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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai aktivitas perencanaan 

suksesi dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Lusiana Promotion ini merupakan perusahaan dengan status perusahaan milik 

keluarga. Lusiana Promotion telah melakukan aktivitas perencanaan suksesi 

(berdasarkan teori Walsh) yang meliputi 2 dimensi yaitu management succession 

dan ownership succession. Aktivitas perencanaan suksesi dalam Lusiana 

Promotion dimulai dari management succession dimana merupakan proses suksesi 

yang dimulai dari proses transisi manajemen yang mana calon suksesor 

diikutsertakan dalam kegiatan operasional harian perusahaan.  Selain itu, dalam 

perencanaan suksesi juga terdapat ownership succession yaitu dimana persiapan 

yang dilakukan oleh pemilik untuk memilih dan mempersiapkan calon suksesor 

guna menjalani transisi kepemilikan yang akan berlangsung didalam perusahaan. 

Management succession dan ownership succession sangat didukung dengan 

adanya family communication.  

 Family communication berfungsi sebagai tempat bagi seluruh anggota 

keluarga yang berbagian dalam perusahaan untuk mengutarakan pendapat, serta 

membereskan persoalan keluarga yang berkaitan dengan aktivitas dalam 

perusahaan. Family communication dalam management succession yang 

dilakukan dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion yaitu dengan mengadakan 

pertemuan keluarga inti dalam perusahaan (family business meetings) setiap 

seminggu sekali pada hari sabtu atau minggu. Dalam pertemuan ini topik yang 

dibicarakan berupa penentuan calon suksesor yang dianggap siap dan layak untuk 

memimpin aktivitas oprasional harian dalam perusahaan, evaluasi mengenai 

kinerja calon suksor tersebut, seputar aktivitas yang terjadi dalam perusahaan 
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selama seminggu. Lusiana Promotion juga mengadakan pertemuan antar keluarga 

besar (family council meetings) yang dilakukan minimal setahun sekali dan biasa 

diadakan pada akhir tahun atau bulan Desember. Pertemuan ini mendiskusikan 

mengenai kesepakatan mengenai calon suksesor yang akan dipilih untuk 

berbagian dalam transisi manajemen perusahaan, dengan memberikan pelatihan 

serta bekal ilmu bagi calon suksesor tersebut,  aktivitas yang terjadi dalam bisnis 

keluarga Lusiana Promotion dalam kurun waktu setahun terakhir, 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. Family business rules juga memiliki 

aturan yang terkait dengan pengelolaan bisnis keluarga Lusiana Promotion baik 

peraturan umum yang berlaku bagi seluruh anggota perusahaan maupun peraturan 

khusus bagi anggota keluarga, peraturan ini memiliki peran penting dalam 

mengatur aktivitas sehari-hari dalam perusahaan untuk tetap berada pada jalur 

yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

Dalam proses suksesi management succession ini juga dilakukan 

grooming successor yaitu mempersiapkan calon suksesor dengan memberikan 

pengetahuan melalui pendidikan formal, serta membekali calon suksesor dengan 

pengalaman melalui melatih keterampilan bekerja. Pemimpin menempatkan calon 

suksesor sebagai karyawan dalam perusahaan dengan tujuan agar calon suksesor 

dapat memiliki beban pekerjaan dan dapat merasakan kehidupan pekerjaan yang 

sesungguhnya. Dalam grooming successor yang dilakukan oleh pemilik, calon 

suksesor juga diberi motivasi untuk terus mendukung setiap langkah yang diambil 

oleh calon suksesor. Selain itu, kedua orang tua juga mendidik karakter calon 

suksesor dalam berperilaku di kehidupan sehar-hari. Dalam menjalankan proses 

suksesi pasti tidak akan terlepas dari permasalahan, demikian juga yang terjadi 

dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion. Permasalahan yang kerap timbul 

berupa pengiriman bahan baku yang terlambat dan aktivitas produksi yang 

terhambat. Dalam penyelesaiannya, calon suksesor akan berusaha memikirkan 

jalan keluarnya melalui melakukan family business meetings. Melalui family 
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business meetings ini, maka membuat calon suksesor memiliki pandangan dan 

pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi. 

Proses suksesi selanjutnya adalah ownerhip succession yang memiliki 

aktivitas suksesi berupa family communications, family governance, shareholder 

agreement. Family communications dalam Lusiana Promotion menunjukan 

adanya pertemuan yang dihadiri oleh anggota keluarga besar dan dilakukan setiap 

6 bulan sekali pada pertengahan dan akhir tahun. Dalam pertemuan tersebut 

menginformasikan kepada seluruh anggota keluarga besar mengenai pemilihan 

calon suksesor, dalam hal ini calon suksesor yang sudah ditunjuk harus mendapt 

persetujuan dari seluruh anggota keluarga, membahas dan melihat sejauh mana 

calon suksesor berkembang, respon terhadap permasalahan yang muncul, evaluasi 

kinerja dan penyesuaian terhadap lingkungan kerja, pandangan calon suksesor 

untuk Lusiana Promotion kedepan. 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 untuk memimpin bisnis keluarga ini kelak.  

Family Governance pada bisnis keluarga Lusiana Promotion untuk 

memperjelas struktur organisasional dalam perusahaan. Adanya struktur 

organisasi dalam bisnis keluarga ini bertujuan untuk menguatkan, menegaskan 

kedudukan dan jabatan dalam mengambil keputusan guna kepentingan 

perusahaan, membantu menerangkan dan memperjelas tugas dan kewajiban dari 

setiap anggota dalam perusahaan, struktur ini juga membantu memperjelas rantai 

komando yang ada dalam perusahaan. Bapak Agus merupakan pemilik saham 

(shareholder) tunggal dalam bisnis keluarga Lusiana Promotion. Pembagian 

saham Lusiana Promotion akan terjadi pada saat kedua orangtua sudah meninggal 

dunia, Lusiana Promotion ini akan jatuh pada kedua ahli warisnya yaitu Devina 

dan Hanna. Dalam kesepakatan ini Devina sebagai anak pertama tetap akan 

menjadi pemimpin perusahaan dengan menerima gaji sebagai direktur utama. 
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Semua aktivitas suksesi yang dilakukan oleh bisnis keluarga Lusiana 

Promotion untuk mempersiapkan calon suksesor dalam menjaga keberlangsungan 

hidup dari bisnis keluarga ini melalui transisi manajemen dan transisi 

kepemilikan. Aktivitas suksesi sengaja dilakukan sejak calon suksesor masih 

duduk dibangku sekolah, ditujukan agar pada saat suksesi ini harus dilakukan, 

maka calon suksesor ini sudah memiliki persiapan yang matang. Dalam 

prosesnya, calon suksesor terus dipantau dan dibimbing oleh kedua orang tuanya, 

sehingga setiap perkembangan yang dilakukan oleh calon suksesor tidak terlepas 

dari tujuan utama dari bisnis keluarga Lusiana Promotion. 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari analisis hasil wawancara, pembahasan dan kesimpulan, 

maka saran yang dapat diberikan untuk bisnis keluarga Lusiana Promotion adalah:  

1. Calon suksesor perlu menduduki jabatan yang penting dalam perusahaan 

seperti manajer atau supervisior, hal ini ditujukan agar calon suksesor 

dapat belajar dan memiliki pendangan yang luas serta menyeluruh dalam 

perusahaan. 

2. Hendaknya perlu mempersiapkan anggota keluarga lain yang dapat 

membantu suksesor untuk kelak dapat membantu calon suksesor dalm 

menjalankan bisnis keluarga Lusiana Promotion. 

3. Hendaknya calon suksesor semakin dikenalkan dengan para pemasok serta 

rekan bisnis yang biasa membantu dalam proses produksi pada bisnis 

keluarga Lusiana Promotion sehingga saat terjadi transisi manajemen dan 

kepemilikan, maka para pemasok dan para rekan bisnis ini akan tetap loyal 

dalam memberikan dan pelayanan terbaik mereka. 

 

 

 

 

 


