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BAB V 
 

 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

 

1. Proses perencanaan suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Proses perencanaan suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel, berdasarkan teori 

Poza (2007) berada pada tahap transisi. Kedua anak pemilik sudah memiliki 

pengalaman kerja lebih dari lima tahun dalam membantu pengelolaan 

Bengkel  ASSA Baru  Diesel.  Pengalaman  kerja  yang sudah  cukup  lama 

membuat kedua suksesor mampu menjalin relasi dekat dengan karyawan, 

pelanggan dan pemasok. Sebagian besar karyawan sudah mendengarkan dan 

melaksanakan arahan kedua suksesor. Pelanggan juga sudah terbiasa 

menjalin komunikasi dengan kedua suksesor.   Pemilik telah memberikan 

informasi mengenai pemasok dalam bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel 

sehingga kedua suksesor pun sudah terbiasa berkomunikasi dan menjalin 

relasi dengan pemasok. 

2. Penentuan suksesor pada Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Penentuan  suksesor  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel  berdasarkan  Teori 

Clifford (2008) hasilnya adalah kedua calon suksesor memenuhi kriteria, 

dan pemilik menunjuk keduanya menjadi suksesor Bengkel ASSA Baru 

Diesel bersama – sama (sibling partnership). Kedua suksesor saling 

melengkapi dalam hal pengelolaan bisnis. 
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5.2 Saran 
 

 
A. Terkait Proses Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel 

 

 
Sebaiknya pemilik  mulai  membicarakan  mengenai  struktur kepemilikan 

bisnis setelah suksesi dengan kedua suksesor. Selagi ada sosok pemimpin, 

pemilik harus mampu membuat kebijakan  yang memenuhi keinginan  dan 

harapan  kedua  suksesor  ketika  kelak  mengelola  bisnis  keluarga  secara 

bersama – sama. Hal ini perlu dilakukan supaya ketika suksesi telah terjadi, 

sudah  ada  peraturan  kepemilikan  dan  kewenangan  yang  telah  disepakati 

kedua suksesor. 

 

B. Terkait Suksesor Bengkel ASSA Baru Diesel 
 

 
Kedua suksesor harus sering bertukar pikiran mengenai visi dan misi nya 

terhadap bisnis keluarga di masa depan. Dengan bertukar ide dan pendapat, 

maka   kedua   suksesor   mampu   memiliki   gambaran   mengenai   tujuan 

perusahaan yang kelak ingin dicapai bersama – sama. 

 

Dalam pengelolaan bisnis, sebaiknya sibling partnership mengubah pola 

pikir mereka menjadi kolektif dan terbuka satu sama lain. Kedua suksesor 

juga harus saling mengerti dan menghormati satu sama lain agar mampu 

bekerja sama dengan baik. 


