
Lampiran A 

Narasumber             :Bapak Aruwan Soenardi  

Jabatan                    :Owner Gading Murni 

Waktu Wawancara   :9 Desember 2016 / Pukul 17. 30 WIB 

Tempat Wawancara :Universitas Ciputra 

 

KQ : Selamat sore bapak Aruwan Soenardi saya khusnul dari mahasiswa 

S2 UC. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terimakasih banyak 

atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara hari ini. Pada 

kesempatan kali ini saya akan mengerjakan thesis mengenai good 

governance dari family business . Jadi mohon bantuan dari bapak 

untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya.   

AS : Sek, governance itu maksudnya yang apa? Tata kelola ya? 

KQ : Iya benar pak, langsung dengan pertanyaan pertama ya pak, 

apakah menurut bapak perusahaan keluarga perlu menetapkan 

sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek? 

AS : Saya rasa tidak hanya perusahaan keluarga, tapi semua usaha 

tetep nomer satu perlu, menetapkan sasaran usaha jangka panjang 

dan pendek. Apalagi family business kalau ndak ditata jangka 

kedepannya itu bahaya. Bahayanya kenapa mereka akan saling 

serobot. Lha pada waktu saatnya nanti, misalkan orang tuanya ndak 

ada, itu akan terjadi goncangan atau konflik, pasti itu. Justru yang 

harus menekankan jangka panjangnya ini orang tua, justru harus 
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ada penekanan kalau next generation nya adalah mereka. Ya ini 

bukan jadi tanggung jawab siapa siapa lagi ya harus orang tua. 

Apalagi kalau ingin menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka 

waktu yang lama hinga anak cucu mendatang, harapannya 

perusahaan menjadi semakin besar dan tertata dengan baik.  Jadi, 

untuk dapat tumbuh berkembang maju, maka sebuah perusahaan 

perlu memiliki sasaran, untuk dapat dijadikan motivasi bagi semua 

pihak yang terlibat untuk mengembangkan usaha dan dapat 

mencapai sasaran tersebut. Jika tidak ada sasaran tertentu, maka 

sebuah perusahaan tidak akan dapat berkembang dengan cepat 

dan menjadi lebih baik juga terarah.  

KQ : Menurut Bapak, bagaimana peran akuntabilitas bagi perusahaan? 

AS : “Akuntabilitas dalam perusahaan sangat-sangatlah penting, sering 

kali kegagalan terjadi di sebuah perusahaan karena kurangnya 

accountability. Yang pasti dalam usaha segala hal perlu untuk bisa 

dipertanggungjawabkan. Jika terjadi pelanggar prinsip-prinsip yang 

telah disepakati berarti disitu tidak ada accountabilitas. Bisa-bisa 

menimbulkan konflik yang besar “ 

KQ : Selanjutnya pak, menurut bapak apakah perusahaan perlu 

melakukan rapat umum pemegang saham? 

AS : Iya, sangat perlu itu, secara periodic, minimal satu tahun satu kali 

perusahaan kami selalu mengadakan rapat umum pemegang 

saham untuk dapat mendengarkan laporan dari para eksekutif  
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KQ : Sesuai dengan pertanyaan selanjutnya mengenai laporan keuangan 

pak, artinya pada rapat ini, para pemegang saham akan membahas 

mengenai laporan keuangan ya pak? Bagaimana cara menilai 

kebenaran laporan keuangan? 

AS : Terkait laporan keuangan, kami melibatkan audit internal bahkan 

audit eksternal agar laporan perusahaan dapat lebih bisa 

dipertanggungjawabkan.  

KQ : Terkait laporan keuangan dan rapat pemilik saham, bagaimana cara 

melakukan pembagian kompensasi dan deviden yang adil? 

AS : Kalau itu nanti kita pilah – pilah  supaya adil. Jadi semua anggota 

keluarga  kan mendapatkan hak, tapi kan gak semua njegur di 

usaha itu. Lha nantinya yang aktif harus diberi saham yang lebih 

besar, karena kan dia yang bekerja. Jadi selain dapat gaji, dia juga 

harus dapat bagian yang lebih besar. Lha itu kan kalau 

perusahaannya cuman satu, lha kalau lima. Jadi misalnya yang aktif 

dapat bagian 40% buat dia sendiri, yang tidak aktif dapat 60% 

dibagi – bagi,  jadi ya tetap yang ikut bekerja dapat bagian yang 

lebih banyak. Ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam 

perusahaan keluarga. Selain itu, sense of belonging nya juga 

tinggai, karena dia akan menjaga perusahaan itu.  

KQ: Bagaimana cara perusahaan menetapkan job description? 
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AS: Job deskripsi biasanya sudah ada di SOP, paling direvisi kala 

sekiranya sudah tidak sesuai tanggung jawab dengan target 

kerjanya  

KQ : Baik pak, pertanyaan selanjutnya adalah terkait struktur organisasi 

di  perusahaan bapak, bagaimana cara menetapkan struktur 

organisasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dan keinginan masing- masing anggota keluarga? 

AS : Kalau untuk struktur organisasi, meskipun ini merupakan 

perusahaan keluarga, tetep perusahaan hanya akan memberikan 

tugas pada seseorang yang memang memiliki kemampuan yang 

mumpuni, dan sanggup untuk mengerjakan tugas sesuai deskripsi 

pekerjaannya. Meskipun perusahaan keluarga, kami harus tetap 

professional. Cuman memang dibutuhkan waktu untuk mendidik 

generasi kedua.  

KQ : Apakah kinerja masing - masing  anggota keluarga dipantau dan 

bagaimana cara memantaunya? 

AS : Budaya perusahaan kami mengutamakan disiplin dan tentunya 

kinerja dari anggota keluarga yang bekerja di perusahaan kami 

pantau, absen berjalan setiap hari dan evaluasi tetap dilakukan 

dengan jangka waktu tertentu. 

KQ : Kira- kira kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh suksesor? 

AS : Seorang suksesor itu harus seseorang yang memiliki kemauan 

untuk terus belajar, giat, punya jiwa wirausaha, dan disiplin, 
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Perusahaan ini dibangun bukan tiba-tiba jadi, perusahaan ini 

dimulai dari awal mula belum apa-apa sampai hari ini sudah tumbuh 

dan berkembang maju tentu karena para pendirinya tak berhenti 

belajar. 

KQ : Selanjutnya bagaimana proses transisi dari generasi pertama ke 

generasi kedua? 

AS : Generasi kedua dibekali pengetahuan dan keterampilan terlebih 

dahulu, sekaligus dilibatkan dalam setiap kegiatan di perusahaan, 

sehingga siap untuk melanjutkan perusahaan.  

KQ : Kapan waktu yang tepat untuk melakukan suksesi? 

AS : Kalau waktu suksesi itu progress yah, jadi nanti kita lihat sejauh apa 

si anak ini siap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang 

ada 

KQ : Selanjutnya pak, bagaimana peranan fairness atau keterbukaan 

dalam perusahaan keluarga ? 

AS : Lho, kalau dalam perusahaan keluarga, konsekuensi dari menjadi 

pengurus harus transparan, terutama mengenai laporan keuangan. 

Dan itu memang harus fair, makanya itu jadi pemimpin harus berani 

open. Jadi ndak ada yang perlu diumpet-umpetin.  

KQ : Baik pak, dalam perusahaan tentunya banyak konflik yang terjadi, 

bagaimana cara menaggulangi konflik yang ada? 
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AS : Memang dalam perusahaan keluarga, yang namanya konflik itu pasti 

ada. Tidak hanya perusahaan keluarga saja konflik pasti ada dalam 

setiap perusahaan apapun, balik lagi ya, kalau ada konflik yang jadi 

penengah y harus orang yang dituakan dalam keluarga itu. 

Misalnya bapak, jadi kalau ada konflik ya bapak nanti yang 

bertanggung jawab menyelesaikan konflik itu. Beliau kan sudah 

pasti bisa mengatasi konflik itu dan akhirnya anak- anak juga 

berkembang ketika solusi ditemukan, akhirnya jadi lebih baik dan 

baik lagi.  

KQ: Bagaimana kesetaraan berpendapat di perusahaan? 

AS: Sangat fair  saya rasa, siapapun bisa mengemukakan pendapat 

selama mauk akal dan punya landasan yang jelas  

KQ : Terkait visi misi perusahaan, perusahaan bapak merupakan 

perusahaan keluarga, bagaimana cara perusahaan menentukan 

visi, misi , dan nilai yang disetujui seluruh anggota keluarga? Lalu 

bagaimana cara mensosialisasikan visi, misi dan nilai- nilai  tersebut 

kepada anggota non. Keluarga? 

AS : Nah kalau itu dalam sebuah family business kan pasti ada orang 

tertua, maksudnya orang yang dituakan. Dia harus memiliki visi dan 

misi, dan menjelaskan ke generasi berikutnya, bahwa perusahaan 

ini visinya ini, arahnya ini, terus kedepannya maunya begini. Jadi ini 

yang harus ditekankan kepada setiap orang yang bernaung didalam 

organisasi perusahaan ini. Jadi dia harus memberikan wejangan, 

perusahaan maunya begini. Saya punya perusahaan juga sama, 

A - 6 

13 

14 

15 



kakek saya bilang, perusahaan ini harus diteruskan turun menurun, 

nah ini penting. Cara memilihnya nanti ya tergantung orang yang 

berkompeten di bidang itu.  

KQ : Apa saja bentuk partisipasi masing2 anggota keluarga dalam bisnis 

keluarga? 

AS : Partisipasi keluarga dalam banyak hal tergantung dari kemampuan 

dan keahlian masing-masing, ada yang meiliki kemampuan 

pemasaran dan komunikasi maka memegang peran dibidang 

pemasaran ataupun dalam administrasi dan lain sebagainya. Lagi 

pula di perusahaan saya, tidak hanya melibatkan keluarga,  ada 

juga pegawai dari luar keluarga yang memang memiliki kemampuan 

yang mumpuni yang dibutuhkan oleh perusahaan.  

KQ : Apakah ada perbedaan antara partisipasi anggota keluarga laki-laki 

dan perempuan? 

AS : Kalau mungkin orang dulu yang totok memang membedakan hak 

anak laki- laki dan perempuan. Tapi zaman modern ini sudah tidak 

lagi, hanya saja keahlian wanita yang umumnya lebih teliti 

ditempatkan pada posisi-posisi yang lebih administrative dan secara 

teknik umumnya dikerjakan oleh laki-laki.  

KQ : Pertanyaan selanjutnya mengenai konsensus pak, jadi dalam bisnis 

keluarga kan pasti butuh membangun kesepakatan bersama, di 

perusahaan bapak bagaimana cara membangun konsensus itu? 

A - 7 

17 

16 



AS : semua orang berhak menilai sesuatu, dan semua orang memiliki 

suara yang sama, satu suara. Jadi dari awal  dibiasakan bukan 

kakek saja  yang menentukan, tetapi semua orang yang ikut disitu 

punya suara, dan satu suara itu suara yang legaliter. Nah itu 

diaturnya pakai apa, pakai sistem. Pakai sistem lagi. Jadi artinya 

ada cara untuk gimana sih mengambil keputusan dalam rapat, ada 

cara untuk menganalisa aturan, kan gitu ya. Jadi dibicarakan  

KQ  : Selanjutnya menurut bapak apakah konstitusi keluarga penting 

dalam menjalankan bisnis keluarga?  

AS  : Harus, itu harus. Perusahaan keluarga itu adalah perusahaan 

yang berdasarkan dari family dan family itu adalah nomer satu di 

dalam segala hal. Jadi, memang harus ada yang berkorban untuk 

membuat konstitusi dan menaati konstitusi tersebut demi family.  

KQ  : Apakah perlu melibatkan penasihat atau konsultan diluar anggota 

keluarga dalam merumuskan konstitusi ini? 

AS : Jadi gini ya, proses pembentukan konstitusi itu sendiri awalnya kan 

orang tua menyatakan pendapat mereka, kemudian si anak juga 

menyatkan pendapat mereka. Lha misalkan dalam penyatuan 

pendapat ini ada perselisihan atau kesalahpahaman yang tidak bisa 

ditanggulangi, barulah keluarga tersebut membutuhkan penasihat 

atau konsultan untuk memberikan pandangan berbeda sehingga 

dicapai kesepakatan antara orang tua dan anak, lha kalau sudah 

tercapai kesepakatan tugas notaris adalah menulis dan 

mengesahkan kesepakatan tersebut. Tapi sebaiknya tidak perlu 
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melibatkan konsultan, karena kan konsultan tidak tahu sejarah 

keluarga.  

KQ  : Apakah family meeting perlu dilakukan oleh family business 

owner? 

AS : Oh perlu, sangat perlu karena kan kalau suatu hal tidak 

dikomunikasikan nanti akan berakhir salah paham, ujung –

unungnya konflik. Apalagi konflik dengan anggota keluarga sendiri 

itu sangat tidak mengenakkan. Untuk pengadaannya sendiri melihat 

skala usaha itu dulu, kalau misalkan skalanya besar, butuh minimal 

sebulan sekali. Itu untuk yang anggota keluarga yang aktif ya. Kalau 

misalkan family meeting dengan anggota keluarga yang ndak aktif 

juga cukup setahun sekali aja. Tapi kalau misalkan skala usahanya 

masih kecil, dalam artian orangnya ya itu iu saja dan setiap hari 

selalu ketemu, ya cukup diskusi ketika ada persoalan 

KQ : Nah kalau begitu apa saja agenda family meeting ini dan 

bagaimana bentuk pengadaan acara family meeting pak? 

AS : Pengadaannya macem – macem yah, bisa ketika makan bareng, 

walaupun sekadar say hello, yang penting dibahas juga mengenai 

review bulanan perusahaan ini.  

KQ : Apakah perlu diadakan dewan keluarga ? 

AS : Kalau itu, dalam sebuah family business kan yang Menurut saya, 

dalam sebuah keluarga yang memiliki bisnis, dewan keluarga 

sangat diperlukan. Hal ini untuk meminimalisirkan gesekan-gesekan 
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yang terjadi, baik antar anggota keluarga, konflik antar karyawan, 

maupun masalah yang dihadapi perusahaan yang mengakibatkan 

menurunnya produktivitas dari perusahaan. Oleh karena itu 

kebijaksanaan dalam perusahaan juga perlu adanya penyesuaian 

dan perkembangan sesuai dengan situasi atau masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan sehingga kelangsungan perusahaan 

dapat dijaga.  

KQ  : Apa tugas utama dari dewan keluarga ? 

AS : Tugasnya ya memberikan pencerahan saja, dan itu cukup orang 

yang dituakan tadi, memberikan arahan ini mau kemana, ini cara 

menyelesaikannya bagaimana. 

KQ :  Bagaimana cara menentukan anggota dari dewan keluarga ini? 

AS : Cukup orang yang dituakan dan disetujui oleh seluruh anggota 

keluarga.  
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Lampiran B  

Narasumber                       : Mustaqim 

Jabatan                              : Founder CV. K 

Waktu wawancara             :  11 Desember 2016 / Pukul 10.00 WIB 

Tempat wawancara           :  Pandaan Pasuruan 

 

KQ : Siang pak, maaf mengganggu waktu Bapak, khusnul punya 

beberapa pertanyaan  terkait tata kelola perusahaan keluarga yang 

menjadi pembahasan tesis.  

MT : Iya ndak apa apa yang penting segera selesaikan tesismu biar bisa 

fokus kerja. 

KQ : Iya pak, pertanyaan pertama mengenai akuntabilitas pak. Menurut 

bapak bagaimana peran akuntabilitas dalam perusahaan? 

MT: Akuntabilitas itu sangat penting sekali karena memastikan orang-

orang yang terlibat dalam perusahaan bertanggung jawab dalam 

pengembangan bisnis perusahaan. Bukan hadir secara fisik saja.Ya 

tentunya accountability itu penting ya bagi perusahaan keluarga. 

Kalau semua anggotanya tidak bertanggung jawab maka dapat 

dipastikan perusahaan tersebut tidak dapat berjalan secara optimal.”  

KQ :Menurut bapak, apakah perusahaan keluarga perlu menetapkan 

sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek? 
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MT : Ya perlu, selama ini kan cuma bapak yang mikirin ini pabrik mau 

diapain selanjutnya, harusnya memang sasaran usaha jangka 

panjang dan target usaha jangka pendek dipikirin sama semua, biar 

semua yang terlibat manajemen juga ikut mencapai target itu.  

KQ : Ooh gtu ya pak, berarti selanjutnya sasaran usaha jangka panjang 

dan target usaha jangka pendek dibuat secara tertulis dan 

disepakati semua jajaran manajemen ya pak?  

MT : Iya, harusnya memang gitu, sepanjang bapak tahu di perusahaan – 

perusahaan  tempat bapak kerja dulu juga begitu. 

KQ : Pertanyaan selanjutnya pak, menurut bapak apakah perusahaan 

keluarga juga perlu melakukan rapat umum pemegang saham? 

MT : Kalau untuk terlibat langsung dalam rapat rapat gini bapak belum 

pernah, tapi menurut bapak rapat umum pemegang saham ini ya 

membahas keuntungan perusahaan dalam tahun itu, kemudian dari 

laba disisakan berapa dan berapa yang dibagikan. Terus juga 

membahas pengembangan usaha. 

KQ : Menurut bapak bagaimana cara menilai kebenaran laporan 

keuangan ini? 

MT : Kalau laporan keuangan itu mestinya memang yang mengerjakan 

sama yang mengevaluasi atau yang mengoreksi harus beda orang. 

Kalau buat kebenarannya mungkin butuh orang yang memang ahli 

dibidang itu.  
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KQ : Masih mengenai rapat pemegang saham pak, menurut bapak 

bagaimana cara melakukan kompensasi dan pembagian deviden 

yang adil ? 

MT : Pembagian kompensasi ya harus disesuaikan dengan kinerja dan 

kontribusi pada perusahaan. Lha kalau deviden, kan disesuaikan 

dengan modal yang ditanam pada perusahaan tersebut. 

KQ : Misalnya perusahaan keluarga yang notabene warisan pak, 

bagaimana cara membagi devidennya supaya adil? 

MT : Wah kalau perusahaan keluarga terserah pendirinya mau kasih 

berapa ke anak- anaknya. Tapi supaya adil memang harus 

dibicarakan bersama dan dipikirkan jangka panjangnya.  

KQ : Pertanyaan selanjutnya pak, Bagaimana cara perusahaan keluarga 

menetapkan job description dan tanggung jawab yang jelas bagi 

masing masing anggota keluarga beserta seluruh jajaran 

dibawahnya yang selaras dengan visi, misi perusahaan ? 

MT : Kalau job description itu kan sudah sepaket sama tanggung 

jawabnya dan sudah ada di SOP yang kamu buat kemarin waktu 

ISOO. Disitu kan juga sudah ada visi misi perusahaan yang kemarin 

sudah disosialisasikan ke seluruh jajaran waktu meeting ISOO 

kemarin. Jadi ya tinggal nanti kamu jalankan itu, nanti pada periode 

tertentu kita evaluasi bersama.  
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KQ : Bagaimana cara menetapkan struktur organisasi yang baik dan 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan keinginan masing- 

masing anggota keluarga? 

MT : Kalau struktur kan memang sudah tertulis, lha penetapannya itu 

berdasarkan kemampuan masing – masing individu. Jadi  masing – 

masing anak dicoba dulu masuk perusahaan, dikasi pengalaman 

sama ilmu, dia lebih tertarik yang mana dan menguasai yang mana, 

ya itu yang akhirnya jadi jabatan yang dia pegang.  

KQ : Selanjutnya pak, apakah kinerja masing - masing anggota keluarga 

dipantau dan bagaimana cara memantau kinerja masing – masing 

anggota keluarga? 

MT : Kalau masalah pemantauan kinerja, pasti bapak lihat kinerja masing 

– masing, biasanya bapak cuma lihat ada perkembangan apa di 

bagian yang kamu pegang, kalau tambah bagus berarti ada 

peningkatan. Kalau sekarang sudah ISOO kan bapak cuma tinggal 

lihat dari sasaran mutu yang jadi tanggung jawabmu. 

KQ : Pertanyaan selanjutnya mengenai penerus atau suksesor pak. 

Menurut bapak kira- kira kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh 

suksesor? 

MT : Kalau kriteria penerus itu bisa dilihat dari penguasaan terhadap 

usaha itu, kemudian juga kepemimpinan dia itu diakui atau tidak 

oleh jajaran staff. Selain itu penerus juga harus punya kedisiplinan 
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yang tinggi, kalau dia aja ndak disiplin gimana bisa mimpin anak 

buahnya.  

KQ : Oh iya pak, terus bagaimana proses transisi atau perpindahan dari 

generasi pertama ke generasi kedua? 

MT : Kalau proses perpindahannya itu melihat kesiapan dari generasi 

kedua dulu, kalau mentalnya sudah siap, kemudian ilmunya juga 

sudah mumpuni, baru proses transisi itu bisa dilakukan. Prosesnya 

sendiri bapak kurangi terjun dilapangan, kalau kalian sudah bisa 

handle, baru bisa bapak lepas.  

KQ : Ini masih terkait suksesi pak, menurut bapak kapan waktu yang 

tepat untuk melakukan suksesi? 

MT : Kalau waktu mestinya semakin cepat semakin baik, karena umur 

kan juga siapa yang tahu. Tapi kembali lagi juga harus melihat 

kinerja generasi kedua juga.  

KQ : Selanjutnya pak, bagaimana peranan fairness / keterbukaan dalam 

perusahaan keluarga ? 

MT : Keterbukaan dalam perusahaan keluarga sangat penting, karena 

kalau tidak ada keterbukaan bisa jadi ada rasa curiga yang ujung - 

ujungnya pada konflik pada anggota keluarga.  

KQ : Selanjutnya mengenai keuangan pak, Apakah perusahaan keluarga 

kita  sudah menerapkan standar tententu dalam mengelola 

akuntansi keuangan dan laporan keuangan? 
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MT : Kalau laporan keuangan kan kamu yang lebih tahu. Kalau menurut 

bapak laporan keuangan kita masih sederhana, yang penting kita 

tahu untung apa rugi, dan juga menurut bapak banyak yang perlu 

diperbaiki. Ya itu jadi tugas kamu untuk tahun 2017 laporan 

keuangannya harus distandarkan.  

KQ : Selanjutnya pak, bagaimana perusahaan mengembangkan 

teknologi terutama dalam manajemen sistem informasi guna 

memastikan pengukur kinerja yang sesuai dan  proses pengambilan 

keputusan yang efektif oleh direksi dan manajemen? 

MT  :Kalau pemanfaatan teknologi yang sederhana kan bisa 

diaplikasikan melalui pelaporan kinerja masing - masing bagian 

melalui Whatsapp supaya informasi yang didapat lebih cepat. Kalau 

yang lebih canggih mungkin penerapan sistem manajemen yang 

lebih kompleks ya. 

KQ : Menurut bapak, bagaimana perusahaan mengembangkan 

manajemen resiko secara luas untuk untuk memastikan bahwa 

seluruh resiko yang  signifikan telah diidentifikasi, terukur, dan dapat 

dikelola pada tingkat yang telah ditentukan?  

MT : Kalau resiko memang harus diidentifikasi, terukur, dan dapat 

dikelola. Untuk CV. KS kemarin sudah mencoba mengidentifikasi 

dan mengukur resiko per divisi bersamaan dengan pengaplikasian 

ISOO 9001: 2015. Cuma untuk pengelolaannya bagaimana kan kita 

masih belum bisa lihat karena masih baru teraplikasi beberapa 

bulan. Untuk CV. K itu perlu kamu buatkan juga 
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KQ : Iya pak, selanjutnya bagaimana aplikasi kesetaraan dalam 

pemberian pendapat di perusahaan? 

MT : Kalau kesetaraan bapak belum bisa menilai tapi yang pasti semua 

masukan dari pihak manapun bapak tampung untuk dijadikan 

pertimbangan  

KQ : Selanjutnya menurut bapak bagaimana pembagian kompensasi 

yang baik dalam perusahaan keluarga? 

MT : Menurut bapak pembagian kompensasi yang baik itu sesuai antara 

kinerja, luasan tanggung jawab dan kompensasi standar untuk 

jabatan tersebut.  

KQ : Mengenai participatory pada perusahaan keluarga pak, menurut 

bapak apa saja bentuk partisipasi masing- masing  anggota 

keluarga dalam bisnis keluarga? 

MT : Kalau bentuk partisipasi pada perusahaan keluarga itu bisa melalui 

keikutsertaan dalam menjabat posisi tertentu pada bisnis keluarga, 

kemudian bisa juga dengan menyuarakan pendapatnya untuk 

memajukan usaha keluarga. 

KQ : Apakah ada perbedaan antara partisipasi anggota keluarga laki-laki 

dan perempuan? 

MT : Kalau perbedaan antara anggota keluarga laki – laki dan 

perempuan ndak ada, Cuma seperti yang sudah kita sepakati 

bersama, untuk saat ini hanya  anggota keluarga inti saja yang 

diperbolehkan menduduki jabatan sedangkan untuk menantu tidak 
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diperbolehkan menduduki jabatan manajemen untuk meminimalisir 

terjadinya konflik.  

KQ : Apakah ada anggota keluarga yang bertindak tidak profesional ? 

dan jika suatu saat ada anggota keluarga yang tidak profesional 

bagaimana tindakan  anggota keluarga lain menyikapi hal tersebut? 

MT : Untuk tindakan yang tidak profesional pasti terkadang dilakukan 

oleh anggota keluarga, entah telat masuk kantor, atau kelalaian 

menangani penyelesaian pekerjaan, tapi yang pasti kalau hal itu 

terjadi akan diingatkan oleh anggota keluarga yang lain, kalau orang 

tersebut sudah diingatkan berulang kali tapi masih tetap, baru bisa 

ditindak. 

KQ : Bagaimana pembentukan konsensus (consensus building) dalam 

bisnis keluarga dan bagaimana perannya diperusahaan? 

MT : Konsensus itu kan kesadaran bersama mengenai tanggung jawab 

perusahaan, jadi konsensus itu penting sekali untuk 

keberlangsungan perusahaan  

KQ : Apakah konstitusi keluarga penting dalam menjalankan bisnis 

keluarga? 

MT : Oh itu penting, karena perusahaan keluarga kan ada dua 

kepentingan ya, ada kepentingan emosi keluarga, ada kepentingan 

ekonomi. Jadi harus ada undang – undang yang mengatur hal 

tersebut 

KQ : Apa saja isi dari konstitusi keluarga ini? 
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MT : Kalau isinya ya bagaimana menyatukan keluarga jika ada konflik, 

kemudian pembagian saham dan deviden, terus juga rekrutmen, 

pengembangan, dan pemberhentian anggota keluarga dari truktur 

organisasi  

KQ : Bagaimana tahap awal pembentukan konstitusi keluarga? 

MT : Pembentukan awalnya mungkin bisa dengan diskusi dengan semua 

anggota keluarga dulu apa saja yang perlu dicantumkan, kemudian 

dibuat penulisannya, baru kalau sudah final dibicarakan lagi 

sebelum dilegalisasi. 

KQ : Siapa yang bertanggung jawab atas pembentukan konstitusi 

keluarga ini? 

MT : Yang bertanggung jawab tentu saja founder yang didengarkan dan 

dihormati oleh semua anggota keluarga 

KQ : Apakah perlu melibatkan penasihat / konsultan diluar anggota 

keluarga dalam merumuskan konstitusi ini? 

MT : Kalau untuk skala usahanya masih kecil sih  masih belum perlu, 

kalau skalanya sudah mulai besar baru dibutuhkan konsultan diluar 

anggota keluarga  

KQ : Apakah semua anggota keluarga perlu menandatangani konstitusi 

ini dihadapan notaris? 

MT : Oh tentu, kalau mau konstitusi ini ditaati oleh semua anggota 

kaluarga diperlukan kekuatan hukum, ya melalui notaris itu 
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KQ  : Apakah family meeting perlu dilakukan oleh family business 

owner? 

MT : Pasti perlu, karena dalam bisnis tidak mungkin selalu lancar, pasti 

ada persoalan – persoalan dalam perjalanannya dan tetntu saja 

yang paling bertanggung jawab adalah anggota keluarga. Sehingga 

harus dibicarakan bersama. 

KQ : Kapan waktu yang tepat dalam menjalankan family meeting ini dan 

seberapa sering family meeting ini perlu dilakukan? 

MT : Kalau waktunya sih fleksibel yah, karena kan adanya permasalahan 

dalam bisnis juga tidak bisa diprediksi. 

KQ  : Siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan family meeting 

ini? 

MT : Menurut bapak yang bertanggung jawab atas pengadaan family 

meeting ini semua anggota keluarga, jadi ketika ada permasalahan 

bisa diajukan untuk mendiskusikan bersama 

KQ : Apa saja agenda family meeting ini dan bagaimana bentuk 

pengadaan acara family meeting ini? 

MT : Kalau masalah agenda fleksibel yah karena perusahaan kita kan 

belum berskala besar, jadi family meetingnya bisa diadakan dengan 

acara yang fun. Bisa dengan rekreasi bersama juga.  

KQ : Menurut bapak, apakah perlu diadakan dewan keluarga ? 
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MT : Untuk dewan keluarga mungkin untuk usaha yang besar, kalau kecil 

dan menengah bapak rasa belum.  

KQ  : Apa tugas utama dari dewan keluarga ? 

MT  : kalau tugas utama dewan keluarga itu menyelaraskan antara 

kepentingan dan emosi keluarga 

KQ  :  Bagaimana cara menentukan anggota dari dewan keluarga ini? 

MT  : Cara menentukannya tentu saja dengan memperhatikan siapa 

diantara anggota keluarga yang dihormati dan didengarkan 

perkataannya oleh seluruh anggota keluarga, dan tentunya orang 

tersebut terpercaya 

KQ  : Bagaimana prosentase alokasi laba bersih perusahaan yang baik 

untuk dijadikan sebagai modal usaha dan dibagikan kepada pemilik 

saham? 

MT  : Sebaiknya prosentase yang dibagikan menyesuaikan dengan 

potensi perkembangan perusahaan, misal tahun 2018 perusahaan 

masih membutuhkan modal untuk membangun plant baru, otomatis 

kan dibutuhkan modal besar, jadi 60% dialokasikan untuk 

pengembangan, yang 40% untuk dibagikan kepada pemilik saham. 

KQ  : Bagaimana menyikapi isu likuiditas perusahaan ? 

MT  : Kalau masalah pembayaran kepada supplier pasti akan kita 

usahakan untuk menyelesaikan tagihan tersebut tepat waktu. Cuma 

untuk konsumen tidak bayar itu yang susah. Kita selama ini belum 

B - 11 

34 

35 

36 

37 

38 



bisa menindak secara tegas konsumen yang tidak membayar 

tagihan tepat waktu. 
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Lampiran C 

Narasumber                 :Titin Cindrayati 

Jabatan                        : Founder CV. K 

Waktu wawancara        : 22 Desember 2016 / Pukul 19.00 WIB 

Tempat wawancara       : Pandaan Pasuruan 

KQ : Malam bu,  ini khusnul punya beberapa pertanyaan  terkait tata 

kelola perusahaan keluarga yang jadi  pembahasan tesis.   

TC : Lha apa itu tata kelola, kayak manajemen gitu ta? 

KQ : Iya bu, tata kelola itu bagaimana cara mengelola sebuah 

perusahaan keluarga. Ini kan usaha kita merupakan usaha 

keluarga, jadi khusnul meneliti tentang bagaimana menata usaha 

kita supaya bisa maju. 

TC : Oh gitu ta, iya wes tapi ibu jawab sebisae ibu aja lho ya 

KQ : Iya bu..., pertanyaan pertama mengenai akuntabilitas ibu. Menurut 

ibu, apakah perusahaan keluarga perlu menetapkan sasaran usaha 

jangka panjang dan target usaha jangka pendek? 

TC : Ya perlu, kalau usaha jalan tanpa tujuan kan sama aja dengan jalan 

ditempat, umpama kita mau jalan kan harus ada tujuannya mau 

kemana gimana cara mencapai tujuan itu.  

 

C - 1 

1 



KQ : Ooh iya ibu, berarti selanjutnya sasaran usaha jangka panjang dan 

target usaha jangka pendek perlu dibuat secara tertulis disetujui 

semua jajaran manajemen ya ibu?  

TC : Iya, harusnya memang gitu, yo cuma usahae bapakmu ini aja g da 

gituannya 

KQ : Pertanyaan selanjutnya ibu, menurut ibu apakah  perusahaan 

keluarga juga perlu melakukan rapat umum pemegang saham? 

TC : Rapat umum pemegang saham itu bukannya buat perusahaan –

perusahaan raksasa kayak berlina tempat bapakmu kerja dulu, itu 

mereka kan jual sahamnya ke umum to, makanya ada rapat umum 

pemegang saham. Kalau usaha kecil y cukup kumpul dibicarakan 

bareng – bareng aja. 

KQ : Ehm , iya ibu untuk selanjutnya menurut  sepengetahuan ibu,  apa 

saja agenda rapat umum pemegang saham ini dan isu apa saja 

yang dibahas dalam rapat ini? 

TC : Wah ibu kurang tahu jelasnya yah, tapi mestine ada pembahasan 

kemajuan perusahaan dan pencapaiannya apa aja, terus juga 

laporan keuangan dibahas, kemudian keuntungannya juga dibagi – 

bagi 

KQ : Dalam Rapat ini kan pasti membahas mengenai laporan keuangan 

ibu, menurut ibu bagaimana cara menilai kebenaran laporan 

keuangan ini? 
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TC : Laporan keuangan yang menilai harus orang yang pinter dibidang 

itu yah, kalau orang sudah pintar dan pengalaman dibidang itu baru 

bisa menilai kebenaran laporan keuangan. Jadi selain kita ngerjain 

juga perlu ndatengin orang buat ngecek.  

KQ : Masih mengenai rapat pemegang saham ibu, menurut ibu 

bagaimana cara melakukan kompensasi dan pembagian deviden 

yang adil ? 

TC : Pembagian kompensasi itu kan sesuai bidang kerjaannya sama 

prestasinya apa dan juga kemampuan perusahaan menggaji. 

Deviden itu saham to, ya sesuai modal yang ditanam 

KQ : Misalnya perusahaan keluarga yang notabene warisan bu, 

bagaimana cara membagi devidennya supaya adil? 

TC : Kalau perusahaan keluarga itu terserah kebijakan pemimpin dalam 

keluarga itu, kadang ada pemimpin keluarga yang usahanya Cuma 

diwariskan ke anak laki –laki saja, padahal yang perempuan lebih 

ahli. Tapi ada juga keluarga yangg adil, dibagi rata semua  

KQ : Pertanyaan selanjutnya bu, Bagaimana cara perusahaan keluarga 

menetapkan job description dan tanggung jawab yang jelas bagi 

masing masing anggota keluarga beserta seluruh jajaran 

dibawahnya yang selaras dengan visi, misi perusahaan ? 

TC  : Kalau tugas tugas itu kan sudah ada bagiannya masing – masing, 

ya dirapatkan ya mestine, biar semua jelas, dan paham.  
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KQ : Selanjutnya bu, bagaimana cara menetapkan struktur organisasi 

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan keinginan 

masing- masing anggota keluarga? 

TC : Kemampuan anak sejak kecil kan orang tua pasti tahu, Cuma ketika 

anak sudah beranjak dewasa, tugas orang tua cuma memandu 

saja, supaya anak itu bisa dimasukkan ke bagian ini. Kalau anaknya 

nurut dan cocok sama tugas itu, orang tua seneng tapi kalau 

sampai si anak jalannya keluar batas, ya orang tua harus memandu 

lagi.  

KQ :Selanjutnya bu, apakah kinerja masing - masing anggota keluarga 

dipantau dan bagaimana cara memantau kinerja masing – masing 

anggota keluarga? 

TC : Lha kalau ndak dipantau gimana dong, ndak tau dia kerja apa. Cara 

memantaunya ya berdasarnya tugas dan tanggung jawabnya itu 

udah terselesaikan dengan baik apa belum, ada peningkatan ndak. 

KQ : Pertanyaan selanjutnya mengenai penerus bu. Menurut ibu kira- 

kira kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh penerus? 

TC : Kriteria penerus itu yang pasti harus orang yang bijak, menguasai 

seluk beluk perusahaan, pintar, dan bisa diandalkan. Dia juga harus 

dihormati oleh anak buahnya 

KQ : Oh iya ibu, terus bagaimana proses transisi atau perpindahan dari 

generasi pertama ke generasi kedua? 
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TC : Kalau proses perpindahan itu kan jalan aja seiring waktu ya, jadi 

anak diikutkan terus pada saat kerja, kalau dia sudah merasa 

bertanggung jawab, kemudian sudah memiliki kemampuan,  baru 

bisa dilepas.  

KQ : Ini masih terkait suksesi ibu, menurut ibu kapan waktu yang tepat 

untuk melakukan suksesi? 

TC : Waktu suksesinya itu tergantung orang tua dan anak yah, kapan 

masing – maisng siap. Kalau anak semakin cepat siap lebih bagus, 

jadi tugas orang tua semakin ringan.  

KQ : Selanjutnya bu, bagaimana peranan fairness / keterbukaan dalam 

perusahaan keluarga ? 

TC : Keterbukaan dalam perusahaan keluarga itu penting. Kalau semua 

dibicarakan secara terbuka kan enak, ndak ada yang mikir macem –

macem. 

KQ : Selanjutnya mengenai keuangan bu, Apakah perusahaan keluarga 

kita  sudah menerapkan standar tententu dalam mengelola 

akuntansi keuangan dan laporan keuangan? 

TC : Laporan keuangan kita selama ini yang pegang staff keuangan, 

bagusnya sih kamu yang pegang semuanya, jadi bisa meyesuaikan 

laporan keuangan kita sesuai standar.  

KQ : Selanjutnya bu, bagaimana perusahaan mengembangkan teknologi 

terutama dalam manajemen sistem informasi guna memastikan 
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pengukur kinerja yang sesuai dan  proses pengambilan keputusan 

yang efektif oleh direksi dan manajemen? 

TC : Wah kalau pemanfaatan teknologi yang muda lah yang mestinya 

lebih tahu, yang tua tua ini taunya cuma telp aja.  

KQ : Menurut ibu, bagaimana perusahaan mengembangkan manajemen 

resiko secara luas untuk untuk memastikan bahwa seluruh resiko 

yang  signifikan telah diidentifikasi, terukur, dan dapat dikelola pada 

tingkat yang telah ditentukan?  

TC : Kalau resiko itu kan memang bahaya ya, jadi perlu dikelola. Selama 

ini perusahaan kita jalan apa adanya. Memang seharusnya 

resikoper divisi sekecil apapun itu diperhatikan, diukur dan 

ditanggulangi supaya tidak sampai kejadian 

KQ : Iya bu, selanjutnya bagaimana aplikasi kesetaraan dalam 

pemberian pendapat di perusahaan? 

TC : Kalau kesetaraan di perusahaan keluarga kita udah setara ya, 

semua masukan juga ditampung sama bapakmu 

KQ : Selanjutnya menurut ibu bagaimana pembagian kompensasi yang 

baik dalam perusahaan keluarga? 

TC : Kalau kompensasi yang baik itu ya cukup lah untuk biaya kehidupan 

sehari – hari, kemudian juga sesuai kinerja orang tersebut di 

perusahaan.  
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KQ : Mengenai participatory pada perusahaan keluarga, menurut ibu apa 

saja bentuk partisipasi masing- masing  anggota keluarga dalam 

bisnis keluarga? 

TC : Bentuk partisipasinya tentunya melalui keikutsertaan dalam 

pengambilan keputusan, ikut aktif juga dalam memajukan 

perusahaan.  

KQ : Apakah ada perbedaan antara partisipasi anggota keluarga laki-laki 

dan perempuan? 

TC : Perbedaan antara anggota keluarga laki – laki dan perempuan ndak 

ada di keluarga kita. Semua anak sama..” 

KQ : Apakah ada anggota keluarga yang bertindak tidak profesional ? 

dan jika suatu saat ada anggota keluarga yang tidak profesional 

bagaimana tindakan  anggota keluarga lain menyikapi hal tersebut? 

TC : Untuk tindakan yang tidak profesional pasti terkadang dilakukan 

oleh anggota keluarga, entah telat masuk kantor, atau kelalaian 

menangani penyelesaian pekerjaan, tapi yang pasti kalau hal itu 

terjadi akan diingatkan oleh anggota keluarga yang lain, kalau orang 

tersebut sudah diingatkan berulang kali tapi masih tetap, baru bisa 

ditindak. 

KQ : Selanjutnya bu, dalam perusahaan keluarga kan ada yang namanya 

pembentukan konsensus (consensus building), yaitu kesadaran 

akan tanggung jawab kepada keberlangsungan perusahaan. Lha 
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menurut ibu penting ndak konsensus ini, dan bagaimana perannya 

diperusahaan? 

TC : Ehm, kalau untuk perusahaan keluarga sangat penting ya tanggung 

jawab akan keberlangsungan usaha, karena kan kalau ndak begitu 

masing – masing orang cuma mengedepankan ego masing –

masing, tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak kedepannya  

KQ : Selanjutnya bu, dalam bisnis keluarga kan ada konstitusi / peraturan 

keluarga, seberapa  penting konstitusi ini dalam menjalankan bisnis 

keluarga? 

TC : Menurut ibu konstitusi ini sangat penting, kalau ndak ada peraturan, 

nanti kalau misalkan ada apa – apa ndak ada yang bisa jadi tolak 

ukur penyelesaian masalah itu.  

KQ : Apa saja isi dari konstitusi keluarga ini? 

TC : Isi konstitusi itu tergantung pada keluarga itu dan skala usaha 

mereka ya, tapi biasanya dituliskan bagaimana cara menghadapi 

konflik, tugas dan wewenang masing – masing, serta pembagian 

keuntungan perusahaan 

KQ : Bagaimana tahap awal pembentukan konstitusi keluarga? 

TC : Tahap awalnya mungkin bisa dengan diskusi antara semua anggota 

keluarga 

KQ : Siapa yang bertanggung jawab atas pembentukan konstitusi 

keluarga ini? 
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TC : Yang bertanggung jawab tentu saja pemimpin perusahaan tersebut 

KQ : Apakah perlu melibatkan penasihat / konsultan diluar anggota 

keluarga dalam merumuskan konstitusi ini? 

TC : Tergantung keluarga itu sendiri sih, kalau misalkan keluarga itu bisa 

membuat sendiri tanpa bantuan orang ahli y ndak perlu, tapi kalau 

mau rapi dan bagus perlu bantuan orang ahli. 

KQ : Apakah semua anggota keluarga perlu menandatangani konstitusi 

ini dihadapan notaris? 

TC : Tentu sangat perlu, kalau ndak dilegalkan buat apa bikin konstitusi, 

nanti akhir-akhirnya ndak ditaati 

KQ : Apakah family meeting perlu dilakukan oleh family business owner? 

TC : Pasti perlu, karena kan semua permasalahan kalau tidak 

dibicarakan ndak akan ketemu penyelesaiannya.  

KQ : Kapan waktu yang tepat dalam menjalankan family meeting ini dan 

seberapa sering family meeting ini perlu dilakukan? 

TC : Waktu yang tepat itu tergantung dari permasalahan yang perlu 

diselesaikan urgent atau tidak 

KQ : Siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan family meeting ini? 

TC : Menurut ibu yang bertanggung jawab atas pengadaan family 

meeting ini ya semua anggota keluarga yang aktif dalam organisasi 

perusahaan 

C - 9 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



KQ : Apa saja agenda family meeting ini dan bagaimana bentuk 

pengadaan acara family meeting ini? 

TC : Kalau masalah agenda fleksibel terserah orang orang yang ada di 

keluarga tersebut, tapi sebaiknya jangan dibut terlalu formal, malah 

menghilangkan aspek kekeluargaannya kalau terlalu formal  

KQ : Menurut ibu, apakah perlu diadakan dewan keluarga ? 

TC : Kalau untuk usaha kita belum perlu sepertinya, nanti kalau 

usahanya sudah maju, dan lebih besar baru perlu diadakan dewan 

keluarga.  

KQ : Apa tugas utama dari dewan keluarga ? 

TC : Tugas utamanya tentu saja mendamaikan pihak yng bertikai, dan 

menjaga perdamaian keluarga 

KQ : Bagaimana cara menentukan anggota dari dewan keluarga ini? 

TC : Ya kembali lagi ke family meeting, jadi dewan keluarga harus orang 

memang sudah disetujui oleh semua pihak dalam anggota keluarga 

itu.  
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Lampiran D 

Narasumber               :Dedy Poerwanto 

Jabatan                    : Generasi kedua CV. K 

Waktu wawancara     :18 Desember 2016 / Pukul 15.40 WIB 

Tempat wawancara    :Pandaan Pasuruan 

 

KQ : Siang mas, maaf mengganggu, ini aku minta bantuan buat 

menjawab beberapa pertanyaan mengenai tata kelola bisnis 

keluarga yang menjadi pembahasan tesis.  

DP : Iya ndak apa apa, silahkan tanyakan 

KQ : Iya mas, pertanyaan pertama mengenai akuntabilitas mas. 

Bagaimana peran akuntabilitas dalam perusahaan? 

DP: “Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam bisnis, apalgi bisnis keluarga, 

masalah keterbukaan menjadi hal yang sangat krusial tentunya”  

KQ:  Menurut mas dedy, apakah perusahaan keluarga perlu menetapkan 

sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek? 

DP : Ya memang perlu lah untuk menentukan sasaran jangka panjang 

dan target jangka pendek karena kalau target jangka panjangnya 

tidak ditentukan dari sekarang perusahaan jadi ndak fokus, kalau 

untuk sasaran jangka pendek itu untuk patokan apakah target 

jangka panjang bisa tercapai atau tidak  
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KQ : Ehm , iya mas untuk selanjutnya menurut mas misalkan usaha 

keluarga ini sudah semakin besar apa saja agenda rapat umum 

pemegang saham ini dan isu apa saja yang dibahas dalam rapat 

ini? 

DP : Kalau menurut saya RUPS kan biasanya tahunan ya, cuman kalau 

ada kejadian yang luar biasa ada yang namanya RUPSLB. Kalau 

RUPS biasa isinya ngomongin proforma tahunan perusahaan ini 

seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa, dan rencana 

kedepannya seperti apa.  

KQ : Dalam Rapat ini kan pasti membahas mengenai laporan keuangan 

mas, menurut mas  bagaimana cara menilai kebenaran laporan 

keuangan ini? 

DP : Laporan keuangan ini kan hal yang krusial ya, karena memantau 

kinerja perusahaan itu paling mudah ya melihat laporan keuangan 

ini. Kayaknya untuk masalah menilai laporan keuangan ini 

diperlukan auditor yang profesional karena dengan begitu nanti dia 

sudah memiliki standar baku yang benar sehingga laporan 

keuangan ini bisa dipertanggungjawabkan atau bisa juga 

didatangkan konsultan keuangan untuk membakukan laporan 

keuangan pada tahun pertama  sampai kedua saja  

KQ : Masih mengenai rapat pemegang saham mas, menurut mas dedy 

bagaimana cara melakukan kompensasi dan pembagian deviden 

yang adil? 
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DP : Kalau yang pernah saya tahu, pembagian deviden itu kan berdasar 

uang yang disetorkan sebagai modal, jadi sudah ada pembagiannya 

berapa persen berapa persennya.  

KQ : Misalnya perusahaan keluarga yang notabene warisan mas, 

bagaimana cara membagi devidennya supaya adil? 

DP : Cara terbaik membagi deviden perusahaan keluarga yang 

merupakan hak waris dari anggota keluarga maka lebih baik salah 

satunya, atau pendiri memiliki prosentase yang lebih besar dari 

penerusnya. Jadi misalnya di pendiri memiliki 3 anak, jadi 

pembagian sahamnya di bapak 55%, anaknya masing – masing 

15%. Gunanya adalah mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan 

kewenangan. 

KQ : Pertanyaan selanjutnya mas, Bagaimana cara perusahaan keluarga 

menetapkan job description dan tanggung jawab yang jelas bagi 

masing masing anggota keluarga beserta seluruh jajaran 

dibawahnya yang selaras dengan visi, misi perusahaan ? 

DP : Kalau job description kan sudah ada panduannya di masing – 

masing divisi yah, tapi kalau menyelaraskan dengan visi dan misi 

perusahaan serta diselaraskan dengan seluruh jajaran maka perlu 

diadakan meeting.  

KQ : Bagaimana cara menetapkan struktur organisasi yang baik dan 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan keinginan masing- 

masing anggota keluarga? 
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DP : Jadi kalau menurut saya sebelum dibentuk struktur organisasi 

anggota keluarga yang sudah cukup umur perlu dimasukkan ke 

dunia kerja terlebih dahulu untuk dilatih dulu, nanti untuk 

penempatannya disesuaikan, dia ini sudah mampu apa belum 

menduduki suatu jabatan ataukah masih perlu ditambahi lagi 

pelatihannya.kalau sudah mampu baru ditetapkan struktur 

organisasinya.  

KQ : Selanjutnya mas, apakah kinerja masing - masing anggota keluarga 

dipantau dan bagaimana cara memantau kinerja masing – masing 

anggota keluarga? 

DP : Pasti perlu, ee. kalau untuk memantau mungkin butuh alat- alat 

analisis tersendiri untuk menilai kinerja seperti KPI (Key 

Performance Indicator) dan indikator indikator  lainnya 

KQ : Pertanyaan selanjutnya mengenai penerus atau suksesor mas. 

Menurut mas kira- kira kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh 

suksesor? 

DP : Yang jelas dia sendiri berniat untuk meneruskan usaha tersebut, itu 

yang paling penting, kemudian pengalamannya untuk memahami 

usaha tersebut itu ditentukan minimal berapa tahun sehingga dia 

tahu kondisi perusahaan naik dan turunnya, kemudian syarat – 

syarat lain seperti skill atau apa lainnya tergantung dari jenis 

usahanya. 
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KQ : Oh iya mas, terus bagaimana proses transisi atau perpindahan dari 

generasi pertama ke generasi kedua yang baik? 

DP : Seperti yang tadi mas bilang, jadi sebelum ada proses transisi itu 

perlu adanya proses penyesuaian terlebih dahulu, mungkin bisa 

setahun atau dua tahun, kemudian untuk mempermudah proses 

transisi juga pemangku jabatan sebelumnya itu harus membantu 

ketika dia awal – awal dia menjabat di bagian yang baru itu untuk 

mencegah terjadinya shock yang tidak diinginkan.  

KQ : Ini masih terkait suksesi mas, kapan sih waktu yang tepat untuk 

melakukan suksesi? 

DP : Ya kalau bisa sih secepatnya, karena kita tidak pernah tahu apa 

yang terjadi selama bisnis itu berlangsung, bisa jadi mungkin suatu 

saat si pemimpin yang sekarang sedang ada permasalahan, jadi 

perlu disiapkan sejak awal. 

KQ : Selanjutnya mas, bagaimana peranan fairness / keterbukaan dalam 

perusahaan keluarga ? 

DP : Sangat penting sekali, karena agar kita bisa mendapatkan penilaian 

kinerja yang benar, maka seluruh anggota keluarga harus 

menerapkan prinsip keterbukaan.  

KQ  : Selanjutnya mengenai keuangan mas, apakah perusahaan 

keluarga kita  sudah menerapkan standar tententu dalam mengelola 

akuntansi keuangan dan laporan keuangan? 
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DP : Kalau laporan keuangan kita sepertinya belum mengikuti standar 

yang benar, dan masih terkesan asal- asalan. Jadi memang perlu 

diperbaiki.  

KQ : Selanjutnya mas, bagaimana perusahaan mengembangkan 

teknologi terutama dalam manajemen sistem informasi guna 

memastikan pengukur kinerja yang sesuai dan  proses pengambilan 

keputusan yang efektif oleh direksi dan manajemen? 

DP : Kalau teknologi yang dihubungkan dengan sistem manajemen kita 

belum menerapkan, karena semua aktifitas kita kan juga masih 

sederhana dan proses pengambilan keputusan juga masih berdasar 

laporan manual. Tapi memang sebaiknya kita memaksimalkan 

teknologi untuk dihubungkan dengan pengukuran kinerja yang 

akhirnya mempermudah dalam pengambilan keputusan 

KQ : Menurut mas, bagaimana perusahaan mengembangkan 

manajemen resiko secara luas untuk untuk memastikan bahwa 

seluruh resiko yang  signifikan telah diidentifikasi, terukur, dan dapat 

dikelola pada tingkat yang telah ditentukan?  

DP : Mengenai resiko memang perlu diidentifikasi dan dikelola, namun 

selama ini perusahaan kita belum pernah mengelola resiko. Jadi hal 

ini menjadi wacana baru untuk mengembangkan perusahaan.  

KQ : Iya mas, selanjutnya bagaimana aplikasi kesetaraan dalam 

pemberian pendapat di perusahaan? 
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DP : Kalau aplikasinya sih masing – masing kan kalau ada masalah pasti 

bilang ke bapak kan ya, Cuma mana yang didengar itu tergantung 

penilaian bapak. Jadi menurut saya setara, tidak ada perbedaan.  

KQ : Selanjutnya menurut mas bagaimana pembagian kompensasi yang 

baik dalam perusahaan keluarga? 

DP : Kompensasi yang baik itu imbang, antara beban kerja, kinerja, dan 

kemampuan perusahaan untuk memberi kompensasi hingga 

berapa. Lebih baik lagi kompensasi itu tidak jauh dari perusahaan 

yang bergerak dibidang sejenis.  

KQ : Mengenai participatory pada perusahaan keluarga mas, menurut 

anda apa saja bentuk partisipasi masing- masing  anggota keluarga 

dalam bisnis keluarga? 

DP : Kalau partisipasi menurut saya tergantung pada antusiasme masing 

– masing anggota keluarga, yang secara naluri akan memberikan 

kontribusi pada perusahaan keluarga  

KQ : Apakah ada perbedaan antara partisipasi anggota keluarga laki-laki 

dan perempuan? 

DP : Kalau perbedaan antara anggota keluarga laki – laki dan 

perempuan tergantung bagaimana kinerja masing – masing, 

menurut saya sekarang kan gender sudah tidak berpengaruh 

signifikan, karena sekarang kan juga sudah banyak pemimpin 

wanita  
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KQ : Apakah ada anggota keluarga yang bertindak tidak profesional ? 

dan jika suatu saat ada anggota keluarga yang tidak profesional 

bagaimana tindakan  anggota keluarga lain menyikapi hal tersebut? 

DP : Untuk masalah ketidakprofesionalan kan harus dipikirkan ketika 

pembuatan SOP. Kita bisa kita lihat dari tugas dan tanggung jawab 

orang tersbut yang sudah tercantum di SOP, beserta dengan 

reward dan punishmentnya seperti apa.  jadi ketika seseorang 

sudah melenceng dari SOP maka bisa diumumkan kepada yang 

lain juga sebagai peringatan atau tolak ukur  bagi yang lainnya, juga 

menimbulkan efek jera bagi si pelaku.  

KQ : Bagaimana concensuss building pada  perusahaan anda? 

DP : Masalah konsensus proses pembentukannya sendiri juga 

membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Maka cara membentuk 

konsesnsus itu sendiri adalah dengan meningkatkan kesadaran 

akan peranan masing – masing anggota keluarga terhdap 

kelangsungan bisnis keluarga.  

KQ : Apakah konstitusi keluarga penting dalam menjalankan bisnis 

keluarga? 

DP : Konstitusi keluarga sangat penting sekali karena konstitusi ini 

perumpamaannya seperti perjanjian awal  yang berisi aturan –

aturan yang sudah disepakati, jadi semua anggota keluarga juga 

harus mematuhi aturan ini . dengan adanya aturan ini maka semua 

anggota keluarga akan menjadi lebih professional  
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KQ : Apa saja isi dari konstitusi keluarga ini? 

DP : Contohnya mungkin seperti aturan seperti yang biasanya saya tahu, 

jadi seperti anak kandung dan anak menantu tidak boleh menjabat 

di posisi tertentu atau hanya boleh menjabat di posisi tertentu.  

KQ : Bagaimana tahap awal pembentukan konstitusi keluarga? 

DP : Tahap awal pembentukannya berdasarkan kesepakatan bersama 

baik itu mengenai pembagian kompensasi, deviden, dan lain 

sebagainya yang selama ini hanya verbal dituangkan kedalam 

tulisan yang dipakati bersama 

KQ : Siapa yang bertanggung jawab atas pembentukan konstitusi 

keluarga ini? 

DP : Menurut saya yang bertanggung jawab ya semua anggota keluarga 

atau bisa juga pendirinya 

KQ : Apakah perlu melibatkan penasihat / konsultan diluar anggota 

keluarga dalam merumuskan konstitusi ini? 

DP : Bisa ya, mungkin untuk keluarga yang belum berpengalaman, jadi 

bisa merekrut konsultan untuk memberikan pandangan dan 

masukan mengenai konstitusi yang baik  

KQ : Apakah semua anggota keluarga perlu menandatangani konstitusi 

ini dihadapan notaris? 

DP : Menurut saya perlu, karena selain untuk dijadikan kekuatan hukum 

juga bisa dijadikan pegangan dari semua anggota keluarga 
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KQ : Apakah family meeting perlu dilakukan oleh family business owner? 

DP : Perlu, karena kalau sudah menyangkut family business itu kan udah 

menyangkut masalah profesional dan hubungan keluarga , jadi ada 

kalanya kita menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dalam 

menyelesaikan persoalan dalam bisnis  

KQ : Kapan waktu yang tepat dalam menjalankan family meeting ini dan 

seberapa sering family meeting ini perlu dilakukan? 

DP : Kalau waktu yang tepat sih waktu dimana kita dalam keadaan yang 

santai, untutk berapa kalinya tergantung kebutuhan  

KQ : Siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan family meeting ini? 

DP : Penanggung jawabnya tentu harus orang yang dipercaya dan 

disiplin, bisa dihormati dan didengarkan diantara generasi pertama 

dan generasi kedua 

KQ : Apa saja agenda family meeting ini dan bagaimana bentuk 

pengadaan acara family meeting ini? 

DP : Agendanya sih fleksibel, tergantung penyelenggara, bentuknya bisa 

macem – macem kayak rekreasi bersama, makan malam bersama, 

jadi seluruh anggota keluarga bisa hadir dan semua hadir juga 

dalam suasana yang nyaman  

KQ : Menurut anda, apakah perlu diadakan dewan keluarga ? 
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DP : Kalau skala usahanya sudah besar butuh ya,untuk penengah antara 

manajemen yang juga merupakan anggota kan kadang bisa 

berkonflik.  

KQ : Apa tugas utama dari dewan keluarga ? 

DP : Tugasnya tentu saja memediasi dua pihak yang berseberangan, 

dan menyelaraskan keharmonisan keluarga 

KQ : Bagaimana cara menentukan anggota dari dewan keluarga ini? 

DP : Menentukannya tentu harus voting pada semua anggota keluarga 
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