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ABSTRAK 

Perusahaan keluarga memiliki suatu peranan yang cukup penting dalam menopang perekonomian suatu negara, 

terutama di negara berkembang seperti ASEAN. Hampir 85% bisnis di negara-negara ASEAN berasal dari 

perusahaan keluarga. Hanya saja, secara mitos, perusahaan keluarga ini biasanya tidak mampu bertahan di 

generasi ketiga dan seterusnya. Hal ini terjadi karena lemahnya entrepreneurial spirit dalam pengelolaan bisnis 

perusahaan keluarga. Melihat fenomena tersebut, peneliti ingin mengidentifikasi tantangan dan peluang yang 

seharusnya dipersiapkan oleh perusahaan keluarga di Indonesia, agar mampu bertahan dan tumbuh berkembang. 

Metode yang digunakan di penelitian kali ini adalah studi literatur dengan pengumpulan data sekunder sebagai 

instrumen penelitian. Perusahaan keluarga di Indonesia dan ASEAN menjadi objek penelitian ini. Hasil dari riset 

ini dapat menggambarkan situasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan secara efektif berjalan diakhir 

tahun 2015. Riset ini pula akan menghasilkan identifikasi tantangan dan peluang perusahaan keluarga dalam 

berpartisipasi di MEA. Dengan demikian perusahaan keluarga dapat bersaing dan memiliki kemampuan bertahan 

dan berkembang dalam persaingan MEA dengan jiwa entrepreneurship. 

 

 

Kata kunci: perusahaan keluarga, entrepreneurial spirit, entrepreneurship,  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

PENDAHULUAN 

Pada akhir tahun 2015 ini, Indonesia 

akan memasuki era Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) secara resmi. Dengan 

partisipasi Indonesia dalam era MEA maka 

produk dan jasa akan semakin mudah 

keluar masuk ke pasar luar negri. Hanya 

saja mayoritas industri di Indonesia masih 

dianggap belum cukup kuat untuk bersaing 

secara langsung di pasar bebas. Karena 

itulah kementrian perindustrian sudah 

mempersiapan strategi menyerang 

(ofensif) untuk memperluas pasar industri 

nasional dan strategi bertahan (defensif) 

untuk mempertahankan industri dalam 

negri dari serangan produk manufaktur 

negara lain di era MEA. Dengan jumlah 

penduduk yang relative tinggi dan 

besarnya Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) US$ 878 miliar, Indonesia menjadi 

sasaran yang cukup potensial dibandingkan 

negara tetangganya yaitu Thailand (US$ 

366), Malaysia (US$ 305), Singapura 

(US$276), Filipina (US$250), dan Vetnam 

(US$142). (Majalah SWA, 2014) 

Pada awal Desember 2014, majalah 

Forbes meluncurkan daftar 50 orang 

terkaya di Indonesia dimana sebagaian 

besar mengawali perjalanan karirnya 

dengan menjalankan bisnis keluarga.  

(Jawa Pos,2014). Menurut Stephen Lock, 

CEO Edelman Indonesia, sebanyak 51% 

individu dengan kekayaan sangat tinggi di 

Indonesia mampu mencapai posisi sukses 

ini dengan menjadi pengusaha melalui 

bisnis yang mereka bangun. Salim Group, 

Djarum, dan Sampoerna merupakan 

contoh perusahaan keluarga yang masuk 

dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. 

Perusahaan keluarga ini mendominasi 

berbagai industri di perekonomian 

Indonesia. (Lock, 2014). Kurang lebih 

90% perusahaan di Indonesia merupakan 

perusahaan keluarga. (Tjoeng dan 

Indriyani, 2014). Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS), mayoritas 
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perusahaan swasta di Indonesia merupakan 

perusahaan keluarga dengan kemampuan 

mereka berkontribusi hingga 82,44% 

terhadap PDB Indonesia.(Tjoeng dan 

Indriyani, 2014).  

Hasil survei yang dilakukan 

Pricewaterhouse Coopers dalam koran 

Jawa Pos (2014), menemukan tiga hal 

utama berkaitan dengan perusahaan 

keluarga, pertama yaitu bisnis keluarga di 

Indonesia semakin kuat dan tumbuh tinggi 

dari rata-rata dunia, kedua yaitu persaingan 

yang semakin ketat dan regulasi 

pemerintah menjadi permasalahan utama, 

dan yang ketiga adalah menjadikan sebuah 

bisnis lebih professional sebaiknya 

menjadi fokus perusahaan keluarga di 

Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan 

penelitian dari World Economic Forum 

dalam koran Jawa Pos (2014), dinyatakan 

bahwa peringkat daya saing Indonesia 

mengalami kenaikan sebesar 4 peringkat 

dari peringkat 38 ditahun 2013 

menjadiperingkat 38. Hanya saja, secara 

mitos, perusahaan keluarga ini biasanya 

tidak mampu bertahan di generasi ketiga 

dan seterusnya. Hal ini terjadi karena 

lemahnya entrepreneurial spirit dalam 

pengelolaan bisnis perusahaan keluarga. 

Melihat fenomena tersebut, peneliti ingin 

mengidentifikasi tantangan dan peluang 

yang seharusnya dipersiapkan oleh 

perusahaan keluarga di Indonesia, agar 

mampu bertahan dan tumbuh berkembang. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

Perusahaan Keluarga 

Sebuah perusahaan keluarga 

memiliki andil yang cukup signifikan bagi 

pendapatan negara, baik di negara maju 

seperti Amerika maupun Negara 

berkembang seperti Indonesia. Perusahaan 

keluarga adalah perusahaan atau bisnis 

yang dijalankan oleh dua atau lebih 

anggota keluarga, dimana anggota 

keluarga memegang peranan penting 

dalam kepemilikan, mengatur, membuat 

kebijakan serta memiliki kecenderungan 

untuk memberi pengawasan bisnis tersebut 

kepada generasi selanjutnya (Tjoeng dan 

Indriyani, 2014). Menurut Hoy dan 

Sharma (2010): 

“Family businesses are organizational 

entities in which either the individuals 

who established or acquired the firm or 

their descendants significantly 

influence the strategic decisions and 

life course of the firm, leading to 

success or failure of business.”(Hoy 

and Sharma, 2010:5) 

 A.B. Sutanto, et al (2008) memberikan 

gambaran bahwa perusahaan keluarga ada 

dua jenis yaitu family owner enterprise 

(FOE) dan family business enterprise 

(FBE). Lebih lanjut beliau mendefiniskan 

FOE adalah perusahaan yang dimilikioleh 

keluarga tetapi pengelolaannya dikelola 

oleh eksekutif profesional yang berasal 

dari luar keluarga sedangkan FBE adalah 

perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh 

anggota keluarga pendirinya.  

Agar sebuah perusahaan keluarga 

dapat bertahan, perusahaan harus adaptif 

dan terus menerus mengembangkan diri 

baik dari segi produk, pelayanan, serta 

managemennya. A.B. Sutanto et al dalam 

bukunya yang yang berjudul Jakarta 

Consulting Group of Family Business, 

merumuskan suatu pola evolusi generasi 

penerus perusahaan keluarga dengan table 

sebagai berikut: 

Tabel1.1.Tahap Evolusi di Satu Generasi 

 I II III 

Age of 

business 

0-5 years 10-20 

years 

20-30 years 

Age of 

parents 

25-35 

years 

40-50 

years 

55-70 years 

Nature of 

business  

Rapidly 

growing 

and 

demanding 

time and 

money 

Matu-

ring  

Needing 

strategic 

regeneration 

and 

reinvestment 

Character 

of 

Organiza-

tion 

Small and 

dinamic 

Larger 

and 

more 

complex 

Stagnant  



Owner-

manager 

motivation 

Committed 

to business 

success 

Desires 

control 

and 

stability  

Seeks new 

interests or 

it is semi 

retined, next 

generation 

seeks 

growth and 

change 
Family 

financial 

expectation 

Limited to 

basic need 

More 

need, 

including 

comfort 

education 

Larger need, 

including 

security and 

generosity 

Family 

goals 

Business 

success 

Growth 

and 

develop-

ment of 

children 

Family 

harmony and 

unity. 

Sumber: A.B.Sutanto et al (2008:39) 

Tata kelola sebuah perusahaan keluarga 

sangat berpengaruh dengan kemajuan 

perusahaan tersebut. Poza (2010) 

mendefinisikan tata kelola sebagai berikut: 

“Governance is a complicated subject 

when it comes to family businesses 

because of sometimes-competing 

agendas of family, ownership, and 

business management. Govarnance 

refer to the ability to optimally 

discipline and control the nature of 

relationship between family members, 

shareholders, and managers in such a 

way that the enterprise prospers and the 

family promotes and protects its 

unity.”(Poza, 2010:247) 

 
Gambar 1.2. Family business governance. 

Sumber: Carlock dan Ward (2010:189) 

 

Carlock dan Ward (2010) membuat 

sebuah pola tata kelola yang baik untuk 

sebuah perusahaan keluarga supaya 

berhasil dan mampu bersaing global yaitu 

dengan tanggungjawab family council 

adalah family relationship (kriterianya: 

family representative), tanggungjawab 

shareholder group adalah value creation 

(kriterianya: ownership) dan 

tanggungjawab board of directors adalah 

business performance (kriterianya: 

professional expertise). 

 

Entrepreneurship 

Seorang entrepreneur selalu 

menjadi ujung tombak kemajuan ekonomi 

sebuah bangsa. Dengan demikian tidak 

heran bahwa di negara yang relatif maju 

terdapat banyak wirausaha yang tangguh 

(Sutanto, et al, 2008). Suryana (2013) 

mendefinisikan istilah kewirausahaan 

(entrepreneurship) sebagai suatu disiplin 

ilmu yang mempelajari tentang nilai, 

kemampuan, dan perilaku seseorang dalam 

menghadapi tantangan hidup dan cara 

memperoleh peluang dengan berbagai 

resikko yang mungkin dihadapinya. Jiwa 

kewirausahaan berada pada setiap orang 

yang berpikir kreatif dan inovatif. Menurut 

Suryana (2013:53) terdapat enam ciri dari 

kewirausahaan yaitu percaya diri, 

berorientasi pada tugas dan hasil, berani 

menghadapi resiko, berjiwa pemimpin, 

keorisinalitsan, dan berorientasi pada masa 

depan. 

Entrepreneurial spirit (semangat 

kewirausahaan) sangat dibutuhkan di 

generasi penerus perusahaan keluarga. 

Proses transmisi semangat kewirausahaan 

adalah sebuah proses yang terkait erat 

dengan cara orang tua mengirimkan 

budaya asal mereka untuk keturunan 

mereka (Arcand,2011). Proses transmisi 

semangat kewirausahaan yang dilakukan 

pendiri tersebut bertujuan untuk 

menghidupkan kembali semangat asli 

pendiri dan menumbuhkan karakteristik 

kewirausahaan dalam diri generasi 

penerusnya (Smith, 2012). 

 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

 Indonesia bergabung dalam 

komunitas ASEAN (Association of 

Family 
Council 

Share 
holder 
group 

 

Family 
Business 

Board of 
directory 



Southeast Asian Nations) sejak 1967 

dengan tujuan pembentukan ASEAN yaitu 

untuk mempererat integrasi ASEAN dalam 

menghadapi perkembangan konstelasi 

politik internasional serta menjawab 

bersama permasalahan internasional. 

Pembentukan ini memproklamirkan bahwa 

komunitas ASEAN terdiri atas tiga pilar 

yaitu: keamanan, ekonomi, dan sosial-

budaya.  (www.setneg.go.id, 2014). Dari 

ketiga pilar tersebut yang menjadi fokus 

Indonesia di akhir tahun 2015 ini adalah 

pilar ekonomi yaitu keikutsertaan 

Indonesia dalam era ASEAN Economic 

Community (AEC) atau Masyarakat 

Ekonomi Asean. 

Indonesia sekarang sedang 

mengalami perubahan dari budaya 

dominasi atau monopoli menuju pasar 

bebas (Sutanto et al, 2008:59). Perubahan 

yang sangat cepat ini sebaiknya diikuti 

dengan adanya transformasi bisnis yang 

tepat pula bagi sebuah bisnis, terutama 

perusahaan keluarga yang cenderung 

kurang cepat beradaptasi. 

  

Tantangan dan Peluang MEA 

 Jika sebuah perusahaan tidak 

mampu melakukan adaptif terhadap 

persaingan global yang semakin berat, 

maka perusahaan akan menghadapi 

ancaman hilangnya sumber daya (Sutanto, 

2008:62). Dengan demikian perusahaan 

perlu orang-orang yang  mempunyai 

mindset global. Dalam menghadapi 

persaingan global, setiap usaha sebaiknya 

berusaha mencari keunggulannya masing-

masing. Suryana (2013) merumuskan 

tantangan global yang akan dihadapi 

seorang entrepreneur adalah persaingan 

global, pertumbuhan penduduk, 

pengangguran, tanggung jawab social, 

keanekaragaman ketenagakerjaan, etika, 

kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, 

dan gaya hidup. Dengan adanya MEA, 

Indonesia mendapatkan peluang karena 

cakupannya meluas hingga seluruh 

ASEAN tetapi juga menjadi ancaman 

terutama jika pemerintah, kalangan bisnis 

dan professional tidak siap menghadapi 

liberasi bisnis ini.(Majalah SWA, 2014) 

 Tantangan terbesar Indonesia 

dalam menghadapi MEA adalah daya 

saing Indonesia yang masih relatif lebih 

rendah dibandingkan dengan negara di 

Asean terutama Singapura, Malaysia, 

Brunei Darussalam, dan Thailand.(Majalah 

Industri edisi 2, 2013). Yang menjadi 

penghambat Indonesia dalam 

meningkatkan daya saing diantaranya 

adalah infrastruktur yang masih jauh 

tertinggal dibandingkan dengan negara 

ASEAN lainnya, biaya logistik yang 

mahal, belum banyak sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas, 

kurangnya UMKM, dan tingkatkonsumsi 

lebih tinggi daripada pertanian. 

(www.setneg.go.id, 2014). 

Pembentukan MEA memberikan 

peluang tersendiri bagi anggota ASEAN 

diantaranya adalah untuk memperluas 

cakupan skala ekonomi, mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, 

meningkatkan daya tarik sebagai investor 

dan wisatawan, mengurangi biaya 

transaksi perdagangan internasional, 

memperbaiki fasilitasperdagangan dan 

bisnis, memberikan kemudahan akses 

pasar intra ASEAN,serta meningkatkan 

transparansi dan mempercepat penyesuaian 

peraturan dann standarisasi domestik 

((www.setneg.go.id, 2014).  

 

METODE PENELITIAN 

 Mulai dari sebuah perusahaan 

keluarga, ekonomi suatu bangsa dapat 

berubah. Perusahaan keluarga merupakan 

salah satu contoh bentuk entrepreneurship 

yang ada dalam suatu negara. Negara 

memerlukan sekitar  2% entrepreneur 

untuk menjadi sebuah negara yang maju. 

Hanya saja terkadang sebuah perusahaan 

keluarga tidak mampu bertahan di generasi 

penerusnya. Ditambah lagi pada akhir 

tahun 2015 ini, Indonesia akan memasuki 

era MEA. Keprihatinan inilah yang 
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memotivasi peneliti untuk melakukan studi 

literatur guna menggali informasi berkaitan 

dengan kesiapan perusahaan keluarga 

menghadapi era MEA.  

Berdasarkan penggolongan 

penelitian menurut pendekatannya, 

penelitian kali ini merupakan penelitian 

kualitatif dimana sasaran penetilian 

terbatas tetapi dengan keterbatasan tersebut 

memungkinkan peneliti mendapatkan data 

mengenai sasaran penelitian (Bungin, 

2013:29). Sebuah penelitian kualitatif 

berfokus pada situasi sosial yang meliputi 

aspek tempat, pelaku, dan aktivitas 

(Sugiono, 2013:376). Dalam penelitian kali 

ini, aspek tempat adalah di Indonesia, 

aspek pelaku adalah dua belas perusahaan 

keluarga, dan aktivitas adalah kesiapan 

perusahaan keluarga menghadapi 

tantangan dan peluang MEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.1. Situasi Sosial  

Sumber: Sugiyono (2013:390) 

 

Untuk memperkuat hasil penelitian, 

peneliti menggunakan data sekunder 

sebagai instrumen penelitian. Perspektif 

data kualitatif penelitian ini adalah data 

kasus yaitu data yang menjelaskan kasus 

tertentu dan tidak bertujuan untuk 

menggeneralisasikan dengan kasus lain 

yang lebih luas, dalam hal ini hanya 

sebatas Indonesia dan Asean 

(Bungin,2013:276). Teknik analisis data 

yang digunakan peneliti adalah teknik 

analisis domain (domain analysis). Teknik 

analisis domain digunakan untuk 

menganalisis gambaran-gambaran objek 

penelitian secara umum namun relatif utuh 

tentang objek penelitian. Penelitian dengan 

teknik ini biasanya bertujuan 

eksploratif,yaitu untuk memperoleh 

gambaran seutuhnya dari objek penelitian 

tanpa harus merumuskan secara detail 

unsur yang ada dalam objek tersebut. 

(Bungin, 2013: 284). Domain yang 

menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendiri, penerus, bidang bisnis 

perusahaan keluarga, lamanya berdiri, 

nilai-nilai perusahaan, cara mencapai 

tujuan/visi, dan kesiapan perusahaan dalam 

era MEA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Banyaknya  isu yang menjadi 

penyebab generasi  penerus tidak bertahan 

dalam menjalankan bisnis pendirinya. 

Kebanyakan generasi penerus cenderung 

kurang memiliki passion dan 

entrepreneurial spirit yang sama dengan 

pendirinya. Penerus kurang memiliki 

komitmen yang sama dengan pendirinya. 

Hal ini sangatlah bahaya terutama untuk 

keberlangsungan sebuah perusahaan 

keluarga. A.B. Susanto (2008:318) 

menyatakan bahwa seorang perintis 

kemerdekaan dalam hal ini adalah pendiri 

perusahaan, memiliki peran tidak hanya 

dalam fase mempersiapkan pemimpin saja 

tetapi juga mendampinginya. 

“regenerasi membutuhkan waktu 

dan harus direncanakan yaitu 

dengan tes potensi dan inklinasi 

gaya manajemen serta tes berupa 

competency assessment dalam 

bidang manajemen bukan tentang 

pengetahuan teknisnya.” 

(AB.Sutanto, 2008:320)  

Di penelitian kali ini peneliti membuat 

suatu gambaran perjalanan perusahaan 

keluarga yang sukses mempertahankan 

perusahaannya dan siap dalam era MEA.  

 

 

 

 

 

 

 

Tempat 

Aktivitas Pelaku  



1.1. PT Agung Podomoroland Tbk 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak Sejak 1969 

Pendiri Anton Haliman 

Generasi 

Penerus 

Kesuksesannya diteruskan oleh 

generasi keduanya pada tahun 1986 

yaitu Trihatma Kuduma Haliman. 

(www.liputan6.com). 

Bidang 

bisnis 

Properti yaitu: Podomoro City, 

Bukit Mediterania, dan The Peak 

(Majalah Marketing, 2014) 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

integrity, professionalism, dan 

entrepreneurship. 

Cara capai 

visi/tujuan 

Keberhasilan PT Agung Podomoro 

Tbk melalui proses mentoring yang 

dilakukan oleh pendiri secara 

kontinu. Kerja keras dan 

improvisasi merupakan hal yang 

menjadi poin penting dalam proses 

mentoring pendirinya. 

(www.liputan6.com)  

Kesiapan 

MEA 

Menyiapkan SDM dalam 

menghadapi MEA. 

(Data sekunder, 2015) 

 

1.2.Ciputra Grup 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak Sejak 1981 

Pendiri Ciputra 

Generasi 

Penerus 

Generasi II: Rina Ciputra, Junita 

Ciputra, Candra Ciputra,Cakra 

Ciputra. 

Generasi II: Anindya Santrawinata 

(Deputi GM Ciputra World), 

Lalitya Santrawinata (Manajer 

Pengembangan Bisnis dan Manager 

MarComm Citra Raya) 

Bidang 

bisnis 

Citra Grand, Ciputra World, 

Universitas Ciputra. 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

Integrity, Professionalism, 

Entrepreneurship. 

(www.ciputra.com)  

Cara capai 

visi/tujuan 

Fokus pada kualitas, berkomitemen 

kepada lingkungan, berorientasi 

pada peluang dan siap pada 

perubahan, mengembangkan SDM, 

serta melakukan implementasi CSR  

pendidikan entrepreneurhip. 

(www.ciputra.com) 

Kesiapan 

MEA 

Siap menghadapi apapun 

kondisinya. Bila diikuti dengan 

ketegasan pemerintah pada 

regulasi, maka perkembangan 

properti lebih baik (Ciputra, 2013)  

(Data sekunder, 2015) 

 

 

1.3. Martha Tilaar Group 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak Sejak 1970 

Pendiri Martha Tilaar dan Ratna Pranata 

Generasi 

Penerus 

Entrepreneurial Spirit yang dimiliki 

pendiri ditularkan kepada anaknya 

digenerasi II yaitu Bryan Tilaar 

(Presdir Martha Tilaar), Pingkan 

Tilaar (Pemimpin Puspita Martha), 

Wulan Tilaar (Direktur Martha 

Tilaar Salon dan Spa), Samuel 

Tilaar (Direktur Pemasaran) dan 

Kilala Tilaar (Deputi Direktur 

Pemasaran Martha Tilaar Group). 

Bidang 

bisnis 

Kosmetik 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

DJITU yaitu disiplin, jujur, inovasi, 

tekun, ulet, R&D. (Majalah SWA, 

2011). 

Cara capai 

visi/tujuan 

Meningkatkan daya saing, inovatif, 

dan R&D .(Byran Tilaar, 2014) 

Kesiapan 

MEA 
 MEA akan membuka 

kesempatan lebih untuk produk 

kosmetik.(Byran Tilaar, 2014) 

 meningkatkan daerah export. 

 SDM Training 

 global compact initiative, 

yakni perusahaan yang bekerja 

sama dengan Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB). 

(Data sekunder, 2015) 

 

 

1.4. PT Trakindo Utama Tbk. 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak Sejak 1970 

Pendiri AHK Hamami 

Generasi 

Penerus 

Generasi II: Bari Hamami (CEO 

Trakindo), Mivida Hamami 

(Komisaris ABM), dan Muki 

Hamami (Tiara Marga Trakindo-

Chief) 

 

Bidang 

bisnis 

Distributor alat berat 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

Nilai yang menjadi sasaran utama 

perusahaan keluarga ini adalah 

execution excellence dengan 

berfokus pada innovation drive dan 

transformation. (Majalah SWA, 

2013) 

 

Cara capai 

visi/tujuan 

Menjalankan bisnis dengan disiplin 

sesuai dengan entrepreneurial spirit 

pendiri pertama.  
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Domain Penjelasan 

Kesiapan 

MEA 
 model kami dengan Caterpillar 

mengenal semboyan “seed, 

grow, harvest.”  

 Model bisnis Trakindo tetap 

mencakup penjualan alat baru, 

persewaan alat berat, alat 

terpakai (used equipment), 

produk pendukung (product 

support).  

(Majalah SWA,2013) 
(Data sekunder, 2015) 

 

1.5. PT Kamajaya Logistic 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak salah satu anggota Kamadjaya 

Gorup yang berdiri sejak 1968 

Pendiri Hura Kamadjaja 

Generasi 

Penerus 

Ivan Kamadjaja (Deputi CEO), Ivy 

Kamadjaja (CMO) dan John Eric 

Kamadjaja (Direktur). 

Bidang 

bisnis 

jasa logistik yang bermitra dengan 

Unilever, Philips, Sosro, Nestle, 

P&G, dan GarudaFood (Majalah 

Marketing, 2014:49).  

Nilai-nilai 

Perusahaan 

trust, hardwork, dan integrity 

(Majalah SWA,2014). 

Cara capai 

visi/tujuan 

Keberhasilan KLOG meraih banyak 

klien adalah melalui jaringan yang 

luas dan strategi marketing 

intelligence serta customer 

relationship management. 

Marketing intelligence digunakan 

Ivy Kamadjaja sebagai CMO untuk 

melihat pergerakan kebutuhan pasar 

dan dampak yang dihasilkan. 

Strategi tersebut digunakan dalam 

rangka menghadapi pergerakan 

kebutuhan konsumen dan era MEA 

yang terbukti menghasilkan growth 

perusahaan dari 25% menjadi 35% 

per tahun. (Majalah Marketing, 

2014). 

Kesiapan 

MEA 
 program „Quantum Leap‟ 

yakni program kerja 5 tahunan, 

yang dibalut 

menjadisebuah corporate 

transformation dalam segala 

lini, yang terus-menerus 

dijalankan secara konsisten. 

 Menyiapkan SDM 

(transformation corporate) 

yaitu dalam hal mindset, 

people,technology, dan proses. 

(Majalah SWA, 2014) 

(Data sekunder, 2015) 

 

1.6.PT Jamoe Iboe jaya 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak sejak tahun 1910. 
Pendiri Tan swarei nio dan Siem 

Tjiong Nio 

Generasi 

Penerus 

Stephen Wella 

Bidang 

bisnis 

Jamu 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

Melestarikan dan mengembangkan 

budaya bangsa dengan moderinisasi 

jamu. (http://www.jamuiboe.com) 

Cara capai 

visi/tujuan 
 PT. Jamu Iboe melakukan 

kombinasi folosofi ramuan 

jamu tradisional Indonesia 

dengan teknologi yang 

mengikuti jaman.  

 PT. Jamu Iboe juga berusaha 

melakukan inovasi secara terus 

menerus baik dari sisi produk 

maupun kualitas. 

 Komitmen pada kesehatan 

(http://www.jamuiboe.com) 

Kesiapan 

MEA 
 Bersaing dengan MEA dalam 

hal packing produk. (Puan 

Maharani dalam Majalah 

SWA,2014) 

 Menjadikan jamu adalah tren 

untuk anak muda 

 Meningkatkan target omset 

menjadi 25% dengan 

meningkatkan investasi dalam 

menambah varian produk. 

(Stephen Wella, 2014, 

http://www.jpnn.com) 

(Data sekunder, 2015) 

 

1.7. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak sejak tahun 1966, 

Pendiri HM. Lukminto 

Generasi 

Penerus 

Generasi II: Iwan Setiawan Lukminto 

(presdir) 

Bidang bisnis Tekstil (seragam militer dan fashion 

lainnya) 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

nilai perusahaan yaitu transformasi 

culture dan market oriented. 

Cara capai 

visi/tujuan 
 inovasi teknologi untuk bersaing 

lokal dan internasional. 

 Prinsip yang diadopsi dari 

orangtuanya: teach me you will 

forget, show me you may 

remember,  dan involved me you 

will understand.  

(http://www.jawapos.com) 



Domain Penjelasan 

Kesiapan 

MEA 
 mampu berinovasi, berbeda, 

berani mengambil risiko, dan 

mampu meneruskan usaha untuk 

generasi berikutnya. 

 Moto cheng-li dan bermanfaat 

bagi banyak orang merupakan 

moto bisnisyang ditularkan 

pendiri dengan mengedepankan 

akal sehat, fair, berimbang, dan 

saling menguntungkan untuk 

mempersiapkan persaingan era 

MEA.  

(http://www.jawapos.com) 

(Data sekunder, 2015) 

 

1.8. Grup Orang Tua 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak sejak tahun 1948 

Pendiri Chandra Djojonegoro dan Chu Sok 

Sam 

Generasi 

Penerus 

GenerasiII: Hamid Djojonegoro, 

Husain Djojonegoro, dan Pudjiono 

Djojonegoro (grup ABC Baterai) 

Bidang 

bisnis 

Fast Moving Consumer Goods 

(FMCG) dengan produk 

andalanWafer Tango, Kiranti, Teh 

Gelas,  Vita, Sikat Gigi Formula, 

Baterasi ABC,dll (Majalah 

Marketing, 2014) 

Nilai-nilai 

Perusahaan 
 God We Trust 

 Integrity 

 Relationship 

 Winning Spirit 

 Innovation 

Cara capai 

visi/tujuan 

Berkomoitmen dan secara konsisten 

menciptakan kepuasan kepada 

pelanggan, karyawan, pemegang 

saham dan masyarakat. 

(www.ot.co.id)   

Kesiapan 

MEA 

Melakukan perluasan pasar dan 

melakukan pengembangan SDM 

yang lebih siap dengan persaingan. 

(Data sekunder, 2015) 

 

1.9. PT. Nyonya Meneer 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak Sejak 1919 

Pendiri Nyonya Meneer 

Generasi 

Penerus 

Generasi II: Hans Ramana 

Generasi III: Charles Saerang 

(Presdir) 

Bidang 

bisnis 

Farmasi (jamu Cap Nyonya 

Meneer) 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

Innovative, togetherness   

Domain Penjelasan 

Cara capai 

visi/tujuan 
 Konsisten meningkatkan 

kesehatan masyarakat melalui 

produksi Jamu.  

 Menjadikan produk variannya 

sebagai produk yang dicari 

kebanyakan orang bahkan 

sampai diekspor. 

(http://djamu.njonjameneer.com/)  

Kesiapan 

MEA 
 Pembangunan emporium 

produk nasional Indonesia 

yang siap bersaing dengan 

pasar global. (www. 

bisniskeuangan.kompas.com)  

 Meningkatkan MOU kerjasama 

dengan negara asing dengan 

menyiapkan kualitas sesuai 

dengan permintaan pasar 

internasional.  

(http://www.marketing.co.id/) 

hal ini dilakukan untuk 

memperkuat pasar. 

(http://www.kemenperin.go.id/

)  

(Data sekunder, 2015) 

 

1.10.  Samator 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak 1975 

Pendiri Arief Harsono 

Generasi 

Penerus 

Generasi II: rachmat Harsono (EVP 

Corporate Finance and Strategic 

Planning Samator) dan Imelda 

Harsono (Direktur Legal, Risk 

Management, dan Compliance 

Aneka Gas Industri) 

Bidang 

bisnis 

Gas (oksigen, nitrogen,asetilen, dan 

gas lainnya) 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

Nilai perusahaan ditularkan secara 

kontinu melalui proses mentoring 

dari generasi I ke generasi II. 

(www. swa.co.id)  

Cara capai 

visi/tujuan 
 Meningkatkan efisiensi, 

efektifitas, dan produktivitas 

 Ketepatan waktu penyelesaian 

proyek 

 Menyiasati biaya modal yang 

naik 

 Pengelolaan SDM  

(www. swa.co.id) 

Kesiapan 

MEA 

Dengan melakukan perbaikan 

kualitas dan menjadikan perusahaan 

bertaraf internasional secara system, 

human capital, serta manajemen. 

Dengan demikian Samator akan 

dikenal hingga skala internasional. 

(Data sekunder, 2015) 

http://www.ot.co.id/
http://djamu.njonjameneer.com/
http://www.bisniskeuangan.kompas.com/
http://www.bisniskeuangan.kompas.com/
http://www.marketing.co.id/
http://www.kemenperin.go.id/
http://www.kemenperin.go.id/


1.11. Grup Rekso (SOSRO) 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak Sejak 1940 

Pendiri Sosrodjojo 

Generasi 

Penerus 

Generasi II: Soetjipto Sosrodjojo, 

Soemarsono Sosrodjojo, Soegiharto 

Sosrodjojo, dan Surjanto 

Sosrodjojo. 

Generasi III: Sukowati Sosrodjojo 

(Presdir Rekso nasional Food), 

Peter Soekianto Sosrodjojo 

(Komisaris GR), Joseph Soewito 

Sosrodjojo (CEO), Richard S. 

Sosrodjojo, Kurniati Sosrodjojo, 

dan Herman Sosrodjojo. 

Bidang 

bisnis 

Fast Moving Consumer Goods 

(FMCG) 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

Peduli terhadap kualitas, keamanan, 

kesehatan produk, dan ramah 

lingkungan. 

Cara capai 

visi/tujuan 

Terus melakukan inovasi dengan 

melakukan pengembangan merek. 

Kesiapan 

MEA 

Dengan memantau pergeseran 

pasar. 

(Data sekunder, 2015) 

 

1.12. Grup Kapal Api 
Domain Penjelasan 

Berdiri sejak 1927 

Pendiri Goe Soe Loet 

Generasi 

Penerus 

Generasi II: Soedomo Mergonoto, 

Indra Budiono, Singgih Gunawan.  

Generasi III: Ihsan mulia Putri, 

Robin Setyono, Adi Haryono. 

Bidang 

bisnis 

Fast Moving Consumer Goods 

(FMCG) 

Nilai-nilai 

Perusahaan 

fokus pelanggan, integritas, kerja 

tim, terus belajar dan keunggulan 

kerja. (www.kapalapiglobal.com)  

Cara capai 

visi/tujuan 

Hal ini dilakukan dengan 

kepemimpinan pasar yang 

berkelanjutan dengan memberikan 

nilai kepada pelanggan lewat 

inovasi yang berkelanjutan, juga 

proses kelas dunia, dan juga adanya 

kontribusi orang-orang hebat. 

(www.kapalapiglobal.com) 

Kesiapan 

MEA 

Kapal Api global berkomitmen 

untuk menyajikan kualitas terbaik 

agar nantinya menjadi pemain 

dominan di pasar global. 

(www.kapalapiglobal.com) 

(Data sekunder, 2015) 

 

Dengan mendasarkan diri pada tujuan 

utama era MEA tahun 2015 yaitu 

menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal 

dan basis produksi dimana terjadi arus 

barang, jasa, investasi dan tenaga yang 

baik serta aliran modal yang lebih bebas, 

maka diharapkan Indonesia mampu pula 

untuk menjadi partisipan aktif di 

dalamnya.  

Berdasarkan penjelasan perusahaan 

keluarga sebelumnya secara umum peneliti 

mendapatkan sebuah gambaran bahwa 

generasi pertama menularkan 

entrepreneurial spirit demi 

mempertahankan dan mengembangkan 

perusahaan keluarga. Hal ini berguna agar 

perusahaan keluarga tersebut dapat 

menghadapi persaingan lokal, nasional 

maupun internasional dalam era MEA. 

Perilaku ini perlu dilakukan dengan 

pendampingan yang terus-menerus oleh 

generasi sebelumnya.  

Dengan meningkatkan daya saing dan 

mengejar ketertinggalan dari negara 

anggota ASEAN lainnya, Indonesia dapat 

menjadi partisipan aktif dalam era MEA. 

Dengan demikian perlu adanya sebuah 

langkah strategis yang sebaiknya 

dipersiapkan oleh perusahaan di Indonesia, 

khususnya perusahaan keluarga. Langkah 

strategis yang disarankan Kementrian 

Kesekretariatan Negara dan yang dapat 

diadopsi oleh perusahaan keluarga 

diantaranya: (www.setneg.go.id, 2014) 

1. Perusahaan keluarga sebaiknya 

melakukan penyesuaian, persiapan dan 

perbaikan regulasi (reformasi regulasi) 

2. Perusahaan keluarga perlu  melakukan 

peningkatan kualitas sumber daya 

manusia baik dalam birokrasi maupun 

dunia usaha ataupun profesional; 

3. Perusahaan keluarga perlu melakukan 

penguatan posisi usaha. 

4. Perusahaan keluarga perlu melakukan 

penguatan kemitraan antara sektor 

publik dan swasta; 

5. Perusahaan di Indonesia perlu 

menciptakan iklim usaha yang 

kondusif. 

http://www.kapalapiglobal.com/
http://www.kapalapiglobal.com/
http://www.kapalapiglobal.com/
http://www.setneg.go.id/


KESIMPULAN  

Keikutsertaan aktif yang dilakukan 

seluruh negara ASEAN diperlukan untuk 

mewujudkan ASEAN sebagai kawasan 

yang kompetitif bagi kegiatan investasi 

dan perdagangan bebas yang bermanfaat 

bagi anggota ASEAN itu sendiri. Jumlah 

populasi Indonesia, letak geografis,serta 

nilai PDB Indonesia terbesar di ASEAN 

menjadi sebuah aset yang perlu untuk 

dipertimbangkan sebagai pemain besar di 

era MEA nanti. (www.setneg.go.id, 2014)  

Strategi dan persiapan yang selama 

ini telah dilakukan oleh para stakeholder 

yang ada di Indonesia dalam rangka 

menghadapi era MEA ini kurang dikelola 

dengan optuimal. Dengan langkah strategis 

yang dijelaskan sebelumnya diharapkan 

Indonesia mampu bersaing dengan Negara 

ASEAN yang lainnya. .(www.setneg.go.id, 

2014). Dengan demikian perusahaan 

keluarga dapat bersaing dan memiliki 

kemampuan bertahan dan berkembang 

dalam persaingan MEA dengan jiwa 

entrepreneurship. 
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