif, dilihat dari naik turunnya revenue setelah 

promosi itu berjalan... ya kurang lebih begitu sih.. 

Peneliti : Bagaimana pemimpin melakukan mentoring dalam 

perusahaan? 

Staff : Dalam hal mentoring itu menurut saya, dia mempunyai 

ciri khas yang unique. Orangnya to the point. Biasanya 

dia pakai bahasa informal dan luwes. Dia bisa 

mengarahkan karyawannya dengan baik. Sebagai 

contoh, ketika ada suatu kebijakan baru yang ada di 

outlet, dia pasti akan turun tangan langsung untuk 
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memberitahu ke seluruh staff. Dan sering mengikuti 

daily briefing jadi dari situ dia bisa mengevaluasi 

kegiatan operasional secara langsung. 

Peneliti : Bagaimana kedisiplinan dari pemimpin outlet? 

Staff : Dia sih santai orangnya tapi cukup bisa kasih teladan ke 

kita sebagai karyawan ya, mau balik closing outlet jam 

berapa juga paginya dia bisa dateng menyesuaikan jam 

back office 

Peneliti : Bagaimana kondisi kedisiplinan didalam perusahaan 

dengan kebijakan yang diterapkan? 

Staff : hmmmm gimana yaah,.... ini masalah SDM sih, menurut 

saya masih naik turun. Hmmmm bisa dikatakan ini soal 

penerimaan SDM yang berbeda dan kesadaran dari 

masing-masing karyawan, tapi over all cukup disiplin 

untuk sebagian besar karyawan. Dalam hal ini saya ada 

masukan ke Bapak Manajer untuk dapat menindaklanjuti 

karyawan yang bisa dikatakan ndableg, sering banget 

telat, udah dikasih teguran tapi kok masiiiihh aja, itu 

takutnya bisa jadi pengaruh buat karyawan lainnya. Itu 

aja sih… 

Peneliti : Bagaimana kondisi kerjasama yang ada diantara para 

karyawan? 

Staff : Kerjasama antar para karyawan yaa… kalau antar divisi 

sebenernya cukup bagus, tapi masih sering miss dengan 

divisi talent khususnya karena mereka divisi yang unik 

dan sensitif… yang seperti kita tau lah ya,banyak ladies 

dengan berbagai latar belakang dan SDM jadi 

mengkondisikan mereka itu harus dengan cara yang 

bener-bener merekanya bisa ngerti gitu lho.. hahahaha 

Peneliti : Bagaimana kerjasama antara pemimpin dengan 

karyawan? 
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Staff : Sebagai seorang pemimpin, seharusnya tidak terjun 

langsung dalam hal-hal detail yak arena disini fungsi 

supervisi ada di SPV Operational…. Tapi dia kadang 

ikut terjun langsung untuk melihat dan berkomunikasi 

langsung apabila ada kendala.. cukup baik sih 

kerjasamanya, walaupun ga setiap saat bisa ya, tapi kalo 

kita butuh koordinasi walaupun by phone yaah dia open 

untuk itu.. gituu.. 

 

Accounting 

Peneliti : Bagaimana sosok pemimpin dalam hal menentukan 

kebijakan dalam hal promosi perusahaan? 

Staff : Kebijakan yang diambil sudah cukup bagus sih, kreatif 

juga, bisa melihat peluang, yang lagi hits itu yang kayak 

gimana… 

Peneliti : Menurut anda, bagaimana promosi yang telah berjalan 

didalam perusahaan dan seberapa besar dampak yang 

sudah dirasakan? 

Staff : Promosi yang berjalan dah bagus menurutku ya,, 

dampaknya cukup baik jadi ada peningkatan di 

revenue… 

Peneliti : Bagaimana pemimpin melakukan mentoring dalam 

perusahaan? 

Staff : Dia sering ikut dalam daily briefing operational dan juga 

sering memotivasi karyawan yang mau ikut Training 

Centre untuk bisa naik jabatan lah ya istilahnyaa.   

Peneliti : Bagaimana kesidiplinan dari pemimpin outlet? 

Staff : Kalau masuk jam kerja biasanya pagi udah ada di kantor 

sih, tapi ada jamnya kalau butuh tandatangannya dia, 
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soalnya kalo siang biasanya udah pergi dan nanti ada lagi 

sore jam 5 sore lah kira-kira… 

Peneliti : Bagaimana kondisi kedisiplinan didalam perusahaan 

dengan kebijakan yang diterapkan? 

Staff : Kalo dari karyawan back office aku rasa udah bagus 

yaa.. mungkin kalo divisi lain agak kurang yaa mbak…. 

Masih banyak yang suka telat. 

Peneliti : Bagaimana kondisi kerjasama yang ada diantara para 

karyawan? 

Staff : Kerjasama antar karyawan ga ada masalah si, baik-baik 

aja.. ada konflik wajarlah sedikit ada mbak namanya 

orang kerja yah… tapi selama ini masih amanlah… 

Peneliti : Bagaimana kerjasama antara pemimpin dengan 

karyawan? 

Staff : Baik, kerjasama ke karyawan cukup membantu… bisa 

kasih solusi kalo ada masalah dan kita sebagai karyawan 

bisa ngobrol banyak hal ke dia atau ada kendala ke dia 

sebagai pemimpin. 

 

HRD 

Peneliti : Bagaimana sosok pemimpin dalam hal menentukan 

kebijakan dalam hal promosi perusahaan? 

Staff : Dilihat dari bentuk-bentuk promosi yang uda jalan 

selama ini sih menurutku bagus yah, kreatif dan inovatif. 

Sebagai pengambil kebijakan manajer kita ini cukup oke 

lah, bisa banget liat peluang. 

Peneliti : Menurut anda, bagaimana promosi yang telah berjalan 

didalam perusahaan dan seberapa besar dampak yang 

sudah dirasakan? 
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Staff : Promosi yang udah berjalan sih pasti ngefek ke revenue 

kita yah… dampaknya yaa pasti besar lah kan kita tau 

kalau kita sebagai staff pun pasti berharap revenue yang 

tinggi karena kan ngaruh juga ke service kita kalo gajian. 

Jadi berasa banget kalo ditanya dampaknya, walaupun 

ada naik turunnya… 

Peneliti : Bagaimana pemimpin melakukan mentoring dalam 

perusahaan? 

Staff : Kalo soal mentoring ya,, dia termasuk orang yang cukup 

rajin kasih mentoring ke anak-anak ya, biasanya dia 

tanya ke aku sebagai hrd disini,… ada kejadian-kejadian 

apa nih di outlet waktu si bapaknya lagi nggak di 

tempat… kita ada diskusi dulu pasti lah kalo soal itu.. 

hmmmm mentoringnya sejauh ini bagus-bagus aja sih 

nggak ada masalah yang gimana-gimana. 

Peneliti : Bagaimana kesidiplinan dari pemimpin outlet? 

Staff : Sebenernya secara job desk itu dia mengikuti jam 

operasional yang dari sore sampe malem, tapi disini kita 

ada back office yang masuk dari pagi sampe sore dan ada 

beberapa keperluan yang butuh tandatangan dia kan… 

jadi kalo pagi dia mau ngerti kondisi itu, dia dateng ikut 

jam masuk back office, trus biasanya siang dia keluar 

entah pulang atau pergi kan aku ga tau yaa.. nanti 

sorenya balik lagi dia waktu hamper jam jam daily 

briefing anak-anak operasional.. gituu, dibilang disiplin 

yaa disiplin sih tapi kan emang jamnya dia fleksibel.. 

Peneliti : Bagaimana kondisi kedisiplinan didalam perusahaan 

dengan kebijakan yang diterapkan? 

Staff : Kondisinya menurut catatanku ya sebenernya masih 

kurang, karena masih ada beberapa karyawan terutama 

operasional yang telat.. kita bilang telat disini kalo lewat 
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dari 5 menit. Jam masuknya mereka untuk prepare dan 

sebagainya kan mulai jam 17.00 jadi di rekap data hrd 

tuh tiap bulannya waktu aku narik dari finger print masih 

aja ada yang telat… gituu.. walaupun mereka tau ada 

punishment dan rewardnya dengan data kedisiplinan itu 

sendiri. 

Peneliti : Bagaimana kondisi kerjasama yang ada diantara para 

karyawan? 

Staff : Kerjasama yaah…. Hmmmm secara keseluruhan udah 

bagus, tapi miss communication masih ada beberapa… 

Peneliti : Bagaimana kerjasama antara pemimpin dengan 

karyawan? 

Staff : Bapak Manajer itu sosok yang open ke siapapun sih ya, 

jadi kerjasama disini missal kita liat dari ada big event 

gitu yaa.. dia pasti kontrol langsung ke anak-anak, ke 

semua divisi gimana preparationnya, kurang apa dan 

sebagainya.. over all cukup baik kerjasamanya dan ga 

bossy lah.. 

 

SPV Operational 

Peneliti : Bagaimana sosok pemimpin dalam hal menentukan 

kebijakan dalam hal promosi perusahaan? 

Staff : Beliau sosok yang menurut saya banyak pertimbangan 

ketika memutuskan sesuatu, walaupun memang 

pertimbangan dia banyak yang terpikirkan oleh kita.. 

misal kita dapat bahan konsep dari marketing, dia pasti 

akan minta data serinci mungkin dan ga jarang dia 

survey langsung… sebagai pengambil kebijakan dia 

cukup bijaksana dan teliti menurut saya. Banyak hal 

yang dia pertimbangkan disitu.. 
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Peneliti : Menurut anda, bagaimana promosi yang telah berjalan 

didalam perusahaan dan seberapa besar dampak yang 

sudah dirasakan? 

Staff : Promosi berjalan lancar… karena kita kan emang gencar 

banget ya yang promosi lewat sosmed, jadi harus update 

terus tuh, dan salah satu kebijakan bapak itu promosi 

untuk blasting promo dia melibatkan semua karyawan 

karena semua karyawan pasti punya sosmed dong.. iyaaa 

kaaan.. nah sense of belongingnya juga  biar dapet lah.. 

kalo revenue kita bagus kan semua merasakan, ya 

nggak.. dampaknya pasti berasa banget di revenue, 

dengan promosi kan kita menarik konsumen buat datang 

berkunjung ke outlet kita kan… jadi pasti ngefeknya ke 

revenue. 

Peneliti : Bagaimana pemimpin melakukan mentoring dalam 

perusahaan? 

Staff : Kalau mentoring dalam hal manajemen, dia banyak 

sharing knowledge dan SOP atau special case yang 

pernah dia hadapi atau misal ada masalah di operasional 

gimana menanganinya ke saya sebagai SPV disini… 

untuk ke semua karyawan mentoring dia lebih ke hal 

tekhnis ya,.. 

Peneliti : Bagaimana kesidiplinan dari pemimpin outlet? 

Staff : hmmm kalo kita ngomong soal disiplin masuk kerja ya 

sangat disiplin lah ya karena dia sosok teladan buat saya 

dan temen-temen lain disini.. sering datang pagi untuk 

keperluan back office, kalau sore itu sebelum anak-anak 

operasional dating kalau nggak ada agenda diluar dia 

pasti uda standby di ruangannya… 

Peneliti : Bagaimana kondisi kedisiplinan didalam perusahaan 

dengan kebijakan yang diterapkan? 
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Staff : Kedisiplinan karyawan terutama oprasional masih 

kurang yaa, karena setiap bulannya rekap absen mereka 

telatnya masih banyak,hahahaha… nah ini yang jadi PR 

kita juga sih gimana caranya ngebilangin.. kalo uda 

kebangetan biasanya sih nanti dipanggil langsung sama 

bapak.. 

Peneliti : Bagaimana kondisi kerjasama yang ada diantara para 

karyawan? 

Staff : Kerjasama antar karyawan masih harus diperbaiki ya 

karena banyak karakter disini, saya disini berfungsi 

sebagai supervisi dan menjadi jembatan antara karyawan 

dengan pemimpin.    

Peneliti : Bagaimana kerjasama antara pemimpin dengan 

karyawan? 

Staff : Kerjasama cukup baik selama ini karena dia sosok yang 

cukup terbuka, mau ngobrol dengan siapapun, sharing 

hal apapun.. jadi kalo ada kendala selama ini kita masih 

bisa omongin bareng dan cari solusinya kek gimana.. 

  

Talent 

Peneliti : Bagaimana sosok pemimpin dalam hal menentukan 

kebijakan dalam hal promosi perusahaan? 

Staff : Bagus, cukup bagus sih terutama dalam sisi media.. 

belakangan beliau juga ajak dari mana itu… media radio 

sama koran apa yaa buat ikut kerjasama.. 

Peneliti : Menurut anda, bagaimana promosi yang telah berjalan 

didalam perusahaan dan seberapa besar dampak yang 

sudah dirasakan? 

Staff : yaaaa promo booster yang berjalan selama ini yaa sudah 

baik tapi mungkin perlu dikembangkan lagi biar tamu 
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juga nggak bosen.. dampaknya bikin outlet rame lah.. 

hahaha.. pasti abis itu revenue naik juga.. 

Peneliti : Bagaimana pemimpin melakukan mentoring dalam 

perusahaan? 

Staff : Dia masternya sihnya di bisnis begini jadi yaaa bisa 

kasih pengarahan yang detail ke kita.. gitu.. trus kasih 

training knowledge soal minuman dan treatment ke tam 

uterus diperhatikan, dijaga, bisa dengerin keluh kesah 

kita, kendalanya apa ketika ada tamu yang rese, bisa 

menjaga karyawan sih intinya.. gitu.. 

Peneliti : Bagaimana kesidiplinan dari pemimpin outlet? 

Staff : Bapake kalo dateng gasik lho… hahaha… jadi kadang 

kita kalo telat ya pekewuh sendiri ya, ya ontime lah kalo 

mau meeting juga selalu ontime datengnya,.. 

Peneliti : Bagaimana kondisi kedisiplinan didalam perusahaan 

dengan kebijakan yang diterapkan? 

Staff : Cukup disiplin sih ya walaupun masih ada beberapa 

yang telat tapi masih wajar sih menurutku.. 

Peneliti : Bagaimana kondisi kerjasama yang ada diantara para 

karyawan? 

Staff : Nah itu… hahaha.. kadang suka ada bentrokan kecil-

kecilan lah, tapi nggak sampe gede sih.. Cuma beda 

pendapat aja atau salah paham.. 

Peneliti : Bagaimana kerjasama antara pemimpin dengan 

karyawan? 

Staff : Hanya mengawasi sih kalau dia. kalau ada yang urgent 

kita sampe SPV nggak ada solusi baru ke dia.. tapi kalau 

mau ke dia langsung dia juga oke-oke aja kok.. 
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Lampiran 5 

Jadwal Observasi 

1. 4 September ( 17.00 -19.00) 

Mengikuti daily briefing operastional dan berinteraksi dengan beberapa 

karyawan. 

2. 7 September ( 16.00 -19.00) 

Mengikuti daily briefing operastional dan berinteraksi dengan beberapa 

karyawan. 

3. 12 September ( 17.00 -20.00) 

Mengikuti daily briefing operastional dan berinteraksi dengan beberapa 

karyawan. 

4. 15 September ( 17.00 -19.00) 

Mengikuti daily briefing operastional dan berinteraksi dengan beberapa 

karyawan. 

5. 18 September ( 17.00 -19.00) 

Mengikuti daily briefing operastional dan berinteraksi dengan beberapa 

karyawan. 

6. 21 September ( 17.00 -19.00) 

Mengikuti daily briefing operastional dan berinteraksi dengan beberapa 

karyawan. 
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Lampiran 6 

Contoh Data Observasi 

 

Susunan acara dalam daily briefing : 

1. SPV Operasional membuka briefing dan memimpin doa 

2. Sambutan dari Manajer 

3. Sharing tentang kendala dan persiapan dari perwakilan masing-masing 

divisi : 

 Back Office : Kondisi persediaan, administrasi perusahaan 

 Mekanik & I T : Laporan daily checking room dan kendala yang 

ada 

 Security  : Laporan untuk keamanan di dalam dan luar 

outlet 

 Bar   : Laporan kebutuhan minuman, snack, buah dan 

kendala 

 Server  : Laporan persediaan minibar,cek room dan 

kendala 

 Reception  : Laporan persediaan rokok, petty cash dan 

kendala. 

 Talent  : Laporan reservasi dan jumlah talent 

4. Solusi dari Manajer dan SPV untuk semua divisi 

5. Motivasi dari Manajer 

6. Doa penutup dipimpin oleh SPV Operasional 

7. Selesai – Operasional malam dimulai  

 

 

 




