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PANDUAN WAWANCARA PEMILIK 

 

1. Mengapa Anda memilih bergerak di bidang ini? Apa alasannya? 

 

Berpikir teliti, inovatif dan kreatif: 

2. Dalam setiap transaksi, apakah Anda selalu melakukan pengecekan ulang, 

baik dalam segi jumlah dan segi harga? Mengapa demikian? 

3. Apakah Anda selalu melakukan pengecekan dalam jumlah stok barang? 

Mengapa demikian dan berikan alasannya! 

4. Selama ini program apa saja yang pernah Anda lakukan untuk memajukan  

usaha ini? 

5. Bagaimana cara Anda untuk tampil beda dengan pesaing Anda dan meraih 

keunggulan bersaing Anda? Atau dengan kata lain apakah yang membedakan 

Anda dengan pesaing serupa? 

 

Berani mengambil resiko dan percaya pada diri sendiri: 

6. Bagaimanakah cara Anda  memunculkan ide baru  dalam pemasaran dan 

distribusi usaha ini? Berikan contohnya! 

7. Misalkan ada barang yang murah tetapi harus membeli dalam jumlah atau 

kuantitas yang besar, apakah Anda akan mengambil resiko dengan 
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membelinya terlebih dahulu jika asumsinya adalah keuntungan yang berlipat 

ganda? Mengapa demikian? 

 

Berorientasi ke masa depan: 

8. Apakah Anda memiliki pandangan masa depan yang optimis? Apa alasannya? 

9. Bagaimanakah selama ini cara Anda mencari peluang bisnis? Berikan 

contohnya! 

10. Jika ada masa lalu yang menurut Anda tidak sesuai dengan cita-cita Anda, 

apakah malah menjadi pemacu semangat Anda? Mengapa dan berikan 

alasannya! 

11. Apakah Anda merasa puas dengan yang Anda raih saat ini atau berusaha keras 

untuk berhasil? Apa alasannya? 

 

Mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun dan tidak mudah menyerah: 

12. Bagaimana cara Anda untuk selalu berprestasi dan pantang menyerah? 

Berikan contohnya! 

13. Bagaimanakah cara Anda lebih baik dari sebelumnya dalam bidang pekerjaan 

ini? Berikan contoh dan alasannya! 
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Jujur, bertanggung jawab dan teguh pendirian: 

14. Bagaimanakah sikap Anda dalam menjunjung tinggi kejujuran? Berikan 

contoh dan alasannya! 

15. Bagaimana sikap Anda terhadap tanggung jawab pekerjaan? Berikan contoh 

dan alasannya! 

 

Memiliki etos kerja tinggi dan tangguh menghadapi persaingan: 

16. Apakah Anda memiliki semangat kerja yang tinggi dalam bekerja dan tidak 

mudah putus asa? Berikan contoh dan alasannya! 

17. Dalam menghadapi persaingan, bagaimanakah cara Anda dalam hal ini? 

Berikan contohnya! 

 

Membiasakan diri bersikap positif dan selalu bersemangat dalam setiap 

pekerjaan: 

18. Bagaimanakah cara Anda bersikap optimis dalam segala hal? Berikan 

contohnya! 

19. Bagaimanakah cara Anda berusaha agar bisnis berkembang dengan pesat? 

 

Mensyukuri diri, waktu dan lingkungan: 

20. Bagaimana cara Anda mensyukuri segala yang Anda terima, termasuk 

bersyukur pada diri sendiri dan lingkungan? 
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21. Apakah Anda selalu jernih berpikir dalam menghadapi persoalan? Mengapa 

dan berikan contohnya! 

22. Menurut Anda, apakah Anda dapat mengambil keputusan dengan tepat? 

Berikan contohnya! 

 

Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan: 

23. Bagaimanakah cara Anda menciptakan keunggulan bersaing ? Berikan 

contohnya! 

24. Bagaimanakah cara Anda menjaga citra perusahaan di mata masyarakat? 

Berikan contohnya! 

 

Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang lebih baik untuk 

langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa dan negara: 

25. Bagaimanakah cara Anda menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan 

harapan konsumen, pemasok dan karyawan? Berikan contohnya! 

26. Apakah Anda taat dalam membayar pajak? Apa alasannya? 

27. Bagaimana cara Anda berbuat lebih untuk masyarakat? 
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PANDUAN WAWANCARA KARYAWAN 

 

Berpikir teliti, inovatif dan kreatif: 

1. Dalam setiap transaksi, apakah pimpinan Anda selalu melakukan pengecekan 

ulang, baik dalam segi jumlah dan segi harga? Apa alasannya? 

2. Apakah pimpinan Anda selalu melakukan pengecekan dalam jumlah stok 

barang? Mengapa demikian dan berikan alasannya! 

3. Selama ini program apa saja yang pernah pimpinan Anda lakukan untuk 

memajukan  usaha ini? 

4. Bagaimana cara pimpinan Anda untuk tampil beda dengan pesaing Anda dan 

meraih keunggulan bersaing?  

 

Berani mengambil resiko dan percaya pada diri sendiri: 

5. Bagaimanakah cara pimpinan Anda memunculkan ide baru  dalam pemasaran 

dan distribusi usaha ini? Berikan contohnya! 

6. Apakah pimpinan Anda termasuk orang yang berani mengambil risiko? 

Berikan contohnya! 

 

Berorientasi ke masa depan: 

7. Apakah pimpinan Anda memiliki pandangan masa depan yang optimis? Apa 

alasannya? 
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8. Bagaimanakah pimpinan Anda dalam mencari peluang bisnis baru? 

9. Apakah pimpinan Anda orang yang memangdang masa lalu sebagai pemacu 

masa depan? 

10. Apakah pimpinan Anda termasuk orang yang cepat puas dengan keadaan saat 

ini? 

 

Mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun dan tidak mudah menyerah: 

11. Apakah pimpinan Anda termasuk orang yang selalu berprestasi dan pantang 

menyerah? Berikan contohnya! 

12. Bagaimanakah cara pimpinan Anda untuk lebih baik daripada sebelumnya? 

Berikan contohnya! 

 

Jujur, bertanggung jawab dan teguh pendirian: 

13. Bagaimanakah sikap pimpinan Anda dalam menjunjung tinggi kejujuran? 

Berikan contoh dan alasannya! 

14. Bagaimana sikap pimpinan Anda terhadap tanggung jawab pekerjaan? 

Berikan contoh dan alasannya! 

 

Memiliki etos kerja tinggi dan tangguh menghadapi persaingan: 

15. Apakah pimpinan Anda memiliki semangat kerja yang tinggi dalam bekerja 

dan tidak mudah putus asa? Berikan contoh dan alasannya! 
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16. Dalam menghadapi persaingan, bagaimanakah cara pimpinan Anda dalam hal 

ini? Berikan contohnya! 

 

Membiasakan diri bersikap positif dan selalu bersemangat dalam setiap 

pekerjaan: 

17. Apakah pimpinan Anda termasuk orang yang bersikap optimis dalam segala 

hal? Berikan contohnya! 

18. Bagaimanakah cara pimpinan Anda berusaha agar bisnis berkembang dengan 

pesat? 

 

Mensyukuri diri, waktu dan lingkungan: 

19. Apakah pimpinan Anda termasuk orang yang menerima dan mensyukuri 

segala sesuatu yang dimilikinya saat ini? Mengapa ? 

20. Apakah pimpinan Anda selalu tenang dalam menghadapi persoalan? Mengapa 

dan berikan contohnya! 

21. Menurut Anda, apakah pimpinan Anda dapat mengambil keputusan dengan 

tepat? Berikan contohnya! 

 

Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan: 

22. Cara apakah yang dilakukan pimpinan Anda untuk menciptakan keunggulan 

bersaing ? Berikan contohnya! 
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23. Bagaimanakah cara pimpinan Anda menjaga citra perusahaan di mata 

masyarakat? Berikan contohnya! 

 

Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang lebih baik untuk 

langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa dan negara: 

24. Apakah Anda mendapat tunjangan yang layak dalam pekerjaan Anda? 

Berikan contohnya! 

25. Apakah pimpinan Anda selalu membayar pajak tepat waktu? 

26. Bagaimanakah cara pimpinan Anda untuk berbuat lebih untuk masyarakat 

sekitarnya? 
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PANDUAN WAWANCARA SUPPLIER 

 

Berpikir teliti, inovatif dan kreatif: 

1. Menurut Anda, apakah pemilik UD Pulung Tunggal selalu melakukan 

pengecekan ulang, baik dalam segi jumlah dan segi harga? Mengapa 

demikian? 

2. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal melakukan pengecekan stock barangnya 

secara teratur? 

3. Selama ini program apa saja yang pernah pemilik UD Pulung Tunggal 

lakukan untuk memajukan  usaha ini? 

4. Bagaimana cara pemilik UD Pulung Tunggal untuk tampil beda dengan 

pesaing Anda dan meraih keunggulan bersaing nya? 

 

Berani mengambil resiko dan percaya pada diri sendiri: 

5. Bagaimanakah cara pemilik UD Pulung Tunggal  memunculkan ide baru  

dalam pemasaran dan distribusi usaha nya sejauh yang Anda ketahui? 

6. Apakah pimpinan UD Pulung Tunggal termasuk orang yang berani 

mengambil resiko bisnis yang besar? Berikan alasannya! 
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Berorientasi ke masa depan: 

7. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal memiliki pandangan masa depan yang 

optimis? Bagaimana menurut Anda? 

8. Bagaimanakah cara pemilik UD Pulung Tunggal untuk mencari peluang 

bisnis? 

9. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal dapat menjadikan masa lalu sebagai 

pemacu di masa depan? 

10. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal  termasuk yang cepat merasa puas 

dengan kondisi saat ini? 

 

Mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun dan tidak mudah menyerah: 

11. Bagaimana cara pemilik UD Pulung Tunggal untuk selalu berprestasi dan 

pantang menyerah? Berikan contohnya! 

12. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal sebelumnya pernah memiliki usaha lain 

yang berhasil? 

 

Jujur, bertanggung jawab dan teguh pendirian: 

13. Bagaimanakah sikap pemilik UD Pulung Tunggal dalam menjunjung tinggi 

kejujuran? Berikan contoh dan alasannya! 

14. Bagaimana sikap pemilik UD Pulung Tunggal terhadap tanggung jawab 

pekerjaan? Berikan contoh dan alasannya! 
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Memiliki etos kerja tinggi dan tangguh menghadapi persaingan: 

15. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal memiliki semangat kerja yang tinggi 

dalam bekerja dan tidak mudah putus asa? Berikan contohnya! 

16. Dalam menghadapi persaingan, bagaimanakah cara pemilik UD Pulung 

Tunggal dalam hal ini? Berikan contohnya! 

 

Membiasakan diri bersikap positif dan selalu bersemangat dalam setiap 

pekerjaan: 

17. Bagaimanakah cara pemilik UD Pulung Tunggal bersikap optimis dalam 

segala hal? Berikan contohnya! 

18. Bagaimanakah cara pemilik UD Pulung Tunggal untuk berbisnis dengan 

Anda? 

 

Mensyukuri diri, waktu dan lingkungan: 

19. Menurut Anda, apakah pemilik UD Pulung Tunggal termasuk orang yang 

mensyukuri segala yang telah ia miliki? 

20. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal adalah tipe orang yang tenang dalam 

menghadapi masalah? 

21. Menurut Anda, apakah pemilik UD Pulung Tunggal dapat mengambil 

keputusan dengan tepat? Berikan contohnya! 
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Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan: 

22. Dengan cara apakah pemilik UD Pulung Tunggal menciptakan keunggulan 

bersaingnya? 

23. Bagaimanakah cara pemilik UD Pulung Tunggal menjaga citra perusahaan di 

mata masyarakat? Berikan contohnya! 

 

Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang lebih baik untuk 

langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa dan negara: 

24. Bagaimanakah cara pemilik UD Pulung Tunggal menghasilkan pekerjaan 

yang sesuai dengan harapan pemasok? Berikan contohnya! 

25. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal adalah orang yang taat dalam membayar 

pajak? 

26. Apakah pemilik UD Pulung Tunggal berbuat banyak untuk lingkungan 

sekitarnya seperti menyumbang yatim piatu, bencana alam, dll? 
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