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BAB VII 

PENUTUP 

7.1.  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemaknaan aktor-aktor yang 

terlibat dalam Manajemen Slank atas good governance yang dilakukan dalam 

mengelola bisnis musik untuk mencapai sustainabilitas usaha. Good governance 

yang ada pada Manajemen Slank sebagai manajemen musisi tentunya berbeda 

dengan good governance yang ada pada industri lain. Oleh karena itu, penelitian 

ini akhirnya menemukan nilai yang melandasi good governance yang dimiliki oleh 

Manajemen Slank melalui Slank-MANIFESPLUR. 

 Good governance pada Manajemen Slank sebagai perusahaan yang 

mengelola artis dan bisnis musik memiliki perbedaan dengan good governance 

pada perusahaan-perusahaan di industri lain. Perbedaan mendasarnya terletak 

pada posisi stakeholder utama bagi Slank bukanlah pemegang saham tetapi 

personil Slank sendiri dan Slankers sebagai konsumen utama produk-produk 

Slank. dengan demikian good governance pada Manajemen Slank diarahkan 

untuk mengelola bisnis yang selalu mendukung aktivitas artistik. 

 Konflik kepentingan di dalam Manajemen Slank sangat kecil karena dua 

personil Slank menduduki posisi pemegang saham dan dewan komisaris. Personil 

Slank tentu saja terlibat dalam aktivitas yang dilakukan perusahaan sehari-hari. 

Dengan demikian asimetri informasi yang ada dalam perusahaan pun menjadi 

kecil. Sehingga dalam praktiknya Manajemen Slank telah menerapkan prinsip 

dasar transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran 

dan kesetaraan dengan keunikan yang dimiliki oleh Slank. 
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 Aktor-aktor yang terlibat dalam manajemen Slank memaknai good 

governance tidak dengan cara yang berbeda. Aktor-aktor tersebut memaknai good 

governance yang terpenting adalah berpegang pada nilai-nilai yang ada di dalam 

Slank-MANIFESPLUR, yaitu: 

1. Kesamaan mimpi 

2. Musyawarah mufakat 

3. Independen 

4. Adil 

5. Sederhana 

6. Merawat lingkungan 

7. Kekeluargaan 

8. Produktif dan kreatif 

9. Kerja penuh kesenangan 

 Pada dasarnya, good governance yang ditemukan dalam Manajemen 

Slank memiliki landasan kekeluargaan yang kuat sehingga Manajemen semakin 

baik dalam mengelola bisnis musiknya. Padahal Manajemen Slank sendiri tidak 

menggunakan pedoman-pedoman terkait good governance seperti pedoman yang 

dikeluarkan oleh KNKG. Praktik good governance pada Manajemen Slank 

merupakan efek dari sembilan poin intisari Manifesto Slank dan ideologi PLUR 

yang dianut oleh Slank sehingga Slank mampu menjaga sustainabilitas hingga 33 

tahun. 

7.2.  Implikasi Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini, ada implikasi-implikasi penelitian yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak. Pertama, implikasi secara 

teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya wacana good governance pada 
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organisasi atau manajemen musisi yang merupakan bagian dari industri kreatif 

yang memiliki keunikan-keunikan. Eksplorasi terkait good governance ini dapat 

dikembangkan lagi untuk organisasi-organisasi musisi yang lain. Kedua, implikasi 

praktis dari penelitian ini adalah nilai-nilai dasar yang membentuk good 

governance pada Manajemen Slank dapat digunakan atau diadaptasi oleh 

manajemen musisi lain yang ada di Indonesia sesuai dengan karakteristik 

organisasinya. 

7.3.  Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu adanya subjektivitas peneliti karena 

penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. 

Penelitian ini melakukan eksplorasi dalam lingkup good governance secara umum. 

Berdasarkan temuan peneliti bahwa manajemen musisi memiliki konsep tersendiri 

dalam lingkup independensi, peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih dalam 

pada lingkup independensi sehingga bisa mengembangkan bidang kajian 

akuntansi pada industri musik untuk selanjutnya. 

 


