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LAMPIRAN D 

TRANSKRIP WAWANCARA ANGGOTA PICK A CHICK 

(JOSHUA) 

 

Nama   : Joshua Laksamana 

Jabatan  : Marketing 

Media wawancara : Tatap Muka 

 

Wawancara Koding 

Fendy: Uyy… halo Jop.  

Joshua: Halo di. JL1, D-1 

Fendy: Eh… Ahh… Aku mau nanya-nanya soal… Kegiatan 

kita di Pick a Chick itu… ngga papa ya? 

 

Joshua: Boleh boleh. JL2, D-1 

Fendy: Eeeee. Okay. Ya aku kan sudah tau kurang lebih soal 

informasimu… jadi aku langsung ke pertanyaan aja ya. 

 

Joshua: Oke di. JL3, D-1 

Fendy: Eeee.. yang pertama…. Pencapaianmu… yang kamu 

dapet selama kamu di Pick a Chick itu gimana? Jadi kayak 

kamu merah meraih sebuah achievement gitu gak di Pick a 

Chick? 

 

Joshua: Ya…. Posisiku kan sebagai Marketing ya… JL4, D-1 

Fendy: Mhmm  

Joshua: Aa… jadi menurutku sih pencapaian terbesar itu ya 

ketika aku dapet kayak event… yang… mungkin susah 

didapat buat vendor-vendor lain gitu tapi terus….. kemudian 

JL5, D-1, IN 



D-2 
 

Pick a Chick bisa berhasil dapet. Ya menurutku itu sih… 

udah merupakan achievement buat aku sebagai Marketing. 

Fendy: Itu bikin kamu tambah semangat….. kerja gitu? Ato 

cuman biasa-biasa aja? 

 

Joshua: Yaa.. otomatis bikin tambah semangat dong. 

Kayak… aku harus dapet lagi. Aku harus dapet lebih lagi. 

JL6, D-2, IN 

Fendy: Ohhhh…. Oke-oke. Teruuss… Lanjut ya. Eeee….. 

Atasan… Emm bukan atasan sih. Kita, sebagai Pick a Chick 

tu pernah ngasih kamu penghargaan gak? Atau kam… Atau 

kamu pernah merasa dapet penghargaan gak dari Pick a 

Chick sendiri? 

 

Joshua: mmm… kalo penghargaan secara khusus kayak 

misalnya apa… kasi apa kayak’e ya… ga pernah ya to. 

Kamu tau sendiri. 

JL7, D-2 

Fendy: Iya….  

Joshua: Tapi…. Menurutku sih… penghargaan… 

penghargaan itu aku rasa ketika….. kita harus kayak misal 

lagi pameran, terus kita sukses besar di pameran itu, kita sold 

out apa apa… terus ee… yak kan kita seneng gitu, nah itu 

sudah merupakan penghargaan buat aku sendiri, kayak gitu.  

JL8, D-2, IN 

Fendy: Ohh… Oke oke. Nah kamu pernah bosen gak waktu 

kerja di Pick a Chick nih? 

 

Joshua: Ya.. ada lah pasti. Pas titik jenuh kan tiap orang pasti 

ada cuman ya… yawes gitu, kayak tetap harus dilakukan toh 

JL9, D-2 

Fendy: Owhhh….. Jadiii, waktuu lagi bosennn, kerjanya 

males, motivasi turun gitu ya? 

 

Joshua: Yaa motivasi pasti turun…. JL10, D-2 

Fendy: Oho oke…  
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Joshua: Tapi tinggal self motivation sendiri dong JL11, D-2 

Fendy: Ohh.. Oke oke oke. Nah, atasanmu pernah ngasi 

kamu tanggung jawab khusus gak? Atau… kita dari Pick a 

Chick pernah ngasi kamu tanggung jawab khusus gak? 

 

Joshua: Pernah lah. Ya… kalau misal….. pas event” gitu kan 

kayak Marketingnya….. Apa namanya… Sss… Marketing 

Stuff’e kan yang ngurus kan pasti aku to, kayak missal “O… 

Oh… Kamu yang tanggung jawab atas banner ini ini ini” 

pasti ya ada, tapi yang lain juga punya… tanggung jawab 

masing-masing kan, tetep ada smua pasti. 

JL12, D-3 

Fendy: Mmm… Oke oke bener bener. Nah, tanggung jawab 

itu buat kamu ngerasa harus lebih giat kerja atau….. yasudah 

cuma tanggung jawab, cuma dilaksanakan seadanya aja gitu? 

 

Joshua: Tanggung jawab… menurutku harus…. Harus kayak 

punya rasa tanggung jawab sih, kayak tiap orang itu. Jadi… 

yaa kalo kita ngeras…. Kalo kita ada tang… ngerasa punya 

tanggung jawab kan kayak… mau ndak mau harus dilakukan 

dan… ya… all out gitu lo… jadi… menurutku harus ada rasa 

tanggung jawab itu, tapi bukan gara-gara… itu terus aku 

jadi… kerja seadanya gitu bukan. 

JL13, D-3, IN 

Fendy: Ohh oke oke. Terus eee… untuk… secara personal 

sendiri ya… Kamu merasa kamu ada perkembangan nggak 

setelah kamu bekerja di Pick a Chick? 

 

Joshua: Ya kayak balik ke topik tadi sebener’e aku ni lack 

of… responsibility asline hehehe… 

JL14, D-3 

Fendy: Ahh….  

Joshua: Tapi kan… selama ini kan yaa… pasti ada tuntutan 

dari temen-temen, gitu, rekan-rekan kerja gitu ya, otomatis… 

JL15, D-3 
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kayak… menumbuhnya rasa tanggung jawab pada diri 

sendiri gitu lah. 

Fendy: Owww… gitu gitu. Eee… lanjut ke pertanyaan 

berikutnya ya. Mmm… kan setiap perusahaan ada standard 

operationalnya. Nah otomatis Pick a Chick juga ada. Nah 

menurut kamu standard operationalnya Pick a Chick tu 

bagaimana? 

 

Joshua: Emmm…. Menurutku sih masih kurang. Ni dari sisi 

quality atau? 

JL16, D-4 

Fendy: Eee… dari sisi manapun. Jelasin aja.  

Joshua: Oya kalau dari sisi kualitas be… apa… operational 

kita memang kurang sih, menurut saya. Apa namane… sss.. 

aaa… kayak… rasa bisa berubah ubah, rasa ngga tentu… 

terus… packaging juga ngga ada… standard yang pasti… itu 

terus gitu, jadi kita kayak masih berubah berubah tapi ya…. 

Menuju lebih baik lah. 

JL17, D-4 

Fendy: Mmm… Nah eee… berarti sejauh yang aku tangkep 

menurutmu standard operasinya Pick a Chick ini… masih 

kurang ya? 

 

Joshua: Masih. JL18, D-4 

Fendy: Nah itu mempengaruhi… motivasi mu nggak? 

Misalnya… eee… gara-garaa… ee… gara gara standard 

operasi yang buruk ni kamu jadi males kerja atau malah 

sebaliknya kamu jadi merasa harus mem… eee… 

meningkatkan gitu ada… rasa seperti itu nggak? 

 

Joshua: Mmm… Nggak ngefek ke ini sih… rasa… apa… 

terus jadi males kerja itu nggak ngefek ke situ sih, cuman ya 

ras…. Ammm… menurutku si let it go with the flow gitu loh. 

JL19, D-4 
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Jadi kayak… nanti lama kelamaan kita belajar sendiri kok 

masing-masing terus lama-lama lebih baik jadi lebih baik. 

Awalnya kita kan kayak kacau gitu… terus lama-lama “oh 

tau ini harus apa. Oh tau dengan situasi ini kita harus apa” 

gitu. 

Fendy: Mmm gitu. Oke selanjutnya, hubunganmu sama… 

anggota-anggota yang lain tu gimana? Mung… ya baik baik 

aja atau ada perselisilah mungkin? 

 

Joshua: Eee… kalau perselisihan itu kan pasti pernah lah ya. 

Aaa… apa… cuman… kayak nggak suka ini nggak suka itu 

gitu tapi yasudah kan namae bisnis bisnis, teman teman gitu, 

jadi kayak harus bisa dibagi dua gitu. Ketika do business, 

yaudah no offense ke real life gitu 

JL20, D-5 

Fendy: Mmm… jadi professional ya?  

Joshua: Ya professional. JL21, D-5 

Fendy: Ah, tapi ee.. misalnya… hubungan-hubunganmu ke 

anak-anak yang lain tu mempengaruhi semagatmu buat kerja 

ato gak? Atau cuman “yasudah pertemanan biasa. Kalo aku 

kerja ngga ada urusa… ngga ada hubungannya sama… ee.. 

perasaanku” gitu? 

 

Joshua: Ee.. ngefek lah pasti. Kalo hubungan baik kan… jadi 

kayak lebih semangat kerja gitu. 

JL21, D-5 

Fendy: Oooo gitu ya. Mmm… terus… kondisii… kerjamu 

gimana? Jadi selama kamu di marketing itu pekerjaanmu 

berat ato nggak? Atau gimana gitu? 

 

Joshua: Nggak sih actually. Marketing itu cuman lebih ke 

arah kayak… eee…. Bagaimana kamu bisa kreatif gitu lo. 

JL22, D-5 

Fendy: Mmm…  
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Joshua: Ah jadi menurutku sih… gak… aaa… bukan berat 

gitu nggak. Cuman… yaa… tetep harus dii ini… tetep harus 

dilakukan dengan baik. 

JL23, D-5 

Fendy: Ohh gitu. Eee… tapi… gini. Setiap marketing kan 

ada pasti juga ada… ada susahnya jugak, ada waktu dimana 

kit… susah kok.. apa… di marketingnya tapi kok ga ada 

respond gitu. Nah itu… eee… itu menurut kamu yaudah 

dicoba lagi atau ´itu mungkin bisa membuat kamu “Aduh ini 

kok kurang ya. Mungkin aku harus lebih giat lagi” atau 

menurutmu yaudah gitu gitu aja gitu? 

 

Joshua: Ya menurutku ya kalo missal kita gagal mendapat 

respon yang baik… ya brarti kan… strategi kita mungkin ada 

yang salah gitu lo di marketing. Jadi ya… sebagai marketing, 

maksudnya sebagai person in charge di mark… marketing… 

ya berarti kayak kita… ya… aku si ngerasa kayak “Oh 

berarti aku harus ngelakukan sesuatu yang lain, eee… supaya 

mendapatkan respon pasar lebih baik gitu. 

JL24, D-6, EK 

Fendy: Ooke oke oke. Oke jop, pertanyaan terakhir. Mmm… 

kita ngomongin soal pendapatan ya. 

 

Joshua: Iya. JL25, D-6 

Fendy: Eee.. menurutmu pendapatan di Pick a Chick ini 

gimana? 

 

Joshua: Masih kurang lah. Aa.. kita kan sekelompok orang 

empat ya. Tapi kan… sebenere kalo dibagi kita masih di 

bawah UMR. Jadi menurutku sih masih harus ditingkatin 

lagi. 

JL26, D-6 

Fendy: Ohhh… Eee… berarti gaji kurang ini… karena kamu 

ngerasa gajimu kurang… eee… semangat kerja juga harus 
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ditingkatkan gitu ya? 

Joshua: Aaa.. ya, semangat kerja… teruss… operasional 

yang lebih baik, cost yang lebih bisa ditekan, ee…. trus 

variasi produk ditambah, kayak gitu lah. Perlu semua lah… 

JL27, D-7 

Fendy: Ooo… oke oke. Oke itu aja dulu Jop. Thank you ya 

buat waktunya. 

 

Joshua: Okee. Thank you di. JL28, D-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


