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LAMPIRAN 

 

TRANSKRIP PANDUAN WAWANCARA PEMILIK 

Persiapan Suksesi: 

1. Apakah suksesi kepemimpinan penting bagi perusahaan? 

JAWAB : Ya 

2. Bagaimana strategi pemilik untuk calon suksesor ? 

JAWAB : Hal yang dilakukan perusahaan adalah dengan melatih anak 

saya supaya dapat memimpin anak buahnya lebih baik di masa mendatang. 

Dahulu saya keras pada anak buah tetapi sekarang tidak lagi, saya ajari 

anak saya supaya lebih dapat memahami karyawan supaya karyawan 

loyal. 

3. Hal apakah yang dilakukan perusahaan dalam mempersiapkan suksesi 

kepemimpi nan? 

JAWAB : 

Hal yang dilakukan perusahaan dalah dengan melatih anak saya supaya dapat 

memimpin anak buahnya lebih baik di masa mendatang. Dahulu saya keras pada 

anak buah tetapi sekarang tidak lagi, saya ajari anak saya supaya lebih dapat 

memahami karyawan supaya karyawan loyal. 

4. Bagaimana kriteria suksesor yang ideal bagi perusahaan ? 

JAWAB : Rendah hati, jujur, tegas,dan mampu Mengembangka 

perusahaan. Jadi orang itu harus bias mengembangkan perusahaan, biar 

perusahaan nggak stagnasi.Kalau perusahaan stagnasi lamalama bisa mati 
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Keterlibatan Calon Suksesor 

1. Apakah suksesor sudah dilibatkan dalam aktivitas perusahaan? 

JAWAB : Sudah. Sejak SMA Yuli sudah sering membantu  saya dalam 

menjalankan usaha ini ditunjuk sebagai penerus karena  sudah matang dan 

mengerti kondisi usaha karena sudah sering membantu. 

2. Seperti apa keterlibatan suksesor dalam perusahaan ? 

JAWAB : Caranya adalah memberi kesempatan  jika ada festival makanan 

pasti diikutkan dan ketika ada pesanan yang banyak dia harus terjun 

langsung agar memiliki tanggungjawab yang lebih . 

3. Apa saja yang menjadi tanggungjawab suksesor saat ini ? 

JAWAB : Tanggung jawab yang saya berikan  kepada anak saya  untuk 

meningkatkan kemampuannya   dikemudian hari, dengan cara diberikan 

tanggung jawab untuk berjualan ketika saya sedang ada acara keluar kota. 

4. Apakah nilai-nilai kepemimpinan yang diberikan bagi calon suksesor? 

JAWAB : Iya. Cara yang saya lakukan dengan mengajarkan cara 

mengelola penghasilan, cara mempromosikan Mie Palembang, dan cara 

mendekatkan diri dengan karyawan-karyawan. Jika ada karyawan yang 

sakit diperbolehkan untuk ijin dan jika ada yang kasbon juga 

diperbolehkan. 

 

Implementasi Suksesi 
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1. Apakah calon suksesor sudah mengerti visi perusahaan? 

JAWAB : Untuk Visi usaha ini Kita lebih fokuskan untuk masyarakat di 

sekitar, untuk  mengenalkan Produk makanan yang berasal dari Palembang 

yang tidak kalah enak dengan makanan yg ada di sini. 

2. Apakah calon suksesor sudah mengerti misi perusahaan? 

JAWAB : Untuk misi kita mengembangkan inovasi – inovasi baru. Cara 

yang saya ajarkan untuk Calon Suksesor adalah memberi dia pengertian 

seperti mempromosikan lewat media-media sosial dan mencoba varian 

menu baru agar konsumen tidak bosan.   

3. Bagaimana  cara yang dilakukan dalam mengkomunikasikan keputusan 

yang akan dibuat di dalam keluarga maupun perusahaan Mie Palembang? 

JAWAB : Cara yang dilakukan pemilik  yaitu harus selalu berdiskusi 

dengan keluarga yang lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar 

menjadikan kedekatan antara keluarga agar dalam  menjalankan bisnis bisa 

saling terbuka dan saling membantu. Contohnya misal ada komplain 

masakan yang kurang enak dari konusmen maka akan didiskusikan dengan 

keluarga untuk mendapatkan sosusi, ada masukan dari konsumen jika 

bosan dengan menu yang itu-itu saja maka dilakukan inovasi menu baru. 
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TRANSKRIP PANDUAN WAWANCARA CALON SUKSESOR 

Persiapan Suksesi: 

1. Apakah suksesi kepemimpinan penting bagi perusahaan? 

JAWAB : Ya Penting karena siapa yang akan menerusakan usaha 

2. Bagaimana strategi pemilik untuk calon suksesor ? 

JAWAB : Strategi dilakukan dengan melatih setiap hari supaya berjualan lebih 

baik lagi 

3. Hal apakah yang dilakukan perusahaan dalam mempersiapkan suksesi 

kepemimpi nan? 

JAWAB : 

Hal yang dilakukan adalah dengan mengajari saya  untuk  memimpin lebih 

demokratis dan tidak otoriter.  

4.  Bagaimana kriteria suksesor yang ideal bagi perusahaan ? 

JAWAB : Mampu mengembangk an perusahaan agar lebih baik. Saya 

dulu pernah dibilangi sama papa waktu mau masuk  perusahaan, harus 

benar-benar mau belajar. Belajar macammacam mulai dari mesin sampai 

manajemennya saya disuruh belajar. Jadi sekarang saya jadi manajer  

perasional ya tetap belajar yang lain biar tahu semuanya. 

 

Persiapan Suksesi 

1. Apakah suksesor sudah dilibatkan dalam aktivitas perusahaan? 

JAWAB : Sudah. Saya sebagai anak yang sering membantu dan sudah 

dibekali banyak ilmu tentang menjalankan usaha Mie Palembang 
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2. Seperti apa keterlibatan suksesor dalam perusahaan ? 

JAWAB : Terlibat dalam usaha yang di berikan sebagai tanggung jawab 

saya misalnya jika ada pesanan makanan saya yang harus mengurus 

semuanya dari proses produksi sampai selesai produksi, mengikuti festival 

makanan atau kuliner. 

3. Apa saja yang menjadi tanggungjawab suksesor saat ini ? 

JAWAB : Tanggung jawab yang diberikan dengan mengajarkan cara 

mengembangkan usaha Mie Palembang agar lebih maju dan mengajarkan menu 

menu baru agar lebih meningkatkan minat pembeli. Saat pemilik keluar kota, 

calon suksesor diberi tanggung jawab untuk menjalankan usahanya. 

4. Apakah nilai-nilai kepemimpinan yang diberikan bagi calon suksesor? 

JAWAB : Iya. Caranya dengan ibu saya mengajarkan cara memutarkan uang 

penghasilan untuk belanja dan cara mempromosikan Mie Palembang agar lebih 

laris. Kalau ada karyawan yang ingin kasbon pasti diperbolehan. 

 

Implementasi Suksesi 

1. Apakah calon suksesor sudah mengerti visi perusahaan? 

JAWAB : Sudah.  Visi yang sudah saya jalankan dengan baik yaitu 

mengenalkan produk mie Palembang ke media sosial dan untuk misinya saya 

mencoba menambahkan inovasi baru seperti sop bibir ikan. sehingga tidak hanya 

berjualan mie saja tapi juga ada yang lainnya. 

2. Apakah calon suksesor sudah mengerti misi perusahaan? 

JAWAB : Sudah 
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3. Bagaimana  cara yang dilakukan dalam mengkomunikasikan keputusan 

yang akan dibuat di dalam keluarga maupun perusahaan Mie Palembang? 

JAWAB : Cara yang dilakukan pemilik  pastinya keputusan yang akan dibuat 

harus dikomunikasikan di dalam keluarga maupun perusahaan 
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TRANSKRIP PANDUAN WAWANCARA KARYAWAN 

Persiapan Suksesi: 

1. Apakah suksesi kepemimpinan penting bagi perusahaan? 

JAWAB : Ya Penting karena siapa yang akan menerusakan usaha 

2. Bagaimana strategi pemilik untuk calon suksesor ? 

JAWAB : 

Strategi biasa saja dengan melatih anaknya membantu berjualan 

3. Hal apakah yang dilakukan perusahaan dalam mempersiapkan suksesi 

kepemimpinan? 

JAWAB : Hal yang dilakukan perusahaan adalah lebih memperhatkan 

saya sebagai karyawannya, tidak sering marah-marah tetapi lebih perhatian 

misalnya ketika saya ada masalah atau sakit maka diberikan ijin sakit dan 

uang ganti ke dokter. 

4. Bagaimana kriteria suksesor yang ideal bagi perusahaan ? 

JAWAB : Suksesor yang baik itu yang jujur, baik, bisa berkomunikasi 

dengan karyawan secara baik dan saling menghargai. 

Keterlibatan Calon Suksesor 

1. Apakah suksesor sudah dilibatkan dalam aktivitas perusahaan? 

  JAWAB : Sudah. Ibu Yuli sebagai anak yang sudah menjalankan usaha ini 

maka sudah berpengalaman dan dapat bekerja dengan baik karena sudah 

membantu sejak SMA 

2. Seperti apa keterlibatan suksesor dalam perusahaan ? 
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JAWAB : Ibu Yuli sebagai calon suksesor sudah melakukan 

tanggungjawab nya dengan baik dengan cara mengikuti festival kuliner   

3. Apa saja yang menjadi tanggungjawab suksesor saat ini ? 

JAWAB : Yang dilakukan ibu Aha kepada anaknya adalah memberikan 

tanggung jawab ketika ibu Aha keluar kota maka Ibu Yuli yang 

mengambil alih 

4. Apakah nilai-nilai kepemimpinan yang diberikan bagi calon suksesor? 

JAWAB : Kalau ada karyawan yang sakit diberikan ijin istirahat dirumah. 

Implementasi Suksesi 

1. Apakah calon suksesor sudah mengerti visi perusahaan? 

JAWAB : Sudah 

2. Apakah calon suksesor sudah mengerti misi perusahaan? 

JAWAB : Sudah 

3. Bagaimana  cara yang dilakukan dalam mengkomunikasikan keputusan 

yang akan dibuat di dalam keluarga maupun perusahaan Mie Palembang? 

JAWAB : Cara yang dilakukan pemilik yaitu jika ada komplain masakan 

yang kurang enak dari konsumen maka akan didiskusikan dengan keluarga 

untuk mendapatkan sosusi, ada masukan dari konsumen jika bosan dengan 

menu yang itu-itu saja maka dilakukan inovasi menu baru.  
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