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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang terkait dengan proses suksesi 

danhasil penelitian pada PT. Persada Kibar Manunggal, dapat diambil 

kesimpuanbahwa proses suksesi yang dilaksanakan oleh PT. Persada Kibar 

Manunggal terdapat empat proses seleksi calon suksesor diantaranya : 

5.1.1 Proses Penentuan Nilai Dasar PT. Persada Kibar Manunggal 

 Dalam proses ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan oleh PT. 

Persada Kibar Manunggal untuk menentukan nilai-nilai dasar sebagai bahan 

pertimbangan atau penilaian uji seleksi selanjutnya. Didalam tahap penentuan nilai 

dasar ini PT. Persada Kibar Manunggal memiliki beberapa kriteria, antara lain : 

Mampu menyelesaikan konflik, memiliki visi dan misi yang jelas, mampu 

mendengar dan menerima pendapat orang lain, dapat memimpin secara adil, 

mampu bekerja sama secara tim, serta memiliki kekreatifan dan inovasi yang 

tinggu. Selain itu calon suksesor juga harus melewati beberapa tes dari perusahaan 

yaitu tes psikolog, wawancaram, dan melakukan training selama 3 bulan. PT. 

Persada Kibar Manunggal juga akan menetapkan saham secara adil dan disetujui 

oleh seluruh pemilik. 

5.1.2 Pengembangan Suksesor 

Tahap kedua yang harus dilakukan PT. Persada Kibar Manunggal setelah 

menentukan nilai dasar adalah pengembangan potensi pada suksesor PT. Persada 

Kibar Manunggal. didalam pengembangan suksesor, PT. Persada Kibar Manunggal 

memiliki kriteria antara lain : suksesor wajib mengikuti seminar-seminar yang 

berkaitan dengan divisnya, memiliki pengalaman kerja diluar, melakukan 

pertemuan keluarga seminggu sekali atau tiga bulan sekali, diadakannya gathering 
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sebulan sekali, serta mengadakan pertemuan diluar pekerjaan untuk sharing  

tentang pekerjaan maupun diluar pekerjaan. Standart pendidikan tidak begitu 

diperhatikan PT. Persada Kibar Manunggal karena perusahaan lebih 

mengutamakan kinerja yang baik. 

5.1.3 Proses Seleksi PT. Persada Kibar Manunggal 

Tahap ketiga yang harus dilakukan oleh PT. Persada Kibar Manunggal 

adalah melakukan seleksi setelah menentukan nilai dasar dan pengembangan 

suksesor. Proses seleksi yang harus dipersiapkan dan dilakukan  PT. Persada Kibar 

Manunggal antara lain:menentukan hasil seleksi akhir sesuai dengan hasil dari 

seleksi-seleksi yang sudah dilewati suksesor, membentuk panitia seleksi yang 

terdiri dari panitia rekruitmen, panitia penilaian, dan tim training, yang terakhir PT. 

Persada Kibar Manunggal memiliki tiga cara penetapan suksesor sesuai skill, hasil 

akhir tes, ataupun dengan keinginan suksesor. 

 

5.1.4 Proses Transisi  

Masa transisi adalah tahap terakhir yang harus dilakukan oleh PT. Persada 

Kibar Manunggal untuk melakukan proses pemilihan suksesor, berikut adalah 

kriteria-kriteria dari PT. Persada Kibar Manunggal :suksesor diberi kesempatan 

untuk pengambilan keputusan tetapi masih dalam pantauan incumbent, pengawasan 

ini minimal berjalan 6 bulan, incumbent menjelaskan tentang kinerja-kinerja yang 

sudah dicapai serta target kerja yang harus diselesaikan suksesor, target kerja 

suksesor ditetapkan oleh incumbent. 

\5.2 Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas menjelaskan bahwa PT. Persada Kibar 

Manunggal memiliki procedureyang dapat digunakan untuk pemilihan calon 

suksesor selanjutnya dengan sesuai teori Bretton Miller dan menurut penelitian-

penelitian terdahulu. Saran yang dapat saya sampaikan adalah : 
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1. Didalam proses tentang cara mengidentifikasi potensi suksesor  PT. 

Persada Kibar Manunggal, alangkah lebih baiknya jika  suksesor setelah 

melewati tahap wawancara dan training dilakukan tes tertulis tentang yang 

menjadi bahan wawancara dan training yang telah dia lewati agar  suksesor 

paham betul tentang perusahaan yang dia pimpin 

2. Pada tahap pengelolaan tata kelola PT. Persada Kibar Manunggal lebih baik 

penetapan saham tidak hanya secara lisan namun tertulis dan disetujui oleh 

seluruh pihak serta memiliki legalitas berapa % dalam penetapan saham 

3. Tentang proses seleksi PT. Persada Kibar Manunggal didalam hal 

penyusunan panitia. Panitia suksesor lebih baik jika segera dibentuk untuk 

pemilihan suksesor meskipun perusahaan masih dalam pimpinan 

incumbent. Karena mengingat banyak yang perlu disiapkan dalam 

pemilihan suksesor. 


