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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

Justifikasi telah melakukan penelitian di PT.Kanaya 
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LAMPIRAN 2 

Daftar Pertanyaaan Wawancara 

Draft Pertanyaan terkait DNA Growth Family Businesses  

Next Gen-Planning 

1. Apakah perusahaan memiliki rencana suksesi untuk generasi selanjutnya? Jika 

punya, bagaimanakah perusahaan mengatur transisi emosional tersebut? 

2. Apakah perusahaan memiliki manajemen tata kelola? jika punya bagaimana 

manajemen tata kelola perusahaan di masa yang akan datang? 

3. Bagaimanakah perusahaan mengatur warisan dan pajak property yang 

dimilikinya? 

4. Bagaimana generasi saat ini yang sedang menjalankan perusahaan mentransfer 

visi dan keinginan yang selaras dengan generasi sekarang? 

5. Bagaimana perusahaan mengatur konflik yang terjadi karena masa transisi 

dalam suksesi? 

6. Kapan seharusnya rencana dalam perusahaan perusahaan di implementasikan? 

Effective Tax Management 

1. Apakah perusahaan mempunyai pengaturan terhadap pajak pribadi dan pajak 

perusahaan? Jika punya, bagaimana pengaturan tersebut di implementasikan? 

2. Bagaimana cara perusahaan menghadapi permasalahan pajak yang dapat 

terjadi sewaktu-waktu? 

Family Governance 

1. Apakah perusahaan memiliki kontijensi manajemen yang baik? 

2. Apakah perusahaan memiliki piagam keluarga yang menjadi acuan bisnis? 

3. Apakah perusahaan membuka diri untuk suksesor diluar keluarga? 

4. Bagaimanakah desain dari organisasi perusahaan dan bagaimana perusahaan 

mengatur perubahan yang mungkin tidak disukai oleh anggota keluarga di 

perusahaan? 

Managing Capital 

1. Bagaimana perusahaan memprioritaskan modal yang ada? 

2. Bagaimana perusahaan mengelola penyimpanan modal yang tersedia? 

3. Apakah perusahaan memiliki working capital management? 

4. Bagaimana perusahaan meingkatkan modal yang tersedia? 

5. Bagaimana perusahaan menginvetasikan modal nya? 
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6. Apakah perusahaan melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan lain? 

Jika melakukan, bagaimanakan proses merger atau akuisisi tersebut di 

lakukan? 

Sustaining Growth and Profitibility 

1. Bagaimana perusahaan mengoptimalkan jangkauan pasar nya? 

2. Siapa konsumen utama dari perusahaan? 

3. Siapa konsumen sampingan dari perusahaan? 

4. Bagaimana perusahaan memenuhi kebutihan konsumen secara efisien? 

5. Apakah perusahaan memiliki sebuah model bisnis yang sekiranya menjadi 

keunggulan kompetitif di mata konsumen dibandingkan perusahaan lain? 

Managing and Retaining Talent 

1. Apakah perusahaan menerima non keluarga kepada circle direksi nya? 

2. Bagaimana perusahaan memotivasi karyawan nya untuk meningkatkan 

loyalitas? 

3. Bagaimana perusahaan mengelola manajer-manajer nya agar performa kerja 

mereka tetap efektif? 

Culture and Responsibility 

1. Apakah perusahaan memiliki preferensi yang ramah lingkungan terhadap 

operasi bisnis nya? Jika punya, bagaimana hal tersebut di implementasikan? 

2. Apakah perusahaan memiliki CSR yang sistematis? 

3. Bagaimana perusahaan menampakan budaya perusahaannya? 

4. Apakah perusahaan memiliki yayasan yang dikelola oleh anggota perusahaan? 

5. Apakah yayasan tersebut berdampak langsung terhadap citra dari perusahaan? 

 

Balancing Risk 

1. Bagaimana perusahaan menyeimbangkan dan mengelola risiko dan peluang 

yang ada? 

2. Bagaimana perusahaan mengambil keputusan dari risiko dan peluang yang 

ada? 

3. Bagaimanakah perusahaan melindungi asset dari risiko-risiko yang mungkin 

akan terjadi? 

4. Apakah perusahaan memiliki strategi yang tersusun secara sistematis untuk 

mengatur risiko dan peluang? Jika punya, bagaimanakah mekanisme nya dan 

kapan rencana ini di implementasikan dan tinjau ulang? 
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LAMPIRAN 3 

Transkrip wawancara dengan Reza Indra Maulana SE., 

 

Analisis Keunggulan Perusahaan Menggunakan Pendekatan DNA Growth 

Family Businessess 

(Studi Kasus PT Kanaya) 

 

Tempat Penelitian : Ruangan General Manager PT.Kanaya 

Tanggal Penelitian : 7 November 2017 dan 8 November 2017 

Waktu Penelitian : 9.50 hingga pukul 12.05 

Researcher  : Tri Kharisma Aldityo (A) 

Informan  : Reza Indra Maulana SE. (R) 

 

A: Selamat siang Mas Reza, perkenalkan saya Aldit Mahasiswa FEB UB. 

Sebelumnya terimakasih atas waktu nya, langsung kita mulai saja ya untuk 

mempersingkat waktu, Pada wawancara ini akan dibagi menjadi tujuh section 

yang masing-masing nya terdapat empat sampai enam pertanyaan. Langsung 

masuk ke section next gen-planning apakah perusahaan memiliki rencana 

suksesi untuk generasi selanjutnya? Jika punya, bagaimanakah perusahaan 

mengatur transisi tersebut? 

R: Sudah, insyaallah sudah... Dari pendiri PT Kanaya sendiri atau founding 

father nya itu sudah mempersiapkan strategi untuk suksesor, suksesi itu 

sendiri. Darimana kita litanya karena suksesor dari PT Kanaya ini sudah di… 

ajarkan berkecimpung dalam bisnis keluarga itu bahkan semenjak dari… 
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sebelum dari suksesor ini lulus kuliah, which is itu pada saat awal-awal 

perusahaan baru berdiri. Setelah lulus kuliah, generasi kedua nya ini langsung 

berkecimpung meneruskan apa yang sudah dijalankan sama, dia dari 

semenjak sebelum lulus kuliah sampai sekarang sudah berjalan sekitar… lima 

tahun. Dan pada saat setelah lulus kuliah itu, saya… mempelajari lebih detail 

mengenai masing-masing unit bisnis PT Kanaya karena PT Kanaya itu 

basically punya ada tiga unit bisnis. Secara umum kita bergerak di bidang oil 

and gas, baik itu di upstream maupun di downstream. Nah ini yang juga 

menjadi strong point dari PT Kanaya. Kenapa? Karena kita tidak hanya 

memiliki bisnis di satu rangkaian supply change dari oil and gas. Yang 

umumnya banyak perusahaan itu hanya bergerak di salah satunya, upstream 

saja maupun downstream saja. Sedangkan PT Kanaya itu bergerak di 

keduanya, di upstream dan downstream, hulu sampai hilir. Kita punya best 

nya disitu. Kenapa kita… Kenapa bisa saya bilang itu sebuah keunggulan? 

Dengan kondisi bisnis oil and gas khususnya di upstream yang sedang lesu, 

PT Kanaya ini masih bisa di topang dengan perputaran bisnis di lini 

downstream nya. Karena apa? Permintaan untuk bahan bakar sendiri oh 

sorry, di upstream kita punya kapal-kapal untuk support kegiatan lepas 

pantai. Di downstream kita menjadi agen penyalur bahan bakar minyak salah 

satu BUMN which is pertamina. Nah kondisi upstream maupun downstream 

ini pada kondisi sekarang itu sedikit bertolak belakang karena apa? Ketika 

kondisi upstream sedang lesu justru permintaan untuk supply bahan bakar ini 

sedang meningkat. Kenapa? Kita bisa ambil contoh yang kasat mata 

bagaimana pemerintah itu sedang menggalangkan infrastruktur, sedangkan 
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mesin-mesin untuk membangun infrastruktur itu membutuhkan bahan bakar 

minyak, itu menjadi keunggulan kita. Kenapa dibandingkan dengan 

competitor-kompetitor atau perusahaan-perusahaan sejenis kita masih bisa 

lebih survive? Karena tadi kita masih ditopang dengan bisnis yang lain, yang 

dalam supply change ini masih berkaitan namun kondisi sekarang ini bertolak 

belakang. Yang satu malah mengalami kerusuhan, yang satu mengalami 

peningkatan. That’s why PT Kanaya masih cukup bisa survive dengan kondisi 

oil and gas yang sedang lesu sekarang. Disamping itu juga PT Kanaya 

memiliki lini bisnis yang lain, apa? Itu lini bisnis di bidang jasa… jasa 

keagenan, pelayan di kepelabuhan. Itu pun masih berbanding lurus dengan 

peningkatan usaha dari pemerinah untuk meningkatkan volume di pelabuhan. 

Semakin banyak perusahan… semakin banyak aa.. aa.. volume kapal-kapal 

yang melakukan operasinya di pelabuhan, bagi PT Kanaya yang menjalankan 

bisnis jasa keagenan itu menjadi peluang juga bagi PT Kanaya. Jadi simpel 

nya ketika tiga.. ketika PT Kanaya punya tiga unit usaha, satu unit usaha yang 

sedang lesu itu masih bisa ditopang dengan dua unit usaha yang lain yang 

kondisinya saat ini masih meningkat, masih cukup berpeluang. 

A: Ini berarti saling bopong-membopong ya? Dari… usaha… 

R: Iya. Mungkin bahasa simpel nya subsidi silang. Itu menjadi strong point juga 

buat kita. 

A: Oke. Terus, apakah perusahaan memiliki manajemen tata kelola? Jika punya 

bagaimana manajemen tata kelola perusahaan di masa yang akan datang? 

R: Manajemen tata kelola di PT Kanaya itu… karena founding father kita, 

pendiri kita cukup concern karena beliau itu sudah cukup berpengalaman di 
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bidang yang di bisnis ini dari pada 20 tahun. Jadi beliau sudah memiliki visi 

kedepan bagaimana membangun sebuah perusahaan dengan tata kelola yang 

baik. Dibuktikan dengan apa? Semenjak perusahaan ini berdiri, pendiri kita 

itu which is orang tua saya sudah memulai membangun sistem International 

Standard Organization atau ISO Certified dan ISO Certified itu sudah kita 

miliki dari awal kita mendirikan perusahaan. Dan ISO itu kita 

implementasikan dalam day to day operasional kita. Karena apa? ISO itulah 

yang menjaga bagaimana mutu kita bisa terkontrol, terjaga performance nya, 

dan secara berkala perusahaan kita pun juga akan di audit dari ISO itu sendiri. 

Dan kita memiliki manual dari situ. 

A: Terus untuk yang… dengan pandangannya nih ke masa yang akan datang, 

kira-kira akan ada perubahan engga untuk manajemen tata kelola nya? 

R: Kalo dikatakan ada perubahan atau tidak, yang pasti setiap perusahaan secara 

umum itu berusaha untuk melakukan senantiasa melakukan continues 

improvement dan itupun berlaku di PT Kanaya. Kita tetap berusaha, berupaya 

selalu melakukan continues improvement, perbaikan-perbaikan secara 

berkesinambungan di bagian lini-lini mana yang masih bisa kita atau perlu 

kita tingkatkan kita tingkatkan dan itu kita terus berupaya untuk kesana. 

Karena kita juga punya memiliki, kita juga memiliki harapan yang besar 

terhadap bisnis ini sendiri. 

A: Oke langsung ke pertanyaan ke empat. Bagaimanasih perusahaan mengatur 

warisan dan pajak property yang dimilikinya? 

R: A… Bisa diulang pertanyaannya? Warisan? 
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A: Bagaimanakah perusahaan mengatur warisan dan pajak properti yang 

dimilikinya? 

R: Oke. Kalo yang ditanyakan property ini dalam bentuk fix aset atau properti 

gedung, kita sudah menerapkan tax planning untuk semua aset secara 

keseluruhan dari PT Kanaya. Jadi pajak properti itu sudah termasuk dalam 

bagian rencana tax planning yang selalu kita laksanakan. Sejalan dengan a… 

rencana-rencana keuangan yang kita jalankan juga. 

A: Including aset perkapalannya? 

R: Termasuk. 

A: Termasuk ya? 

R: Aset yang kelola itu kan ada dua, ada yang fix ada yang bergerak.. ada yang 

variabel. Nah yang fix kita punya gedung, gedung kantor kita tuh gedung 

milik sendiri. Ini juga jadi strong point ketika banyak perusahaan harus 

memikirkan beban sewa gedung untuk kantornya, kita tidak karena kita 

gedung miliki sendiri. Dan kita untuk aset-aset kapal pun itu sudah termasuk 

dalam tax planning secara keseluruhan aset-aset dari perusahaan. 

A: Pertanyaan selanjutnya... Bagaimanasih generasi sebelumnya itu mentransfer 

visi dan keinginannya untuk generasi yang akan mendatang? 

R: Oke... Bagaimana generasi sebelumnya itu atau generasi pertama mentransfer 

visi dan misinya kepada suksesor atau generasi yang disiapkan? 

A: Iya. 

R: Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa suksesor dari PT Kanaya ini sudah 

berkecipung dari mulai perusahaan ini berdiri. Secara otomatis, semakin 

intensif ketika suksesornya ini penerusnya ini lulus kuliah dan langsung 
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berkecimpung secara full time di PT kanaya. Dan itu dilakukan hari ke hari, 

minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun selalu kita tingkatkan 

dengan… karena sampai sekarangpun pendiri kita masih aktif. 

A: Bagaimana perusahaan mengatur konflik yang terjadi karena masa transisi 

dalam suksesi? 

R: Komunikasi. 

A: Iya... Teknisnya seperti apa? 

R: Teknisnya? Tadi maaf gimana mas pertanyaannya mas? 

A: Bagaimana perusahaan mengatur manajemen konflik yang akan terjadi ketika 

masa transisi? Pasti kan ada tuh perbedaan pendapat, perbedaan visi, antara 

generasi sebelumnya dan generasi yang akan menjadi suksesi di perusahaan. 

R: Ini bisa jadi curhat ya saya jadinya nih... kenapa? Karena di samping dari 

generasi penerus ini sudah berkecimpung dari semenjak dia belum lulus 

kuliah ya kan.. ya mungkin ini juga yang jadi salah satu factor yang 

menyebabkan si generasi penerus ini agak telat kawinnya... jadi kalau ditanya 

bagaimana ini ya… tadi jawabannya komunikasi. Nah komunikasi kami 

cukup intense baik di perusahan maupun di rumah karena ya... saya baru 

kawin kemarin, jadi saya baru pindah kemarin, baru keluar dari rumah tuh 

kemarin, ya baru tiga bulan yang lalu lah. Bisa dibayangkan berapa tahun 

saya tuh... antara pendiri dengan penerus tuh get in touch komunikasi terus 

menerus baik di kantor maupun di rumah. Di kantor ya kan… di kantor 

pendiri juga... PT Kanaya juga memiliki beberapa profesional di bidangnya. 

Dan komunikasi antara transfer visi dan misi itu bukan hanya aaa… dari 

penderi kepada penerus. Tetapi juga di barengi dengan masukan-masukan, 
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dan juga pandangan-pandangan dari professional-professional yang kita 

miliki. 

A: Berarti lebih komunikatif ya? 

R: Lebih komunikatif. Dan kalo teknis di kantornya itu kita selalu berkala 

melakukan manajemen review aa… 6 bulan sekali teknis untuk review 

manajemannya. 

A: KPI? 

R: Sementara KPI ini kita masih mengaju pada ISO. 

A: Langsung ke section selanjutnya effective tax management. Pertanyaan 

pertama pada section ini, apakah perusahaan mempunyai pengaturan terhadap 

pajak pribadi dan pajak perusahaan? Jika punya, bagaimana pengaturan 

tersebut di implementasikan? 

R: Jujur saya katakan bahwa pengaturan pajak ini menjadi hal yang cukup 

challenging ya. Kenapa? Karena dari peraturan perpajakan sendiri itu selalu 

berubah-ubah kadang kala jangankan kami yang.. jangakan dari pelaku bisnis, 

sering kali justru malah dari petugas pajaknya sendiri yang tidak update 

tentang peraturan. Jadi kalo dikatakan bagaimana caranya ya kami melakukan 

tax palnning yang… yang sewajarnya lah. Dan itu memang common di… 

cukup common untuk dilakukan di setiap perusahaan yang ada. Seperti 

misalkan kita aa.. mengatur dan kita melihat bagaimana penjualan kita, 

bagaimana ppn yang kita.. masukan kita berapa terus untuk pengelolaan pajak 

dari properti juga kita apa aset kita juga kelola. 

A: Berarti lebih ke analisis perpajakan ya? 
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R: Yaa… dan juga untuk mengatur itu alhamdulillah kita juga di… di… di… di 

bantukan dengan menghire konsultan perpajakan sebagai aa… inilah 

sebagai… hmm… koridor…sebagai apaya? Sebagai aa… guidance kitalah 

untuk mengenai updating perpajakan itu sendiri. Dibuktikan dengan apa? Kita 

ada surat kerjasamanya dengan tax consultant. 

A: Itu bentuknya confidential apa bisa saya…. Record untuk pembuktian? 

R: Bisa… 

A: Oh bisa ya? 

R: Kalo untuk yang… apa namanya agreement nya bisa. 

A: Oke… Terus langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara perusahaan 

menghadapi permasalahan pajak yang dapat terjadi sewaktu-waktu? 

R: Saya sudah katakan di awal pemerintah sendiri mengadakan peraturan 

perpajakan juga sering berubah-ubah. Jadi ya kita sebagai warga negara yang 

baik yaa… mau engga mau ikut. Dan bagaimana menghadapi peraturan ya 

dihadapi mau gimana? Dengan menyajikan data-data yang valid, menyajikan 

data-data yang aa… representative dan memang itu sesuai dengan kondisi 

real dari perusahaan. Yang jelas aa… kita selalu berusaha, sangat-sangat 

berusaha dan berupaya untuk menjadi wajib pajak yang taat terhadap 

perpajakan. 

A: Masuk ke section family governance. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan 

memiliki kontijensi manajemen yang baik? 

R: Iyak… Dalam hal apanih kontijensi-nya? 

A: Dalam operasional dan sistem. 
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R: Lebih detail? Kontijensi itu maksudnya untuk iklim industrinya kah, iklim 

bisnisnya kah, atau apanya? 

A: Iklim bisnis 

R: Iklim bisnisnya? Ya pasti lah mas. Kalo kita masa jalanin perusahaan, jalanin 

bisnis, kita pasti akan coba untuk melihat bagaimana kondisi bisnis, 

bagaimana outlook-outlook aa… financial, outlook ekonomi yang di 

keluarkan oleh badan lembaga dan lembaga-lembaga yang kompeten seperti 

misalkan dari bank, misalkan dari BUMN yang terkait, dan juga dari aa… 

government lah. Dari government dan bank karena itu acuannya kan dua itu 

aja. Karena ya kita berbisnis dari dua ini yang bisa… yang yang yang 

menopang kita. Kita ngikutin peraturan dari government, dan kita juga 

mengikuti outlook bisnis secara ekonomi, secara kholistik dari bank. Dan dari 

asosiasi juga, isu-isu terkait, isu-isu yang ter-update, isu-isu yang menjadi 

crucial di bisnis kami kita kan juga anggota INSA juga pak. 

A: Oke... Itu nilai plus juga berati ya? 

R: Iya. Karena dari... dari asosiasi itulah kita bisa dapat info-info yang ter-update 

mengenai kondisi aa… salah satu yaa... salah satu, salah satu palang pintu 

kita untuk dapat informasi. 

A: Langsung ke pertanyaan kedua. Apakah perusahaan memiliki piagam 

keluarga yang menjadi acuan bisnis? 

R: Apa mas? 

A: Piagam keluarga 

R: Hahahaha. Piagam keluarga sih belum kita adain ya mas ya. 

A: Belum ada ya? 
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R: He eh... mungkin itu… itu gimana ya mas ya piagam keluarga? 

A: Itu kaya menjadi sebuah apaya… kaya apaya? Di jelasinnya susah lagi. 

R: Belum-belum ada mas 

A: Belum ada ya?  

R: He eh. 

A: Berarti next aja ke pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan membuka diri 

untuk suksesor diluar keluarga? untuk saat ini? 

R: Tidak untuk kemungkinan. 

A: Tidak. Pertanyaan terakhir dari section family governance. Bagaimanakah 

desain dari organisasi perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatur 

perubahan yang mungkin tidak disukai oleh anggota keluarga di perusahaan? 

R: Kembali lagi kuncinya adalah komunikasi mas. Dan itu mungkin sudah 

terjawab di pertanyaan sebelumnya. 

A: Oke. Berari engga ada treatment-treatment lain ya? 

R: Engga ada sih… treatment-nya yaa... komunikasi. Karena semua itu 

hubungan itu kan komunikasi mas. Efek penting ya gausah perusahaan, orang 

pacaran aja sama pernikahan hubungan apa komunikasi kan yang penting? 

Sama lah. Bagaimana bisa ter deliver maksud dan tujuan, visi dan misi itu 

ya… ya dari komunikasi. Dan salah satu quote yang… yang… apaya? Yang 

cukup terpatri di benak kami-kami ini, bahkan bukan hanya dari keluarga 

bahkan mungkin seluruh anggota karyawan perusahaan itu, quotes dari 

founding father kami itu adalah ini bukan apa yang, “Bukan apa yang harus 

dikatakan tapi bagaimana cara mengatakannya”. Dan itu... quotes yang cukup 
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powerful lah dalam aspek komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa men-deliver 

apa yang aa… kita ingin katakana dengan tepat. 

A: Oke. Langsung ke managing capital. Bagaimana perusahaan 

memprioritaskan modal yang ada? 

R: Profit. Karena kami memiliki tiga lini bisnis, yang pasti alokasi capital… 

manajemen alokasi capital kita tuh berdasarkan performance dari masing-

masing unit bisnis dan bagaimana kebutuhan dari masing-masing unit bisnis. 

A: Berarti based on performance ya? 

R: Based on performance. 

A: And needs? 

R: And needs. That’s right. 

A: Bagaimana perusahaan mengelola penyimpanan modal yang tersedia? 

R: Kita percaya sama yang namanya aa… cash flow snowball ya. 

A: Oke… bisa dijelaskan lebih rincinya? 

R: Oke… lebih rincinya disamping kita juga invest di properti yang fix, kita juga 

invest juga di properti apa aset-aset yang memiliki value aa… cukup baik di 

masa yang akan datang. Itu kita juga, bagaimana kita mengoptimalkan capital 

yang kita punya itu kita bisa mengembangkan sampai dengan hasil yang 

optimal. Capital yang kita gunakan itu bisa menghasilkan… sampai akhirnya 

nanti menggulung-gulung menjadi seperti bola salju. 

A: Oke. Berarti lebih ke investasi ya? 

R: Iya. 

A: Apakah perusahaan memiliki working capital management? 

R: Iya ada. 
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A: Apakah perusahaan melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan lain? 

Jika melakukan, bagaimanakan proses merger atau akuisisi tersebut di 

lakukan? 

R: Sementara belum. 

A: Sementara belum ya? Langsung ke section sustaining growth and 

profitability. Bagaimana perusahaan mengoptimalkan jangkauan pasar nya? 

R: Yang pertama kita memberikan appreciate kepada pelanggan-pelanggan kami 

yang setia. 

A: Instruksi suara mohon mas. Volumenya agak dinaikin. 

R: Oh iya… Yang pasti untuk penetrasinya kita juga tidak terlalu agresif ya. 

Tidak terlalu agresif dengan… karena konsep industry kita kan lebih ke 

corporate dan sangat kental dengan B2B nya. Jadi untuk expand market itu 

kita mengedepankan performance dan testimony dari customer-customer kita 

yang loyal. Nah… lebih ke ini sih... lebih ke word of mouth. Karena ya… tiga 

hal yang kita pegang itu adalah aa… kualitas pelayanan service dan kualitas 

barang yang kita… yang kita berikan, pelayanan yang dengan waktu yang 

efektif, dan bagaimana kita bisa meningkatkan, menciptakan hubungan yang 

memiliki keuntungan atau profitable baik itu dari sisi material maupun e-

material. Jadi dengan itu brand kami terbangun melalui kualitas bukan hanya 

berupaya untuk penetrasi expand market segala macam. Pastinya juga kita 

sebelum, kalopun seandainya ada opportunity sebelumnya kita akan 

melakukan feasibility story dulu kan. Bagaimana SWOT nya, bagaimana 

kondisi industri di suatu wilayah tertentu dan bagaimana analisa kesanggupan 

kita juga. Itu yang menjadikan setiap langkah untuk penetrasi atau expand 
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market itu kita cukup hati-hati dan cukup efektif. Karena itu mempertaruhkan 

reputasi dari perusahaan. 

A: Langsung ke pertanyaan kedua. Siapa konsumen utama dari perusahaan? 

R: Sebut merek mas? 

A: Boleh silahkan. 

R: Jangan lah ya… konsumen kita utama itu lebih ke ini ya mas ya, lebih ke 

shipping company. Dan kalo sementara ini untuk yang di upstream ya, yang 

di upstream off shore. Kalo untuk yang di downstream ya kita ada juga 

consumer untuk yang di pelayanan kargo, pelayanan off shore, dan macem-

macem lah. 

A: Oke. Bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien? 

R: Tadi dengan menerapkan value kualitas, efektif dan efesiensi waktu 

pengiriman dan pelayanan, dan dari dua variabel itu bisa menciptakan 

hubungan yang saling menguntungkan. 

A: Adakah metode-metode khusus mungkin dalam delivering jasa yang 

ditawarkan? 

R: Oke. Kita ambil contoh sampel satu untuk yang di downstream ya mas ya. Di 

downstream kita itu juga dari setiap kargo atau barang yang kita tawarkan, 

kita melampirkan hasil aa... lab kualitas dari barang kargo kita. Jadi artinya 

ketika consumer itu melakukan pembelian atau melakukan pesanan, kualitas 

dari barang yang ditawarkan terjamin. Karena ada certified lab bukan hanya 

dari dalam negeri, justru dari Singapore. 
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A: Oke. Apakah perusahaan memiliki sebuah model bisnis yang sekiranya 

menjadi keunggulan kompetitif di mata konsumen dibandingkan perusahaan 

lain? 

R: Kami menyediakan, kami memberikan pelayanan yang kami sebut dengan 

integrated marine services karena pelanggan kami engga perlu bingung-

bingung untuk mencari kebutuhan mereka mulai dari hulu sampai hilir. 

Mohon maaf sebelum nya kebetulan saya harus bertemu orang jam setengah 

satu siang ini, mungkin bila berkenan wawancara nya bisa dilanjut besok di 

kantor saya di jam yang sama? 

A:  Oh gapapa Mas Reza santai aja, mohon maaf ya menganggu waktu nya. 

 

Hari Kedua 

A: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Reza 

B: Walaikumussalam, oh iya kemarin mohon maaf ya mas wawancara nya 

kepotong karena ada urusan mendadak.  

A: Gapapa Mas Reza, santai kok saya fleksibel. Langsung aja ya melanjutkan 

aspek dari sustaining profitability pada hari kemarin, lanjut ke managing and 

retaining talent. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan menerima non 

keluarga kepada circle direksi nya? 

R: Sementara ini belum 

A: Sementara ini belum? 

R: Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya dengan lot, dengan rencana-

rencana ekspansi dan lot pekerjaan yang pastinya mungkin nanti insyaAllah 

bertambah, pastinya ada, akan menemukan titik aa… keterbasan dari apa dari 
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anggota keluarga yang saat ini menjabat di posisi-posisi direksi. Karena 

keterbasan tadi, keterbasan aaa… keterbatasan jumlah dan keterbasan yang 

tidak sebanding dengan lot pekerjaan yang ada. Jadi tidak menutup 

kemungkinan kedepan itu membuka aa… diri untuk bisa meng-hire 

profesional menduduki jabatan direksi. 

A: Berarti lebih flexible ya? Conditional? 

R: Iya. Conditionally. 

A: Buat pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan memotivasi karyawan nya 

untuk meningkatkan loyalitas? 

R: Ada beberapa pola yang dijalankan oleh perusahaan untuk disamping 

meningkatkan kualitas, eh maaf meningkatkan loyalitas, lebih mendasar dari 

pada itu memperkuat loyalitas. Artinya apa, artinya bagaimana perusahaan 

bisa menciptakan loyalitas dari karyawannya dengan menumbuhkan sense of 

belonging yang tinggi terhadap perusahaan dan juga bagaimana perusahaan 

itu, bagaimana karyawan bisa merasakan semangat atau environment 

kekeluargaan dari perusahaan keluarga ini. Jadi memang, bagaimana 

perusahaan bisa memberikan treatment kepada karyawannya itu bahwa 

meskipun ini, meskipun kita itu perusahaan keluarga dan siapapun yang 

tergabung dalam perusahaan kita itu adalah keluarga, anggota keluarga kita 

juga, dan kita bergerak sebagai as a member of family. Itu meningkatkan, 

bukan hanya meningkatkan loyalitas ya, tapi lebih… lebih dari pada itu ya… 

meningkatkan bonding emotional antara perusahaan dengan karyawan. 

A: Berarti lebih menekankan asas keluargaan ya di perusahaan? 



117 

 

R: Iya. Dan tentunya juga treatment-treatment yang sifatnya profesional ya, 

profesional dari aspek, dari sisi hubungan professional pekerjaan antara 

karyawan dengan perusahaan. Seperti insentive, salary, reward, dan lain 

sebagainya. 

A: Pertanyaan selanjutntya, bagaimana perusahaan mengelola manajer-manajer 

nya agar performa kerja mereka tetap efektif? 

R: Kita lakukan setiap kala, seminggu sekali, mulai dari meeting mingguan itu 

untuk aa… meeting mingguan tuh yang sifatnya short briefing dari semua lini 

manajer dari setiap department. Lebih meningkat lagi kita adakan aa… 

review bulanan. Itu level-nya mulai dari supervisor sampai dengan manager 

ya kan... dan tadi yang sudah saya sebutkan di awal di sebelumnya, kita ada 

annual meeting dan meeting enam bulanan itu yang untuk umum, semua 

karyawan. Dan dari masing-masing department juga melakukan adanya 

morning briefing, di tiap-tiap department untuk mendiskusikan jobdesc 

pekerjaan mereka hari itu apa, apa outstanding-nya… 

A: Itu setiap hari? 

R: Itu setiap hari dilakukan di tiap-tiap department. Level-nya dari… mungkin 

dari manager sampai dengan lower management. 

A: Berlanjut ke aspek culture and responsibility. Pertanyaannya di aspek ini 

apakah perusahaan memiliki preferensi yang ramah lingkungan terhadap 

operasi bisnis nya? Jika punya, bagaimana hal tersebut di implementasikan? 

R: Maksudnya gimana? 

A: Maksudnya ada pandangan khusus engga nih dari perusahaan terhadap 

lingkungannya. Apalagi kita kan bergerak di marine ya, di kelautan, ada 
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enggasih kira-kira CSR perusahaan yang memang selaras dengan operasi 

bisnisnya. 

R: Oke... CSR bentuk CSR perusahaan memang sementara ini belum… belum 

begitu in touch dengan bisnis kita di marine, bentuk CSR kita. Sementara ini 

kita CSR masih yang sifatnya pure social untuk lingkungan sekitar 

perusahaan itu berdiri dan perusahaan itu melakukan bisnisnya. Nah adapun 

CSR yang berkenaan langsung dengan, selaras dengan bisnisnya, lebih 

kepada membuka peluang bagi siswa-siswa atau Mahasiswa-mahasiswa yang 

sedang melakukan program kerja laut. Jadi sebelum mereka lulus itu mereka 

ada magang lah bahasanya, nah kita sangat-sangat open untuk hal itu. Jadi 

memberikan wadah kepada para pelaut-pelaut muda yang perlu menimba 

ilmu, atau sedang dalam tahap melakukan magang untuk mencapai kelulusan 

mereka. Dan kami siap untuk memberikan, selain memberikan wadah, kami 

pun siap, team kami pun siap memberikan mereka edukasi dan pemahaman 

ilmu tentang bagaiman menjadi pelaut yang baik, bagaimana mengoperasikan 

kapal yang baik, segala macam dengan day to day operational on board 

mereka. 

A: Apakah itu diatur secara sistematis? 

R: Kalau dikatakan secara sistematis atau tidak yang pasti kan aa… lebih kepada 

gelombang. Artinya sistem, ritmenya kita mengikuti bagaimana ritme dari 

lembaga-lembaga pendidikan yang melakukan aa… tadi PKL atau pun 

magang tadi. Jadi secara sistematis sih dari perusahaan internal sih tidak ada. 

Tapi kami, ya kita lebih kepada mengikuti pola dari lembaga-lembaga 

pendidikan yang ada. 
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A: Pertanyaan selanjutnya, bagaimanasih perusahaan menampakan budaya 

perusahaannya di mata employee nya, di mata masyarakat sekitar, dan di mata 

client-client nya? 

R: Ada. kita ada yayasan yang di kelola oleh anggota perusahaan. yang itu, 

sebenarnya secara ownership itu tidak, tidak under langsung perusahaan 

tetapi yayasan ini merupakan milik dari orang tua kami atau owners dari PT 

Kanaya. Jadi masih berkaitan. Dan setiap kegiatannya itu selalu melibatkan 

dan saling mlibatkan, dari baik dari yayasan maupun dari PT Kanaya sendiri. 

Baik dari, apa namanya, donasi maupun dari tenaga SDM pun kita acap kali 

setiap ada acara yang diselenggarakan oleh yayasan, beberapa tenaga-tenaga 

muda kami di perusahaan itu turut membantu mem-back up menjadi panitia 

dalam setiap acara dari yayasan yang kami miliki. 

A: Berarti aliran dana nya dari yayasan tersebut berasal dari perusahaan? 

R: Bisa dikatakan 95% iya. 

A: Apakah yayasan tersebut berdampak langsung terhadap citra dari perusahaan? 

R: Citra bagi perusahaan yang dirasakan dengan adanya yayasan tersebut itu 

lebih kepada bagaimana usaha dari owners atau orang tua kami itu bisa 

memberikan value kepada masyarakat luas. Paling tidak bagi masyarakat, 

dimana perusahaan kami melakukan kegiatan bisnisnya, usahanya. Jadi kalo 

dikatakan apakah itu berdampak langsung atau tidak terhadap citra 

perusahaan, kemungkinan besar iya sih. Karena masyarakat pun realize 

bahwa memang yayasan ini di sponsori dari, oleh perusahaan. 
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A: Pertanyaan selanjutnya, bagaimanasih perusahaan menampakan budaya 

perusahaannya di mata employee nya, di mata masyarakat sekitar, dan di mata 

client-client nya? 

R: Sejauh ini sih dari keterlibatan karyawan di pogram yayasan membuat 

branding tersendiri di mata masyarakat dan client-client kami terhadap 

perusahaan dan karyawan 

A: Lanjut ke aspek terakhir yaitu balancing risk, pertanyaan pertama pada aspek 

ini, bagaimana perusahaan menyeimbangkan dan mengelola risiko dan 

peluang yang ada? 

R: Oh tadi… dengan menjaga hubungan dengan semua stakeholders dari 

perusahaan, mulai dari masyarakat luas, masyarakat sekitar, terus dari… 

supplier, vendor, kontraktor… kontraktor kita punya kontraktor, terus klien 

kita, dan juga pemerintah, government yang instansi yang berkaitan. Dengan 

kita, mengikuti, untuk government kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku 

kita meng update knowledge kita tentang undang-undang dan peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan bisnis kami. Dan juga menjaga hubungan 

dengan klien, ya dengan memberikan men deliver product dan service yang 

mutunya bak. Kira-kira begitulah. 

A: Oke, sekian sesi wawancara pada hari ini. Terimakasih banyak Mas Reza atas 

waktu dan kesempatannya. Semoga sukses terus. 

B:  Amin, sam-sama Mas Aldit semoga bermanfaat sharing pada hari ini. 
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 LAMPIRAN 4 

Transkrip wawancara dengan H. Martius Hamra 

 

Analisis Keunggulan Perusahaan Menggunakan Pendekatan DNA Growth 

Family Businessess 

(Studi Kasus PT Kanaya) 

 

Tempat Penelitian : Ruangan Presiden Direktur PT.Kanaya 

Tanggal Penelitian : 7 November 2017 

Waktu Penelitian : 13.00 hingga pukul 13.30 

Researcher  : Tri Kharisma Aldityo (A) 

Informan  : H. Martius Hamra (M) 

 

A: Assalamualaikum, selamat siang Pak Martius 

M:  Walaikumussalam, selamat siang Mas Aldit 

A: Sebelumnya terimakasih atas waktu dan kesempatannya, saya diperkenankan 

untuk menginterview bapak. Pada sesi wawancara ini saya akan memberikan 

pertanyaan seputar gambaran umum dari perusahaan, sejarah perusahaan, dan 

beberapa aspek lainnya. Untuk mempersingkat waktu langsung ke pertanyaan 

pertama, Bisa tolong jelaskan apa sih PT. Kanaya mulai dari filosofi nama 

dan logo dari perusahaan? 

M: PT. Kanaya adalah perusahaan keluarga yang bergerak dibidang perlayaran, 

nama Kanaya sebernarnya adalah singkatan dari Kharisma Puan Anugerah 

Jaya. Nama Kharisma diambil dari nama kapal pertama saya menjadi kapten 
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yaitu Carrier Vessel Kharisma, nama Puan diambil dari nama putri kedua 

saya yang memiliki makna bahwa harapan nya perusahaan akan mampu 

bertahan untuk generasi-generasi seterusnya, dan anugrah jaya bermakna 

kesuksesan dari perusahaan merupakan anugrah dari ALLAH SWT. Untuk 

logo nya sendiri bisa dilihat ya bahwa logo kami disitu adalah kapal yang 

memiliki empat layer dengan background dengan list hijau di sekitarnya. 

Makna dari logo ini sendiri yaa kapal layar merepresentasi kan bisnis kita 

yang bergerak dibidang perlayaran dan empat layer yang ada di kapal nya 

bermakna dari jumlah anak kandung saya, background hojau dengan list 

kuning di sekitarnya memiliki makna bahwa perusahaan ini dimiliki oleh 

orang melayu muslim, dimana warna kuning dan hijau meruapakan warna 

yang identic oleh kerajaan melayu islam. 

A: Bagaimana sih pak sejarah awal mula bapak membentuk perusahaan ini? 

M:  Lumayan lama bila dijelaskan, tapi saya akan coba menjelaskan seseingkat 

dan sepadat mungkin ya mas. Saya kebetulan perantau mas dari Riau dan 

sudah pernah menjalani susah pahitnya hidup, sampai akhirnya saya 

menemukan passion saya di dunia perlayaran. Awal mula nya itu saya 

menjadi crew kapal di akhir tahun 80an kalo tidak salah, sampai akhirnya 

bisa menjadi kapten kapal pada tahun 1996, dan pada tahun 1997 saya 

berhenti melaut karena melihat kondisi keluarga akhirnya saya Pindak ke 

head office, saat itu saya sedang bekerja di PT.Rig Tenders. Pada tahun yang 

sama saya menjabat sebagai port captain di perusahaan tersebut. Sampai 

akhirnya pada tahun 2005 saya ditunjuk untuk menjadi operation manager. 

Lalu sempat juga saya ditunjuk sebagai komisaris di PT.Pelita Anugera 
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Bahari pada tahun 2007, nah ditahun itu lah saya mulai memutuskan untuk 

membanagun perusahaan sendiri, dengan harapan bahwa anak-anak saya 

tidak harus susah mencicipi pahit nya dunia kerja. PT.Kanaya sudah mulai 

beroperasi pada 4 Februari 2008 tetapi kita baru menerima sertifikat ijin 

usaha pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh kementrian energi dan sumber 

daya mineral RI direktorat jendral minyak dan gas bumi. PT.Kanaya 

membangun kapal pertama nya dengan jenis SPOB (Self Propeller Oil Barge) 

yaitu kanaya prima 99 yang diresmikan pada desember 2009, dan disusul 

pada pembuatan kapal kedua yang dengan jenis yang sama yaitu SPOB 

kanaya indah dan diresmikan pada 2012, lalu pada tahun yang sama kami 

ditunjuk dan terdaftar sebagai Mobile Bunker Agent tepat nya pada bulan 

maret oleh Manager Fuel Industry & Marine Marketing Region II 

PT.Pertamina. Kurang lebih seperti itu sejarah singkat dari awal sebelum 

perusahaan berdiri sampai sekarang. 

A: Hingga saat ini asset dari PT.Kanaya ada berapa banyak pak? Mulai dari asset 

tetap seperti gedung dan asset tidak tetap seperti kapal? 

M: Untuk asset sendiri buat gedung kita ada tiga mas, satu kantor pusat, dan dua 

Gudang storage untuk simpan inventory, letak nya deket-deket sini kok. 

Nanti untuk alamat lengkap nya bisa diliat di dokumen company profile ya. 

A:  Baik-baik pak 

M: Nah untuk asset kapal saat ini yang masih beroperasi total nya berjumlah 

sepuluh kapal, dua berjenis SPOB, satu kapal berjenis oil tanker, dan tujuh 

lainnya berjenis supply vessel.  
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A: Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Untuk saat ini bagaimana desain dari 

struktur organisasi yang ada di PT.Kanaya 

M: Kalau desain di perusahaan seperti ini teknis nya jabatan Presiden Direktur 

untuk saat ini masih dipegang oleh saya sendiri, dan jabatan Komisaris 

tunggal dipegang oleh istri saya. Sedangkan dibawahnya ada General 

Manager yang mengepalai beberapa manager atau direktur fungsional seperti 

SDM, Keuangan, Operasional dan Pemasaran, terus kebawah sampai staff 

dan perkerja kapal, di kapal sendiri untuk desain organisasi nya lebih 

kompleks mulai dari perwira hingga port captain yang biasanya pekerjaannya 

mobile dari kantor dan kapal. Sedangkan untuk lingkup yang bisnis nya kita 

memiliki dewan keluarga yang di dalam nya terdapat saya, putra pertama 

saya, dan putri pertama saya, nah masing-masing dari mereka memiliki 

kepemilikan saham di PT.Kanaya. 

A: Selanjutnya, bisa tolong jelaskan bagaiman model bisnis dari PT.Kanaya? 

M: Model bisnis ya, hmm kita lebih concern di industri perlayaran, di PT.Kanaya 

kita pecah menjadi beberapa lini bisnis yang mencangkup bisnis upstream 

dan downstream. Di upstream sendiri kita menyediakaan layanan jasa angkut 

migas untuk oil company luar maupun luar negri, teteapi untuk saat ini 

market kita terbatas oleh perusahaan nasional yaitu PT.Pertamina dan 

perusahaan-perusahaan swasta lain karena peraturan terbaru dari pemerintah 

yaitu Asas Cabotage, yang bisa saya bilang malah menyulitkan para pebisnis 

di industri ini dan untuk di downstream kami menawar jasa kepelabuhan dan 

fasilitas-fasilitas pada kawasan pelabuhan tanjung priok untuk berbagai aspek 

tentang jasa perkapalan, logistik dan konsolidasi. Bila dijabarkan secara 
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umum jasa yang kami tawarkan adalah perkapalan, sewa perkapalan untuk 

jasa angkut migas, bungkering, dan supply trader. Di industri lain kami juga 

punya anak perusahaan yang bergerak di bidang telekonstruksi dan pariwisata 

masing-masing perusahaan tersebut dipegang oleh putri pertama dan putra 

pertama saya.  

A: Nama perusahaan nya apa ya pak kalo boleh tau? 

M: Namanya PT.Bantara yang di bidang telekonstruksi dan PT.Kanaya 

Transwisata untuk yang di bidang pariwisata. 

A: Kalo boleh tau, siapakah konsumen utama dari perusahaan? 

M: Konsumen kita dibagi menjadi dua yaitu hulu dan hilir, untuk di hulu sendiri 

yang merupakan main income perusahaan, ada PT. Pertamina dan PT. PHE 

ONWJ, sifat dari transaksi ini adalah kontrak dimana paling cepat kontrak per 

kapal nya kurang lebih 5 tahun, tergantung dari kesepakatan tender. Untuk di 

hilir nya kita punya konsumen dan partner yang nanti bisa dilihat di dokumen 

perusahaan daftar partner dan konsumen yang akan saya berikan selepas 

interview. 

A: Perusahaan ini kan basis nya keluarga ya pak, nah bagaimana sih pengaturan 

ahli waris yang ada di perusahaan ini? 

M: Pengaturan ahli waris, sudah saya bicarakan dengan pihak-pihak terkait 

seperti istri saya selaku komisaris utama di dalam perusahaan, dan Pak 

Sugeng selaku direktur financial di PT. Kanaya. Pengaturan ahli waris tetap 

mengacu kepada kepemilikan saham yang sudah tertera di dokumen atau akte 

perusahaan, yang di dalam nya terdapat istri saya, saya sendiri, dan keempat 
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anak saya. Persoalan ahli waris juga masih akan dikaji lagi dari sisi syariat 

islam. 

A: Pertanytaan selanjutnya menyangkut tata kelola dari perusahaan, nah 

bagaimana sih tata kelola yang dimiliki oleh PT.Kanaya? 

M: Pada dasarnya semua perusahaan perlayaran akan mengacu pada ISM code 

yang sudah menjadi standar manual internasional sebuah bisnis perlayaran, 

dan untuk manajemen tata kelola nya PT. Kanaya mengacu kepada ISO 9001. 

Namun kedua hal tersebut sifat nya masih tentatif karena saya memiliki 

keyakinan bahwa perusahaan yang dapat survive adalah perusahaan yang 

dapat mengikuti perubahaan yang ada di sekitarnya. 

A: Apakah perusahaan membuka diri bagi karyawan non keluarga untuk masuk 

ke circle jajaran direksi nya pak? 

M: Tidak menutup kemungkinan bahwa kami memberikan kesempatan untuk 

anggota yang bukan keluarga berada di tatanan manajemen puncak, jika dia 

punya kemampunan yang memumpuni dan dia punya visi tujuan dan nilai-

nilai yang dimiliki oleh PT. Kanaya sih, saya memberikan jalan buat dia. 

Salah satu contoh nya adalah Pak Sugeng Mulyadi yang menjabat saat ini 

menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan kami, beliau merupakan 

mantan orang keuangan di BUMN yang memiliki lini bisnis terkait dengan 

PT.Kanaya, dan track record beliau yang cukup baik. Namun balik lagi, 

jabatan presiden direktur tetap harus di pegang oleh anggota keluarga yang 

sudah disepakati dan di putuskan oleh dewan keluarga. 

A: Bagaiamana teknis nya perusahaan memotivasi karyawan-karyawan nya 

dengan insentif? 
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M: Untuk meknismenya di perusahaan saya menerapkan beberapa insentif seperti 

pemberian THR setiap tahun nya, pemberian bonus untuk pekerjaan yang 

lebih atau lembur, pemberian bonus untuk proyek-proyek tertentu seperti 

ketika kapal docking. Untuk karyawan-karyawan kita yang memiliki 

keinginan untuk melanjutkan pendidikan nya akan kami biayai, tentu dengan 

kualifikasi tertentu. 

A: Lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana perusahaan melindungi asset-asset 

nya dari risiko yang kemungkinan ada? 

M: Untuk melindungi asset-asset kami, yang menyangkut kapal dan tenaga kerja 

Kami memakai jasa asuransi, untuk memberikan keanaman finansial bagi PT. 

Kanaya, jadi bila sewaktu-waktu terjadi hal yang buruk, biaya-biaya kerugian 

akan di cover oleh perusahaan asuransi, jenis jenis asuransi tersebut seperti 

P&I, H&M, Bluecard, dan BPJS. 

A: Bisa tolong di jabarkan lebih lanjut pak? 

M: Bila dijabarkan seperti ini, asuransi P&I digunakan untuk mengcover 

keseluruhan kapal, jika terjadi kerusakan berat, total loss, terjadi kecelakaan 

terhadap pihak ketiga, termasuk pencemaran lingkungan. Juga mengcover , 

crew incident atau terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan kematian 

crew. H&M asuransi khusus diuntukan terhadap kerusakan lambung kapal 

dan mesin, ini diharuskan ada. Dan Bluecard asuransi khusus untuk kapal 

tanker atau kapal minyak, ini juga diharuskan ada. Selain ketiga itu, kita juga 

menggunakan asuransi BPJS yang diperuntukkan bagi karyawan kantor dan 

kapal, BPJS yang kita gunakan adalah BPJS ketenagakerjaan dan BPJS 

kesehatan yang mengcover biaya-biaya pension, tunjangan hari tua, kesehatan 
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karyawan dan bila terjadi insiden terburuk seperti kematian yang menimpa 

karyawan. 

A: Sekian wawancara saya pada hari ini pak, terimakasih sekali untuk dapat 

menyempatkan waktu nya yang padat untuk sesei wawancara ini, semoga 

perusahaan nya makin sukses di generasi-generasi selanjutnya ya Pak 

Martius. 

M: Iya Mas Aldit, sama-sama semoga sukses juga skripsi nya. Bila ada data-data 

yang masih kurang bisa langsung menghubungi kantor saja ya. 
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LAMPIRAN 5 

Sertifikat ISO Quality Management System PT.Kanaya 

 

 



131 

 

LAMPIRAN 6 

Sertifikat ISO Environmental Management System PT.Kanaya 
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LAMPIRAN 7 

Sertifikat ISO Occupational Healt & Safety Management System PT.Kanaya 

 

 


