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LAMPIRAN K 

TRANSKRIP WAWANCARA TAMBAHAN ANGGOTA PICK A 

CHICK 

(BELLA) 

Nama   : Maria Bella 

Jabatan  : Operasional 

Media wawancara : LINE 

Wawancara Koding 

Fendy: Haloo siang bell. Aku mau nanya-nanya lagi nih soal 

motivasi kita di Pick a Chick. Kamu ada waktu? 

 

Bella: Ada dii. Tanya aja. MB1, K-1 

Fendy: Oke thanks bell. Gini, kamu kan pernah ngerasa 

mencapai sesuatu selama kerja d Pick a Chick dan itu 

memotivasi kamu. Nah setelah itu pencapaian itu 

mempengaruhi kinerjamu sejauh mana?  

 

Bella: waktu ikut pameran dan jualan di stan laku sampe habis 

itu menurut aku suatu achievement. Kenapa? Soalnya saat itu 

kita gak melakukan marketing secara besar-besaran tetapi 

banyak orang yang tertarik sendiri untuk beli dan coba produk 

kita. Dari situ aku jadi termotivasi untuk bisa ningkatin 

MB2, K-1 
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penjualan soalnya ternyata pasar juga nerima produk kita. 

Alhasil aku jadi lebih mikirin gimana caranya biar terus 

meningkat penjualannya, promosi ke anak sinlui yang 

merupakan target kita lewat adik kelas yang dikenal, trus aku 

juga beli bahan/stok dalam jumlah yang lebih banyak dan 

semangat kalo restock hahaha soalnya seneng gitu lo jadi 

termotivasi terus kalo jualannya laku. 

Fendy: Oh oke oke. Terus kamu juga ada bilang kalo kamu 

juga pernah bosen waktu ngerjain job deskmu. Waktu itu kamu 

mengarasa kinerjamu menurun gak? Kenapa? 

 

Bella: Ya sedikit sih, mungkin gara-gara rasa males jadi gak 

semangat kayak biasanya gitu. Misalnya, waktunya ngirim / 

restock itu kalo ada laporan stok di stan tinggal sedikit. Nah 

biasanya besoknya kirim barang, tapi kadang kalo agak males 

ngirimnya jadi besok lusanya, kayak procrastinate sedikit gitu. 

Tapi ya gak sering-sering, jadi mesti paksain harus langsung 

dikerjain biar di stan gak sampe kehabisan, kan lebih repot 

juga, kasian karyawan yang ada di stan jadi lebih repot. 

MB3, K-2, IN 

Fendy: Ohh gitu. Nah kamu kan ngerasa kalo sistem kerjanya 

kita masih kurang teratur. Itu buat kinerjamu turun gak? 

Turunnya gimana? 
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Bella: Kalo turun sih gak ya soalnya masalah sistem itu gak 

gitu pengaruh buat masalah motivasi/kinerjaku, yang penting 

tau jobdesk nya gimana kerjanya. Cuma kan kalo kita 

semuanya lebih sistematis kan lebih baik, soalnya keliatan gitu 

lo hasilnya, alurnya lebih jelas, dan terkesan lebih profesional.  

MB4, K-3 

Fendy: Gitu ya.. Terus kalo menurut kamu, kita satu sama lain 

waktu kerja perlu ngawasin gak? Kamu merasa waktu kerja 

perlu diawasin gak? Misalnya untuk memastikan kerjanya 

lancar gitu 

 

Bella: Kalo dari aku sendiri sih kurang perlu ya.. Apalagi kalo 

dalam konteks ini kan kita semua temen, kita satu tim, no 

employee and employer, basically all of us are founders of this 

business project jadi ngerasa aneh kalo ada yang ngawasi dan 

diawasi. Kita punya jobdesk masing-masing dan kita tau tugas 

kita apa aja dan we trust and count on each other. Selama ini 

tanpa diawasipun bisa berjalan dengan lancar, toh kita juga 

selalu saling info satu sama lain. Kalo misal ada masalah ya 

juga langsung minta bantuan dan solusi yang lain dan 

didiskusiin bersama, jadi ga perlu ada yang mengawasi dan 

diawasi, ya kecuali kalo kita kerja ikut orang, dibawah orang 

lain baru kalo diawasi wajar hehe 

MB5, K-3 
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Fendy:Ohh oke oke. Itu aja dulu bell yang aku mau tanyain 

Thanks buat waktunyaa haha. 

 

Bella: Sama-sama adiiiii MB6, K-4 

 


