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PANDUAN WAWANCARA PEMILIK (dan Istri) 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat anak-anak Anda dalam meneruskan 

bisnis Anda ini? Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-

masing! 

2. Menurut Anda, manakah anak yang paling berminat untuk meneruskan 

usaha ini? Bagaimana dengan anak yang lain? Apakah tidak ada perasaan 

iri jika Anda menunjuk salah seorang dari mereka? 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan calon penerus (anak-anak) anda, 

jika meneruskan usaha Anda ini? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan 

tenaga? Apa perilaku mereka masing-masing yang menunjukkan kerelaan 

waktu tersebut? 

4. Bagaimanakah kemampuan anak Anda ketika diberi tugas oleh Anda pada 

saat Anda tidak ditempat? Berikan contohnya! 

5. Apakah anak Anda pernah menerima tamu showroom mobil ? Bagaimana 

sikap mereka ? 

6. Bagaimana cara anak Anda menghadapi masalah, memimpin, mengatur 

anak buah dan mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom 

mobil Anda? Berikan contoh nya! 

7. Bagaimanakah kedewasaan dari calon penerus (anak-anak) Anda dilihat 

dari tanggung jawabnya, kematangan berpikirnya dan menyikapi masalah 

yang terjadi? Mohon  diuraikan untuk masing-masing anak Anda! 

8. Menurut intuisi  anda apakah anda sudah menentukan calon pengganti?   



PANDUAN WAWANCARA CALON PENERUS  

(Untuk kelima anaknya ) 

 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat Anda dalam meneruskan bisnis orang 

tua Anda ini? Apakah alasannya? 

2. Jika ayah Anda menunjuk salah satu dari anda untuk meneruskan bisnis 

ini, apakah anda tidak merasa iri? Apa alasannya? 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan Anda dalam meneruskan usaha 

orang tua Anda? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan tenaga? Berikan 

contohnya! 

4. Bagaimanakah Anda pernah diberi tugas oleh pemilik pada saat pemilik 

tidak ditempat? 

5. Apakah Anda pernah menerima tamu showroom mobil ? Bagaimana cara 

Anda menerima tamu? 

6. Bagaimana cara Anda  memimpin, menghadapi masalah, mengatur anak 

buah dan mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil 

orang tua Anda ? Berikan contohnya! 

7. Bagaimanakah kedewasaan Anda ketika diajak diskusi tentang showroom 

dan bagaimana Anda menanggapinya? Berikan contohnya! 

8. Menurut anda yang memiliki keinginan kuat untuk menggantikan ayah  

Anda? Mengapa demikian? 

 

 



JAWABAN WAWANCARA PEMILIK  

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat anak-anak Anda dalam meneruskan 

bisnis Anda ini? Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-

masing! 

JAWAB: Leni: ikut suaminya di kota Surabaya ,maka anak saya yang ini 

tidak berminat meneruskan  bisnis kami  

Levina :nantinya ikut suami juga , maka dia tdk berminat / mjdi penerus                                 

Leana: nantinya ikut suami juga , maka dia tdk berminat / mjdi penerus.                                  

Samuel: berminat dan bisa bahkan berbaktl maka dia mjdi salah satu  

calon penerus kami                                                                                                                     

Yosafat: berminat dan bias  walaupun masih remaja          

 

2. Menurut Anda, manakah anak yang paling berminat untuk meneruskan 

usaha ini? Bagaimana dengan anak yang lain? Apakah tidak ada perasaan 

iri jika Anda menunjuk salah seorang dari mereka? 

JAWAB: Samuel , karena dia berbakat. Kalau anak cewek kami yg lainya 

nantinya akan ikut dgn  suaminya . dan yosatat baru SMP makanya tdk ada 

yang iri  dan mereka mempunyai  bakat masing-masing. 

 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan calon penerus (anak-anak) anda, 

jika meneruskan usaha Anda ini? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan 

tenaga? Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-masing! 



JAWAB:   Leni : tidak punya waktu meneruskan usaha showroom karena 

memilih ikut suaminya di Surabaya. Jadi   dia  tidak rela menjadi calon 

penerus. 

 Levina : tidak punya waktu meneruskan usaha karena nantinya levina ikut 

dengan  suaminya ,jdi anak saya yg ke 2 juga tidak rela menjadi calon 

penerus. 

Leona :  tidak punya waktu karena memilih menjadai desain interior.                                      

Samuel : dia yang nantinya menjadi calon penerus kami,karena dia 

merelakan  waktunya , tenaganya / mejadi calon penerus karena dia juga 

berbakat.   

Yosafat : nantinya menjadi calon penerus walapun masih kecil  

4. Bagaimanakah kemampuan anak Anda ketika diberi tugas oleh Anda pada 

saat Anda tidak ditempat? Mohon diperinci untuk kelima anak Anda 

masing-masing! 

JAWAB:    Leni: kurang mampu karena leni belum menguasai jenis 

(TYPE) mobil. misal: mobil kijang ada beberapa type                                                               

contoh LGX dan LSX. Kalo type LGX mempunyai perlengapan AC dobel, 

power .tetapi kalo type LSX AC nya engkel / belum power window , dsb                                

Levina: kurang mampu karena levina juga belum begitu tau tentang jenis 

mobil hanya bisa melalui via telpon karena kalo melalui via telpon  bisa 

menjawabnya dengan melihat catatan yang ada                                                                         

Leona: kurang mampu karena  Leona jg sama dengan ke dua kakaknya 

belum mengusai jenis yang ada .                                                                                               



Samuel :bisa, karena Samuel lebih tau bahkan menguasai type “mobil 

yang ada Showroom sehingga dia bisa melayani setiap pembeli tanpa 

menemui masalah / kesukaran                                                                                                    

Yosatat: karena dia masih remaja dan dia hampir sama sekali tdk 

menguasai type mobil . Jadi dia jelas tidak bisa melayani pembeli      

 

5. Apakah anak Anda pernah menerima tamu showroom mobil / melayani 

pembeli / pelanggan di showroom ? Mohon diperinci untuk kelima anak 

Anda masing-masing! 

JAWAB:   Leni: pernah walaupun hanya satu kali                                                                     

Levina pernah , walaupun kadang-kadang hanya melayani melalui telpon.                               

Leona: pernah, walaupun kadang-kadang hanya melayanipembeli rame .                                 

Samuel: sering                                                                                                                            

Yosafat: pernah walaupun melalui telpon           

 

6. Bagaimana cara anak Anda menghadapi masalah, mengatur anak buah dan 

mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil Anda ? 

Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-masing! 

JAWAB:   Leni: tidak bisa menghadapi masalah dalam bidang ini, 

melayani pembeli karena kadang seorang pembeli menyakan bermacam” 

jenis mobil  yg lain tdk begitu menguasai nya                                                                            

Contoh : missal kalau leni menghadapi pembelian  yg hanya menanyakan 

mobil yang ada di showroom itu leni bisa menjawab nya ,tapi kalo 



konsumen menanyakan mobil , yang tidak di Showroom maka itu menjadi 

masalah bagi leni, karena dia tidak bisa menjawab  pertanyaan konsumen. 

tentang type mobil yg lain .                                                                                                        

Levina : levina juga tidak bias menghadapi masalah karena levina juga 

belum menghuasai jenis” mobil yg ada . apa bila ada pembeli  yang 

menyatakan type mobil yg levina belum tahu dan tidak ada di showrom 

maka levina tidak bisa menjawabnya dengan jelas kepada konsumen                                      

Leona : Leona sama seperti kedua kakaknya karena dia juga belum 

menguasai jenis “ mobil yang ada                                                                                               

Samuel :lain halnya dgn Samuel ,anak kami yg ke 4 ini , memang dia 

sering pergi ikut saya untuk mencari mobil yang akan di jual  di showroom                            

perlu  di ketahui kalo usaha kami ini jual / beli mobil bekas /seond jadi 

kami sering mencari mobil yg bekas 60 %-70%baik kondisinya untuk 

kami jual kembali . karena kami mengajak anak kami yg cowok / ikut 

kami mencari mobil dagangan ? karena mencari mobil bekas itu tdk 

mudah karena harus betul” cermat dan teliti . kami harus melihat sampai 

sedetil “nya .dari atas kondisi mobil dalamnya dan sampai di bawahnya 

.jadi kita harus tiarap / melihat bagian bawah mobil.apa lagi kalo kami 

melihat mobil pick up  .karena mobil ini di gunakan / mengangut barang “ 

maka di perlukan kecermatan dan ketelitian yang lebih lagi terutama di 

bagian bawah .karena di bagian bawah terletak rangka utama / menyangga 

bagian atas  / rangka itu di sebut sasis. Kalo seperti itu sudah pernah 

keadaannya maka mobil itu sudah tidak layak dipakai lg dan dijual . anak 



kami yg ke 4 ya itu Samuel  yg berbakat karena selain cocok , dia juga di 

ajarin . / berbisnis mobil untuk . selanjutnya bisa menjadi calon penerus 

usaha kami                                                                                                                                  

Yosafat :anak kami yg ke 5 masih remaja .                                                                                 

kami belum tahu apakah dia bias menjadi calon penerus usaha kami / tidak 

. karena dia masih belum mempunyain beban dan bakatnya  belum 

kelihatan walaupun dia ,kami harapkan menjadi calon penerus juga 

nantinya.        

 

7. Bagaimanakah kedewasaan dari calon penerus (anak-anak) Anda dilihat 

dari tanggung jawabnya, kematangan berpikirnya dan menyikapi masalah 

yang terjadi? Mohon  diuraikan untuk masing-masing anak Anda! 

JAWAB:   Leni: anak saya yg satu ini kalo di lihat dari kematanganya dan 

kedewasaan memang sudah memenuhin ,hanya saja karena dia cewek 

maka kemampuanya terbatas . seorang cewek tidak memungkinkan / 

diajak melihat mobil dgn harus berkumpul dengan makelar “ mobil yang 

kebanyakan mereka  adalah cowok .                                                                                          

sangatlah tidak efisien kalo seorang cewek berbisnis mobil . karena 

peluang diketahui bahwa menurut tradisi orang tionghwa bahwa cewek 

nantinya kalo sudah menikah  dan berumah tanga dia ikut suaminya , 

bukan sebagai penerus usaha kami . mampu sebagai pemimpin usaha kami 

jadi nantinya yg berhak / meneruskan / menjadi pemimpin usaha kami  

adalah keturunan kami  yg cowok                                                                                               



Levina: anak saya yg ke 2 juga bukan penerus karena dia adalah cewek 

salain pengetahuanya tentang mobil  terbatas tidak memungkinkan / dia 

terjun ke dunia mobil .karena dia belum matang dalam bidang  mobil .dia 

juga tidak berbakat / berbisnis  mobil , kemampuan terbatas tentang mobil                              

tidak semua tipe  mobil                                                                                                               

Leona : anak saya yg ke3 juga bukan penerus , walopun dilibatkan dari 

kedewasaan  dan tangung jawab dia sudah memenuhin . tapi dalam hal lain 

tidak karena leoni lebih tertarik  dalam bidang di saingan intrior jadi anak 

saya yg ke3 ini jelas telah berbakat dan tdak bias menjadi penerus usaha 

kami                                                                                                                                            

Samuel : anak saya yg ke4 ini selain dia cowok , juga berbakat dalam 

bidang mobil . dia lebih banyak tahu tentang mobil .                                                                  

Misal: mobil xenia  tahun 2005 dan xenla 2006 berbeda pelengkapannya 

(variasinya) hanya berbeda setahun maka melengkapinya sudah berbeda 

kalau xenia thn 2005 yg type MI belum power  steering tapi  kalau xenia 

thn 2006 yg bertype LI sudah power  steering .                                                                          

itu salah  contoh type mobil yg berbeda setahun  sudah berbeda varisannya  

dan masih banyak mobil “yg bermerek dan bertype lain yg juga memiliki 

pelengap yg berbeda “itu semua akan menentukan harga jual mobil 

tersebut                                                                                                                                        

Yosafat: anak saya yg ke5 ini masih memerlukan waktu / 

mematangkannya karena jelas sifatnya masi kekanaak-kanakan , belum 



bisa menjadi penerus usaha kami dalam jangka waktu yg pendek karena 

masih memerlukan banyak bimbingan dan pengetahuan  tentang mobil.             

 

8. Menurut intuisi  anda apakah anda sudah menentukan calon pengganti?   

Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-masing! 

JAWAB:   Leni: bukan pengganti usaha kami                                                                          

Levina: juga buka penganti usaha kami                                                                                      

Leona : ini sama dengan kedua kakaknya bukan calon penganti showrom 

kami .                                                                                                         

Samuel: karena anak saya cowok ini berbakat , maka merupakan  calon 

pengganti                                                                                                                                    

Yosafat: anak saya yg ke5  ini masih memerlukan banyak  bimbingan 

karena masih kecil usianya                     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA ISTRI PEMILIK  

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat anak-anak Anda dalam meneruskan 

bisnis Anda ini? Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-

masing! 

• Leni :  menurut saya leni  tidak minat untuk meneruskan bisnis ini 

karena leni adalah  

anak perempuan. Biasanya bisnis mobil dijalankan oleh cowok. 

• Levina : anak saya yang ke 2 juga tidak minat, karena cewek, 

sedangkan bisnis mobil  

banyak dilakukan oleh cowok, karena memerlukan keahlian bidang 

teknik outomotif 

• Leona : anak saya yang ke 3  juga tidak minat , karena cewek dan dia 

tidak mempunyai bakat. 

• Samuel : anak saya yang ke 4 ini berminat dan berbakat pula,selain dia 

cowok dia juga senang dengan dengan dunia automotif. 

• Yosafat : anak saya yang ke 5 ini berminat juga selain dia cowok dia 

juga sering ikut ayahnya untuk bertransaksi mobil. 

 

2. Menurut Anda, manakah anak yang paling berminat untuk meneruskan 

usaha ini? Bagaimana dengan anak yang lain? Apakah tidak ada perasaan 

iri jika Anda menunjuk salah seorang dari mereka? 



• Yang paling berbakat anak yang ke 4, cowok, anak-anak yang lain 

tidak ada yang iri karena mereka berbakat dengan bidangnya masing-

masing. 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan calon penerus (anak-anak) anda, 

jika meneruskan usaha Anda ini? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan 

tenaga? Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-masing! 

• Leni :  tidak punya waktu meneruskan  usaha kami karena dia ikut 

suami - suami dan membantu usaha suaminya. 

• Levina : tidak memiliki waktu  menjadi penerus usaha kami karena dia 

juga kalau nanti menikah ikut usaha suaminya. 

• Leona : juga tidak menjadi penerus usaha kami, karena dia juga kalau 

nanti menikah ikut usaha suaminya. 

• Samuel : karena dia masih kuliah di luar kota jadi belum bisa full 

untuk terjun dalam usaha kami , tapi kelak pasti dia akan full time dan 

full heart tentunya. 

• Yosafat : karena dia masih sekolah dan umurnya baru 15 tahun , maka 

dia masih belum bisa begitu memahami usaha kami. 

 

4. Bagaimanakah kemampuan anak Anda ketika diberi tugas oleh Anda pada 

saat Anda tidak ditempat? Mohon diperinci untuk kelima anak Anda 

masing-masing! 

• Leni :  kurang mampu karen dia hanya bisa melayani pembeli dan 

menerima telpon untuk pembeli via telpon. 



• Levina : anak saya yang ke 2 juga kurang  mampu, karena  hanya bisa 

melayani pembeli via telpon 

• Leona : anak saya yang ke 3 kurang mampu,karena hanya melayani 

pembeli via telpon 

• Samuel : mampu karena  kalau kebetulan dia di semarang liburan  

sekolah dia bertanggung jawab untuk menghandle usaha kami ini. 

• Yosafat : karena dia masih remaja, maka dia kurang mampu 

menghandlenya, masih butuh banyak bimbingannya 

 

5. Apakah anak Anda pernah menerima tamu showroom mobil / melayani 

pembeli / pelanggan di showroom ? Mohon diperinci untuk kelima anak 

Anda masing-masing! 

 

• Leni : pernah juga walaupun dia belum menguasai type semua mobil 

yang di showroom, kadang juga melayani via telpon 

• Levina : pernah, dia juga belum menguasai type mobil yang di 

showroom hanya sebagian kecil saja. 

• Leona :  pernah, sama dengan kedua kakaknya belum menguasai tapi 

mereka sering juga untuk membantu di showroom 

• Samuel : pernah, dia sering menerima tamu dan melayani pembeli di 

showroom, karena dia hamper segala type mobil di showroom tau 

• Yosafat : anak saya yang ke 5 karena  masih remaja, maka dia belum 

pernah melayani pembeli, tapi kalua melalui via telpon pernah 



6. Bagaimana cara anak Anda menghadapi masalah, mengatur anak buah dan 

mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil Anda ? 

Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-masing! 

• Leni :  kalau anak saya yang ini karena cewek jadi belum pernah terjun 

di showroom dan terlibat di dalamnya 

• Levina : anak saya yang ke 2 ini juga sama dengan anak saya yang 

pertama 

• Leona : anak saya yang ke 3 ini juga sama, karena dia anak cewek jadi 

hanya membantu yang ringan-ringan saja, missal melayani pembeli 

melalui telpon 

• Samuel : anak saya  yang ke 4 ini menghadapi masalah missal; jika 

pasaran sepi dia tidak diam saja tetapipergi ke showroom lain untuk 

mengecek dan menyelidiki apa yang mengakibatkan pasaran sepi, 

menegecek harga yang mungkin terlalu mahal. 

• Yosafat : anak saya yang ke 5 ini masih remaja jadi belum bisa 

menghadapi masalah 

 

7. Bagaimanakah kedewasaan dari calon penerus (anak-anak) Anda dilihat 

dari tanggung jawabnya, kematangan berpikirnya dan menyikapi masalah 

yang terjadi? Mohon  diuraikan untuk masing-masing anak Anda! 

• Leni : anak saya yang ini sudah dewasa, karena sudah menikah dan dia 

ikut suami jadi dia tidak menjadi calon penerus usaha kami 

• Levina : anak saya yang ke 2 ini juga bukan calon penerus usaha kami 



• Leona : anak saya yang ke 3 ini juga bukan calon penerus kami 

• Samuel : anak saya yang ke 4 ini cowok jadi dialah yang menjadi calon 

penerus , cukup tanggung jawab dalam menghadapi masalah yang 

terjadi di showroom 

• Yosafat : anak saya yang ke 5 ini cowok dan karena dia masih remaja 

masih belum bisa bertanggung jawab 

 

8. Menurut intuisi  anda apakah anda sudah menentukan calon pengganti?   

Mohon diperinci untuk kelima anak Anda masing-masing! 

• Leni :  anak saya yang ini cewek , bukan calon pengganti karena dia 

nantinya ikut suami dan tidak berbakat 

• Levina : ini juga tidak berbakat dan bukan calon pengganti karena 

cewek  bukan cowok nantinya dia ikut usaha suaminya. 

• Leona : ini juga bukan calon pengganti walaupun dia tahu tentang 

mobil tetapi dia cewek dan akhirnya akan ikut dengan suaminya 

• Samuel : ini yang menjadi calon pengganti karena cowok berbakat 

maka diharapkan untuk menjadi calon penerus 

• Yosafat : ini juga calon pengganti walaupun belum tahu nantinya 

karena dia masih remaja 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA CALON PENERUS  

( LENI) 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat Anda dalam meneruskan bisnis orang 

tua Anda ini? Apakah alasannya? 

• Saya tidak berminat meneruskan  bisnis orang tua saya, karena saya 

tidak tertarik di dunia mobil 

2. Jika ayah Anda menunjuk salah satu dari anda untuk meneruskan bisnis 

ini, apakah anda tidak merasa iri? Apa alasannya? 

• Tidak, karena saya pun tidak bisa meneruskan bisnis ayah saya  karena 

saya ikut suami di surabaya 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan Anda dalam meneruskan usaha 

orang tua Anda? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan tenaga? 

• Saya tidak punya waktu,karena saya memilih tinggal di Surabaya. 

4. Apakah  Anda pernah diberi tugas oleh pemilik pada saat pemilik tidak 

ditempat? 

• Belum pernah 

5. Apakah Anda pernah menerima tamu showroom mobil ? 

• Belum pernah secara langsung, saya hanya pernah ikut mencari mobil 

6. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah, mengatur anak buah dan 

mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil orang tua 

Anda ? 

• Saya kurang bisa menghadapi masalah yang ada di showromm 



7. Bagaimanakah kedewasaan Anda ketika diajak diskusi tentang showroom 

dan bagaimana Anda menanggapinya? 

• Saya tidak begitu mengerti tentang dunia mobil jd saya tidak terlalu 

paham jika diajak diskusi,karena pengetahuan saya terbatas. 

8. Menurut anda siapakah yang memiliki keinginan kuat untuk menggantikan 

ayah  Anda? 

• Adik-adik lelaki saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA CALON PENERUS  

( LEVINA ) 

 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat Anda dalam meneruskan bisnis orang 

tua Anda ini? Apakah alasannya? 

• Saya tidak berminat meneruskan bisnis orang tua saya , karena saya 

tidak tertarik di dunia otomotif 

2. Jika ayah Anda menunjuk salah satu dari anda untuk meneruskan bisnis 

ini, apakah anda tidak merasa iri? Apa alasannya? 

• Tidak, karena saya mau menerima apapun keputusan orang tua saya 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan Anda dalam meneruskan usaha 

orang tua Anda? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan tenaga? 

• Saya kurang meluangkan waktu untuk meneruskan usaha orang tua 

saya 

4. Apakah Anda pernah diberi tugas oleh pemilik pada saat pemilik tidak 

ditempat? 

• Pernah, saya pernah menjaga showroom saat papah sakit atau berada di 

luar kota 

5. Apakah Anda pernah menerima tamu showroom mobil ? 

• Pernah, saat ayah tidak ditempat 



6. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah, mengatur anak buah dan 

mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil orang tua 

Anda ? 

• Saya kurang bisa dalam mengatur anak buah dan hanya sesekali saja 

menjawab telpon dari konsumen,juga kurang menguasai type- type 

mobil 

7. Bagaimanakah kedewasaan Anda ketika diajak diskusi tentang showroom 

dan bagaimana Anda menanggapinya? 

• Mendengarkan, tetapi saya kurang bisa memberikan solusi 

8. Menurut anda siapakah yang memiliki keinginan kuat untuk menggantikan 

ayah  Anda? 

• Kedua adik lelaki saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA CALON PENERUS  

( LEONA) 

 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat Anda dalam meneruskan bisnis orang 

tua Anda ini? Apakah alasannya? 

• Tidak berminat, karena saya sudah mempunyai profesi lain sebagai 

desainer interior 

2. Jika ayah Anda menunjuk salah satu dari anda untuk meneruskan bisnis 

ini, apakah anda tidak merasa iri? Apa alasannya? 

• Tidak, karena memang lebih suka profesi saya 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan Anda dalam meneruskan usaha 

orang tua Anda? 

• Saya tidak merelakan waktu untuk meneruskan usaha orang tua saya 

karena saya lebih mementingkan proyek interior saya 

4. Apakah Anda pernah diberi tugas oleh pemilik pada saat pemilik tidak 

ditempat? 

• pernah 

5. Apakah Anda pernah menerima tamu showroom mobil ? 

• pernah 

6. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah, mengatur anak buah dan 

mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil orang tua 

Anda ? 



• Kurang bisa dalam mengatur dan memimpin serta memberikan intruksi  

7. Bagaimanakah kedewasaan Anda ketika diajak diskusi tentang showroom 

dan bagaimana Anda menanggapinya? 

• Mendengarkan dan saya tetapi kurang bisa memberikan solusi. 

8. Menurut anda siapakah yang memiliki keinginan kuat untuk menggantikan 

ayah  Anda? 

• Adik laki laki saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAWABAN WAWANCARA CALON PENERUS  

( SAMUEL ) 

 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat Anda dalam meneruskan bisnis orang 

tua Anda ini? Apakah alasannya? 

• Saya berminat meneruskan showroom karena saya anak lelaki tertua 

2. Jika ayah Anda menunjuk salah satu dari anda untuk meneruskan bisnis 

ini, apakah anda tidak merasa iri? Apa alasannya? 

• Tidak iri, karena kalau ayah saya tidak memilih saya , saya berpikir 

untuk mencoba peluang usaha lain 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan Anda dalam meneruskan usaha 

orang tua Anda? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan tenaga? 

• Saya rela jika disuruh meneruskan usaha orang tua saya karena saya 

mampu meneruskannya dan saya merelakan waktu tenaga dan pikiran 

saya untuk memajukan showroom. 

4. Apakah Anda pernah diberi tugas oleh pemilik pada saat pemilik tidak 

ditempat? 

• Pernah, saya pernah membantu menjaga showroom saat ayah saya 

pergi  

5. Apakah Anda pernah menerima tamu showroom mobil ? 

• Pernah dan sering 



6. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah, mengatur anak buah dan 

mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil orang tua 

Anda ? 

• Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan  

7. Bagaimanakah kedewasaan Anda ketika diajak diskusi tentang showroom 

dan bagaimana Anda menanggapinya? 

• Saya terlibat memberikan masukan untuk mengembangkan showroom. 

Ya kalau ada yang mencari alternative kredit dari OTO, Simas itu lebih 

baik daripada yang lain karena fasilitas yang diberikan 

8. Menurut anda siapakah yang memiliki keinginan kuat untuk menggantikan 

ayah  Anda? 

• Saya dan adik lelaki saya karena kami merupakan anak laki-laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA CALON PENERUS  

( YOSAFAT ) 

 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah minat Anda dalam meneruskan bisnis 

orang tua Anda ini? Apakah alasannya? 

• Saya berminat, karena satya suka dengan dunia otomotif 

2. Jika ayah Anda menunjuk salah satu dari anda untuk meneruskan bisnis 

ini, apakah anda tidak merasa iri? Apa alasannya? 

• Tidak iri, karena untuk apa iri dengan keluarga 

3. Menurut Anda bagaimanakah kerelaan Anda dalam meneruskan usaha 

orang tua Anda? Dilihat dari kerelaan waktu, pikiran dan tenaga? 

• Saya rela meneruskan karena sejak dulu sepulang sekolah saya selalu 

ke showroom 

4. Apakah Anda pernah diberi tugas oleh pemilik pada saat pemilik tidak 

ditempat? 

• Pernah, saya disuruh 

5. Apakah Anda pernah menerima tamu showroom mobil ? 

• Pernah tetapi hanya menerima telepon karena saya masih remaja dan 

sekolah. 

6. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah, mengatur anak buah dan 

mengambil solusi tepat terkait dengan usaha showroom mobil orang tua 

Anda ? 



• Saya  belum begitu bisa mengatur anak buah,karena saya  masih 

dianggap kecil 

7. Bagaimanakah kedewasaan Anda ketika diajak diskusi tentang showroom 

dan bagaimana Anda menanggapinya? 

• Belum bisa mencari solusi yang tepat. 

8. Menurut anda siapakah yang memiliki keinginan kuat untuk menggantikan 

ayah  Anda? 

• Tentu saja saya 
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