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PANDUAN WAWANCARA 

 

Bapak Tonny Soegiyono: 
Kharisma: 

1. Selama ini bagaimana cara Bapak membangkitkan semangat kerja 

karyawan/ anak buah Anda? Apa alasannya? 

2. Selama ini bagaimana cara Bapak membantu karyawan ketika menemui 

permasalahan? Mengapa demikian? 

3. Selama ini bagaimana cara Bapak melakukan perubahan dalam 

menghadapi persaingan? Apa alasannya? 

 

Inspirasional: 

4. Bagaimana cara Anda memberikan inspirasi kepada karyawan Anda? 

5. Menurut Anda, apakah anak buah atau karyawan Anda merasa senang 

dengan cara perlakuan Anda? 

6. Bagaimana cara Anda dalam memberikan motivasi kepada karyawan? 

Mengapa demikian? 

7. Bagaimana cara Anda mendorong munculnya ide kreatif ketika 

menghadapi permasalahan? 

 

Stimulasi Intelektual: 

8. Apakah Anda memiliki visi yang dapat memacu kerja anak buah Anda? 

Mengapa demikian? 
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9. Apakah Anda menetapkan standar tinggi dalam memimpin perusahaan 

ini? Apa alasannya? 

10. Apakah Anda selalu ikut campur tangan ketika anak buah Anda bekerja? 

Mengapa? 

 

Perhatian Individual: 

11. Apakah Anda merasa bangga bekerja dengan anak buah Anda saat ini? 

Mengapa? 

12. Selama ini apa saja yang Anda lakukan dalam menghargai prestasi 

karyawan Anda? 

13. Apakah Anda memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan Anda 

dalam menyelesaikan pekerjaannya? Apa alasannya? 

14. Menurut Anda, apakah Anda selalu mengkomunikasikan tujuan 

perusahaan dengan baik kepada karyawan Anda? Bagaimana caranya? 

15. Apakah Anda selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan training kepada 

karyawan Anda? Mengapa? 

16. Menurut Anda apakah Anda memberikan kebebasan bagi karyawan untuk 

menggunakan metodenya sendiri dalam bekerja? Mengapa demikian? 
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Karyawan: 
Kharisma: 

1. Selama ini bagaimana cara pimpinan Anda membangkitkan semangat  

Anda dalam bekerja? Apakah berhasil? Apa alasannya? 

2. Selama ini bagaimana cara pimpinan Anda membantu Anda ketika 

menemui permasalahan?  

3. Selama ini bagaimana cara pimpinan Anda melakukan perubahan dalam 

menghadapi persaingan? Apakah menurut Anda sudah tepat dan berhasil? 

 

Inspirasional: 

4. Bagaimana cara pimpinan memberikan inspirasi kepada Anda dalam 

bekerja? 

5. Menurut Anda, apakah Anda senang dengan perlakuan pimpinan Anda? 

6. Bagaimana cara pimpinan Anda dalam memberikan motivasi kepada 

Anda? Mengapa demikian? 

7. Bagaimana cara pimpinan Anda mendorong munculnya ide kreatif ketika 

menghadapi permasalahan? 

 

Stimulasi Intelektual: 

8. Apakah pimpinan Anda memiliki visi yang dapat memacu kerja Anda? 

Mengapa demikian? 

9. Apakah pimpinan Anda menetapkan standar tinggi dalam memimpin 

perusahaan ini? Apa alasannya? 
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10. Apakah pimpinan Anda selalu ikut campur tangan ketika Anda bekerja? 

Mengapa? 

 

Perhatian Individual: 

11. Apakah pimpinan Anda merasa bangga bekerja dengan Anda saat ini? 

Mengapa? 

12. Selama ini apa saja yang pimpinan Anda lakukan dalam menghargai 

prestasi kerja Anda? 

13. Apakah pimpinan Anda memberikan kepercayaan penuh kepada Anda 

dalam menyelesaikan pekerjaannya? Apa alasannya? 

14. Menurut Anda, apakah pimpinan Anda selalu mengkomunikasikan tujuan 

perusahaan dengan baik kepada Anda? Bagaimana caranya? 

15. Apakah pimpinan Anda selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan 

training kepada Anda? Mengapa? 

16. Menurut Anda apakah pimpinan Anda memberikan kebebasan bagi Anda 

untuk menggunakan metodenya sendiri dalam bekerja? Mengapa 

demikian? 
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