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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Bisnis Keluarga Lusiana Promotion 

Bisnis keluarga Lusiana Promotion berdiri pada tahun 1997 di Jalan 

Seteran Miroto IV no.121 Semarang, ini merupakan tempat tinggal yang sekaligus 

dijadikan untuk tempat usaha. Bisnis keluarga ini didirikan oleh Bapak Agus 

Handoyo yang saat itu berusia 32 tahun. Nama dari Lusiana Promotion ini sendiri 

diambil dari nama sang istri yaitu ibu Lusi. Lusiana Promotion ini merupakan 

sebuah bisnis yang bergerak dibidang pembuatan souvenir, baik untuk acara 

pernikahan, souvenir perusahaan, juga menerima pemesanan jaket maupun kaos 

dalam jumlah banyak untuk acara-acara tertentu seperti acara reuni, tour dll. 

Lusiana Promotion melayani pesanan souvenir berupa gelas dengan desain 

gambar, bolpoint, buku, tas, jaket, dompet, dan barang lainnya yang masing-

masing desainnya akan disesuaikan dengan permintaan dari konsumen.  

Awalnya usaha ini bermula dari ide bapak Agus untuk membeli gelas mug 

dalam jumlah banyak lalu mencoba menyablonkan gelas ini dengan gambar atau 

tulisan-tulisan tertentu dan mencoba memasarkannya kepada teman-temannya, 

karena mendapatkan respon yang baik dan melihat banyaknya minat terhadap 

gelas sablon ini. Mulai dari situlah bapak Agus mulai bertekun untuk membuka 

bisnis untuk memproduksi barang serupa dengan teknis membeli bahan baku 

seperti gelas, bolpoin, tas untuk kemudian diberi sablon ataupun bordir sesuai 

dengan keinginan konsumen. Setelah semakin berkembang maka bapak Agus ini 

membutuskan untuk membuat sendiri dengan kriteria barang yang dapat diolah 

dengan cara dijahit seperti jaket, baju, tas, namun untuk bahan baku seperti gelas, 

bolpoint masih mengambil dari supplier yang memang sudah terpercaya. 

 Semakin berkembangnya usaha ini dimana bertambahnya jumlah 

konsumen yang menggunakan Lusiana Promotion sebagai jasa pembuatan 
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souvenir yang disertai dengan peningkatan omset yang didapatkan, maka pada 

tahun 2005 bapak Agus membeli sebuah rumah di Jalan Seteran Miroto 15 

Semarang yang kemudian didesain menjadi kantor sekaligus tempat produksi 

yang digunakan sampai saat ini. Dengan demikian tempat usaha tidak lagi 

bergabung dengan rumah pribadi keluarga bapak Agus, namun sudah memiliki 

tempat usahanya sendiri. Semakin bertambahnya permintaan oleh konsumen, 

maka dibutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, yang awalnya bapak 

Agus hanya dibantu oleh adiknya saja bapak Handoko dan 2 orang karyawan, 

namun sekarang seberjalannya waktu karena banyaknya permintaan konsumen 

sehingga perlu adanya penambahan tenaga kerja yang sampai saat ini sudah 

mencapai 10 orang. Berikut ini merupakan struktur yang terdapat dalam Lusiana 

Promotion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bisnis Keluarga Lusiana Promotion 

 

4. 2 Gambaran Umum Responden 

 Data wawancara penelitian didapatkan dari lima responden, responden 

yang dipilih adalah anggota keluarga inti dan satu karyawan yang sudah bekerja 
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Keuangan 

Devisi Operasi 
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minimal selama 5 tahun pada bisnis keluarga Lusiana Promotion ini. Berikut 

adalah lima orang responden tersebut : 

1. Bapak Agus Handoyo (pimpinan bisnis keluarga Lusiana Promotion) 

Bapak Agus Handoyo ini merupakan pemilik sekaligus pimpinan dalam 

Lusiana Promotion. Beliau merupakan penggerak utama, pembuat 

kebijakan dalam perusahaan sekaligus sebagai pengambil keputusan 

tunggal dalam bisnis ini. 

 

2. Ibu Lusi (sebagai istri dari pemilik bisnis keluarga Lusiana Promotion) 

Ibu Lusi merupakan istri dari bapak Agus, Ibu Lusi ini tidak masuk dalam 

struktur organisasi perusahaan dan tidak ikut secara langsung dalam 

aktivitas operasional perusahaan, namun Ibu Lusi ini ikut memantau 

jalannya perusahaan, memberikan saran-saran dalam pengambilan 

keputusan dan juga mengawasi kinerja calon suksesor. 

 

3. Devina Aprillia (Anak pertama/calon suksesor) 

Devina Aprillia sebagai anak pertama dari bapak Agus dan Ibu Lusi, 

bekerja sebagai karyawan biasa dalam perusahaan yang memiliki tugas 

untuk membantu bagian operasi. Devina ini merupakan calon suksesor 

yang sedang dipersiapkan oleh bapak Agus.   

 

4. Bapak Handoko (adik dari bapak Agus/Manajer) 

Bapak Handoko merupakan adik dari bapak Agus yang sudah membantu 

sejak awal berdirinya Lusiana Promotion. Bapak Handoko ini merupakan 

satu-satunya nggota keluarga besar yang bekerja pada bapak Agus, beliau 

merupakan seorang manajer dalam Lusiana Promotion. 

 

5. Suparto (Karyawan Lusiana Pomotion) 

Merupakan seorang karyawan dalam Lusiana Promotion yang sudah 

bekerja kurang lebih selama 7 tahun, dan baliau sudah menjadi karyawan 
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kepercayaan bapak Agus untuk mengatur jalannya seluruh pembuatan 

produk dalam Lusiana Promotion atau bisa dikatakan kepala kru produksi. 

4.3 Analisis Perencanaan Suksesi 

 Proses suksesi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup 

sebuah perusahaan, baik itu perusahaan keluarga maupun non keluarga. Untuk 

mencapai tahap suksesi, diperlukan proses yang panjang, dimana perlu adanya 

penentuan calon suksesor dimana seseorang yang sudah dianggap menjadi calon 

suksesor harus dipersiapakan jauh sebelum suksesi itu terjadi. 

 Perencanaan suksesi pada bisnis keluarga Lusiana Promotion ini 

menggunakan teori perencanaa suksesi Walsh (2011) yang dibagi dalam 2 

kategori yaitu management succession dan ownership succession. Dengan 

membagi perencanaan suksesi berdasarkan teori Walsh (2011) maka didapatkan 

hasil dari bisnis keluarga Lusiana Promotion sebagai berikut : 

 

4.3.1 Management Succession 

Management Succession (suksesi manajemen) merupakan proses suksesi 

yang dimulai dari proses transisi manajemen yang mana calon penerus 

diikutsertakan dalam kegiatan operasional harian perusahaan. Proses-proses 

management succession ini melalui family communication, grooming successors, 

dan management process. 

 

4.3.1.1 Family Communication 

Family communication merupakan komunikasi dalam keluarga yang 

dibutuhkan guna  merencanakan, mengetahui, dan memahami langkah-langkah 

dalam pengelolaan bisnis keluarga serta proses suksesi yang akan diambil. Dalam 

bisnis keluarga Lusiana Promotion yang saat ini sedang menjalankan perencanaan 

suksesi juga melakukan aktivitas komunikasi dalam keluarga untuk membahas 

mengenai transisi manajemen seperti teori perencanaan Walsh (2011). 
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Komunikasi keluarga tersebut meliputi Family Business Meetings, Family 

Council Meetings, Family Business Rules. 

4.3.1.1.1 Family Business Meetings 

Berdasarkan pernyataan dari kelima responden yang aktif dalam bisnis 

keluarga Lusiana Promotion, didapati bahwa bisnis keluarga Lusiana 

Promotion melakukan salah satu aktivitas management succession yaitu 

family business meetings. Berdasarkan hasil dari pernyataan dari para 

responden, maka dapat diketahui bahwa dalam bisnis keluarga Lusiana 

Promotion terdapat pertemuan keluarga inti yang diadakan secara kusus 

untuk membicarakan aktivitas management succession yang sedang berjalan, 

pertemuan ini secara rutin dilakukan sekali dalam seminggu yaitu pada setiap 

hari sabtu sore atau jika berhalangan maka pertemuan ini diadakan pada hari 

minggu sore menyesuaikan jadwal dari anggota keluarga inti. Pertemuan ini 

biasa diadakan dirumah atau saat ada kesempatan untuk makan bersama 

disuatu tempat makan yang biasa diadakan pada hari minggu sore setelah 

pulang dari ibadah gereja. Family business meetings untuk membicarakan 

kegiatan yang terjadi dalam perusahaan dilakukan rutin seminggu sekali 

setiap sabtu atau minggu, untuk membahas mengenai persiapan transisi 

manajemen juga dilakukan pada saat yang bersamaan namun tidak rutin 

setiap minggu, hanya saat tertentu. 

 

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh bapak Agus sebagai pemilik, Ibu 

Lusi, serta Devina (anak pertama) yang merupakan calon suksesor, bila 

pertemuan diadakaan saat makan bersama disuatu tempat makan , maka 

pertemuan ini juga dihadiri oleh Hanna Valentina sebagai anak kedua. Dalam 

pertemuan ini Hanna bukanlah anggota keluarga yang wajib untuk ikut serta 

dalam pembicaraan yang sedang diadakan karena Hanna memang masih 

belum diikut sertakan dalam aktivitas perusahaan, namun Hanna dapat belajar 

dari mendengar pembicaraan yang sedang terjadi, sehingga secara tidak 
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langsung Hanna dapat belajar dari pengalaman-pengalaman orang tua juga 

kakaknya.  

 

Hal-hal yang biasa dibicarakan dalam pertemuan tersebut yaitu 

menentukan dan memastikan kembali siapa yang tepat untuk menjadi calon 

suksesor, bagaimana minat dan keinginan calon suksesor untuk menerima 

amanat serta tanggung jawab yang besar dalam mengelola seluruh aktivitas 

operasional dalam perusahaan kelak, bagaimana persiapan yang telah 

dilakukan oleh calon suksesor selama ini. Contohnya, dalam pertemuan ini 

bapak Agus akan kembali menanyakan kepada Devina mengenai 

keyakinannya untuk kelak menerima tanggung jawab sepenuhnya dalam 

menjalankan serta mengawasi seluruh aktivitas operasional dalam perusahaan 

tanpa campur tangan dari bapak Agus, hal ini untuk menilai kesanggupan 

Devina dalam mengelola perusahaan kelak, ini juga untuk meyakinkan 

anggota keluarga inti lainnya apabila kelak perusahaan ini dijalankan oleh 

Devina sebagai pimpinan operasional tertinggi. 

 

Topik lain yang biasa dibicara yaitu evaluasi mengenai kinerja calon 

suksesor tersebut, apakah kinerja suksesor sudah mencukupi, bagaimana 

calon suksesor menghadapi tekanan dari perkerjaannya, memberitahukan apa 

yang perlu diperbaiki dalam kinerja suksesor tersebut hingga memberikan 

saran serta wawasan bagi calon suksesor agar selanjutnya calon suksesor ini 

dapat memperbaiki kinerjanya yang belum maksimal. Dengan demikian, 

maka bapak Agus, ibu Lusi, serta karyawan yang lainnya dapat melakukan 

evaluasi sekaligus menilai kinerja dari calon suksesor. Kemudian topik inilah 

yang dibahas dalam pertemuan keluarga inti. 

 

Tujuan dari diadakannya pertemuan ini yaitu agar kedua orang tua 

dari calon suksesor ini dapat melihat sekaligus memantau sampai sejauh 

mana perkembangan kesiapan calon suksesor dalam menghadapi dunia kerja, 

dengan memantau perkembangan yang terjadi pada calon suksesor maka 
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kedua orang tua dapat memikirkan langkah selanjutnya yang akan diterapkan 

kepada calon suksesor ini dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari 

calon suksesor, serta apa saja yang dapat dikembangkan dari calon suksesor 

ini sendiri. Dalam kesempatan pertemuan ini, bapak Agus dan ibu Lusi pun 

memberikan informasi, saran, serta ilmu-ilmu yang didapatkan dari 

pengalaman keduannya. Melalui sharing pengalaman, pemberian informasi, 

serta saran-saran yang diberikan oleh kedua orang tua, maka diharapkan calon 

suksesor ini dapat memperbaiki apa yang masih kurang, dapat memiliki 

pandangan yang luar terhadap dunia bisnis. Dalam hal ini manajer hanya 

mengetahui jika ada pertemuan keluarga ini, namun karena tidak ikut serta 

dalam pertemuan tersebut maka bapak Handoko tidak mengetahui apa saja 

yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Sedangkan karyawan Lusiana 

Promotion juga tidak mengetahui akan pertemuan keluarga inti ini, sehingga 

tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabel 4.1 : Tabulasi Hasil Wawancara Family Business Meetings 

Family Business Meetings 

N

o. 

Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak 

pertama  

Manajer 

(adik pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Apakah di dalam 

bisnis keluarga 
Lusiana 

Promotion 

melaksanakan 
pertemuan atau 

rapat anggota 

keluarga inti 
yang aktif dalam 

bisnis keluarga 

(family Business 

meetings) 

Ya, kami 

mengadakan 

pertemuan 

dalam anggota 

keluarga inti 

bersama anak 

dan istri saya. 

Ya, dari dulu 

bapak Agus 

selalu 

menerapkan 

adanya 

pertemuan 

keluarga inti. 

Ya, kami 

pasti 

mengadakan 

pertemuan 

keluarga inti. 

Ya, namun 

saya hanya 

sekedar tahu 

kalau ada 

namun tidak 

mendetail. 

Tidak tahu, 

karena saya 

tidak pernah 

mengikuti 

pertemuan 

kusus dalam 

keluarga, 

hanya rapat 

dalam 

perusahaan. 

Dalam bisnis 

keluarga Lusiana 

Promotion, dalam 

anggota keluarga 

inti dilakukan 

aktivitas family 

business meetings. 

2. Seberapa rutin 

family business 

meetings 

diadakan? 

Seminggu 

sekali, hari 

sabtu sore atau 

minggu sore 

tergantung 

waktu yang 

tersedia. 

 

Seminggu sekali 

setiap hari sabtu 

sore atau  

minggu sore 

bisa kami 

lakukan dirumah 

atau saat pergi 

untuk makan 

bersama. 

 

Pertemuan 

keluarga 

biasa 

dilakukan 

seminggu 

sekali setiap 

hari sabtu 

sore, namun 

jika 

berhalangan 

maka diganti 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena manajer 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

Family business 

meetings untuk 

membicarakan 

kegiatan yang 

terjadi dalam 

perusahaan 

dilakukan rutin 

seminggu sekali 

setiap sabtu atau 

minggu, untuk 

membahas 



41 
 

pada minggu 

sore. 

mengenai 

persiapan transisi 

manajemen juga 

dilakukan pada 

saat yang 

bersamaan namun 

tidak rutin setiap 

minggu, hanya saat 

tertentu. 

3. Siapa saja yang 

ikut serta dalam 

family business 

meetings? 

Pemilik, Istri 

pemilik, anak 

dari pemilik. 

Saya, suami 

saya, anak 

pertama saya 

Devina. 

Ayah saya 

sebagai 

pemilik, Ibu 

saya, saya 

sendiri 

sebagai anak 

pertama. 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena manajer 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi dalam 

keluarga 

pemilik) 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi dalam 

keluarga 

pemilik) 

Family business 

meetings dihadiri 

oleh, pemilik, istri 

pemilik, dan anak 

pertama pemilik. 

4. Hal apa saja 

yang 

dibicarakan 

dalam family 

business 

meetings? 

Menentukan 

dan 

memastikan 

kembali bahwa 

calon suksesor 

mau untuk 

berkontribusi 

secara 

maksimal 

Mendiskusikan 

siapa yang akan 

mengelola dan 

bertanggung 

jawab atas 

seluruh aktivitas 

operasional 

perusahaan 

kelak, 

Menanyakan 

keyakinan 

saya untuk 

mengelola 

aktivitas 

dalam 

perusahaan, 

bagaimana 

pandangan 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena manajer 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

Family business 

meetings yang 

dilakukan guna 

memastikan dan 

menentukan siapa 

yang kelak dapat 

meneruskan dan 

memimpin 

aktivitas 
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dalam aktivitas 

manajemen 

perusahaan 

sampai kapan 

dan sejauh 

mana calon 

suksesor ikut 

berbagian 

dalam aktivitas 

operasional 

perusahaan. 

melihat cara 

pandang calon 

suksesor dalam 

mengambil 

keputusan, 

memberikan 

saran kepada 

calon suksesor, 

evaluasi kinerja 

suksesor. 

saya untuk 

masa depan 

perusahaan 

kelak. 

pemilik) keluarga 

pemilik) 

operasional dalam 

perusahaan kelak 

dengan didukung 

dari pandangan 

suksesor terhadap 

masa depan 

perusahaan. 

5.  Apa tujuan 

diadakannya 

family business 

meetings dalam 

Lusiana 

Promotion? 

Memiliki 

kepastian siapa 

yang akan 

dilatih atau 

dimasukan 

dalam proses 

suksesi yang 

berlangsung, 

menentukan 

bagaimana 

proses suksesi 

harus 

dijalankan, 

melihat 

perkembangan 

calon suksesor. 

Menentukan 

siapa calon 

suksesor 

tersebut, 

menentukan 

bagaimana calon 

suksesor akan 

dipersiapkan, 

membahas 

aktivitas 

perusahaan 

dalam 

seminggu. 

 

Mendiskusik

an aktivitas 

operasional 

perusahaan 

dalam 

seminggu, 

memastikan 

keinginan 

saya dalam 

menjalankan 

operasional 

perusahaan 

dengan 

tanggung 

jawab yang 

lebih besar. 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena manajer 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

Family business 

meetings ini 

bertujuan melihat 

perkembangan 

dalam aktivitas 

operasional 

perusahaan, serta 

memastikan 

kembali calon 

suksesor yang 

akan memimpin 

aktivitas 

operasional 

perusahaan kelak. 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019) 
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4.3.1.1.2  Family Council Meetings 

 

Bisnis keluarga Lusiana Promotion juga mengadakan family council 

meetings dimana pertemuan ini merupakan wadah untuk bertemunya anggota 

keluarga besar yang ikut dalam aktivitas bisnis keluarga Lusiana Promotion. 

Family council meetings ini diadakan minimal setahun sekali pada bulan 

Desember, pemilihan pertemuan pada bulan Desember ini dikarenakan bulan 

Desember perusahaan akan ada tutup buku sekaligus merefleksikan apa yang 

terjadi dalam perusahaan sejak awal tahun hingga akhir tahun. Pertemuan 

anggota keluarga besar terkadang diadakan secara khusus apabila ada suatu hal 

yang mendesak dan harus segera didiskusikan bersama seluruh anggota 

keluarga besar. Anggota keluarga yang turut hadir dalam pertemuan ini adalah 

bapak Agus sebagai pemilik, ibu Lusi, Devina sebagai anak pertama yang 

merupakan calon suksesor, serta bapak Handoko yang adalah adik dari bapak 

Agus yang berperan sebagai manajer perusahaan. 

 

 Dalam family council meetings ini mengkomunikasikan kepada seluruh 

anggota keluarga besar bahwa anggota keluarga inti telah sepakat untuk 

menunjuk Devina sebagai calon suksesor, dalam kesempatan ini bapak Agus 

ingin mendengarkan pendapat sekaligus mendapatkan persetujuan dari anggota 

keluarga yang lain mengenai pemilihan calon suksesor ini. Seberjalannya 

waktu bapak Handoko sebagai anggota keluarga besar ini menyetujui Devina 

sebagai calon suksesor untuk transisi manajemen yang kelak akan dilakukan, 

dengan alasan bahwa selama ini Devina sudah mulai bekerja dalam perusahaan 

dan pekerjaannya baik serta dapat dipercaya. Dalam kesempatan ini Devina 

kembali diyakinkan mengenai kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab 

ini. Selain itu pembicaraan lain mengenai aktivitas yang terjadi dalam bisnis 

keluarga Lusiana Promotion dalam kurun waktu setahun terakhir seperti 

bagaimana jalannya perusahaan selama ini, bagaimana peningkatan 

produksinya, apa kendala yang ditemui, apa penyebabnya dan bagaimana 

solusinya. Contohnya, melihat statistik peningkatan produktivitas dalam 
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perusahaan baik dalam jumlah barang yang diproduksi maupun peningkatan 

jumlah konsumen selama setahun. Apabila angka statistik dirasa tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, maka dalam family council meetings ini mencari 

solusinya bersama-sama, hal ini juga dimanfaatkan untuk melihat serta 

memacu calon suksesor untuk memberikan ide yang baru yang dapat 

diterapkan bagi kemajuan perusahaan, sehingga calon suksesor dapat terlatih 

untuk berpikir kritis.  

 

Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap 

kinerja dan perfoma baik aktivitas perusahaan secara keseluruhan maupun 

kinerja calon suksesor terhadap aktivitas manajemen didalam perusahaan. 

Dalam pertemuan ini juga membahas mengenai target apa yang akan ditempuh 

oleh perusahaan selama setahun yang akan datang dan apa saja yang perlu 

diperbaiki agar masalah yang sudah terjadi tidak lagi terulang. Dengan 

demikian maka dapat ditemukan langkah-langkah apa saja yang harus 

dilakukan untuk bisnis keluarga Lusiana Promotion baik secara konsep 

maupun teknis yang harus dilakukan sehingga anggota keluarga yang terdapat 

dalam perusahaan ini dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai target yang 

telah ditentukan ini. Dalam pertemuan ini langkah-langkah yang akan 

dikerjakanpun sudah ditentukan dengan beberapa pertimbangan yang juga 

sudah didiskusikan bersama. 

 

Tujuan dari diadakannya family council meetings ini untuk mengetahui 

perkembangan dari bisnis Lusiana Promotion, sejauh mana peningkatan yang 

telah dicapai dari segi pendapatan, dari banyaknya jumlah klien dalam setahun, 

apakah Lusiana Promotion ini dapat berkembang hingga diluar Semarang. 

Family council meetings  ini diadakan sekaligus untuk menilai bagaimana 

kinerja calon suksesor selama setahun, bagaimana kesiapannya baik secara 

ilmu maupun pengalaman secara langsung dalam menghadapi dunia usaha. 

Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat bagaimana calon suksesor 

mengambil keputusan dan apa hasilnya, sejauh mana calon suksesor dapat 
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membangun relasi dengan para konsumennya, bahkan sampai mendapat 

konsumen baru, dan ide-ide apa saja yang diberikan untuk kemajuan 

perusahaan. Pada kesempatan ini, pemilik maupun ibu dan paman dari calon 

suksesor akan melihat sejauh mana keyakinan calon suksesor dalam 

meneruskan bisnis keluarga ini. 

 

Melalui pertemuan ini maka didapatkan target dan langkah yang akan 

ditempuh untuk setahun mendatang. Mengenai target dan langkah apa saja 

yang akan dilakukan setahun kedepan ini akan diberitahukan kepada seluruh 

karyawan dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion, hal ini ditujukan agar 

seluruh karyawan dari bisnis keluarga ini dapat memiliki pandangan dan beban 

terhadap kesuksesan yang harus dicapai dan bekerjasama dengan baik dalam 

mencapai target yang telah ditentukan. Melalui pertemuan keluarga yang 

diadakan minimal setahun sekali ini juga memiliki tujuan agar antar anggota 

keluarga ini memiliki keterbukaan satu dengan yang lain , dimana ini juga 

merupakan kesempatan untuk saling memberikan tanggapan dan saran 

terhadap kinerja selama setahun, dengan demikian maka diharapkan hubungan 

dalam keluarga besar ini akan semakin erat.  
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Tabel 4.2 : Tabulasi Hasil Wawancara Family Council Meetings 

 

Family Council Meetings 

No. Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak 

pertama  

Manajer 

(adik 

pemilik) 

Karyawan 

1 

Kesimpulan 

1. Apakah di 

dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion 

melaksanakan 

pertemuan 

atau rapat 

anggota 

keluarga 

besar dalam 

bisnis 

keluarga 

(family 

council 

meetings) 

Iya, kami 

mengadakan 

pertemuan dengan 

anggota keluarga 

besar. 

Iya, selain 

pertemuan 

keluarga inti, 

kami juga 

mengadakan 

pertemuan 

keluarga 

besar. 

Tentu saja 

kami 

mengadakan 

pertemuan 

yang tidak 

hanya dihadiri 

keluarga inti, 

namun juga 

anggota 

keluarga 

lainnya. 

Iya, karena 

dalam 

pertemuan ini 

saya turut 

hadir. 

Tidak tahu, 

karena saya 

tidak 

pernah 

diundang 

untuk 

pertemuan 

kusus 

seperti itu. 

Bisnis keluarga 

Lusiana Promotion 

melakukan family 

council meetings. 

2. Seberapa 

rutin family 

council 

meetings 

diadakan? 

Setiap akhir tahun, 

dan pada saat ada 

kepentingan kusus. 

Setahun 

sekali pada 

akhir tahun, 

saat ada 

kepentingan 

mendesak 

Saat ada hal 

yang 

mendesak dan 

saat akhir 

tahun saja. 

 

Kami 

berkumpul 

untuk 

membahas 

aktivitas 

bisnis ini 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

Family council 

meetings ini 

dilakukan sekali 

dalam setahun setiap 

bulan Desember, 

dan pada saat 
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yang perlu 

didiskusikan. 

biasanya satu 

tahun sekali, 

dan hanya jika 

ada 

kepentingan 

mendesak 

yang harus 

kami 

bicarakan. 

bahwa ada 

diskusi 

yang 

dilakukan 

oleh 

keluarga 

pemilik) 

mendesak saja. 

3. Siapa saja 

yang ikut 

serta dalam 

family council 

meetings? 

Pemilik, Istri 

pemilik, anak dari 

pemilik, adik dari 

pemlik. 

Pemilik, Istri 

pemilik, anak 

dari pemilik, 

adik dari 

pemlik. 

Papa saya 

(sebagai 

pemilik), 

Mama saya 

(istri dari 

pemilik), saya 

sendiri sebagai 

anak pertama, 

juga adik dari 

papa (bapak 

Handoko). 

Saya sendiri 

(bapak 

Handoko), 

Bapak Agus 

(pemilik), 

Lusi (istri 

pemilik), 

Devina (anak 

pemilik). 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi 

yang 

dilakukan 

oleh 

keluarga 

pemilik) 

Family council 

meetings dihadiri 

oleh bapak Agus, 

ibu Lusi, Devina 

(calon suksesor), 

bapak Handoko. 
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4. Hal apa saja 

yang 

dibicarakan 

dalam family 

council 

meetings? 

Menilai performa 

perusahaan selama 

setahun, 

mengkomunikasikan 

kepada seluruh 

anggota keluarga 

siapa yang terpilih 

menjadi calon 

suksesor, melakukan 

penilaian terhadap 

kesiapan calon 

suksesor dalam 

menjalankan bisnis 

kelak. 

Evaluasi 

kerja selama 

setahun, 

memastikan 

kesiapan 

calon 

suksesor guna 

meyakinkan 

seluruh 

anggota 

keluarga 

apabila 

suksesi harus 

segera 

dilaksanakan. 

Evaluasi 

kinerja 

perusahaan 

dan calon 

suksesor 

secara 

personal, 

keyakinan diri 

saya dalam 

menjalankan 

bisnis ini, 

sejauh mana 

saya 

memahami 

bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion ini. 

Evaluasi 

kinerja 

perusahaan, 

memastikan 

dan 

menentukan 

calon suksesor 

berdasarkan 

kesiapan yang 

dimiliki oleh 

calon suksesor 

maupun 

pandangan 

dari anggota 

keluarga lain 

terhadap 

kesiapan calon 

suksesor. 

 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi 

yang 

dilakukan 

oleh 

keluarga 

pemilik) 

Dalam family 

council meetings ini, 

membahas 

mengenai perfoma 

perusahaan dalam 

setahun, 

mengkomunikasikan 

kepada seluruh 

anggota keluarga 

mengenai calon 

suksesor yang 

dianggap tepat 

untuk mengelola 

aktivitas operasional 

dalam perusahaan 

kelak, dan 

bagaimana 

persiapan yang 

sudah berjalan. 

5. Apa tujuan 

diadakannya 

family council 

meetings 

dalam 

Lusiana 

Promotion? 

Mengetahui 

perkembangan dan 

langkah apa yang 

akan diambil 

setahun kedepan 

untuk perusahaan ini 

serta meyakinkan 

diri saya sendiri 

juga calon suksesor 

Agar 

memiliki 

pandangan 

untuk setahun 

mendatang 

apa yang 

perlu 

dikerjakan 

untuk 

Mengetahui 

bagaimana 

perkembangan 

dari bisnis ini, 

meninjau serta 

memastikan 

persiapan saya 

dalam 

menjalankan 

Mengetahui 

perkembangan 

bisnis Lusiana 

Promotion, 

memeriksa 

apa yang perlu 

diperbaiki dan 

langkah 

kedepannya, 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi 

yang 

Tujuan dari family 

council meetings ini 

untuk memantau 

perkembangan yang 

terjadi dalam 

Lusiana Promotion, 

selain itu juga untuk 

menilai, memastikan 

dan meyakinkan 
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terhadap 

kemampuan serta 

kesanggupan calon 

suksesor dalam 

menjalankan 

perusahaan, 

mempererat 

hubungan keluarga 

dengan komunikasi 

terbuka. 

kemajuan 

perusahaan, 

menambah 

rasa 

kekeluargaan, 

memastikan 

bahwa calon 

suksesor 

memiliki 

kesiapan 

yang matang 

untuk kelak 

menjalankan 

suksesi. 

bisnis kelak. 

 

serta melihat 

kemajuan dari 

calon 

suksesor. 

dilakukan 

oleh 

keluarga 

pemilik) 

seluruh anggota 

keluarga termasuk 

calon suksesor 

mengenai 

perkembangan dan 

kesanggupan calon 

sukseor dalam 

menghadapi suksesi 

yang kelak akan 

dilakukan. 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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4.3.1.1.3   Family Business Rules 

 

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dengan responden, maka 

dapat diketahui bahwa bisnis keluarga Lusiana Promotion memiliki family 

business rules. Dalam Lusiana Promotion, memiliki peraturan atau family 

business rules yang sama dengan perusahaan pada umumnya seperti :  

1. Datang tepat waktu dan pulang tepat waktu juga (08.00-16.00) 

2. Apabila tidak masuk kerja harus dengan keterangan yang jelas 

3. Dilarang meninggalkan kantor pada jam operasional tanpa ijin kepada 

atasan 

4. Datang ke kantor dengan penampilan yang rapi 

5. Menjaga ketertiban dan keamanan di kantor 

6. Merawat dan menggunakan barang-barang milik kantor seperlunya 

7. Dilarang membawa pulang barang-barang milik kantor  

8. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu 

9. Melaporkan kepada atasan bila terjadi hal yang tidak terduga 

10. Menghemat penggunaan listrik dan air bersih selama bekerja 

11. Menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya 

12. Siap kerja lembur jika dibutuhkan 

13. Menjaga nama baik perusahaan di dalam dan luar kantor 

14. Dilarang membocorkan rahasia perusahaan kepada orang lain 

 

Seluruh peraturan yang ada dalam bisnis kelarga Lusiana Promotion 

harus diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota perusahaan. Namun ada 

pengecualian jam kerja untuk Devina (anak pertama pemilik) karena masih 

menjalankan pendidikannya. Setiap orang juga harus memiliki sikap disiplin 

kerja, dimana menaati setiap tata cara dan peraturan yang terdapat dalam 

perusahaan, menghormati dan menaati setiap perintah yang diberikan.  

Secara khusus, bisnis keluarga Lusiana Promotion memiliki peraturan 

terkait dengan pengelolaan bisnis ini sendiri yaitu dimana laporan keuangan 
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perusahaan harus dilaporkan setiap bulannya secara terbuka kepada seluruh 

anggota keluarga inti, sehingga seluruh anggota keluarga inti mengetahui 

kondisi keuangan dalam perusahaan, permasalahan keuangan pribadi anggota 

keluarga tidak boleh dicampurkan dengan keuangan dalam perusahaan 

(anggota keluarga tidak boleh menggunakan kas perusahaan untuk kepentingan 

pribadi), permasalah atau konflik internal dalam keluarga tidak boleh dibawa 

kelingkungan perusahaan. Dengan adanya keterbukaan laporan keuangan ini, 

diharapkan dapat membantu peran anggota keluarga inti untuk mencari 

langkah dan kebijakan apa yang harus diterapkan bagi perusahaan, bagaimana 

mempertahankan kondisi keuangan, bagaimana meningkatkan serta 

mempertahankan pendapatan perusahaan. 

Hak untuk membuat dan mengubah peraturan dalam bisnis keluarga 

Lusiana Promotion ini berada pada bapak Agus Handoyo selaku pemilik 

sekaligus pimpinan dalam perusahaan. Hak kendali peraturan berada hanya 

pada bapak Agus dimaksudkan agar semuanya berada dalam satu komando 

saja dan agar para karyawannya hanya memiliki satu pandangan yang sama 

demi menjaga keutuhan organisasi dalam perusahaan. Hal ini juga untuk 

menghindarkan dari adanya dua keputusan yang berbeda karena adanya 

peraturan yang berbeda juga.Sehingga karyawan tidak mengalami kebingungan 

dalam menjalankan peraturan perusahaan yang ada. Family business rules ini 

bertujuan agar setiap aktivitas bisnis keluarga Lusiana Promotion dapat 

berjalan dengan baik dan tertib sehingga para karyawan jelas mengenai 

bagaimana mereka harus bekerja, serta adanya dengan adanya peraturan ini 

dapat membantu pemilik dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan baik dari segi karyawan maupun keluarga.
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Tabel 4.3 : Tabulasi Hasil Wawancara Family Business Rules 

Family Business Rules 

No. Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak pertama  Manajer 

(adik 

pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Adakah 

peraturan dalam 

menjalankan 

bisnis keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Ya, dalam 

Lusiana 

Promotion 

terdapat 

peraturan yang 

dijalankan. 

Ya, terdapat 

peraturan yang 

diterapkan 

dalam bisnis 

keluarga ini. 

Ada, dalam 

Lusiana 

Promotion 

terdapat 

peraturan yang 

harus dipatuhi. 

Ada 

peraturan 

umum yang 

diterapkan 

dalam bisnis 

ini. 

Ada, dimana 

peraturan ini 

harus diingat 

oleh seluruh 

anggota 

perusahaan. 

Dalam 

Lusiana 

Promotion 

menerapkan 

family 

business rules. 

2. Peraturan apa 

saja yang 

diterapkan 

dalam Lusiana 

Promotion? 

Terdapat 15 

peraturan seperti  

perusahaan pada 

umumnya dan 

terdapat 

peraturan 

khusus bagi 

anggota 

keluarga terkait 

pengolaan bisnis 

seperti laporan 

keuangan yang 

disampaikan 

secara terbuka, 

larangan 

penggunaan kas 

Dalam Lusiana 

Promotion 

terdapat 

peraturan kerja 

secara umum 

yang berlaku 

bagi seluruh 

anggota 

perusahaan 

dan juga 

peraturan 

khusus bagi 

internal 

anggota 

keluarga 

seperti 

Peraturan untuk 

internal keluarga 

seperti 

pelaporan 

keuangan secara 

terbuka dan 

peraturan 

penggunaan kas 

perusahaan serta 

peraturan umum 

yang berlaku 

bagi seluruh 

karyawan dalam 

perusahaan 

berupa 15 

peraturan umum 

Peraturan 

seperti : 

Datang tepat 

waktu dan 

pulang tepat 

waktu juga 

(08.00-

16.00). 

Apabila tidak 

masuk kerja 

harus dengan 

keterangan 

yang jelas. 

Merawat dan 

menggunaka

n barang-

Peraturan 

mengenai jam 

kerja, tata 

tertib 

berpakaian, 

peraturan 

mengenai 

ijin/cuti, 

peraturan 

penggunaan 

alat dan 

fasilitas 

kantor,dll 

Dalam 

Lusiana 

Promotion 

terdapat 2 

jenis peraturan 

yaitu 

peraturan 

umum yang 

berlaku bagi 

seluruh 

karyawan 

perusahaan 

yaitu 15 

peraturan 

dalam bekerja 

dan juga 
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perusahaan 

untuk keperluan 

pribadi. 

masalah 

keuangan, 

masalah 

pribadi yang 

tidak boleh 

dicampurkan 

dengan urusan 

pekerjaan. 

barang milik 

kantor 

seperlunya, 

dll 

 

 

peraturan 

khusus yang 

hanya berlaku 

bagi internal 

keluarga saja. 

3. Siapa saja yang 

memiliki hak 

untuk membuat 

dan merubah 

peraturan dalam 

bisnis keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Saya sendiri 

(bapak Agus) 

Suami (bapak 

Agus) saya 

sendiri sebagai 

pemilik 

Bapak Agus Bapak Agus Bapak Agus Hak untuk 

mmbuat dan 

merubah 

peraturan 

dalam 

perusahaan 

sepenuhnya 

berada dalam 

kendali bapak 

Agus. 

4. Apa tujuan dari 

peraturan yang 

ada bagi bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

(Pertanyaan bagi 

pemilik saja) 

Agar perusahaan 

berjalan baik 

sesuai dengan 

visi dan misi 

yang ditetapkan. 

Serta ada 

transparasi 

dalam anggota 

keluarga. 

- - - - Tujuan dari 

diadakannya 

family 

business rules 

agar 

perusahaan 

dapat berjalan 

searah dengan 

visi dan misi 

perusahaan 
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dan terdapat 

transparasi 

dalam 

keluarga. 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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4.3.1.2   Grooming Succesor 

 

Dalam mempersiapkan calon suksesor bagi bisnis keluarga Lusiana 

Promotion, pemilik beserta istrinya telah membekali calon suksesor dengan 

berbagai ilmu serta pengalaman yang mulai diberikan sejak dini. Calon suksesor 

telah mengikuti aktivitas operasional dalam perusahaan sejak calon suksesor 

duduk dibangku sekolah menengas pertama (SMP). Sejak SMP calon suksesor 

mulai diperkenalkan dengan kondisi dan lingkungan didalam perusahaan, baik 

pada karyawan, pada cara pengolahan produk hingga memperlihatkan produk 

yang telah sesuai dengan keinginan konsumen dan siap untuk dikirimkan kepada 

konsumen, juga mulai diperkenalkan kepada rekan-rekan bisnis yang 

berhubungan dengan bisnis keluarga Lusiana Promotion. Pemilik terus melakukan 

proses mentoring kepada calon suksesor dengan memberikan pelatihan berupa 

keterlibatan calon suksesor dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan, 

penanaman nilai kedisiplinan, kejujuran, serta rasa tanggung jawab dalam 

menjalankan sebuah pekerjaan.  

Pemiliki mengikutsertakan calon suksesor dalam aktivitas operasional 

harian perusahaan agar calon suksesor memiliki banyak pengalaman sehingga 

proses mempersiapakan calon suksesor untuk bisnis keluarga Lusiana Promotion 

ini dapat berjalan dengan cepat. Dengan berjalannya waktu, saat ini calon 

suksesor telah berstatus sebagai karyawan dalam perusahaan, sehingga semakin 

banyak tugas yang harus dikerjakan oleh calon suksesor seperti menjalankan 

peran sebagai tim operasi yaitu untuk membantu bagian pemesanan bahan baku, 

pemeriksaan persediaan bahan baku, hingga pengolahaan bahan baku sampai 

produk yang dihasilkan sesuai standart yang siap untuk dikemas dan dikirim 

kepada konsumen, calon suksesor juga dilatih untuk mencari solusi serta berani 

mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan untuk menambah 

pengalamannnya. Calon suksesor ini juga terkadang menggantikan peran pemilik 

untuk bertemu dengan konsumen. Juga melakukan pengecekan terhadap nota dan 

perhitungan harga yang harus dibayarkan kepada distributor bahan baku maupun 

perhitungan harga yang harus dibayar oleh konsumen kepada Lusiana Promotion. 
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Selain membekali calon suksesor dengan berbagai pengalaman dalam 

perusahaan, namun kedua orangtua calon suksesor ini juga mendidik dan 

membekali calon suksesor dengan pendidikan formal yang wajib untuk ditempuh 

oleh calon suksesor, dimana calon suksesor ini harus menyelesaikan 

pendidikannya minimal hingga lulus bangku perkuliahaan (S1), selain itu kedua 

orangtua calon suksesor menginginkan calon suksesor dapat memiliki keahlian 

dalam bidang bahsa terutama bahasa inggirs, sehingga calon suksesor diikutkan 

dalam kursus bahasa inggris. Saat ini Devina sebagai calon suksesor sedang 

menempuh pendidikan S1 dibidang hukum, awalnya bapak Agus dan ibu Lusi 

menginginkan dan mengarahkan Devina untuk menempuh pendidikan S1 

Manajemen dengan tujuan agar kelak Devina dapat lebih memahami bagaimana 

cara mengelola bisnis yang baik dengan teori ilmu pengetahuan yang tepat, namun 

Devina sebagai calon suksesor tidak ingin kuliah dibidang manajemen, ia ingin 

mengambil studi mengenai hukum karena sebenarnyya Devina tertarik dengan 

dunia hukum. Akhirnya bapak Agus dan ibu Lusi mengijinkan anaknya untuk 

kuliah dibidang hukum namun dengan syarat tidak boleh meninggalkan pekerjaan. 

Selain pendidikan dan pengalaman tersebut, kedua orang tua calon 

suksesor ini juga terus mendidik karakter calon suksesor dengan menerapkan gaya 

hidup disiplin baik dirumah atau dimana pun, karakter dan etika dalam perbuatan 

sehari-hari apakah sesuai dengan norma yang ada atau tidak. Pemberian motivasi 

dan saran dari kedua orang tua calon suksesor juga terus diberikan, baik melalui 

sharing pengalaman ataupun motivasi secara langsung pada saat calon suksesor 

merasa lemah. Dengan demikian calon suksesor dapat memiliki kesiapan 

pengalaman, mental, serta pendidikan yang tinggi untuk meneruskan bisnis 

keluarga Lusiana Promotion. 
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Tabel 4.4 : Tabulasi Hasil Wawancara Grooming Succesor 

Grooming Succesor 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak 

pertama  

Manajer 

(adik pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Apakah calon 

suksesor 

diikutsertakan 

dalam aktivitas 

operasional 

bisnis keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Iya, calon 

suksesor sudah 

diikutkan dalam 

aktivitas 

perusahaan 

sejak ia SMP 

Iya, bapak Agus 

sudah 

menerjunkan 

calon suksesor 

dalam perusahaan 

sejak dulu. 

Iya, saya mulai 

memasuki 

perusahaan 

sejak saya 

SMP 

Iya, selama ini 

Devina sudah 

mulai ikut 

dalam aktivitas 

dalam 

perusahaan. 

Iya, Devina 

ikut dalam 

aktivitas dalam 

perusahaan. 

Calon suksesor  

mengikuti 

aktivitas 

operasional 

dalam 

perusahaan 

dan itu 

dilakukan 

sejak SMP. 

2. Peran dan 

jabatan apa 

yang 

dijalankan oleh 

calon suksesor 

dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Pomotion? 

Sebagai 

karyawan biasa 

yang 

diteletakkan 

untuk membantu 

kegiatan operasi 

dalam 

perusahaan, 

terkadang 

menggantikan 

untuk bertemu 

dengan 

konsumen. 

Sebagai karyawan 

biasa yang 

membantu 

kegiatan operasi 

dalam 

perusahaan. 

Saya sebagai 

karyawan 

biasa yang 

masuk dalam 

tim operasi, 

juga 

diperbantukan 

untuk bertemu 

dengan 

konsumen. 

Devina (calon 

suksesor) ikut 

dalam aktivitas 

operasi, 

terkadang dia 

juga bertemu 

dengan klien. 

Devina 

membantu 

dalam aktivitas 

penyediaan 

bahan baku 

hingga quality 

control 

terhadap 

barang yang 

akan 

dikirmkan 

kepada 

konsumen. 

Calon suksesor 

berperan 

sebagai 

karyawan 

bidang operasi 

dalam aktivitas 

perusahaan. 
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3. Apa yang 

dilakukan oleh 

orangtua calon 

suksesor dalam 

mendidik dan 

membekali 

calon 

suksesor? 

Mendidik  

dengan 

membiasakan 

hidup disiplin, 

memberikan 

motivasi, serta 

saran-saran yang 

dapat 

diterapkan, 

sharing 

pengalaman 

hidup hingga 

dapat mengelola 

bisnis ini sampai 

sekarang. 

Membekali 

dengan 

pendidikan 

formal hingga 

jenjang 

perkuliahan 

selain itu juga 

mengikutkan 

kursus pelatihan 

bahasa inggris. 

Mewajibkan calon 

suksesor 

menempuh 

pendidikan 

minimal mendapat 

gelar S1, siap 

membiayai apabila 

calon suksesor 

ingin melanjutkan 

pendidikannya 

hingga S2, 

memberi pelatihan 

kusus bahasa 

inggris, 

memberikan 

motivasi-motivasi, 

hingga mendidik 

untuk bersikap 

dengan hikmat 

dalam menjalankan 

bisnis. 

Melibatkan 

saya di 

aktivitas 

perusahaan 

sejak masih 

SMP, 

membekali 

dengan 

pendidikan 

formal dimana 

wajib 

menyelesaikan 

study hingga 

mendapat gelar 

S1, juga 

mengikutkan 

pada kursus-

kursus bahasa 

inggris. 

 

Devina (calon 

suksesor) saat 

ini sedang 

menempuh 

pendidikan S1, 

Devina (calon 

suksesor) juga 

diterjunkan 

dalam aktivitas 

kantor sejak ia 

masih SMP. 

 

Calon suksesor 

ini sudah mulai 

diikutkan 

dalam aktivitas 

perusahaan 

sejak dulu, 

juga dibekali 

dengan 

menempuh 

pendidikan 

formal. 

 

Calon suksesor 

dididik dan 

dibekali oleh 

kedua orang 

tuanya dengan 

pendidikan, 

pengelaman, 

serta motivasi 

agar memiliki 

mental yang 

siap dalam 

menjalankan 

bisnis saat 

proses suksesi 

dilakukan. 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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4.3.1.3   Management Process 

 

 Dalam sebuah bisnis pasti tidak akan terlepas dari permasalahan, demikian 

juga yang terjadi dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion. Permasalah yang 

sering timbul dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion ini berupa adanya 

keterlambatan pengiriman bahan baku, dimana keterlambatan ini terjadi karena 

pemesanan bahan baku dalam jumlah banyak namun dipesan dalam waktu yang 

mepet sehingga bahan baku tidak dapat sampai tepat waktu, juga dikarenakan 

faktor hambatan dalam perjalanan seperti macet atau kondisi jalan yang tidak 

memungkinkan pengiriman bahan baku sampai tepat waktu. Permasalahan lain 

yang kadang dihadapi adalah aktivitas produksi yang terhambat sehingga pesanan 

konsumen yang tidak dapat diatasi oleh Lusiana Promotion.  

 

Persoalan ini biasanya terjadi karena pada saat pesanan dari konsumen 

sangat banyak dan waktu pembuatan sangat terbatas, namun ada kendala dari 

mesin ataupun karyawannya sendiri, baik kerusakan mesin secara mendadak 

ataupun adanya karyawan produksi yang secara tiba-tiba tidak masuk kerja, 

sehingga kekurangan orang dalam aktivitas produksinya, faktor penyebab lainnya 

seperti adanya pemadaman lampu yang menyebabkan pengerjaan dilakukan 

secara manual. Contoh permasalahan yang dihadapi oleh calon suksesor, bila pada 

minggu tersebut terdapat kesalahan pengiriman jumlah barang, dimana jumlah 

barang yang dikirimkan kurang dari jumlah pesanan yang sesungguhnya maka 

bagaimana cara calon suksesor dalam menangani permasalahan ini. Pertama, 

calon suksesor harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana awal mula bisa 

terjadi kesalahan jumlah barang yang dikirim, apakah kesalahan berasal dari 

bagian pencatatan pemesanan, dari tim produksi, dari bagian pengiriman atau dari 

konsumen itu sendiri. Setelah diketahui sumbernya, maka calon suksesor harus 

berdiskusi serta memikirkan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 
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Dalam menghadapi persoalan diatas, calon suksesor akan berusahaan 

memikirkan jalan keluarnya melalui melakukan diskusi bersama anggota keluarga 

lainnya dengan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati bersama 

oleh seluruh anggota keluarga, dengan demikian maka calon suksesor dapat 

memiliki pandangan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan solusi 

tersebut tidak akan melenceng dari kebijakan yang ada. Bisnis Keluarga Lusiana 

Promotion memiliki kebijakan seperti standart kualitas bahan baku, harga bahan 

baku, standart kualitas barang yang diproduksi. Dalam  mengatasi permasalahan 

pengiriman bahan baku yang terlambat, maka calon suksesor akan mencari bahan 

baku terdekat yang dapat diolah sampai pada  perkiraan datangnya bahan baku 

yang sudah dipesan. Bahan baku yang dicari juga harus sesuai dengan standart 

kualitas yang telah ditetapkan dan sebisa mungkin mendapatkan bahan baku 

dengan harga yang terjangkau. Dalam mengatasi personalan terhambatnya 

aktivitas produksi yang diakibatkan kerusakan mesin ataupun kurangnya tenaga 

kerja, maka calon suksesor akan menghubungi rekan bisnisnya yang dapat 

membantu pengerjaan penyelesaian pesanan konsumen, hal ini dilakukan demi 

menjaga ketepatan waktu pengiriman kepada konsumen. 
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Tabel 4.5 : Tabulasi Hasil Wawancara Management Process 

Management Process 

No. Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak pertama  Manajer 

(adik pemilik) 

Karyawan 1 Kesimplan 

1. Permasalahan 

apa yang 

sering timbul 

di dalam 

menjalankan 

bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Keterlambatan 

pengiriman bahan 

baku, kerusakan 

pada mesin atau 

karyawan yang 

berhalangan 

masuk yang 

menyebabkan 

terganggunya 

aktivitas produksi 

dalam memenuhi 

pesanan 

konsumen. 

Kendala 

produksi 

diakibatkan 

karyawan yang 

tidak masuk dan 

mesin yang 

rusak, 

pengiriman 

bahan baku 

yang terlambat. 

Adanya miss 

communication 

dengan penyedia 

bahan baku, 

adanya 

karyawan yang 

tidak masuk 

atau kerusakan 

pada mesin saat 

pesanan penuh 

sehingga 

membuat 

produksi 

terhambat. 

Pesanan 

konsumen 

yang tidak 

dapat kami 

penuhi semua 

karena kendala 

mesin dan 

terkadang ada 

karyawan 

produksi yang 

tidak masuk. 

 

Persediaan 

bahan baku 

yang tidak 

lengkap dan 

keterlambatan 

pengiriman 

bahan baku, 

pesanan yang 

tidak bisa 

terbuat karena 

tenaga kerja 

yang kurang 

dan mesin 

yang terkadang 

rusak. 

Permasalahan 

sering terjadi 

akibat dari 

kesalahan 

teknis seperti 

kerusakan pada 

mesin dan 

tenaga kerja 

yang kurang 

sehingga 

menyebabkan 

keterlambatan 

proses 

produksi dan 

pengiriman 

bahan baku 

yang terlambat 
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2. Bagaimana 

biasanya 

calon 

suksesor 

menghadapi 

dan 

menanggapi 

permasalahan 

yang sering 

muncul 

tersebut? 

Mencari bahan 

baku ditempat 

lain yang dapat 

segera memenuhi 

kebutuhan 

produksi, 

menggunakan 

partner 

perusahaan untuk 

membantu 

mengerjakan 

pesanan 

konsumen yang 

tidak dapat 

dipenihi sendiri. 

Calon suksesor 

akan 

menghubungi 

konveksi lain 

untuk membantu 

pekerjaan 

produksi, 

mencara bahan 

baku sendiri 

agar bisa 

mendapatkan 

bahan baku 

dengan cepat. 

Mencari bahan 

baku ditoko lain 

yang bisa saya 

jangkau dengan 

cepat, 

memalingkan 

beberapa 

pesanan kepada 

pertner kerja 

kami untuk 

membantu 

mengatasi 

pesanan yang 

tidak dapat kami 

kerjakan. 

Calon suksesor 

bekerjasama 

dengan pihak 

lain untuk 

membantu 

mengatasi 

kelebihan 

orderan kami. 

 

Pesanan yang 

berlebih akan 

dilimpahkan 

kepada partner 

perusahaan 

yang sudah 

terpecaya, 

mencari bahan 

baku ditempat-

tempat 

terdekat yang 

dengan mudah 

didapatkan. 

Calon suksesor 

akan 

menghubungi 

konveksi lain 

yang dapat 

membantu 

proses 

produksi, serta 

mencari bahan 

baku dari 

tempat lain 

serta yang 

memungkinkan 

pengiriman 

bahan baku 

secara cepat. 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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4.3.2  Ownership Succession 

 Dalam mempersiapkan suksesi, maka menurut teori Walsh (2011) maka 

tidak saja harus melakukan management succession namu juga harus melakukan 

ownership succession yaitu adanya transisi kepemilikan. Dalam bisnis keluarga 

Lusiana Promotion juga dilakukan ownership succession, dalam menjalankan 

ownership succession ini maka dilakukan family communication, family 

governance, shareholder agreement. 

 

4.3.2.1  Family Communication 

 

Family communication merupakan komunikasi dalam keluarga yang 

dibutuhkan guna  merencanakan, mengetahui, dan memahami langkah-langkah 

dalam pengelolaan bisnis keluarga serta proses suksesi yang akan diambil. Dalam 

bisnis keluarga Lusiana Promotion yang saat ini sedang menjalankan perencanaan 

suksesi juga melakukan aktivitas komunikasi dalam keluarga untuk membahas 

mengenai transisi kepemilikan seperti teori perencanaan Walsh (2011). 

Komunikasi keluarga tersebut meliputi Family Business Meetings, Family 

Council Meetings, Family Business Rules. 

4.3.2.1.1 Family Business Meetings 

Dalam mempersiapkan proses transisi kepemilikan yang kelak akan 

berlangsung dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion, diketahui bahwa 

dilakukan family business meetings untuk membicarakan kegiatan yang 

terjadi dalam perusahaan dilakukan rutin seminggu sekali setiap sabtu atau 

minggu, untuk membahas mengenai persiapan transisi manajemen juga 

dilakukan pada saat yang bersamaan namun tidak rutin setiap minggu, hanya 

saat tertentu.. Pertemuan ini dihadiri oleh bapak Agus sebagai pemilik, Ibu 

Lusi, serta Devina (anak pertama). Dalam pertemuan ini membicarakan 

mengenai penentuan dan memastikan kembali calon suksesor yang dianggap 

tepat untuk selanjutnya menjadi pemilik bisnis keluarga Lusiana Promotion, 

bagaimana kesanggupan dan kemampuan calon suksesor untuk menerima 
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amanat serta tanggung jawab yang besar untuk menerima dan menghadapi 

transisi kepemilikan dalam perusahaan kelak, bagaimana persiapan yang telah 

dilakukan oleh calon suksesor selama ini. Contohnya, setelah bapak Agus 

mempertimbangkan sendiri siapa calon suksesor yang akan dipilihnya untuk 

menggantikan posisinya sebagai pemilik Lusiana Promotion ini maka bapak 

Agus mengemukakan pendangannya dalam forum pertemuan keluarga inti, 

dalam forum ini maka seluruh anggota keluarga inti dapat menyampaikan 

pendapat mereka mengenai pandangan bapak Agus ini, serta untuk calon 

suksesor yang dipilih, maka ia boleh berpendapat serta menyatakan 

kesanggupannya untuk menerima transisi kepemilikan ini. Pembahasan lain 

yang dibicara dalam pertemuan ini berupa bagaimana pandangan dari calon 

suksesor terhadap perkembangan perusahaan kelak apabila status kepemilikan 

sudah berpindah tangan padanya.  

 

Tujuan dari diadakannya pertemuan ini yaitu agar seluruh keluarga 

inti memiliki satu pandangan dan satu kesepakatan mengenai transisi 

kepemilikan ini, dengan tujuan agar kelak apabila transisi kepmilikan harus 

dilakukan dan kedua orang tua sudah tidak ada atau meninggal maka kedua 

anaknya tidak akan mempermasalahkan status kepemilikan atas Lusiana 

Promotion ini, dengan kata lain untuk mengindarkan konflik keluarga. Tujuan 

lain yaitu agar calon suksesor mulai dapat dipersiapkan dengan langkah yang 

tepat. 
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Tabel 4.6 : Tabulasi Hasil Wawancara Family Business Meetings 

Family Business Meetings 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak pertama  Manajer (adik 

pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Apakah di dalam 

bisnis keluarga 

Lusiana 
Promotion 

melaksanakan 

pertemuan atau 
rapat anggota 

keluarga inti 

untuk membahas 

mengeni transisi 
kepemilikan? 

Ya, kami 

mengadakan 

pertemuan 
keluarga inti untuk 

membahas 

mengenai transisi 
kepemilikan. 

Ya, ada 

pertemuan 

untuk 
membahas 

masalah transisi 

kepemilikan ini 

Ya, kami pasti 

mengadakan 

pertemuan 
keluarga ini untuk 

membahas hal 

ini. 

Ya, namun saya 

hanya sekedar 

tahu kalau ada 
namun tidak 

mendetail. 

Tidak tahu, 

karena saya 

tidak pernah 
mengikuti 

pertemuan 

kusus dalam 
keluarga, hanya 

rapat dalam 

perusahaan. 

Terdapat 

pertemuan dalam 

anggota keluarga 
inti untuk 

membahas 

mengenai transisi 
kepemilikan 

tanpa dihadiri 

dan diketahui 

oleh 
karyawannya 

2. Seberapa rutin 

pertemuan ini 

diadakan? 

Seminggu sekali, 

hari sabtu sore atau 

minggu sore 
tergantung waktu 

yang tersedia. 

 

Seminggu sekali 

setiap hari sabtu 

sore atau  
minggu sore 

bisa kami 

lakukan 
dirumah atau 

saat pergi untuk 

makan bersama. 
 

Pertemuan 

keluarga biasa 

dilakukan 
seminggu sekali 

setiap hari sabtu 

sore, namun jika 
berhalangan 

maka diganti 

pada minggu 
sore. 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 
karena manajer 

tidak tahu 

bahwa ada 
diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 
pemilik) 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 
karena 

karyawan 

tidak tahu 
bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 
keluarga 

pemilik) 

Family business 

meetings untuk 

membicarakan 
kegiatan yang 

terjadi dalam 

perusahaan 
dilakukan rutin 

seminggu sekali 

setiap sabtu atau 
minggu, untuk 

membahas 

mengenai 

persiapan transisi 
kepemilikan juga 
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dilakukan pada 

saat yang 

bersamaan 
namun tidak 

rutin setiap 

minggu, hanya 

saat tertentu. 

3. Siapa saja yang 

ikut serta dalam 

family business 
meetings? 

Pemilik, Istri 

pemilik, anak dari 

pemilik. 

Saya, suami 

saya, anak 

pertama saya 
Devina. 

Ayah saya 

sebagai pemilik, 

Ibu saya, saya 
sendiri sebagai 

anak pertama. 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 
karena manajer 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 
dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 
karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 
diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 
pemilik) 

Family business 

meetings dihadiri 

oleh, pemilik, 
istri pemilik, dan 

anak pertama 

pemilik. 

4. Hal apa saja 

yang dibicarakan 

dalam family 
business 

meetings? 

Menentukan dan 

memastikan 

kembali Devina 
mau dan mampu 

untuk menerima 

transisi 
kepemilikan ini 

kelak, bagaimana 

pandangan Devina 
untuk masa depan 

perusahaan kelak, 

menanyakan 

kesiapan calon 

Mendiskusikan 

siapa yang akan 

menjadi pemilik 
perusahaan 

selanjutnya, 

memberikan 
saran kepada 

calon suksesor. 

Menanyakan 

keyakinan dan 

kesanggupan  
saya menjadi 

pemiliki Lusiana 

Promotion 
selanjutnya, 

bagaimana 

pandangan saya 
untuk masa depan 

perusahaan kelak. 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 
karena manajer 

tidak tahu 

bahwa ada 
diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 
pemilik) 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 
karena 

karyawan 

tidak tahu 
bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 
keluarga 

pemilik) 

Family business 

meetings yang 

dilakukan guna 
memastikan dan 

menentukan 

siapa yang akan 
menjadi pemilik 

Lusiana 

Promotion  
dengan didukung 

dari pandangan 

calon suksesor 

terhadap masa 
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suksesor dalam 

menghadapi 

transisi 
kepemilikan kelak, 

bagaimana 

perisapannya. 

depan 

perusahaan. 

5.  Apa tujuan 
diadakannya 

family business 

meetings dalam 
Lusiana 

Promotion? 

Memiliki kepastian 
kepada siapa 

perusahaan akan 

diberikan, dapat 
mempersiapkan 

calon suksesor 

agar miliki jiwa 

seorang, 
mengkomunikasik

an mengenai status 

kepemilikan kelak 
agar tidak terjadi 

konflik dalam 

keluarga. 
 

Menentukan 
siapa calon 

suksesor yang 

akan 
menggatikan 

posisi bapak 

Agus kelak, 

mengkomunikas
ikan mengenai 

status 

kepemilikan 
kelak agar tidak 

terjadi konflik 

dalam keluarga, 
menentukan 

bagaimana 

calon suksesor 

akan 
dipersiapkan . 

Memastikan 
keyakinan saya 

dalam menerima 

posisi sebagai 
pemilik kelak, 

memberi saya 

dasar-daar 

sebagai seorang 
pemimpin. 

(Pertanyaan 
tidak 

Dilanjutkan 

karena manajer 
tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 
keluarga 

pemilik) 

(Pertanyaan 
tidak 

Dilanjutkan 

karena 
karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 
dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

Family business 
meetings ini 

bertujuan untuk 

menentukan 
calon suksesor 

yang kelak akan 

menerima dan 

menjalani transisi 
kepemilikan. 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019) 



68 
 

4.3.2.1.2  Family Council  Meetings 

 

Bisnis keluarga Lusiana Promotion ini melaksanakan pertemuan 

anggota keluarga besar (family communication) untuk membahas mengenai 

proses transisi kepemilikan dalam Lusiana Promotion. Pertemuan anggota 

keluarga besar ini dilakukan setiap 6 bulan sekali pada pertengahan dan akhir 

tahun. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh bapak Agus (pemilik), ibu Lusi, 

Devina (calon suksesor), bapak Handoko. Topik yang dibicarakan dalam 

pertemuan keluarga besar tersebut berupa proses persiapan transisi 

kepemilikan yang sedang terjadi. Dalam pertemuan tersebut 

mengkomunikasikan kepada seluruh anggota keluarga mengenai siapa yang 

menerima dan melanjutkan kepemilikan dari bisnis keluarga Lusiana 

Promotion ini, dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat mencapai suatu 

kesepakatan bersama mengenai pengalihan kepemilikan ini, setelah 

disepakati siapa yang akan menjadi calon suksesor ini maka anggota keluarga 

ini akan melihat perkembangan yang terjadi dalam calon suksesor, bagaimana 

responya terhadap permasalahan yang muncul, evaluasi interaksi antara calon 

suksesor dengan para karyawan yang ada dalam perusahaan, bagaimana 

pandangan calon suksesor untuk Lusiana Promotion kedepan, juga 

menanyakan keinginan pribadi dari calon suksesor terhadap cita-citanya, 

kedua orang tua dan paman dari calon suksesor juga memberi saran-saran 

mengenai cara mengelola dan menghadapi hal-hal yang biasa dan akan terjadi 

dalam perusahaan. Tujuan dari diadakan pertemuan keluarga besar ini agar 

setiap anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis keluarga Lusiana 

Promotion dapat memantau sekaligus melakukan penilaian terhadap calon 

suksesor dengan melihat perkembangan dan kesiapan serta keyakinan calon 

suksesor dalam menjalankan bisnis ini. Pada kesempatan ini juga dilakukan 

evaluasi terhadap kinerja calon suksesor didalam perusahaan, sekaligus 

meyakinkan pemilik, istri pemiliki, serta adik pemilik selaku manajer 

mengenai bagaimana kelanjutan bisnis kami kedepannya jika dikelola oleh 

Devina (calon suksesor). 
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Tabel 4.7 : Tabulasi Hasil Wawancara Family Council Meetings 

Family Council Meetings 

No. Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak 

pertama  

Manajer 

(adik pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Apakah di 

dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion 

melaksanakan 

pertemuan atau 

rapat antar 

anggota 

keluarga besar 

untuk 

membahasan 

mengenai 

proses transisi 

kepemilikan? 

Iya, kami 

mengadakan 

pertemuan keluarga 

untuk membahas 

mengenai transisi 

kepemilikan. 

Iya, pertemuan 

keluarga ini 

selalu kami 

lakukan. 

Iya, pertemuan 

keluarga ini 

wajib 

dilaksanakan 

secara rutin. 

Iya, kami 

melaksanakan 

pertemuan 

khusus untuk 

membicarakan 

mengenai 

transisi 

kepemilikan. 

Tidak tahu, 

karena saya 

tiidak perlu 

mengikuti 

pertemuan 

seperti itu. 

Seluruh 

anggota 

keluarga yang  

berbagian 

dalam Lusiana 

Promotion 

melakukan 

pertemuan 

untuk 

membahas 

proses transisi 

kepemilikan. 

2. Seberapa rutin 

pertemuan 

keluarga besar 

dilakukan? 

Setiap 6 bulan 

sekali. 

Setahun 2x 

pada 

pertengahan 

tahun dan 

akhir tahun. 

Pertemuan 

dilakukan 

setiap bulan 

Juni dan 

Desember. 

Hanya 

dilakukan 

pertengahan 

tahun dan 

setiap akhir 

tahun. 

 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

Pertemuan 

keluarga ini 

rutin dilakukan 

setiap 6 bulan 

sekali atau 

pada bulan Juni 

dan Desember. 
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dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik) 

3. Siapa saja yang 

ikut serta dalam 

pertemuan 

tersebut? 

Pemilik, Istri 

pemilik, anak dari 

pemilik, adik dari 

pemlik. 

Suami saya 

(sebagai 

pemilik), saya 

sendiri (istri 

pemilik), 

Devina 

(sebagai anak 

pertama), adik 

ipar saya 

(bapak 

Handoko). 

Papa saya 

(sebagai 

pemilik), 

Mama saya 

(istri dari 

pemilik), saya 

sendiri sebagai 

anak pertama, 

juga adik dari 

papa (bapak 

Handoko). 

Saya sendiri 

(bapak 

Handoko), 

Bapak Agus 

(pemilik), Lusi 

(istri pemilik), 

Devina (anak 

pemilik). 

 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik) 

Pertemuan ini 

dihadiri oleh 

bapak Agus, 

ibu Lusi, 

Devina, bapak 

Handoko. 

4. Hal apa saja 

yang 

dibicarakan 

dalam 

pertemuan 

keluarga besar 

tersebut? 

Mengkomunkasikan 

siapa calon suksesor 

yang dipilih untuk 

menerima transisi 

kepemilikan kelak, 

Perkembangan 

calon suksesor, 

evaluasi interaksi 

suksesor dengan 

karyawan, 

pandangan suksesor 

dalam menjalankan 

bisnis ini 

kedepannya. 

Melihat 

perkembangan 

calon 

suksesor, 

membuat 

kesepakan 

bersama 

mengenai 

calon suksesor 

yang akan 

menggantikan 

status bapak 

Agus sebagai 

pemilik, 

Melihat 

kemampuan 

dan kesiapan 

saya apabila 

transisi 

kepemilikan 

harus 

dilakukan, 

melihat 

pandangan 

saya kedepan 

untuk bisnis 

ini, 

memberikan 

Mendiskusikan 

mengenai 

calon suksesor 

yang kelak 

akan 

menggantikan 

posisi bapak 

Agus sebagai 

pemilik, 

melihat 

kesiapan 

suksesor dalam 

menjalankan 

bisnis ini, 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik) 

Dalam 

pertemuan ini 

membicarakan 

dan 

menetapkan 

calon suksesor 

yang dipilih 

untuk 

menggantikan 

posisi bapak 

Agus kelak 

sesuai dengan 

kesepakatan 

bersama, serta 
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memberi 

saran-saran 

cara 

mengelola dan 

menghadapi 

hal-hal yang 

terjadi dalam 

perusahaan. 

nasehat dan 

ilmu kepada 

saya mengenai 

cara 

mengelola 

bisnis yang 

baik. 

 

bagaimana 

transisi 

kepemilikan 

ini akan 

dilaksanakan 

kelak. 

 

perkembangan 

dan kesiapan 

calon suksesor 

dalam 

menghadapi 

proses transisi 

kepemilikan 

dalam 

perusahaan.  

5. Apa tujuan 

diadakannya 

pertemuan 

keluarga besar 

dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Memastikan calon 

suksesor yang akan 

menggantikan 

posisi saya kelak, 

Melakukan 

penilaian terhadap 

kemampuan calon 

suksesor dalam 

mengorganisasi 

karyawan lainnya, 

melihat sejauhmana 

tujuan calon 

suksesor dalam 

mengembangkan 

perusahaan, 

serta meyakinkan 

anggota keluarga 

lain terhadap 

kepemimpinan 

Melakukan 

penilaian dan 

evaluasi guna 

menentukan 

calon suksesor 

yanng akan 

disepakati oleh 

seluruh 

anggota 

keluarga, 

memantau 

kesiapan 

Devina dalam 

memimpin 

perusahaan, 

melihat 

bagaimana 

sikap Devina 

jika bekerja 

Membekali 

saya dengan 

berbagai 

motivasi 

sekaligus terus 

memantau 

persiapan saya 

baik secara 

pengetahuan, 

pengalaman 

maupun 

mental saya 

dalam usaha 

memimpin 

sebuah 

perusahaan 

kelak. 

 

Menetapkan 

calon suksesor 

yang dipilih, 

memastikan 

pengalaman 

dan 

pengetahuan 

calon suksesor 

cukup untuk 

suatu saat 

menggantikan 

posisi ayahnya 

kelak, 

memperbaiki 

kinerja calon 

suksesor yang 

belum sesuai. 

 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik) 

Tujuan dari 

diadakannya 

pertemuan ini 

yaitu 

memastikan 

dan 

menentukan 

calon suksesor 

untuk 

menggantikan 

bapak Agus 

sebagai 

pemilik, 

meninjau dan 

menilai 

persipan calon 

suksesor dalam 

mempersiapkan 

diri untuk kelak 
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dibawah naungan 

calon suksesor. 

dibawah 

tekanan. 

 

menggantikan 

posisi 

pemimpin 

didalam 

perusahaan. 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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 4.3.2.1.3 Family Business Rules 

 Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dengan responden, maka dapat 

diketahui bahwa bisnis keluarga Lusiana Promotion memiliki family business 

rules untuk transisi kepemilikan. Dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion 

terdapat beberapa peraturan sebagai dasar transisi kepemilikan serta untuk 

menjaga dan melindungi perusahaan apabila transisi kepemilikan tersebut sudah 

berlangsung, peraturan tersebut berupa : 

1. Transisi kepemilikan hanya akan dilakukan saat pemilik (bapak Agus) 

dianggap sudah tidak produktif atau tidak dapat bekerja dengan maksimal 

entah karena faktor usia atau faktor lainnya dengan kesepakatan bersama 

seluruh anggota keluarga. 

2. Segala kesepakatan mengenai pemilik selanjutnya harus disetujui dan 

disahkan oleh seluruh anggota keluarga dengan perjanjian yang sah 

(dengan notaris). 

3. Kepemilikan dari bisnis keluarga Lusiana Promotion tidak boleh dengan 

sembarangan dipindah tangankan. 

4. Pembagian saham hanya berlangsung saat kedua orangtua sudah 

meninggal dunia dan hanya boleh diberikan kepada ahli waris (tidak boleh 

dijual kepada pihak luar kecuali keadaan sangat mendesak). 

5. Segala kesepakatan mengenai perpindahan kepemilikan maupun 

pembagian saham hanya dianggap sah apabila terdapat tanda tangan 

notaris. 

Segala peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar transisi kepemilikan 

tidak berlangsung sembarangan tanpa dasar aturan yang tepat. Dengan adanya 

peraturan ini diharapkan transisi kepemilikan dapat berlangsung dengan baik 

tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sekaligus untuk menjaga bisnis keluarga 

Lusiana Promotion ini tetap berada dalam lingkup keluarga. Hak untuk membuat 

dan mengubah peraturan berada dalam tangan pemilik usaha, yang saat ini masih 

dipegang oleh bapak Agus dan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang sedang 

berjalan.
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Tabel 4.8 : Tabulasi Hasil Wawancara Family Business Rules 

Family Business Rules 

No. Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak pertama  Manajer 

(adik 

pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Adakah 

peraturan untuk 

mengatur 

transisi 

kepemilikan 

dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Ya, dalam 

Lusiana 

Promotion 

terdapat 

peraturan yang 

dijalankan. 

Ya, terdapat 

peraturan yang 

diterapkan 

dalam bisnis 

keluarga ini. 

Ada, dalam 

Lusiana 

Promotion 

terdapat 

peraturan yang 

harus dipatuhi. 

Ada 

peraturan 

umum yang 

diterapkan 

dalam bisnis 

ini. 

Tidak tahu, 

karena saya 

hanya 

mengetahui 

peraturan 

umum 

perusahaan 

saja. 

Dalam 

Lusiana 

Promotion 

menerapkan 

family 

business rules. 

2. Peraturan apa 

saja yang 

diterapkan 

dalam Lusiana 

Promotion 

mengenai 

ownership 

succession? 

Transisi 

kepemilikan 

hanya akan 

dilakukan saat 

kedua orangtua 

sudah tidak ada, 

saham tidak 

boleh diperjual 

belikan, seluruh 

kesepakatan 

harus dilakukan 

dan diikuti oleh 

semua anggota 

Kepemilikan 

Lusiana 

Promotion 

tidak boleh 

lepas dari 

tangan 

keluarga inti, 

transisi 

kepemilikan 

hanya 

dilakukan pada 

saat orangtua 

dianggap tidak 

Transisi yang 

hanya boleh 

terjadi saat 

bapak Agus 

merasa sudah 

tidak mampu, 

kepemilikan 

yang harus tetap 

berada dalam 

keluarga inti. 

Pembagian 

saham antara 

kedua 

anaknya, 

peraturan 

penetapan 

waktu transisi 

kepemilikan 

berlangsung, 

saham tidak 

boleh dijual 

kepada pihak 

luar. 

(Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

Peraturan 

yang 

ditetapkan 

dalam Lusiana 

Promotion 

berupa 

peraturan 

waktu transisi, 

pembagian 

saham kepada 

kedua 

anaknya, 

kepemilikan 
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keluarga. mampu lagi.  yang tidak 

boleh 

sembarangan 

dipindah 

tangankan. 

3. Siapa saja yang 

memiliki hak 

untuk membuat 

dan merubah 

peraturan dalam 

bisnis keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Saya sendiri 

(bapak Agus) 

Suami (bapak 

Agus) saya 

sendiri sebagai 

pemilik 

Bapak Agus Bapak Agus (Pertanyaan 

tidak 

Dilanjutkan 

karena 

karyawan 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik) 

Hak untuk 

mmbuat dan 

merubah 

peraturan 

dalam 

perusahaan 

sepenuhnya 

berada dalam 

kendali bapak 

Agus. 

4. Apa tujuan dari 

peraturan yang 

ada bagi bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

(Pertanyaan bagi 

pemilik saja) 

Supaya saat transisi kepemilikan akan terjadi maka semuanya sudah jelas dan terdapat 

kesepakatan yang mendasari sehingga tidak terjadi perdebatan lagi saat transisi 

kepemilikan harus dilakukan dan setelah transisi dilakukan maka semuanya dapat 

berjalan dengan jelas sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dan 

demi menghindari konflik dalam keluarga. 

 

Tujuan 

dibuatnya 

family 

business rules 

disini agar 

mempermudah 

proses transisi 

dan 

menghindari 

konflik dalam 

keluarga. 
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 4.3.2.2 Family Governance 

 Bisnis keluarga Lusiana Promotion telah memiliki struktur organisasi 

tetap, struktur organisasi ini terdiri dari anggota keluarga besar yang termasuk 

dalam Lusiana Promotion dan juga terdapat karyawan Lusiana Promotion yang 

berasal dari luar anggota keluarga. Setiap anggota struktur organisasi dalam 

Lusiana Promotion memiliki kedudukan, peran dan tanggung jawabnya masing-

masing. Berikut adalah posisi jabatan keluarga yang aktif dalam bisnis keluarga 

Lusiana Promotion : 

Bapak Agus Handoyo menjabat sebagai pimpinan bisnis keluarga Lusiana 

Promotion. Sebagai pemimpin sekaligus pemilik dari bisnis keluarga Lusiana 

Promotion, bapak Agus bertugas untuk mengawasi dan membuat kebijakan yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional dalam perusahaan. Bapak Agus juga secara 

langsung bertemu dengan konsumennya untuk membuat kesepakatan antara 

penjual dengan pembeli.  

Bapak Handoko menjabat sebagai manajer dalam bisnis keluarga Lusiana 

Promotion. Manajer memiliki tugas untuk merencanakan, mengorganisasi, 

melaksanakan dan mengontrol seluruh kegiatan dalam bisnis keluarga Lusianan 

Promotion secara langsung dan menyeluruh sesuai intruksi dari pemilik. 

Devina menjabat sebagai karyawan biasa dalam bisnis keluarga Lusiana 

Promotion. Dalam hal ini Devina ditempatkan dibagian operasional, sehingga ia 

memiliki tugas untuk mengawasi stok bahan baku, quality control terhadap setiap 

barang yang di produksi, mengatur dan mengawasi kinerja tim produksi agar lebih 

efektif, serta memastikan produk sampai kepada konsumen tepat waktu dan sesuai 

dengan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. 

Kedudukan lain dalam perusahaan ditempati oleh karyawan office dan kru 

produksi. Adanya struktur organisasi dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion 

bertujuan untuk menguatkan dan menegaskan kedudukan dan jabatan dalam 

mengambil keputusan guna kepentingan perusahaan, membantu menerangkan dan 
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memperjelas tugas dan kewajiban dari setiap anggota dalam perusahaan, struktur 

ini juga membantu memperjelas rantai komando yang ada dalam perusahaan. 
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Tabel 4.9 : Tabulasi Hasil Wawancara Family Governance 

Family Governance 

No. Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak pertama  Manajer 

(adik pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Apakah di 

dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion 

terdapat struktur 

organisasi? 

Ada, kami 

memiliki 

struktur 

organisasi 

Ya, dalam bisnis 

keluarga kami 

terdapat struktur 

organisasi 

Ya, kami 

memiliki struktur 

organisasi 

Ada, sudah 

dibuat struktur 

organisasinya. 

Ada, bapak 

Agus sudah 

membuat 

struktur 

organisasi 

dalam 

perusahaan. 

Dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion 

memiliki 

struktur 

organisasi. 

2. Siapa saja yang 

terdapat dalam 

struktur 

organisasi bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion dan 

menjabat 

sebagai apa?  

Saya (bapak 

Agus)  sebagai 

pimpinan, bapak 

Handoko 

sebagai manajer, 

Devina sebagai 

karyawan, 

karyawan diluar 

anggota 

keluarga sebagai 

karyawan office 

dan kru 

produksi.  

Suami saya 

sebagai 

pimpinan, 

Handoko 

sebagai manajer, 

serta Devina dan 

karyawan 

lainnya yang 

menjabat 

sebagai 

karyawan biasa 

(bagian office 

seperti 

keuangan, 

pemasaran, 

operasi, dan kru 

Bapak Agus saya 

sebagai pemimpin 

perusahaan, 

bapak Handoko 

sebagai manajer 

perusahaan, 

karyawan office 

seperti bagian 

keuangan, oprasi, 

dan pemasaran, 

serta kru 

produksi, 

sedangkan saat 

ini saya masih 

sebagai keryawan 

office. 

Bapak 

Handoyo 

sebagai 

pemimpin, 

saya sebagai 

manajer, 

Devina yang 

masih sama 

seperti 

karyawan 

lainnya, 

karyawan 

bagian office, 

kru produksi. 

 

Bapak 

Handoyo 

sebagai 

pemilik, bapak 

Handoko 

sebagai 

manajer, 

Devina sebagai 

karyawan, 

karyawan 

bagian office, 

kru produksi. 

 

Dalam 

struktur 

organisasi 

terdapat 

bapak Agus  

sebagai 

pimpinan, 

bapak 

Handoko 

sebagai 

manajer, 

Devina 

sebagai 

karyawan, 

karyawan 

diluar 
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produksi). anggota 

keluarga 

sebagai 

karyawan 

office dan 

kru 

produksi. 

3. Apa peran 

sturktur 

organisasi 

dalam bisnis 

keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Struktur 

organisasi 

menguatkan dan 

menegaskan 

kedudukan dan 

jabatan dalam 

mengambil 

keputusan guna 

kepentingan 

perusahaan, 

memperjelas 

tugas dan 

tanggung jawab 

dari masing-

masing bagian. 

 

Memperjelas 

kedudukan dan 

tanggungjawab 

dari masing-

masing orang, 

serta memiliki 

susunan 

komunikasi 

yang tepat. 

Membantu 

menerangkan dan 

memperjelas 

tugas dan 

kewajiban dari 

setiap anggota 

dalam 

perusahaan, 

struktur ini juga 

membantu 

memperjelas 

rantai komando 

yang ada dalam 

perusahaan. 

 

Mengatur 

setiap tugas 

dan 

tanggungjawab 

masing-masing 

orang dengan 

jobdesnya 

yang tepat. 

 

Memperjelas 

tugas dan 

tanggungjawab 

dari masing-

masing 

karyawan. 

Struktur 

organisasi 

memiliki 

peran untuk 

menjelaskan 

tugas dan 

kewajiban 

serta 

tanggung 

jawab dari 

masing-

masing 

devisi. 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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4.3.2.3  Shareholder Agreement  

Shareholder agreement menunjukkan kesetujuan pemilik atau shareholder 

(pemegang saham) terhadap calon suksesor untuk memegang kendali selanjutnya 

sebagai pemilik bisnis keluarga Lusiana Promotion. Bisnis keluarga Lusiana 

Promotion ini bersifat milik pribadi sehingga tidak terdapat pembagian saham dan 

pemegang saham tunggal dalam perusahaan ini adalah bapak Agus. Saat ini calon 

suksesor masih mendapatkan pendapatan berupa gaji yang sesuai dengan 

jabatannya baik saat menjadi karyawan atau kelak sudah menjadi manajer 

perusahaan, dan hal ini akan berlaku hingga transisi kepemilikan harus dilakukan.  

 

Setelah transisi kepemilikan dilakukan maka pendapatan bersih dari 

perusahaan sepenuhnya masuk kepada Devina namun dengan persyaratan bahwa 

Devina harus menanggung biaya hidup atau keperluan sehari-hari kedua orang 

tuanya dan menanggung biaya pendidikan adiknya sampai selesai. Hal yang sama 

juga akan berlaku kepada Hanna apabila kelak ia ingin masuk kedalam bisnis 

keluarga ini yaitu awalnya diberi gaji sesuai standart gaji karyawan. Apabila 

sudah saatnya untuk membagi hak waris atas kedua anaknya atau pada saat kedua 

orang tuanya telah meninggal dunia, maka perusahaan tersebut menjadi hak kedua 

ahli waris, adapun Devina sebagai direktur utama / yang menjalankan seluruh 

aktivitas perusahaan akan mendapatkan gaji penuh sesuai dengan jabatanya. 

 

Bapak Agus sebagai pemilik yang sekaligus pemegang saham utama terus 

menilai dan memantau setiap perkembangan dari calon suksesor, pemilik tidak 

hanya memantau dan menilai dari sudut pandangnya saja, namun juga 

menanyakan penilaian terhadap calon suksesor dari sudut padang karyawan 

lainnya. Dengan demikian, bapak Agus memiliki penilaian dari sudut pandangnya 

sendiri dan orang lain sehingga dapat meyakinkan bapak Agus bahwa calon 

suksesor memiliki kesiapan yang matang untuk transisi kepemilikan ini. Bapak 

Agus memiliki keyakinan bahwa calon suksesor memiliki kapabilitas untuk 

meneruskan bisnis keluarga Lusiana Promotion ini, dengan melihat kemampuan 

dan pengalaman yang dimiliki oleh calon suksesor. 
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Tabel 4.10 : Tabulasi Hasil Wawancara Shareholder Agreement 

Shareholder Agreement 

No. Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak pertama  Manajer 

(adik 

pemilik) 

Karyawan 1 Kesimpulan 

1. Siapa saja 

pemegang saham 

dan pemangku 

kepentingan 

bisnis keluarga 

Lusiana 

Promotion? 

Saya sendiri 

sebagai 

pemilik. 

Bapak Agus 

sendiri sebagai 

pemilik. 

Bapak Agus 

sendiri. 

Bapak Agus Bapak Agus. Pemegang 

saham dan 

pemangku 

kepentingan 

dalam Lusiana 

Promotion 

adalah bapak 

Agus. 

2. Apakah 

shareholder juga 

memantau 

perkembangan 

kesiapan dari segi 

kamampuan, 

kapabilitas dan 

kematangan calon 

suksesor? 

(pertanyaan hanya 

untuk pemilik) 

Iya, saya memantau setiap perkembangan dari Devina. Baik saya melihat dan 

menilai secara langsung dari sudut pandang saya, maupun saya akan bertanya 

kepada adik saya (manajer) dan juga orang-orang dalam perusahaan yang 

berinteraksi langsung dengan Devina. 

Shareholder 

memantau dan 

menilai calon 

suksesor 

dengan sudut 

pandangnya 

juga dengan 

memperhatikan 

pendapat orang 

lain. 
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3. Apakah 

shareholder 

merasa yakin 

bahwa calon 

suksesor memiliki 

kapabilitas untuk 

meneruskan bisnis 

keluarga? 

(pertanyaan hanya 

unuk pemilik) 

Sampai saat ini saya masih yakin bahwa Devina memiliki kemampuan untuk 

meneruskan bisnis saya ini. Dengan kemampuan dan pengalaman serta hasil 

pengamatan saya dalam melihat perkembangannya saya yakin bahwa Devina 

mampu unutk meneruskan dan mengembangkan bisnis ini. 

Sahreholder 

merasa yakin 

bahwa Devina 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

melanjutkan 

bisnis keluarga 

Lusiana 

Promotion. 

 

Sumber : Data primer diolah (201


