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Daftar Pertanyaan Bagi Direktur 

Persiapan 

1. Apakah pendidikan formal mempengaruhi kemampuan dari 

suksesor?Jelaskan dan beri contohnya. 

2. Jelaskan kemampuan seperti apa saja yang diharapkan bisa didapatkan oleh 

suksesor dari pendidikan formal? 

3. Jelaskan kegunaan kemampuan yang didapatkan dari pendidikan formal 

bagi bisnis ini? 

4. Sejak kapan suksesor dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

5. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada 

suksesor?Jelaskanlah jawaban Anda 

6. Apakah direktur memberitahukan perencanaan suksesi kepada calon 

suksesor?Jelaskan 

7. Jelaskan apa yang diungkapkan direktur kepada calon suksesor mengenai 

perencanaan suksesi? 

8. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan oleh calon suksesor setelah 

mengetahui adanya perencanaan suksesi tersebut? 

Penilaian 

1. Apakah calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel 

Audi ini?Jelaskan seberapa besar komitmen calon suksesor dalam 

meneruskan bisnis ini. 

2. Bagaimana cara calon suksesor menunjukkan komitmennya tersebut? 

3. Jelaskan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki oleh calon suksesor 

dalam menjalankan Bengkel Audi? 

4. Apakah saat ini calon suksesor telah memiliki kemampuan 

tersebut?Jelaskan jawaban Anda. 

5. Apakah calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat?Jelaskan dan 

Sebutkan contohnya. 

6. Apakah calon suksesor dapat memecahkan masalah dengan baik? Jelaskan 

dan Sebutkan contohnya. 

7. Jelaskan bagaimana visi calon suksesor terhadap bisnis Bengkel 

Audi?Bagaimana calon suksesor memandang bisnis Bengkel Audi di masa 

yang akan datang? 

8. Jelaskan usaha calon suksesor dalam mewujudkan visinya tersebut? 

Pengembangan Tokoh 

1. Apakah calon suksesor mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan 

pada Bengkel Audi? 

2. Bagaiman tekad calon suksesor dalam menjalankan kepemimpinan pada 

Bengkel Audi? 

3. Bagaimana calon suksesor mampu menempatkan posisinya dalam suatu 

masalah? 

4. Apakah calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel 

Audi?Berikan contohnya 
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5. Apakah anggota keluarga (ibu, saudara) mampu memberikan motivasi 

kepada calon suksesor dalam menjalankan Bengkel Audi?Jelaskan 

contohnya 

6. Bagaimana bentuk pemberian motivasi tersebut?Jelaskan jawaban Anda. 

7. Bagaimana cara pimpinan melatih calon suksesor untuk mampu 

menyelesaikan masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

8. Bagaimana cara pimpinan mengajarkan bentuk tanggung jawab dalam 

penyelesaian suatu masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

9. Bagaimana cara direktur mendorong suksesor untuk berpikir kreatif dan 

inovatif? Jelaskan jawaban Anda. 

10. Jelaskan seperti apa saja bentuk berpikir kreatif dan inovatif 

tersebut?Berikan contohnya 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

1. Jelaskan arah bisnis Bengkel Audi di masa yang akan datang? 

2. Jelaskan rencana peran suksesor dalam Bengkel Audi di masa yang akan 

datang? 

3. Jelaskan proses pengasuhan terhadap calon suksesor? 

4. Jelaskan apa saja metode pelatihan yang sesuai bagi calon 

suksesor?Berikanlah contohnya 

5. Menurut Anda kapan waktu yang tepat bagi pimpinan untuk menyerahkan 

jabatan kepada calon suksesor?Jelaskan jawaban Anda dan berikan 

contohnya. 

6. Apakah calon suksesor telah siap untuk menerima jabatan 

pimpinan?Jelaskan jawaban Anda. 
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Daftar Pertanyaan Bagi Calon Suksesor 

Persiapan 

1. Apakah pendidikan formal mempengaruhi kemampuan Anda?Jelaskan dan 

beri contohnya. 

2. Jelaskan kemampuan seperti apa saja yang diharapkan bisa didapatkan oleh 

Anda dari pendidikan formal? 

3. Jelaskan kegunaan kemampuan yang didapatkan dari pendidikan formal 

bagi bisnis ini? 

4. Sejak kapan Anda dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

5. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada Anda?Jelaskanlah 

jawaban Anda 

6. Apakah direktur memberitahukan perencanaan suksesi kepada 

Anda?Jelaskan 

7. Jelaskan apa yang diungkapkan direktur kepada Anda mengenai 

perencanaan suksesi? 

8. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan oleh Anda setelah mengetahui adanya 

perencanaan suksesi tersebut? 

Penilaian 

1. Apakah Anda berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi 

ini?Jelaskan seberapa besar komitmen Anda dalam meneruskan bisnis ini. 

2. Bagaimana cara Anda menunjukkan komitmennya tersebut? 

3. Jelaskan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki oleh Anda dalam 

menjalankan Bengkel Audi? 

4. Apakah saat ini Anda telah memiliki kemampuan tersebut?Jelaskan 

jawaban Anda. 

5. Apakah Anda mampu berpikir secara logis dan cepat?Jelaskan dan 

Sebutkan contohnya. 

6. Apakah Anda dapat memecahkan masalah dengan baik? Jelaskan dan 

Sebutkan contohnya. 

7. Jelaskan bagaimana visi Anda terhadap bisnis Bengkel Audi?Bagaimana 

Anda memandang bisnis Bengkel Audi di masa yang akan datang? 

8. Jelaskan usaha Anda dalam mewujudkan visinya tersebut? 

Pengembangan Tokoh 

1. Apakah Anda mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan pada 

Bengkel Audi? 

2. Bagaiman tekad Anda dalam menjalankan kepemimpinan pada Bengkel 

Audi? 

3. Bagaimana Anda mampu menempatkan posisinya dalam suatu masalah? 

4. Apakah Anda mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel 

Audi?Berikan contohnya 

5. Apakah anggota keluarga (ibu, saudara) mampu memberikan motivasi 

kepada Anda dalam menjalankan Bengkel Audi?Jelaskan contohnya 

6. Bagaimana bentuk pemberian motivasi tersebut?Jelaskan jawaban Anda. 
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7. Bagaimana cara pimpinan melatih Anda untuk mampu menyelesaikan 

masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

8. Bagaimana cara pimpinan mengajarkan bentuk tanggung jawab dalam 

penyelesaian suatu masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

9. Bagaimana cara direktur mendorong Anda untuk berpikir kreatif dan 

inovatif? Jelaskan jawaban Anda. 

10. Jelaskan seperti apa saja bentuk berpikir kreatif dan inovatif 

tersebut?Berikan contohnya 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

1. Jelaskan arah bisnis Bengkel Audi di masa yang akan datang? 

2. Jelaskan rencana peran Anda dalam Bengkel Audi di masa yang akan 

datang? 

3. Jelaskan proses pengasuhan terhadap Anda? 

4. Jelaskan apa saja metode pelatihan yang sesuai bagi Anda?Berikanlah 

contohnya 

5. Menurut Anda kapan waktu yang tepat bagi pimpinan untuk menyerahkan 

jabatan kepada Anda?Jelaskan jawaban Anda dan berikan contohnya. 

6. Apakah Anda telah siap untuk menerima jabatan pimpinan?Jelaskan 

jawaban Anda. 
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Daftar Pertanyaan Bagi Karyawan 

Persiapan 

1. Sejak kapan suksesor dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

2. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada suksesor? 

Penilaian 

1. Apakah calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel 

Audi ini? Jelaskan seberapa besar komitmen calon suksesor dalam 

meneruskan bisnis ini. 

2. Bagaimana cara calon suksesor menunjukkan komitmennya tersebut? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

3. Apa saja yang dibutuhkan oleh calon suksesor dalam menjalankan Bengkel 

Audi ini? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

4. Apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh calon suksesor dalam 

menjalankan Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

5. Apakah saat ini calon suksesor telah memiliki kemampuan tersebut? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

6. Apakah calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat?Sebutkan 

contohnya. 

7. Apakah calon suksesor dapat memecahkan masalah dengan baik?Sebutkan 

contohnya. 

Pengembangan Tokoh 

1. Apakah calon suksesor mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan 

pada Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

2. Bagaiman tekad calon suksesor dalam menjalankan kepemimpinan pada 

Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

3. Bagaimana calon suksesor mampu menempatkan posisinya dalam suatu 

masalah? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

4. Apakah calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel 

Audi?Berikan contohnya 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

1. Apakah calon suksesor telah siap untuk menerima jabatan pimpinan? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 
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Daftar Pertanyaan Bagi Direktur 

Persiapan 

9. Apakah pendidikan formal mempengaruhi kemampuan dari 

suksesor?Jelaskan dan beri contohnya. 

Menurut saya, pendidikan formal Sangat berpengaruh, terutama dalam 

kemampuan pola berpikir, pengendalian emosional, pengembangan 

wawasan calon suksesor, melatih tanggung jawab dan juga kreatifitas untuk 

mengembangkan usaha ini. 

10. Jelaskan kemampuan seperti apa saja yang diharapkan bisa didapatkan oleh 

calon suksesor dari pendidikan formal? 

Kemampuan yang diharapkan yaitu kreatifitasnya dalam pengembangan bisnis 

ini, mulai dari segi promosi, dari segi operasional pekerjaan dan juga dalam 

menghadapi karyawan maupun customer dengan baik. 

11. Jelaskan kegunaan kemampuan yang didapatkan dari pendidikan formal 

bagi bisnis ini? 

Kemampuan yang didapat berguna dalam hal membangun kepercayaan diri 

untuk memimpin perusahaan dengan baik sebagai calon suksesor, selain itu 

juga dapat memajukan dan mengembangkan perusahaan. 

12. Sejak kapan calon suksesor dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

Calon suksesor sudah diperkenalkan pada bisnis keluarga ini sejak kecil, 

kemudian mulai ikut aktif dalam pekerjaan yaitu sejak umur 16 tahun. 

13. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada calon 

suksesor?Jelaskanlah jawaban Anda 

Pertama dengan cara melatih calon suksesor untuk terbiasa dengan lingkungan 

pekerjaan, kemudian memberitahu mengenai jenis-jenis jip, anatoni, 

sparepart, dan body part. Kemudian baru setelah mulai memahami 

mengenai jip, calon suksesor dilibatkan dalam proses pekerjaan, seperti 

membantu memasang body part, mengambil sparepart. 

14. Apakah direktur memberitahukan perencanaan suksesi kepada calon 

suksesor?Jelaskan 

Pemilik memberitahukan perencanaan suksesi kepada calon suksesor sejak 

suksesor berusia 16 tahun agar calon suksesor semakin memiliki beban 

tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan di bengkel karena di masa 

depan semua nasib bengkel ada di pundaknya. 

15. Jelaskan apa yang diungkapkan direktur kepada calon suksesor mengenai 

perencanaan suksesi? 

Rencanaan yang akan dilakukan dalam menyerahkan kepemimpinan bengkel  

sekitar 10-15 tahun. Pemilik merasa dalam waktu 5 tahun  pada usia 21 

tahun, sudah menguasai seluruh operasional bengkel, kemudian 5 tahun ke 

depan perlu belajar mengenai cara memantain pelanggan dan administrasi 

usaha karena saat ini keuangan dan pelayanan konsumen masih ditangani 

oleh pemilik. 
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16. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan oleh calon suksesor setelah 

mengetahui adanya perencanaan suksesi tersebut? 

Setelah calon mengetahui adanya perencanaan suksesi tersebut, calon suksesor 

merasa bersemangat dan berusaha belajar sebanyak mungkin mengenai jip 

seperti anatomi, sparepart, dll dan juga pekerjaan di Bengkel Audi. Calon 

suksesor juga mulai ikut berperan dalam proses pekerjaan. 

 

Penilaian 

9. Apakah calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel 

Audi ini?Jelaskan seberapa besar komitmen calon suksesor dalam 

meneruskan bisnis ini.  

Calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi. 

Komitmen ini ditunjukkan dengan rajinnya calon suksesor datang dan 

keikutsertaannya dalam Bengkel Audi walaupun calon suksesor masih 

bersekolah dan kuliah. 

10. Bagaimana cara calon suksesor menunjukkan komitmennya tersebut? 

Dengan menyempatkan diri datang ke Bengkel Audi untuk belajar dan 

mengamati proses produksi dan juga setiap datang ke Bengkel Audi selalu 

ikut terlibat dalam pekerjaan. 

11. Jelaskan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki oleh calon suksesor 

dalam menjalankan Bengkel Audi? 

Kemampuan mengidentifikasi kondisi jip kemampuan, kemampuan 

mengestimasi biaya, mengestimasi banyaknya bahan baku, mengestimasi  

lama pengerjaan, kemampuan menarik konsumen. 

12. Apakah saat ini calon suksesor telah memiliki kemampuan 

tersebut?Jelaskan jawaban Anda. 

Calon suksesor sudah memiliki kemampuan tersebut, namun masih perlu 

belajar. Terutama dalam hal menarik konsumen dan  mengestimasi biaya. 

13. Apakah calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat?Jelaskan dan 

Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat tapi masih perlu banyak 

belajar. 

14. Apakah calon suksesor dapat memecahkan masalah dengan baik? Jelaskan 

dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor mampu memecahkan masalah dengan baik, hal ini dibuktikan 

dengan keberhasilannya dalam beberapa project yang dijalankan, namun 

masih perlu banyak belajar agar semakin matang. 

15. Jelaskan bagaimana visi calon suksesor terhadap bisnis Bengkel 

Audi?Bagaimana calon suksesor memandang bisnis Bengkel Audi di masa 

yang akan datang? 

Visi calon suksesor terhadap bisnis Bengkel Audi adalah calon suksesor ingin 

membuat Bengkel Audi menjadi bengkel restorasi jeep nomor 1 di 

Indonesia. Calon suksesor memandang bahwa bisnis restorasi jeep ini 

menjanjikan di masa yang akan datang karena tingginya animo pecinta jeep 
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yang saat ini menginginkan nostalgia menggunakan jeep dan juga bagi 

pecinta jeep yang di masa lalu tidak memiliki kesempatan menggunakan 

jeep dan saat ini memiliki kemampuan untuk membeli dan merestorasi jeep 

lama. 

16. Jelaskan usaha calon suksesor dalam mewujudkan visinya tersebut? 

Usaha calon suksesor dalam mewujudkan visinya tersebut adalah dengan 

membuat komunitas pecinta jip baik secara offline maupun secara online di 

social media. Untuk offline event, pemilik menangani sebagian event itu 

karena sebagian besar konsumen merupakan konsumen dengan usia yang 

hampir sama dengan pemilik. Sedangkan untuk komunitas online, calon 

suksesor yang lebih menguasainya karena lewat internet dan social media. 

 

Pengembangan Tokoh 

11. Apakah calon suksesor mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan 

pada Bengkel Audi? 

Calon suksesor masih belum mampu secara mandiri menjalankan 

kepemimpinan pada Bengkel Audi, sehingga untuk saat ini pemilik masih 

melakukan pendampingan kepada calon suksesor dalam hal yang 

berhubungan dengan keuangan, kemudian dalam hal pengambilan 

keputusan dalam perakitan. 

12. Bagaiman tekad calon suksesor dalam menjalankan kepemimpinan pada 

Bengkel Audi? 

Calon suksesor memiliki tekad yang besar dalam menjalankan kepemimpinan. 

Tekad ini diwujudkan dengan ketekunannya ikut andil dalam setiap 

pekerjaan di Bengkel Audi.  

13. Bagaimana calon suksesor mampu menempatkan posisinya dalam suatu 

masalah? 

Calon suksesor tidak gegabah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dia 

mencari penyebab dan jalan keluar dalam suatu masalah. 

14. Apakah calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel 

Audi?Berikan contohnya 

Calon suksesor cukup pintar dalam mengerti kebutuhan karyawan, calon 

suksesor mampu mendekatkan diri dengan karyawan. 

15. Apakah anggota keluarga (ibu, saudara) mampu memberikan motivasi 

kepada calon suksesor dalam menjalankan Bengkel Audi?Jelaskan 

contohnya 

Anggota keluarga selalu memberikan motivasi kepada calon suksesor dalam 

menjalankan Bengkel Audi. Anggota keluarga terutama ibu selalu 

mendorong calon suksesor untuk bekerja lebih giat dan membantu terutama 

dalam memberikan kata-kata motivasi yang menguatkan calon suksesor 

sehingga lebih percaya diri dalam menjalankan pekerjaannya. 

16. Bagaimana bentuk pemberian motivasi tersebut?Jelaskan jawaban Anda. 

Bentuk pemberian motivasi itu adalah berupa doa dan penguatan terhadap diri 

calon suksesor, seperti dengan cara memberikan pujian kepada calon 
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suksesor pada saat acara makan keluarga, mengenalkan calon suksesor 

kepada teman keluarga sebagai suksesor dari bengkel Audi. 

17. Bagaimana cara pimpinan melatih calon suksesor untuk mampu 

menyelesaikan masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

Cara saya melatih calon suksesor untuk mampu menyelesaikan masalah adalah 

dengan cara membiarkan calon suksesor menyelesaikan sendiri masalah 

yang ada. Jika calon suksesor tidak menemukan solusi yang baik dalam 

penyelesaian masalah tersebut, maka saya akan memberikan petunjuk 

kepada calon suksesor mengenai penyelesaiannya. Selain itu saya dan calon 

suksesor juga terbiasa berdiskusi mengenai penyelesaian masalah tersebut, 

sehingga calon suksesor memiliki pengetahuan baru mengenai cara 

penyelesaian masalah tersebut. 

18. Bagaimana cara pimpinan mengajarkan bentuk tanggung jawab dalam 

penyelesaian suatu masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

Cara pemilik mengajarkan bentuk tanggung jawab dalam penyelesaian suatu 

masalah adalah dengan cara membiarkan menyelesaikan proyek pekerjaan 

dengan mandiri, namun tetap masih dalam pengawasan, dan jika melakukan 

suatu kesalahan calon suksesor diajarkan untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut. 

19. Bagaimana cara direktur mendorong suksesor untuk berpikir kreatif dan 

inovatif? Jelaskan jawaban Anda. 

Cara pemilik mendorong suksesor untuk berpikir kreatif dan inovatif adalah 

dengan cara membuat calon suksesor menghadapi masalah-masalah baru 

restorasi yang ada di Bengkel Audi. Dengan adanya masalah baru dalam hal 

restorasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bengkel Audi. 

20. Jelaskan seperti apa saja bentuk berpikir kreatif dan inovatif 

tersebut?Berikan contohnya 

Ide kreatif dan inovatif biasanya muncul dengan alami, misalnya ketika ada 

keterbatasan sparepart jip yang langka. Misalnya seperti karet angin-angin 

yang sulit didapat, kemudian dari masalah tersebut timbul ide untuk 

membuat karet angina-angin dari karet ban dalam. 

 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

7. Jelaskan arah bisnis Bengkel Audi di masa yang akan datang? 

Bengkel Audi akan tetap pada inti bisnis dasarnya yaitu sebagai bengkel khusus 

restorasi jeep. Hal ini karena bengkel restorasi jeep adalah kekhasan 

Bengkel Audi yang membedakan Bengkel Audi dengan bengkel-bengkel 

pesaingnya. Selain itu dengan berfokus pada satu bidang usaha saja akan 

membuat kompetensi bisnis Bengkel Audi semakin meningkat. 

8. Jelaskan rencana peran suksesor dalam Bengkel Audi di masa yang akan 

datang? 

Calon suksesor direncanakan akan mengambil alih kepemimpinan dalam 10 

tahun ke depan. Alasan 10 tahun ini adalah karena calon suksesor 

diharapkan lebih matang dalam pola pikirnya dan mendapatkan pengalaman 



60 
 

yang cukup banyak sehingga dapat semakin kompeten dalam menjalankan 

bisnis Bengkel Audi ini. 

9. Jelaskan proses pengasuhan terhadap calon suksesor? 

Calon suksesor diperintahkan oleh pemilik untuk mencoba mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan dalam proses restorasi secara terpisah. Misalnya untuk 

pelepasan parts dari jip juga harus ikut melepas parts tersebut, kemudian 

untuk pengamplasan juga harus melakukannya. Jika mulai menguasai per 

bagian proses restorasi jip tersebut, maka calon suksesor akan diberikan 

tanggung jawab mengawasi satu proyek restorasi jip hingga selesai. 

10. Jelaskan apa saja metode pelatihan yang sesuai bagi calon 

suksesor?Berikanlah contohnya 

Metode pelatihan yang sesuai bagi calon suksesor adalah pelatihan sekaligus 

bekerja dalam bengkel. Jadi pelatihan yang diberikan adalah melihat dan 

menjalankan proses secara actual. Dengan melakukan proses secara actual 

ini, walaupun didapatkan kesalahan yang dilakukan oleh calon suksesor. 

11. Menurut Anda kapan waktu yang tepat bagi pimpinan untuk menyerahkan 

jabatan kepada calon suksesor?Jelaskan jawaban Anda dan berikan 

contohnya. 

Waktu yang tepat bagi pimpinan untuk menyerahkan jabatannya kepada calon 

suksesor adalah dalam waktu 10 tahun. Sesuai dengan rencana jangka 

panjang, dalam lima tahun pertama, calon suksesor akan mulai dilepaskan 

untuk mengurus proyek restorasi jipnya sendiri dan mengetahui mengenai 

proses administrasi serta keuangan perusahaan. Kemudian dalam lima tahun 

berikutnya, calon suksesor akan mulai menjalankan seluruh perusahaan 

secara penuh dengan bantuan dari pemilik yang akan mundur dari 

jabatannya dan menjadi penasihat saja, segala keputusan manajerial akan 

dibuat oleh calon suksesor. 

12. Apakah calon suksesor telah siap untuk menerima jabatan 

pimpinan?Jelaskan jawaban Anda. 

Calon suksesor saat ini masih kurang memiliki pengalaman yang matang untuk 

menjadi pemimpin karena calon suksesor baru menguasai per bagian proses 

restorasi jip. Setelah ini proses bagi calon suksesor yang mulai dilakukan 

adalah mengambil tanggung jawab dalam proyek restorasi jip konsumen 

secara mandiri. 
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Daftar Pertanyaan Bagi Calon Suksesor 

Persiapan 

9. Apakah pendidikan formal mempengaruhi kemampuan Anda?Jelaskan dan 

beri contohnya. 

Pendidikan formal berpengaruh dalam hal ilmu pengetahuan mengenai 

mengelola keuangan, kemudian dari cara berbicara dalam menghadapi 

customer, pengembangan bisnis, mengelola sebuah perusahaan yang baik 

dan benar. 

10. Jelaskan kemampuan seperti apa saja yang diharapkan bisa didapatkan oleh 

Anda dari pendidikan formal? 

Tentunya dalam hal perkembangan bisnis restorasi bengkel jip ini. Yaitu dari 

bagaimana cara untuk memperluas pasar industry restorasi jip ini dengan 

memperluas media promosi, selain itu menyederhanakan tahap proses 

pekerjaan agar lebih efektif dan efisien dari segi tenaga dan juga waktu. 

11. Jelaskan kegunaan kemampuan yang didapatkan dari pendidikan formal 

bagi bisnis ini? 

Kegunaan kemampuan tersebut pastinya dalam keyakinan dan kepercayaan diri 

dalam mengelola perusahaan dari produksi, keuangan, operasional, 

memimpin karyawan. Karena Pendidikan formal berguna untuk 

menyiapkan calon suksesor untuk dapat sukses dalam memimpin 

perusahaan. 

12. Sejak kapan Anda dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

Sejak kecil sering diajak ke bengkel untuk mengamati pekerjaan-pekerjaan, 

kemudian juga diajarkan mengenai anatomi jip. Namun untuk ikut aktif 

dalam bengkel sekitar umur 16 tahun, pekerjaan yang awal-awal dikerjakan 

yaitu dalam mengambil sparepart, membantu pemasangan body part, dll. 

13. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada Anda?Jelaskanlah 

jawaban Anda 

Awalnya dikenalkan dengan anatoni jip, jenis-jenis mobil jip, aksesoris body 

part, kemudian umur 16 tahun baru ikut dalam membantu pekerjaan seperti 

mulai membantu pembukuan, mengatur alur pekerjaan, dll. 

14. Apakah direktur memberitahukan perencanaan suksesi kepada 

Anda?Jelaskan 

Direktur memberitahukan perencanaan suksesi kepada calon suksesor sejak 

SMA, dan setelah SMA calon suksesor diharapkan mampu memulai ikut 

berperan dalam Bengkel Audi. 

15. Jelaskan apa yang diungkapkan direktur kepada Anda mengenai 

perencanaan suksesi? 

Pemilik menyatakan bahwa calon suksesor akan diberikan kesempatan 

memimpin perusahaan secara mandiri ketika calon suksesor telah mampu 

menguasai seluruh operasional bengkel. Pemilik mengungkapkan bahwa 

untuk mencapai penguasaan seluruh operasional perusahaan, maka calon 

suksesor dituntut untuk menguasai proses restorasi jip terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan dengan penguasaan terhadap administrasi dan 

pembukuan serta perpajakan Bengkel Audi. 
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16. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan oleh Anda setelah mengetahui adanya 

perencanaan suksesi tersebut? 

Calon suksesor belajar mengenai aktivitas di Bengkel Audi. Calon suksesor 

memulainya dengan cara mengamati seluruh proses restorasi jip yang 

dilakukan oleh karyawan, kemudian calon suksesor memulai untuk ikut 

andil dalam pekerjaan di Bengkel Audi seperti mengambil sparepart, 

membantu pemasangan body part, dll. 

 

Penilaian 

9. Apakah Anda berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi 

ini?Jelaskan seberapa besar komitmen Anda dalam meneruskan bisnis ini. 

Calon suksesor berkomitmen dalam meneruskan bisnis Bengkel Audi. Karena 

merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjadi penerus, dan memiliki 

ketertarikan dengan dunia otomotif terutama jip.  

10. Bagaimana cara Anda menunjukkan komitmennya tersebut? 

Calon suksesor menunjukkan komitmen dengan belajar mengenai operasional 

bisnis Bengkel Audi dengan sebaik mungkin, dan juga ikut turun tangan 

dalam pekerjaan. 

11. Jelaskan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki oleh Anda dalam 

menjalankan Bengkel Audi? 

Kemampuan identifikasi mobil jip yang akan direstorasi agar dapat mengetahui 

tindakan apa saja yang diperlukan, estimasi biaya, lama pekerjaan, dan juga 

mengenai pengetahuan akan mobil jip. 

12. Apakah saat ini Anda telah memiliki kemampuan tersebut?Jelaskan 

jawaban Anda. 

Saat ini calon suksesor sudah mulai menguasai kemampuan tersebut, namun 

masih belum maksimal. 

13. Apakah Anda mampu berpikir secara logis dan cepat?Jelaskan dan 

Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat, tapi masih belum percaya 

diri jadi masih banyak bertanya kepada pemilik. 

14. Apakah Anda dapat memecahkan masalah dengan baik? Jelaskan dan 

Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor dapat memecahkan masalah dengan baik, walaupun masih sering 

meminta pendapat dari pemilik dan karyawan. 

15. Jelaskan bagaimana visi Anda terhadap bisnis Bengkel Audi?Bagaimana 

Anda memandang bisnis Bengkel Audi di masa yang akan datang? 

Visi calon suksesor terhadap bisnis Bengkel Audi adalah menjadikan Bengkel 

Audi sebagai pilihan pertama untuk restorasi mobil jip di Indonesia bahkan 

di Luar Negri. Pandangan bisnis bengkel restorasi jip ini sangat menjanjikan 

karena Bengkel Audi telah memiliki target market yang tepat dan juga dari 

skill dan ketertarikan mengenai dunia jip membuat calon suksesor yakin 

akan bisnis bengkel restorasi ini dapat memiliki eksistensi hingga masa 

yang akan datang. 

16. Jelaskan usaha Anda dalam mewujudkan visinya tersebut? 
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Usaha yang dilakukan yaitu dengan ikut aktif dalam komunitas pecinta mobil 

jip, dan juga membangun komunitas mobil jip terutama yang seumuran agar 

semakin memperluas pasar. Komunitas ini dibangun secara offline dan juga 

online di social media. Dalam social media calon suksesor juga 

mempromosikan Bengkel Audi dan juga mulai menjual sparepart-sparepart 

mobil jip 

 

Pengembangan Tokoh 

11. Apakah Anda mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan pada 

Bengkel Audi? 

Calon suksesor saat ini belum mampu secara mandiri menjalankan 

kepemimpinan pada Bengkel Audi karena masih ada ketergantungan 

kepada orang tua seperti masalah keuangan yang sampai saat ini masih 

dipegang oleh pemilik, pengambilan keputusan dalam perakitan. 

12. Bagaiman tekad Anda dalam menjalankan kepemimpinan pada Bengkel 

Audi? 

Calon suksesor memiliki tekad yang besar untuk mampu menjalankan 

kepemimpinan pada Bengkel Audi ini dengan ikut serta terlibat dalam setiap 

pekerjaan di Bengkel Audi.  

13. Bagaimana Anda mampu menempatkan posisinya dalam suatu masalah? 

Calon suksesor berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah dengan focus ke 

titik permasalahan, dan tidak mau sembarangan dalam mengambil 

keputusan. 

14. Apakah Anda mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel 

Audi?Berikan contohnya 

Calon suksesor berusaha untuk selalu mengerti kebutuhan karyawan dengan 

selalu mendekatkan diri dengan karyawan dan berusaha memenuhi 

kebutuhan baik moril dan materil. 

15. Apakah anggota keluarga (ibu, saudara) mampu memberikan motivasi 

kepada Anda dalam menjalankan Bengkel Audi?Jelaskan contohnya 

Anggota keluarga seperti ibu dan kakak selalu memberikan motivasi kepada 

Anda dalam menjalankan Bengkel Audi. Sebagai contohnya adalah ketika 

saya mengalami kegagalan dalam menjalankan suatu proses restorasi, ibu 

selalu menghibur saya dan mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dan 

merupakan proses pembelajaran. 

16. Bagaimana bentuk pemberian motivasi tersebut?Jelaskan jawaban Anda. 

Bentuk pemberian motivasi tersebut adalah berupa penghiburan dan penguatan 

bagi saya sehingga saya merasa bahwa saya dapat melakukan pekerjaan 

dengan lebih baik di masa yang akan datang. 

17. Bagaimana cara pimpinan melatih Anda untuk mampu menyelesaikan 

masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

Pemimpin melatih calon suksesor untuk mampu menyelesaikan masalah dengan 

cara diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan, agar dapat 

belajar dari berbagai permasalahan dalam pekerjaan. 
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18. Bagaimana cara pimpinan mengajarkan bentuk tanggung jawab dalam 

penyelesaian suatu masalah? Jelaskan jawaban Anda. 

Cara pimpinan mengajarkan tanggung jawab kepada calon suksesor dalam 

penyelesaian suatu masalah adalah dengan menyuruh calon suksesor 

menjalankan proyek dengan mandiri. 

19. Bagaimana cara direktur mendorong Anda untuk berpikir kreatif dan 

inovatif? Jelaskan jawaban Anda. 

Cara direktur mendorong calon suksesor untuk berpikir kreatif dan inovatif 

adalah dengan cara memberikan pekerjaan dan proyek dengan masalah 

berbeda-beda. Adanya permasalahan berbeda yang harus calon suksesor 

pecahkan ini membuat calon suksesor harus menyelesaikan masalah 

restorasi. 

20. Jelaskan seperti apa saja bentuk berpikir kreatif dan inovatif 

tersebut?Berikan contohnya 

Bentuk berpikir kreatif dan inovatif ini biasanya timbul alami jika dalam situasi 

yang mendesak. Sebagai contoh berpikir kreatif dan inovatif adalah ketika 

ada keterbatasan sparepart jip yang langka. Misalnya seperti karet angin-

angin yang sulit didapat, kemudian dari masalah tersebut timbul ide untuk 

membuat karet angina-angin dari karet ban dalam. 

 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

7. Jelaskan arah bisnis Bengkel Audi di masa yang akan datang? 

Arah bisnis Bengkel Audi yang akan datang adalah tetap pada bisnis restorasi 

jeep hardtop tua, namun saya berencana mengembangkan penjualan spare 

parts jeep hardtop secara online, terutama untuk spare parts yang cukup 

langka di Indonesia. 

8. Jelaskan rencana peran Anda dalam Bengkel Audi di masa yang akan 

datang? 

Calon suksesor memiliki rencana menjadi pimpinan di Bengkel Audi di masa 

yang akan datang. Calon suksesor berencana untuk mengendalikan 

keseluruhan operasional perusahaan di masa yang akan datang. 

9. Jelaskan proses pengasuhan terhadap Anda? 

Pemilik memberikan proyek dan kemudian memberikan arahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan tersebut, jadi diberikan arahan kemudian langsung 

dipraktekkan. 

10. Jelaskan apa saja metode pelatihan yang sesuai bagi Anda?Berikanlah 

contohnya 

Metode on the job training. Dengan metode ini, calon suksesor dapat belajar 

sekaligus mencari pengalaman dan bekerja bersama orang-orang yang telah 

berpengalaman. Metode ini juga tidak membuang waktu terlalu banyak. 

11. Menurut Anda kapan waktu yang tepat bagi pimpinan untuk menyerahkan 

jabatan kepada Anda?Jelaskan jawaban Anda dan berikan contohnya. 

Berdasarkan hasil diskusi saya dengan pimpinan, kami merasa bahwa maksimal 

dalam waktu 10 tahun, saya harus dapat mengambil alih jabatan pimpinan 

dari ayah. Saya merasa dalam waktu 10 tahun tersebut, saya sudah memiliki 
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cukup pengalaman dalam melakukan restorasi jeep hardtop secara mandiri 

dan mampu mengatur operasional bengkel Audi ini dengan baik termasuk 

dalam hal administrasi dan keuangan. 

12. Apakah Anda telah siap untuk menerima jabatan pimpinan?Jelaskan 

jawaban Anda. 

Saat ini calon suksesor merasa belum siap untuk menerima jabatan sebagai 

pimpinan karena calon suksesor masih belum cukup berpengalaman dan 

masih belum dapat secara mandiri mengatur keseluruhan bengkel Audi ini 

secara sendirian. 
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Daftar Pertanyaan Bagi Karyawan Kepala Bagian Perakitan 

Persiapan 

3. Sejak kapan suksesor dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

Sejak kecil sering diajak ke begkel namun hanya untuk bermain, kalau untuk 

ikut berperan dalam bengkel baru SMA. 

4. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada suksesor? 

Awalnya diajak ke bengkel untuk bermain dan lihat pekerjaan. Kemudian 

setelah SMA baru ikut bentu pekerjaan. 

 

Penilaian 

8. Apakah calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel 

Audi ini? Jelaskan seberapa besar komitmen calon suksesor dalam 

meneruskan bisnis ini. 

Calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi ditunjukan 

dengan semangatnya dalam pekerjaan. 

9. Bagaimana cara calon suksesor menunjukkan komitmennya tersebut? 

Calon suksesor dengan cara membantu di Bengkel Audi setiap hari.  misalnya 

ada masalah kesulitan perakitan jip hardtop mau ikut membantu. 

10. Apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh calon suksesor dalam 

menjalankan Bengkel Audi? 

Keterampilan dalam perakitan mobil jip, pemasangan mesin-mesin mobil jip. 

11. Apakah saat ini calon suksesor telah memiliki kemampuan tersebut? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor sudah memiliki keterampilan tersebut, namun perlu lebih teliti 

dalam perakitan. 

12. Apakah calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat?Sebutkan 

contohnya. 

Calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat. 

13. Apakah calon suksesor dapat memecahkan masalah dengan baik?Sebutkan 

contohnya. 

Calon suksesor mampu memecahkan masalah dengan baik. 

 

Pengembangan Tokoh 

5. Apakah calon suksesor mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan 

pada Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor saat ini belum mampu secara mandiri menjalankan 

kepemimpinan pada Bengkel Audi karena calon suksesor masih ada 

beberapa hal yang belum dikuasai seperti pengambilan keputusan dalam 

perakitan yang bersifat custom. 

6. Bagaiman tekad calon suksesor dalam menjalankan kepemimpinan pada 

Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor memiliki tekad yang besar untuk mampu menjalankan 

kepemimpinan pada Bengkel Audi dengan selalu datang ke Bengkel Audi 

untuk ikut bekerja. 



67 
 

7. Bagaimana calon suksesor mampu menempatkan posisinya dalam suatu 

masalah? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan bijaksana. 

8. Apakah calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel 

Audi?Berikan contohnya 

Calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan, tidak hanya dari gaji saja, 

tapi juga dari hubungan baik antara karyawan dan calon suksesor. 

 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

2. Apakah calon suksesor telah siap untuk menerima jabatan pimpinan? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Saat ini calon suksesor merasa belum siap untuk menerima jabatan sebagai 

pimpinan karena calon suksesor masih belum cukup berpengalaman. 

 

 



68 
 

Daftar Pertanyaan Bagi Karyawan Kepala Bagian Mesin 

Persiapan 

1. Sejak kapan suksesor dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

Sejak kecil sering diajak ke begkel namun hanya untuk bermain, kalau untuk 

ikut berperan dalam bengkel baru SMA. 

2. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada suksesor? 

Dahulu hanya bantu untuk ambil sparepart, bentu pasang body part, kemudian 

sering ikut dalam pekerjaan sejak SMA. 

 

Penilaian 

1. Apakah calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel 

Audi ini? Jelaskan seberapa besar komitmen calon suksesor dalam 

meneruskan bisnis ini. 

Calon suksesor mempunyai komitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi 

karena calon suksesor aktif dalam Bengkel Audi. 

2. Bagaimana cara calon suksesor menunjukkan komitmennya tersebut? 

Komitmen calon suksesor ditunjukkan oleh calon suksesor dengan cara 

mengamati pekerjaan di Bengkel Audi setiap hari, dan juga ikut andil dalam 

pekerjaan di Bengkel Audi. 

3. Apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh calon suksesor dalam 

menjalankan Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Keterampilan dalam struktur mobil, mesin, dan merakit mobil. 

4. Apakah saat ini calon suksesor telah memiliki kemampuan tersebut? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Sudah memiliki, namun masih perlu belajar. 

5. Apakah calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat?Sebutkan 

contohnya. 

Calon suksesor mampu berpikir secar logis dan cepat. 

6. Apakah calon suksesor dapat memecahkan masalah dengan baik?Sebutkan 

contohnya. 

Calon suksesor mampu memecahkan masalah dengan baik. 

 

Pengembangan Tokoh 

1. Apakah calon suksesor mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan 

pada Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor saat ini masih belum dapat secara mandiri menjalankan 

kepemimpinan di Bengkel Audi, karena saat ini calon suksesor masih perlu 

bantuan dari pemilik untuk mengambil keputusan dalam penentuan 

perakitan mobil jip. 

2. Bagaiman tekad calon suksesor dalam menjalankan kepemimpinan pada 

Bengkel Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor bertekad untuk menjalankan kepemimpinan di Bengkel Audi 

dengan cara memperhatikan karyawan dan mau menerima pendapat dari 

karyawan dan ikut bekerja. 
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3. Bagaimana calon suksesor mampu menempatkan posisinya dalam suatu 

masalah? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor cukup bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

4. Apakah calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel 

Audi?Berikan contohnya 

Calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan dengan memberikan gaji 

yang cukup dan perhatiannya dengan karyawan. 

 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

1. Apakah calon suksesor telah siap untuk menerima jabatan pimpinan? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Saat ini masih. Belum siap, calon suksesor perlu memiliki pengalaman lebih 

banyak terutama dalam hal pengambilan keputusan calon suksesor sering 

terburu-buru membuat keputusan yang berakibat bekerja dua kali. 
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Daftar Pertanyaan Bagi Karyawan Kepala Bagian Finishing 

Persiapan 

1. Sejak kapan suksesor dikenalkan pada bisnis keluarga ini? 

Sejak kecil sering diajak ke begkel namun hanya untuk bermain, kalau untuk ikut berperan 

dalam bengkel baru SMA. 

2. Bagaimana cara direktur mengenalkan bisnis ini kepada suksesor? 

Pada awalnya calon suksesor hanya ikut membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang mudah 

seperti membantu mengambilkan kebutuhan sparepart, memasang body mobil, setelah 

SMA baru sering di bengkel. 

 

Penilaian 

1. Apakah calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi ini? Jelaskan 

seberapa besar komitmen calon suksesor dalam meneruskan bisnis ini. 

Calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi dengan mau belajar dan 

juga mau berperan di Bengkel Audi. 

2. Bagaimana cara calon suksesor menunjukkan komitmennya tersebut?  

Cara calon suksesor menunjukkan komitmennya tersebut dengan cara ikut membantu dalam 

pekerjaan di Bengkel Audi. 

3. Apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh calon suksesor dalam menjalankan Bengkel 

Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Keterampilan untuk mengestimasi banyaknya bahan baku yang digunakan, dan cara dalam 

merakit mobil. 

4. Apakah saat ini calon suksesor telah memiliki kemampuan tersebut? Jelaskan dan Sebutkan 

contohnya. 

Sudah memiliki, namun masih perlu banyak belajar. 

5. Apakah calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat?Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor mampu untuk berpikir secara logis. 

6. Apakah calon suksesor dapat memecahkan masalah dengan baik?Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor mampu memecahkan masalah dengan baik. 

 

Pengembangan Tokoh 

1. Apakah calon suksesor mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan pada Bengkel 

Audi? Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor saat ini masih belum mampu menjalankan kepemimpinan secara mandiri karena 

masih perlu bantuan untuk menentukan perakitan mobil jip. 

2. Bagaiman tekad calon suksesor dalam menjalankan kepemimpinan pada Bengkel Audi? 

Jelaskan dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor bertekad menjalankan kepemimpinannya secara mandiri di Bengkel Audi, 

sehingga berusaha untuk menambah pengetahuan di segala bidang pekerjaan di Bengkel 

Audi. 

3. Bagaimana calon suksesor mampu menempatkan posisinya dalam suatu masalah? Jelaskan 

dan Sebutkan contohnya. 

Calon suksesor tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 
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4. Apakah calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel Audi?Berikan 

contohnya 

Calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan dengan tidak membeda-bedakan antar 

karyawan. 

 

Pembuatan Perencanaan Proses Suksesi 

1. Apakah calon suksesor telah siap untuk menerima jabatan pimpinan? Jelaskan dan 

Sebutkan contohnya. 

Saat ini calon suksesor masih belum siap untuk menerima jabatan pimpinan di Bengkel Audi 

karena calon suksesor masih terlalu muda, sehingga terkadang masih belum pintar dalam 

megontrol emosi. 
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Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Persiapan 

Item Pemilik Calon Suksesor Kesimpulan 

1 Apakah pendidikan 

formal 

mempengaruhi 

kemampuan dari 

suksesor? Jelaskan 

dan beri contohnya. 

Sangat berpengaruh, terutama 

dalam kemampuan pola 

berpikir, pengendalian 

emosional, pengembangan 

wawasan calon suksesor, 

melatih tanggung jawab dan 

juga kreatifitas untuk 

mengembangkan usaha ini. 

Pendidikan formal berpengaruh 

dalam hal ilmu pengetahuan 

mengenai mengelola keuangan, 

kemudian dari cara berbicara dalam 

menghadapi customer, 

pengembangan bisnis, mengelola 

sebuah perusahaan yang baik dan 

benar. 

Pendidikan formal mempengaruhi 

kemampuan suksesor. Pendidikan formal 

dapat melatih calon suksesor untuk dapat 

mengelola, mengembangkan perusahaan 

dengan baik dan benar. 

2 Jelaskan kemampuan 

seperti apa saja yang 

diharapkan bisa 

didapatkan oleh calon 

suksesor dari 

pendidikan formal? 

Kemampuan yang diharapkan 

yaitu kreatifitasnya dalam 

pengembangan bisnis ini, mulai 

dari segi promosi, dari segi 

operasional pekerjaan dan juga 

dalam menghadapi karyawan 

maupun customer dengan baik. 

Tentunya dalam hal perkembangan 

bisnis restorasi bengkel jip ini. Yaitu 

dari bagaimana cara untuk 

memperluas pasar industry restorasi 

jip ini dengan memperluas media 

promosi, selain itu menyederhanakan 

tahap proses pekerjaan agar lebih 

efektif dan efisien dari segi tenaga 

dan juga waktu. 

Kemampuan yang diharapkan didapatkan 

oleh calon suksesor dari pendidikan formal 

yaitu pengembangan kreatifitas. Contohnya 

penggunaan social media dalam promosi, 

pemecahan lokasi produksi kenteng; mesin; 

dan perakitan.  

3 Jelaskan kegunaan 

kemampuan yang 

didapatkan dari 

pendidikan formal 

bagi bisnis ini? 

Kemampuan yang didapat 

berguna dalam hal membangun 

kepercayaan diri untuk 

memimpin perusahaan dengan 

baik sebagai calon suksesor, 

selain itu juga dapat memajukan 

dan mengembangkan 

perusahaan. 

 

Kegunaan kemampuan tersebut 

pastinya dalam keyakinan dan 

kepercayaan diri dalam mengelola 

perusahaan dari segala aspek 

manajemen perusahaan. Karena 

Pendidikan formal berguna untuk 

menyiapkan calon suksesor untuk 

dapat sukses dalam memimpin 

perusahaan. 

Kegunaan kemampuan yang didapatkan dari 

pendidikan formal bagi bisnis bengkel Audi  

adalah dalam mempersiapkan calon suksesor 

untuk dapat siap menjadi suksesor sehingga 

dapat menjadi pemimpin yang baik. 
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Item Pemilik Calon Suksesor Kesimpulan 

 
 

Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

4 Sejak kapan 

calon suksesor 

dikenalkan pada 

bisnis keluarga 

ini? 

Calon suksesor sudah 

diperkenalkan pada 

bisnis keluarga ini sejak 

kecil, kemudian mulai 

ikut aktif dalam 

pekerjaan yaitu sejak 

umur 16 tahun. 

Sejak kecil sering diajak 

ke bengkel untuk 

mengamati pekerjaan-

pekerjaan, kemudian juga 

diajarkan mengenai 

anatomi jip. Namun untuk 

ikut aktif dalam bengkel 

sekitar umur 16 tahun, 

pekerjaan yang awal-awal 

dikerjakan yaitu dalam 

mengambil sparepart, 

membantu pemasangan 

body part, dll 

Sejak kecil 

sering diajak 

ke begkel 

namun hanya 

untuk bermain, 

kalau untuk 

ikut berperan 

dalam bengkel 

baru SMA. 

Sejak kecil 

sering diajak 

ke begkel 

namun hanya 

untuk bermain, 

kalau untuk 

ikut berperan 

dalam bengkel 

baru SMA. 

 

Sejak kecil 

sering diajak 

ke begkel 

namun hanya 

untuk bermain, 

kalau untuk 

ikut berperan 

dalam bengkel 

baru SMA. 

Calon suksesor 

sudah diperkenalkan 

pada Bengkel Audi 

sejak kecil waktu 

masih umur 10 

tahun, namun baru 

ikut aktif dalam 

pekerjaan sejak usia 

16 tahun. 
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Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

5 Bagaimana cara 

direktur 

mengenalkan 

bisnis ini kepada 

calon suksesor? 

Jelaskanlah 

jawaban Anda 

Pertama dengan cara 

melatih calon suksesor 

untuk terbiasa dengan 

lingkungan pekerjaan, 

kemudian memberitahu 

mengenai jenis-jenis 

jip, anatoni, sparepart, 

dan body part. 

Kemudian baru setelah 

mulai memahami 

mengenai jip, calon 

suksesor dilibatkan 

dalam proses pekerjaan, 

seperti membantu 

memasang body part, 

mengambil sparepart. 

Awalnya dikenalkan 

dengan anatoni jip, jenis-

jenis mobil jip, aksesoris 

body part, kemudian umur 

16 tahun baru ikut dalam 

membantu pekerjaan 

seperti mulai membantu 

pembukuan, mengatur 

alur pekerjaan, dll. 

Awalnya 

diajak ke 

bengkel untuk 

bermain dan 

lihat 

pekerjaan. 

Kemudian 

setelah SMA 

baru ikut bentu 

pekerjaan. 

Dahulu hanya 

bantu untuk 

ambil 

sparepart, 

bentu pasang 

body part, 

kemudian 

sering ikut 

dalam 

pekerjaan sejak 

SMA. 

Pada awalnya 

calon suksesor 

hanya ikut 

membantu 

dalam 

pekerjaan-

pekerjaan yang 

mudah seperti 

membantu 

mengambilkan 

kebutuhan 

sparepart, 

memasang 

body mobil, 

setelah SMA 

baru sering di 

bengkel. 

Pemilik 

mengenalkan 

Bengkel Audi 

awalnya dengan 

mengajak calon 

suksesor untuk 

bermain ke bengkel 

agar terbiasa dengan 

lingkungan 

pekerjaan, kemudian 

mulai mengenalkan 

mengenai jenis-jenis 

jip, anatoni jip, 

bagian-bagian dari 

sparepart. kemudian 

mulai aktif terjun 

pada umur 16 tahun. 

 

Item Pemilik Calon Suksesor Kesimpulan 

6 Apakah direktur 

memberitahukan 

perencanaan suksesi 

kepada calon 

suksesor?Jelaskan 

Pemilik memberitahukan 

perencanaan suksesi 

kepada calon suksesor 

sejak suksesor berusia 16 

tahun agar calon suksesor 

semakin memiliki beban 

tanggung jawab dalam 

melakukan pekerjaan di 

bengkel karena di masa 

depan semua nasib bengkel 

ada di pundaknya. 

Direktur memberitahukan perencanaan 

suksesi kepada calon suksesor sejak 

SMA, dan setelah SMA calon suksesor 

diharapkan mampu memulai ikut 

berperan dalam Bengkel Audi. 

Pemilik memberitahukan perencanaan suksesi 

kepada calon suksesor sejak calon suksesor 

berumur 16 tahun, hal ini diberitahukan agar 

calon suksesor lebih memiliki tanggung jawab 

untuk mempersiapkan dan juga berlatih untuk 

mulai ikut berperan dalam Bengkel Audi   
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Item Pemilik Calon Suksesor Kesimpulan 

7 Jelaskan apa yang 

diungkapkan direktur 

kepada calon suksesor 

mengenai perencanaan 

suksesi? 

Rencanaan yang akan 

dilakukan dalam 

menyerahkan 

kepemimpinan bengkel  

sekitar 10-15 tahun. 

Pemilik merasa dalam 

waktu 5 tahun  pada usia 21 

tahun, sudah menguasai 

seluruh operasional 

bengkel, kemudian 5 tahun 

ke depan perlu belajar 

mengenai cara memantain 

pelanggan dan 

administrasi usaha karena 

saat ini keuangan dan 

pelayanan konsumen 

masih ditangani oleh 

pemilik. 

Pemilik menyatakan bahwa calon 

suksesor akan diberikan kesempatan 

memimpin perusahaan secara mandiri 

ketika calon suksesor telah mampu 

menguasai seluruh operasional 

bengkel. Pemilik mengungkapkan 

bahwa untuk mencapai penguasaan 

seluruh operasional perusahaan, maka 

calon suksesor dituntut untuk 

menguasai proses restorasi jip terlebih 

dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 

penguasaan terhadap administrasi dan 

pembukuan serta perpajakan Bengkel 

Audi. 

Pemilik menyatakan bahwa calon suksesor akan 

diberikan kesempatan memimpin perusahaan 

secara mandiri ketika calon suksesor telah 

mampu menguasai seluruh operasional bengkel. 

Pemilik mengungkapkan perencanaan yang 

akan dilakukan dalam menyerahkan 

kepemimpinan bengkel kepada calon suksesor 

dalam rencana 10-15 tahunan. Pemilik merasa 

dalam waktu 5 tahun yaitu pada usia 21 tahun, 

calon suksesor sudah menguasai seluruh 

operasional bengkel, kemudian 5 tahun ke 

depan, calon suksesor perlu belajar mengenai 

cara memantain pelanggan dan administrasi 

usaha karena saat ini keuangan dan pelayanan 

konsumen masih ditangani oleh pemilik. 

Pemilik merasa dalam 5 tahun ke depannya, 

pemilik akan meninggalkan bengkel dan hanya 

berperan sebagai penasihat saja. 

8 Jelaskan tindakan apa 

yang dilakukan oleh 

calon suksesor setelah 

mengetahui adanya 

perencanaan suksesi 

tersebut? 

Setelah calon mengetahui 

adanya perencanaan 

suksesi tersebut, calon 

suksesor merasa 

bersemangat dan berusaha 

belajar sebanyak mungkin 

mengenai jip seperti 

anatomi, sparepart, dll dan 

juga pekerjaan di Bengkel 

Audi. Calon suksesor juga 

mulai ikut berperan dalam 

proses pekerjaan. 

Calon suksesor belajar mengenai 

aktivitas di Bengkel Audi. Calon 

suksesor memulainya dengan cara 

mengamati seluruh proses restorasi jip 

yang dilakukan oleh karyawan, 

kemudian calon suksesor memulai 

untuk ikut andil dalam pekerjaan di 

Bengkel Audi seperti mengambil 

sparepart, membantu pemasangan 

body part, dll 

Calon suksesor mulai belajar mengenai anatomi 

jip, sparepart, body part, proses pekerjaan 

produksi restorasi jip. Dan saat ini calon 

suksesor sudah mulai ikut berperan dalam 

pekerjaan di Bengkel Audi. Seperti mulai dari 

membagi job desk karyawan, melayani 

konsumen, membantu proses perakitan jip.  
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Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Penilaian 

Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

1 Apakah calon 

suksesor 

berkomitmen 

untuk 

meneruskan 

bisnis Bengkel 

Audi 

ini?Jelaskan 

seberapa besar 

komitmen calon 

suksesor dalam 

meneruskan 

bisnis ini. 

Calon suksesor 

berkomitmen 

untuk 

meneruskan 

bisnis Bengkel 

Audi. Komitmen 

ini ditunjukkan 

dengan rajinnya 

calon suksesor 

datang dan 

keikutsertaannya 

dalam Bengkel 

Audi walaupun 

calon suksesor 

masih 

bersekolah dan 

kuliah. 

Calon suksesor 

berkomitmen 

dalam 

meneruskan 

bisnis Bengkel 

Audi. Karena 

merasa 

mempunyai 

tanggung jawab 

untuk menjadi 

penerus, dan 

memiliki 

ketertarikan 

dengan dunia 

otomotif 

terutama jip.  

Calon 

suksesor 

berkomitmen 

untuk 

meneruskan 

bisnis 

Bengkel Audi 

ditunjukan 

dengan 

semangatnya 

dalam 

pekerjaan. 

Calon suksesor 

mempunyai 

komitmen untuk 

meneruskan 

bisnis Bengkel 

Audi karena 

calon suksesor 

aktif dalam 

Bengkel Audi. 

Calon 

suksesor 

berkomitmen 

untuk 

meneruskan 

bisnis Bengkel 

Audi dengan 

mau belajar 

dan juga mau 

berperan di 

Bengkel Audi. 

Calon suksesor berkomitmen 

untuk meneruskan bisnis 

Bengkel Audi, hal ini 

dikarenakan calon suksesor 

merupakan anak laki satu-

satunya sehingga merasa 

mempunyai tanggung jawab 

untuk menjadi penerus, selain 

itu dikarenakan calon suksesor 

memiliki ketertarikan dengan 

dunia otomotif terutama dunia 

jip. Komitmen ini juga 

ditunjukan dengan aktifnya 

calon suksesor ikut serta 

dalam pekerjaan di Bengkel 

Audi. 

2 Bagaimana cara 

calon suksesor 

menunjukkan 

komitmennya 

tersebut? 

Dengan 

menyempatkan 

diri datang ke 

Bengkel Audi 

untuk belajar 

dan mengamati 

proses produksi 

dan juga setiap 

datang ke 

Bengkel Audi 

selalu ikut 

terlibat dalam 

pekerjaan. 

Calon suksesor 

menunjukkan 

komitmen 

dengan belajar 

mengenai 

operasional 

bisnis Bengkel 

Audi dengan 

sebaik mungkin, 

dan juga ikut 

turun tangan 

dalam pekerjaan. 

Calon 

suksesor 

dengan cara 

membantu di 

Bengkel Audi 

setiap hari.  

misalnya ada 

masalah 

kesulitan 

perakitan jip 

hardtop mau 

ikut 

membantu. 

Komitmen calon 

suksesor 

ditunjukkan oleh 

calon suksesor 

dengan cara 

mengamati 

pekerjaan di 

Bengkel Audi 

setiap hari, dan 

juga ikut andil 

dalam pekerjaan 

di Bengkel 

Audi. 

Cara calon 

suksesor 

menunjukkan 

komitmennya 

tersebut 

dengan cara 

ikut 

membantu 

dalam 

pekerjaan di 

Bengkel Audi. 

Cara calon suksesor 

menunjukkan komitmennya 

tersebut dengan mengamati 

dan ikut turun tangan dalam 

pekerjaan di Bengkel Audi, 

misalnya pada proses 

perakitan jip mulai dari 

perakitan chassis, body, , 

mesin, dan sparepart. 

Kemudian calon suksesor saat 

ini juga dilatih untuk meng-

handle beberapa customer 

sendiri.  
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Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

Sehingga calon suksesor 

dalam semakin matang dalam 

persiapan suksesi ini. 

3 Jelaskan 

keterampilan apa 

saja yang perlu 

dimiliki oleh 

calon suksesor 

dalam 

menjalankan 

Bengkel Audi? 

Kemampuan 

mengidentifikasi 

kondisi jip 

kemampuan, 

kemampuan 

mengestimasi 

biaya, 

mengestimasi 

banyaknya 

bahan baku, 

mengestimasi  

lama pengerjaan, 

kemampuan 

menarik 

konsumen. 

Kemampuan 

identifikasi 

mobil jip yang 

akan direstorasi 

agar dapat 

mengetahui 

tindakan apa saja 

yang diperlukan, 

estimasi biaya, 

lama pekerjaan, 

dan juga 

mengenai 

pengetahuan 

akan mobil jip.  

Keterampilan 

dalam 

perakitan 

mobil jip, 

pemasangan 

mesin-mesin 

mobil jip. 

Keterampilan 

dalam struktur 

mobil, mesin, 

dan merakit 

mobil. 

Keterampilan 

untuk 

mengestimasi 

banyaknya 

bahan baku 

yang 

digunakan, 

dan cara dalam 

merakit mobil. 

Kemampuan yang perlu 

dimiliki calon suksesor yaitu 

dalam mengidentifikasi 

kondisi jip, mengestimasi 

biaya dan lama pengerjaan, 

mengestimasi banyaknya 

bahan baku, kemampuan 

dalam menarik konsumen. 

4 Apakah saat ini 

calon suksesor 

telah memiliki 

kemampuan 

tersebut?Jelaskan 

jawaban Anda. 

Calon suksesor 

sudah memiliki 

kemampuan 

tersebut, namun 

masih perlu 

belajar. 

Terutama dalam 

hal menarik 

konsumen dan  

mengestimasi 

biaya. 

Saat ini calon 

suksesor sudah 

mulai menguasai 

kemampuan 

tersebut, namun 

masih belum 

maksimal. 

Calon 

suksesor 

sudah 

memiliki 

keterampilan 

tersebut, 

namun perlu 

lebih teliti 

dalam 

perakitan. 

Sudah memiliki, 

namun masih 

perlu belajar. 

Sudah 

memiliki, 

namun masih 

perlu banyak 

belajar. 

Saat ini calon suksesor sudah 

memiliki kemampuan tersebut 

dalam mengidentifikasi 

kondisi jip, mengestimasi 

biaya dan lama pengerjaan, 

mengestimasi banyaknya 

bahan baku, kemampuan 

dalam menarik konsumen, 

namun masih perlu banyak 

belajar. 

 

 

5 Apakah calon 

suksesor mampu 

Calon suksesor 

mampu berpikir 

Calon suksesor 

mampu berpikir 

Calon 

suksesor 

Calon suksesor 

mampu berpikir 

Calon 

suksesor 

Calon suksesor mampu 

berpikir secara logis dan cepat, 
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Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

berpikir secara 

logis dan cepat? 

secara logis dan 

cepat tapi masih 

perlu banyak 

belajar. 

secara logis dan 

cepat, tapi masih 

belum percaya 

diri jadi masih 

banyak bertanya 

kepada pemilik.  

mampu 

berpikir 

secara logis 

dan cepat. 

secar logis dan 

cepat. 

mampu untuk 

berpikir secara 

logis. 

namun masih perlu banyak 

belajar dan lebih percaya diri. 

6 Apakah calon 

suksesor dapat 

memecahkan 

masalah dengan 

baik? 

Calon suksesor 

mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

baik, hal ini 

dibuktikan 

dengan 

keberhasilannya 

dalam beberapa 

project yang 

dijalankan, 

namun masih 

perlu banyak 

belajar agar 

semakin matang. 

Calon suksesor 

dapat 

memecahkan 

masalah dengan 

baik, walaupun 

masih sering 

meminta 

pendapat dari 

pemilik dan 

karyawan. 

Calon 

suksesor 

mampu 

memecahkan 

masalah 

dengan baik. 

Calon suksesor 

mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

baik. 

Calon 

suksesor 

mampu 

memecahkan 

masalah 

dengan baik. 

Calon suksesor mampu 

memecahkan masalah dengan 

baik, namun masih perlu 

banyak belajar dan menambah 

pengetahuan. 
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Item Pemilik Calon Suksesor Kesimpulan 

7 Jelaskan bagaimana 

visi calon suksesor 

terhadap bisnis 

Bengkel 

Audi?Bagaimana 

calon suksesor 

memandang bisnis 

Bengkel Audi di 

masa yang akan 

datang? 

Visi calon suksesor terhadap bisnis 

Bengkel Audi adalah calon suksesor 

ingin membuat Bengkel Audi 

menjadi pilihan pertama untuk 

restorasi mobil jip di Indonesia 

bahkan di Luar Negri. 

Calon suksesor memandang bahwa 

dari skill dan interesting yang 

dimiliki dalam dunia jip bisnis 

restorasi jip ini menjanjikan di masa 

yang akan datang karena tingginya 

animo pecinta jip yang saat ini 

menginginkan nostalgia 

menggunakan jip dan juga bagi 

pecinta jip yang di masa lalu tidak 

memiliki kesempatan menggunakan 

jip dan saat ini memiliki 

kemampuan untuk membeli dan 

merestorasi jip lama. 

Visi calon suksesor terhadap bisnis 

Bengkel Audi adalah menjadikan 

Bengkel Audi sebagai pilihan 

pertama untuk restorasi mobil jip 

di Indonesia bahkan di Luar Negri. 

Pandangan bisnis bengkel restorasi 

jip ini sangat menjanjikan karena 

Bengkel Audi telah memiliki 

target market yang tepat dan juga 

dari skill dan ketertarikan 

mengenai dunia jip membuat calon 

suksesor yakin akan bisnis bengkel 

restorasi ini dapat memiliki 

eksistensi hingga masa yang akan 

datang. 

 

Visi calon suksesor terhadap bisnis Bengkel 

Audi adalah menjadikan Bengkel Audi 

sebagai pilihan pertama untuk restorasi 

mobil jip di Indonesia bahkan di Luar 

Negri. 

Calon suksesor memandang bisnis Bengkel 

Audi sebagai bisnis yang menjanjikan di 

masa yang akan datang karena dalam 

restorasi jip ini tidak bisa sembarang orang 

dapat melakukan restorasi, harus 

mempunyai skill dan juga interesting yang 

tinggi dalam memahami anatoni jip, 

memiliki target market yang tepat. 

8 Jelaskan usaha calon 

suksesor dalam 

mewujudkan visinya 

tersebut? 

Usaha calon suksesor dalam 

mewujudkan visinya tersebut adalah 

dengan membuat komunitas pecinta 

jip baik secara offline maupun 

secara online di social media.  

Untuk offline event, pemilik 

menangani sebagian event itu 

karena sebagian besar konsumen 

merupakan konsumen dengan usia 

yang hampir sama dengan pemilik.  

Sedangkan untuk komunitas online, 

calon suksesor yang lebih 

Usaha yang dilakukan yaitu 

dengan ikut aktif dalam komunitas 

pecinta mobil jip, dan juga 

membangun komunitas mobil jip 

terutama yang seumuran agar 

semakin memperluas pasar.  

Komunitas ini dibangun secara 

offline dan juga online di social 

media. Dalam social media calon 

suksesor juga mempromosikan 

Bengkel Audi dan juga mulai 

Usaha calon suksesor dalam mewujudkan 

visinya tersebut dengan membuat 

komunitas pecinta jip Toyota Land Cruiser 

Semarang baik secara offline maupun 

secara online di social media. Untuk offline 

event, pemilik menangani sebagian event 

seperti kontes untuk jip, acara ulang tahun 

komunitas jip Toyota Land Cruiser 

Semarang dan juga Pusat itu karena 

sebagian besar konsumen merupakan 

konsumen dengan usia yang hampir sama 

dengan pemilik.  
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menguasainya karena lewat internet 

dan social media. 

menjual sparepart-sparepart mobil 

jip. 

Sedangkan untuk calom suksesor mengurus 

komunitas online di social media seperti 

facebook. Di facebook tersebut, calon 

suksesor meng-upload pengetahuan Toyota 

Land Cruiser, kegiatan event Toyota Land 

Cruiser,  sekaligus memasarkan spare parts 

mobil jip dan juga mempromosikan 

Bengkel Audi. 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Pengembangan Tokoh 

Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

1 Apakah calon 

suksesor 

mampu secara 

mandiri 

menjalankan 

kepemimpinan 

pada Bengkel 

Audi? 

Calon suksesor 

masih belum 

mampu secara 

mandiri 

menjalankan 

kepemimpinan 

pada Bengkel 

Audi, sehingga 

untuk saat ini 

pemilik masih 

melakukan 

pendampingan 

kepada calon 

suksesor dalam 

hal yang 

berhubungan 

dengan 

keuangan, 

kemudian dalam 

hal pengambilan 

keputusan dalam 

perakitan. 

Calon suksesor 

saat ini belum 

mampu secara 

mandiri 

menjalankan 

kepemimpinan 

pada Bengkel 

Audi karena 

masih ada 

ketergantungan 

kepada orang tua 

seperti masalah 

keuangan yang 

sampai saat ini 

masih dipegang 

oleh pemilik, 

pengambilan 

keputusan dalam 

perakitan.. 

Calon suksesor 

saat ini belum 

mampu secara 

mandiri 

menjalankan 

kepemimpinan 

pada Bengkel 

Audi karena 

calon suksesor 

masih ada 

beberapa hal 

yang belum 

dikuasai seperti 

pengambilan 

keputusan dalam 

perakitan yang 

bersifat custom. 

Calon suksesor 

saat ini masih 

belum dapat 

secara mandiri 

menjalankan 

kepemimpinan 

di Bengkel 

Audi, karena 

saat ini calon 

suksesor masih 

perlu bantuan 

dari pemilik 

untuk 

mengambil 

keputusan 

dalam 

penentuan 

perakitan 

mobil jip. 

Calon suksesor 

saat ini masih 

belum mampu 

menjalankan 

kepemimpinan 

secara mandiri 

karena masih 

perlu bantuan 

untuk menentukan 

perakitan mobil 

jip. 

Calon suksesor saat ini 

belum mampu secara 

mandiri menjalankan 

kepemimpinan pada 

Bengkel Audi karena 

masih ada ketergantungan 

kepada pemilik dalam 

bagian administrasi 

keuangan, kemudian 

pengambilan keputusan 

dalam penerimaan order, 

dan juga pengambilan 

keputusan dalam 

perakitan yang bersifat 

customize. Misalnya 

seperti  pada perakitan 

bagian yang sudah tidak 

orisinil harus dicustom 

dengan cara dibuatkan 

sesuai aslinya. 

 

2 Bagaiman 

tekad calon 

suksesor 

dalam 

menjalankan 

kepemimpinan 

pada Bengkel 

Audi? 

Calon suksesor 

memiliki tekad 

yang besar 

dalam 

menjalankan 

kepemimpinan. 

Tekad ini 

diwujudkan 

dengan 

Calon suksesor 

memiliki tekad 

yang besar untuk 

mampu 

menjalankan 

kepemimpinan 

pada Bengkel 

Audi ini dengan 

ikut serta terlibat 

Calon suksesor 

memiliki tekad 

yang besar untuk 

mampu 

menjalankan 

kepemimpinan 

pada Bengkel 

Audi dengan 

selalu datang ke 

Calon suksesor 

bertekad untuk 

menjalankan 

kepemimpinan 

di Bengkel 

Audi dengan 

cara 

memperhatikan 

karyawan dan 

Calon suksesor 

bertekad 

menjalankan 

kepemimpinannya 

secara mandiri di 

Bengkel Audi, 

sehingga berusaha 

untuk menambah 

pengetahuan di 

Calon suksesor memiliki 

tekad yang besar untuk 

mampu menjalankan 

kepemimpinan pada 

Bengkel Audi ini dengan 

kedisiplinannya dalam 

kehadirannya untuk ikut 

andil dalam pekerjaan di 

Bengkel Audi, sehingga 
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Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

ketekunannya 

ikut andil dalam 

setiap pekerjaan 

di Bengkel Audi.  

dalam setiap 

pekerjaan di 

Bengkel Audi.  

Bengkel Audi 

untuk ikut 

bekerja. 

mau menerima 

pendapat dari 

karyawan dan 

ikut bekerja. 

segala bidang 

pekerjaan di 

Bengkel Audi. 

calon suksesor dapat 

semakin matang untuk 

persiapan suksesi 

Bengkel Audi. 

3 Bagaimana 

calon suksesor 

mampu 

menempatkan 

posisinya 

dalam suatu 

masalah? 

Calon suksesor 

tidak gegabah 

dalam 

menyelesaikan 

suatu 

permasalahan, 

dia mencari 

penyebab dan 

jalan keluar 

dalam suatu 

masalah. 

Calon suksesor 

berusaha untuk 

bisa 

menyelesaikan 

masalah dengan 

focus ke titik 

permasalahan, 

dan tidak mau 

sembarangan 

dalam 

mengambil 

keputusan. 

Calon suksesor 

selalu berusaha 

menyelesaikan 

masalah dengan 

bijaksana.  

 

 

 

Calon suksesor 

cukup 

bijaksana 

dalam 

menyelesaikan 

suatu 

permasalahan. 

Calon suksesor 

tidak mudah 

menyerah dalam 

menyelesaikan 

suatu 

permasalahan. 

Calon suksesor berusaha 

untuk tidak gegabah 

dalam mengambil 

keputusan, selalu 

berusaha untuk bijaksana, 

dan tidak mudah 

menyerah dalam 

menyelesaikan masalah. 

4 Apakah calon 

suksesor 

mampu 

mengerti 

kebutuhan 

karyawan di 

Bengkel 

Audi? 

Calon suksesor 

cukup pintar 

dalam mengerti 

kebutuhan 

karyawan, calon 

suksesor mampu 

mendekatkan 

diri dengan 

karyawan. 

 

 

Calon suksesor 

berusaha untuk 

selalu mengerti 

kebutuhan 

karyawan dengan 

selalu 

mendekatkan diri 

dengan karyawan 

dan berusaha 

memenuhi 

kebutuhan baik 

moril dan materil. 

Calon suksesor 

mampu mengerti 

kebutuhan 

karyawan, tidak 

hanya dari gaji 

saja, tapi juga 

dari hubungan 

baik antara 

karyawan dan 

calon suksesor. 

Calon suksesor 

mampu 

mengerti 

kebutuhan 

karyawan 

dengan 

memberikan 

gaji yang 

cukup dan 

perhatiannya 

dengan 

karyawan. 

Calon suksesor 

mampu mengerti 

kebutuhan 

karyawan dengan 

tidak membeda-

bedakan antar 

karyawan. 

Calon suksesor mampu 

mengerti kebutuhan 

karyawan tidak hanya 

dalam jumlah gaji yang 

diberikan, tapi juga sikap 

dalam memimpin 

karyawan dengan 

bijaksana, tidak 

melakukan diskriminasi 

dan berusaha dekat 

dengan karyawan. 
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5 Apakah anggota 

keluarga (ibu, 

saudara) mampu 

memberikan 

motivasi kepada 

calon suksesor 

dalam menjalankan 

Bengkel 

Audi?Jelaskan 

contohnya 

Anggota keluarga selalu memberikan 

motivasi kepada calon suksesor 

dalam menjalankan Bengkel Audi. 

Anggota keluarga terutama ibu selalu 

mendorong calon suksesor untuk 

bekerja lebih giat dan membantu 

terutama dalam memberikan kata-

kata motivasi yang menguatkan calon 

suksesor sehingga lebih percaya diri 

dalam menjalankan pekerjaannya. 

Anggota keluarga seperti ibu dan 

kakak selalu memberikan motivasi 

kepada Anda dalam menjalankan 

Bengkel Audi. Sebagai contohnya 

adalah ketika calon suksesor 

mengalami kegagalan dalam 

menjalankan suatu proses 

restorasi, ibu selalu menghibur 

calon suksesor dan mengatakan 

bahwa hal tersebut sudah biasa dan 

merupakan proses pembelajaran. 

Anggota keluarga selalu memberikan 

motivasi kepada calon suksesor dalam 

menjalankan Bengkel Audi. Anggota 

keluarga terutama ibu selalu mendorong 

calon suksesor untuk bekerja lebih giat dan 

membantu terutama dalam memberikan 

motivasi yang menguatkan calon suksesor 

sehingga lebih percaya diri dalam 

menjalankan pekerjaannya. Sebagai 

contohnya adalah ketika calon suksesor 

mengalami kegagalan dalam menjalankan 

suatu proses restorasi, ibu selalu menghibur 

calon suksesor dan mengatakan bahwa hal 

tersebut sudah biasa dan merupakan proses 

pembelajaran. 

6 Bagaimana bentuk 

pemberian motivasi 

tersebut?Jelaskan 

jawaban Anda. 

Bentuk pemberian motivasi itu 

adalah berupa doa dan penguatan 

terhadap diri calon suksesor, seperti 

dengan cara memberikan pujian 

kepada calon suksesor pada saat acara 

makan keluarga, mengenalkan calon 

suksesor kepada teman keluarga 

sebagai suksesor dari bengkel Audi. 

Bentuk pemberian motivasi 

tersebut adalah berupa 

penghiburan dan penguatan bagi 

calon suksesor sehingga calon 

suksesor merasa bahwa calon 

suksesor dapat melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik di 

masa yang akan datang. 

Bentuk pemberian motivasi itu adalah 

berupa doa, penghiburan dan penguatan 

terhadap diri calon suksesor, seperti dengan 

cara memberikan pujian kepada calon 

suksesor pada saat acara makan keluarga, 

mengenalkan calon suksesor kepada teman 

keluarga sebagai suksesor dari bengkel 

Audi sehingga calon suksesor merasa 

bahwa calon suksesor dapat melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik di masa yang 

akan datang. 

7 Bagaimana cara 

pimpinan melatih 

calon suksesor 

untuk mampu 

menyelesaikan 

Cara pemilik melatih calon suksesor 

untuk mampu menyelesaikan 

masalah adalah dengan cara 

membiarkan calon suksesor 

menyelesaikan sendiri masalah yang 

ada. Jika tidak menemukan solusi 

Pemimpin melatih calon suksesor 

untuk mampu menyelesaikan 

masalah dengan cara diberikan 

tanggung jawab untuk 

menyelesaikan pekerjaan, agar 

Pemimpin melatih calon suksesor untuk 

mampu menyelesaikan masalah dengan 

cara memberikan keperycaan untuk 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar 

dapat belajar menyelesaikan suatu masalah. 

Misalnya seperti masalah dalam mengatur 
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masalah? Jelaskan 

jawaban Anda. 

yang baik dalam penyelesaian 

masalah tersebut, maka pemilik 

memberikan kesempatan untuk 

berdiskusi dalam penyelesaian 

masalah tersebut, sehingga memiliki 

pengetahuan baru mengenai cara 

penyelesaian masalah tersebut. 

dapat belajar dari berbagai 

permasalahan dalam pekerjaan. 

job desk pekerjaan untuk karyawan, 

melayani sifat konsumen yang berbeda-

beda. 

8 Bagaimana cara 

pimpinan 

mengajarkan 

bentuk tanggung 

jawab dalam 

penyelesaian suatu 

masalah? Jelaskan 

jawaban Anda. 

Cara pemilik mengajarkan bentuk 

tanggung jawab dalam penyelesaian 

suatu masalah adalah dengan cara 

membiarkan menyelesaikan proyek 

pekerjaan dengan mandiri, namun 

tetap masih dalam pengawasan, dan 

jika melakukan suatu kesalahan calon 

suksesor diajarkan untuk 

memperbaiki kesalahan tersebut. 

Cara pimpinan mengajarkan 

tanggung jawab kepada calon 

suksesor dalam penyelesaian suatu 

masalah adalah dengan menyuruh 

calon suksesor menjalankan 

proyek dengan mandiri. 

Pemilik mengajarkan calon suksesor untuk 

tanggung jawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang dijalankan dibengkel 

dengan mandiri seperti dalam mengatur job 

desk pekerjaan untuk karyawan dengan 

mempertimbangkan kemampuan karyawan 

secara personal, melayani sifat konsumen 

yang berbeda-beda dengan cara yang tepat 

walau sebenarnya masih tetap dalam 

pengawasan pemilik. 

9 Bagaimana cara 

direktur mendorong 

suksesor untuk 

berpikir kreatif dan 

inovatif? Jelaskan 

jawaban Anda. 

Cara pemilik mendorong suksesor 

untuk berpikir kreatif dan inovatif 

adalah dengan cara membuat calon 

suksesor menghadapi masalah-

masalah baru restorasi yang ada di 

Bengkel Audi. Dengan adanya 

masalah baru dalam hal restorasi 

yang belum pernah terjadi 

sebelumnya di Bengkel Audi. 

Cara direktur mendorong calon 

suksesor untuk berpikir kreatif dan 

inovatif adalah dengan cara 

memberikan pekerjaan dan proyek 

dengan masalah berbeda-beda. 

Adanya permasalahan berbeda 

yang harus calon suksesor 

pecahkan ini membuat calon 

suksesor harus menyelesaikan 

masalah restoras. 

Cara direktur mendorong calon suksesor 

untuk berpikir kreatif dan inovatif adalah 

dengan cara memberikan pekerjaan dan 

proyek dengan masalah baru dan berbeda-

beda restorasi yang ada di Bengkel Audi. 

Adanya permasalahan berbeda yang harus 

calon suksesor pecahkan ini membuat calon 

suksesor harus berpikir ekstra dalam 

penyelesaian setiap masalah dan mencari 

solusi baru sehingga mampu menyelesaikan 

setiap masalah yang ada pada restorasi jip. 

 

10 Jelaskan seperti apa 

saja bentuk berpikir 

Ide kreatif dan inovatif biasanya 

muncul dengan alami, misalnya 

ketika ada keterbatasan sparepart jip 

Bentuk berpikir kreatif dan 

inovatif ini biasanya timbul alami 

jika dalam situasi yang mendesak. 

Bentuk berpikir kreatif dan inovatif itu akan 

timbul secara alami, terutama jika dalam 

kondisi mendesak dalam menghadapi 
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kreatif dan inovatif 

tersebut? 

yang langka. Misalnya seperti karet 

angin-angin yang sulit didapat, 

kemudian dari masalah tersebut 

timbul ide untuk membuat karet 

angina-angin dari karet ban dalam. 

Sebagai contoh berpikir kreatif 

dan inovatif adalah ketika ada 

keterbatasan sparepart jip yang 

langka. Misalnya seperti karet 

angin-angin yang sulit didapat, 

kemudian dari masalah tersebut 

timbul ide untuk membuat karet 

angina-angin dari karet ban dalam. 

masalah di suatu pekerjaan. Misalnya dalam 

sparepart karet angin-angin yang sulit 

didapat, kemudian dari masalah tersebut 

timbul ide untuk membuat karet angina-

angin dari karet ban dalam. 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Perencanaan Proses Suksesi 

Item Pemilik Calon Suksesor Kesimpulan 

1 Jelaskan arah bisnis 

Bengkel Audi di 

masa yang akan 

datang? 

Bengkel Audi akan tetap pada inti 

bisnis dasarnya yaitu sebagai bengkel 

khusus restorasi jip. Hal ini karena 

bengkel restorasi jip adalah kekhasan 

Bengkel Audi yang membedakan 

Bengkel Audi dengan bengkel-

bengkel pesaingnya. Selain itu 

dengan berfokus pada satu bidang 

usaha saja akan membuat kompetensi 

bisnis Bengkel Audi semakin 

meningkat. 

Arah bisnis Bengkel Audi yang 

akan datang adalah tetap pada 

bisnis restorasi jip hardtop tua, 

namun calon suksesor berencana 

mengembangkan penjualan spare 

parts jip hardtop secara online, 

terutama untuk spare parts yang 

cukup langka di Indonesia. 

Arah bisnis Bengkel Audi yang akan datang 

adalah tetap pada bisnis restorasi jip hardtop 

tua, namun calon suksesor berencana 

mengembangkan penjualan spare parts jip 

hardtop secara online, terutama untuk spare 

parts yang cukup langka di Indonesia. Hal 

ini karena bengkel restorasi jip adalah 

kekhasan Bengkel Audi yang membedakan 

Bengkel Audi dengan bengkel-bengkel 

pesaingnya. Selain itu dengan berfokus 

pada satu bidang usaha saja akan membuat 

kompetensi bisnis Bengkel Audi semakin 

meningkat. 

2 Jelaskan rencana 

peran suksesor 

dalam Bengkel 

Audi di masa yang 

akan datang? 

Calon suksesor direncanakan akan 

mengambil alih kepemimpinan dalam 

10 tahun ke depan. Alasan 10 tahun 

ini adalah karena calon suksesor 

diharapkan lebih matang dalam pola 

pikirnya dan mendapatkan 

pengalaman yang cukup banyak 

sehingga dapat semakin kompeten 

dalam menjalankan bisnis Bengkel 

Audi ini. 

Calon suksesor memiliki rencana 

menjadi pimpinan di Bengkel Audi 

di masa yang akan datang. Calon 

suksesor berencana untuk 

mengendalikan keseluruhan 

operasional perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Calon suksesor memiliki rencana menjadi 

pimpinan di Bengkel Audi di masa yang 

akan datang. Calon suksesor berencana 

untuk mengendalikan keseluruhan 

operasional perusahaan di masa yang akan 

datang. Calon suksesor direncanakan akan 

mengambil alih kepemimpinan dalam 10 

tahun ke depan. Alasan 10 tahun ini adalah 

karena calon suksesor diharapkan lebih 

matang dalam pola pikirnya dan 

mendapatkan pengalaman yang cukup 

banyak sehingga dapat semakin kompeten 

dalam menjalankan bisnis Bengkel Audi 

ini. 

 

3 Jelaskan proses 

pengasuhan 

Calon suksesor diperintahkan oleh 

pemilik untuk mencoba mengerjakan 

Pemilik memberikan proyek dan 

kemudian memberikan arahan 

Calon suksesor diberikan tanggung jawab 

untuk mengerjakan pekerjaan dengan 



87 
 

Item Pemilik Calon Suksesor Kesimpulan 

terhadap calon 

suksesor? 

pekerjaan-pekerjaan dalam proses 

restorasi secara terpisah. Misalnya 

untuk pelepasan parts dari jip juga 

harus ikut melepas parts tersebut, 

kemudian untuk pengamplasan juga 

harus melakukannya. Jika mulai 

menguasai per bagian proses restorasi 

jip tersebut, maka calon suksesor 

akan diberikan tanggung jawab 

mengawasi satu proyek restorasi jip 

hingga selesai. 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

tersebut, jadi diberikan arahan 

kemudian langsung dipraktekkan 

diberikan arahan, calon suksesor diminta 

untuk langsung praktek dari ajaran dan 

arahan yang diberikan oleh pemilik. 

4 Jelaskan apa saja 

metode pelatihan 

yang sesuai bagi 

calon 

suksesor?Berikanla

h contohnya 

Metode pelatihan yang sesuai bagi 

calon suksesor adalah pelatihan 

sekaligus bekerja dalam bengkel. Jadi 

pelatihan yang diberikan adalah 

melihat dan menjalankan proses 

secara actual. Dengan melakukan 

proses secara actual ini, walaupun 

didapatkan kesalahan yang dilakukan 

oleh calon suksesor . 

Metode on the job training. 

Dengan metode ini, calon suksesor 

dapat belajar sekaligus mencari 

pengalaman dan bekerja bersama 

orang-orang yang telah 

berpengalaman. Metode ini juga 

tidak membuang waktu terlalu 

banyak. 

Metode pelatihan yang sesuai bagi calon 

suksesor adalah metode on the job training 

yaitu pelatihan sekaligus bekerja dalam 

bengkel. Jadi pelatihan yang diberikan 

adalah melihat dan menjalankan proses 

secara aktual. 

5 Menurut Anda 

kapan waktu yang 

tepat bagi pimpinan 

untuk menyerahkan 

jabatan kepada 

calon 

suksesor?Jelaskan 

jawaban Anda dan 

berikan contohnya. 

Waktu yang tepat bagi pimpinan 

untuk menyerahkan jabatannya 

kepada calon suksesor adalah dalam 

waktu 10 tahun. Sesuai dengan 

rencana jangka panjang, dalam lima 

tahun pertama, calon suksesor akan 

mulai dilepaskan untuk mengurus 

proyek restorasi jipnya sendiri dan 

mengetahui mengenai proses 

administrasi serta keuangan 

perusahaan. Kemudian dalam lima 

tahun berikutnya, calon suksesor akan 

Berdasarkan hasil diskusi calon 

suksesor dengan pimpinan, 

maksimal dalam waktu 10 tahun, 

calon suksesor harus dapat 

mengambil alih jabatan pimpinan 

dari ayahnya. Dalam waktu 10 

tahun tersebut, calon suksesor 

sudah memiliki cukup pengalaman 

dalam melakukan restorasi jip 

hardtop secara mandiri dan mampu 

mengatur operasional bengkel 

Audi ini dengan baik termasuk 

Menurut pemilik, waktu yang tepat bagi 

pimpinan untuk menyerahkan jabatannya 

kepada calon suksesor adalah dalam waktu 

10 tahun. Sesuai dengan rencana jangka 

panjang, dalam lima tahun pertama, calon 

suksesor akan mulai dilepaskan untuk 

mengurus proyek restorasi jipnya sendiri 

dan mengetahui mengenai proses 

administrasi serta keuangan perusahaan. 

Kemudian dalam lima tahun berikutnya, 

calon suksesor akan mulai menjalankan 

seluruh perusahaan secara penuh dengan 
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mulai menjalankan seluruh 

perusahaan secara penuh dengan 

bantuan dari pemilik yang akan 

mundur dari jabatannya dan menjadi 

penasihat saja, segala keputusan 

manajerial akan dibuat oleh calon 

suksesor. 

dalam hal administrasi dan 

keuangan. 

bantuan dari pemilik yang akan mundur dari 

jabatannya dan menjadi penasihat saja. 
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Item Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Kesimpulan 

6 Apakah calon 

suksesor telah siap 

untuk menerima 

jabatan 

pimpinan?Jelaskan 

jawaban Anda. 

Calon suksesor saat 

ini masih kurang 

memiliki 

pengalaman yang 

matang untuk 

menjadi pemimpin 

karena calon 

suksesor baru 

menguasai per 

bagian proses 

restorasi jip. 

Setelah ini proses 

bagi calon suksesor 

yang mulai 

dilakukan adalah 

mengambil 

tanggung jawab 

dalam proyek 

restorasi jip 

konsumen secara 

mandiri. 

Saat ini calon 

suksesor merasa 

belum siap 

untuk menerima 

jabatan sebagai 

pimpinan karena 

calon suksesor 

masih belum 

cukup 

berpengalaman 

dan masih belum 

dapat secara 

mandiri 

mengatur 

keseluruhan 

bengkel Audi ini 

secara sendirian. 

Saat ini calon 

suksesor merasa 

belum siap 

untuk menerima 

jabatan sebagai 

pimpinan 

karena calon 

suksesor masih 

belum cukup 

berpengalaman. 

Saat ini 

masih. Belum 

siap, calon 

suksesor perlu 

memiliki 

pengalaman 

lebih banyak 

terutama 

dalam hal 

pengambilan 

keputusan 

calon 

suksesor 

sering 

terburu-buru 

membuat 

keputusan 

yang 

berakibat 

bekerja dua 

kali. 

Saat ini calon 

suksesor masih 

belum siap 

untuk 

menerima 

jabatan 

pimpinan di 

Bengkel Audi 

karena calon 

suksesor masih 

terlalu muda, 

sehingga 

terkadang 

temperamennya 

masih meledak-

ledak. 

Calon suksesor saat ini 

masih kurang memiliki 

pengalaman yang 

matang untuk menjadi 

pemimpin karena calon 

suksesor baru 

menguasai per bagian 

proses restorasi jip 

konsumen secara 

mandiri dan Calon 

suksesor sering terburu-

buru dalam mengambil 

keputusan 
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