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Abstract 

This research is a case study conducted in a state-owned company engaged in 

banking in Indonesia. The purpose of this study aimed to determine the principles of Good 

Corporate Governance (GCG) implementation applied by the company, and to determine 

which of its principle implementation is the weakest compared to other principles. GCG has 

the principles of transparency, accountability, responsibility, independence. Determining the 

value of the principle of each composite requires a method of calculation that can represent 

the value of each principle by using self-assessment. Result of this study will give the value of 

each principles in order to know which of the principles is still needed to improve. 

 

Data collection methods used in this study are interviewing method and literature 

study. Descriptive methods is used to analyze the obtained data. These results indicate that 

overall implementation of the principles of good corporate governance at PT Bank X is very 

good category, but the principle of transparency and responsibility in the composite 

predicate are just in the good category. In addition the results of this study show that the 

principle of transparency and responsibility are principles that need to be improved due to 

the implementation of high composite score compared to the other principles. This means 

that there are few shortcomings in responsibility and transparency principles 

implementation. 

Keywords : Good Corporate Governance (GCG), transparancy,  accountability, 

responsibillity, independence, fairness 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar belakang 

Konsep Corporate Governance telah ada sejak tahun 1840 atau sekitar 1,5 abad 

yang lalu bersama dengan dikembangkanya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan 

Amerika serikat istilah Corporate Governance itu sendiri diperkenalkan pada tahun 1992 

oleh Cadbury Committee dalam sebuah laporannya yang disebut Cadbury Report dan 

laporan inilah yang menentukan praktik Corporate Governance di dunia. Syakhroza 

(2005)  

Dalam 10 tahun terakhir istilah Good Corporate Governance menjadi salah satu 

topik yang penting yang dibahas oleh perusahaan perusahaan di dunia. hal tersebut 

dikarenakan penerapan Good Corporate Governance  dianggap sebagai salah satu kunci 

sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus 

menjadi standar kewajiban sebuah perusahaan untuk bersaing secara global. Karena para 

investor dan konsumen dinilai telah memiliki standar yang tinggi dalam memilih 

perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi dan menanamkan dananya.  Hal 

tersebut dikarenakan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 di kawasan Asia 

termasuk Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran yang 

dilakukan perusahaan emitten yang terjadi di pasar modal yang menyebabkan turunnya 

tingkat kepercayaan para investor dan nasabah, hal tersebut terjadi karena lemahnya 

penerapan Good Corporate Governance dan kurangnya regulasi yang mengatur tentang 
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pembuatan laporan keuangan sehingga kurangnya transparansi dan kurangnya 

perlindungan terhadap pemegang saham dan stakeholder serta nasabah.  

Kajian mengenai Good Corporate Governance meningkat dengan pesat seiring 

dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal yang dilakukan oleh 

perusahaan multinasional salah satunya adalah Enron yang bekerja sama dengan sebuah 

perusahaan akuntan publik yang dinilai sangat independen dan termasuk dalam big five 

yaitu Arthur Andersen dan skandal spektakuler yang melibatkan perusahaan-perusahaan 

besar di dunia antara lain Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Polypeck dan 

Maxwell yang berdampak pada perekonomian dunia. Kaihatu (2006) oleh karena itu saat 

ini isu Good Corporate Governance menjadi sangat penting. Keruntuhan perusahaan -

perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur maupun praktik curang 

dari manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya pengawasan dari 

pihak independen, penerapan  Good Corporate Governance yang baik dinilai dapat 

mencegah perusahaan untuk melakukan kecurangan, oleh karena itu saat ini para 

investor telah jeli dalam melihat serta memilih perusahaan untuk berinvestasi. Dan saat 

ini penerapan Good Corporate Governance bukan hanya sebagai formalitas belaka, 

melainkan sebuah kewajiban bagi perusahaan yang ingin go public. Dan bagi perusahaan 

yang telah go public maka perusahaan tersebut akan menerbitkan laporan yang berisi 

tentang implementasi Good Corporate Governance yang telah dilakukan perusahaan 

tersebut. 

Terlebih lagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

perbankan maka penerapan Good Corporate Governance merupakan suatu kewajiban 

dikarenakan sektor perbankan merupakan sektor yang amat rentan dengan kecurangan. 

Dan sektor perbankan merupakan sektor yang bersifat kepercayaan yang mana sumber 
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dana yang dimiliki berasal dari dana pihak ketiga. Maka pihak bank harus menjaga 

kepercayaan para nasabahnya dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance pada kegiatan usahanya dan menerbitkan laporan implementasi dari 

penerapan Good Corporate Governance kepada nasabah agar terciptanya transparansi 

dan kejelasan terhadap kegiatan usahan bank dan membuat para investor merasa aman 

dalam berinvestasi. 

Pelaksanaan dan penerapan prinsip  Good Corporate Governance  sangat 

diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai 

syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh 

karena itu Bank for International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus 

menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan 

pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance bagi dunia perbankan secara 

internasional. Sedangkan di  Indonesia memberikan respon dengan membentuk suatu 

komite pada tahun 1999 yang tugasnya merekomendasikan pedoman umum Good 

Corporate Governance yang pertama, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate 

Governance (KNKCG). Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin 

Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Pada bulan November tahun 2004, berdasarkan 

Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG 

diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-

Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dalam pembentukan komite ini 

menghasilkan pedoman umum Good Corporate Governance tahun 2006. BAPEPAM 

melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 

KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau 

perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat 

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



 

4 
 

mengenai penerapan Good Corporate Governance perusahaan yang telah dan akan 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. 

Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir 

pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006. Rachmandy (2012) 

Pedoman serupa juga dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional lainnya. 

Di Indonesia sendiri terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai penerapan prinsip 

Good Corporate Governance, antara lain Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 

tentang “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum” yang kembali 

disempurnakan melalui Peraturan Bank Indonesia No.8/14/2006 tanggal 5 oktober 2006 

tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2006 tentang pelaksanaan 

Good Corporate Governance bagi bank umum dan Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP 

tangga 30 Mei 2007 tentang perubahan pelaksanaan Good Corporate Governancce bagi 

bank umum. Peraturan tersebut menunjukan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta 

pengurus dan pegawai di bidang perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan 

salah satu peraturan Bank Indonesia dalam rangka menerapkan Good Corporate 

Governance adalah dengan mengeluarkan kertas kerja self asssesment yang didalamnya 

terdapat perturan-peraturan Bank Indonesia dan disertai analisis penerapan dari masing-

masing bank yang berguna untuk mengetahui nilai dari penerapan Good Corporate 

Governance dari masing-masing bank. 

Pemahaman terhadap prinsip prinsip Good Corporate Governance telah 

dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik dengan tetap memperhatikan pihak-pihak 

yang berkepentingan. Adapun Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 

diterbitkan oleh organisasi internasional OECD mencakup enam (6) hal. Pertama 
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menciptakan pasar yang transparan dan efisien, serta mematuhi peraturan dan hukum 

yang berlaku dan artikulasi yang jelas mengenai seluruh tanggung jawab peserta. Kedua 

melindungi dan memfasilitasi hak hak pemegang saham. Ketiga  jaminan perlakuan 

yang adil dari semua pemegang saham, termasuk minoritas dan pihak asing dan keadilan 

terhadap hak-hak mereka dan menerapkan  metode ganti rugi atas setiap pelanggaran. 

Keempat mengakui hak hak stakeholder dan mendorong kerja sama antara perusahaan 

dan pemangku kepentingan. Kelima  memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan 

tepat waktu dibuat secara transparan  dan segala hal yang material  termasuk situasi 

keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan harus diungkapkan. Keenam 

memastikan pedoman strategis dan pemantauan yang efektif dari manajemen dengan 

dewan dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan perusahaan pemegang saham  

Tsui (2010) 

Penerapan Good Corporate Governance dinilai sangat  baik jika telah memenuhi 

seluruh prinsip-prinsip yang ada. Dalam dunia perbankan semua bank bersaing untuk 

menerapkan Good Corporate Governance dan memperoleh nilai Good  Corporate 

Governance yang sangat baik karena  akan menciptakan insentif internal yang efektif 

bagi manajemen bank dan pengguna sumber daya sehingga dapat meberikan keuntungan 

bagi bank itu sendiri. Dan dapat meningkatkan loyalitas para nasabahnya serta semakin 

baik implementasi Good Corporate Governance suatu bank dinilai dapat sekaligus 

meningkatkan kinerja dari bank itu sendiri. 

Penelitian mengenai analisis implementasi Good Corporate Governance dalam 

perusahaan telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nagoro 

(2008) dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada Bank BUMN (studi kasus 

pada bank BRI)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana 
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penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT.Bank Rakyat Indonesia 

dan manfaat penerapan Good Corporate Governance di PT.Bank Rakyat Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dan hasil dari penelitian ini adalah 

penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance di bank BRI telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dan manfaat dari penerapan Good Corporate 

Governance di PT.Bank Rakyat Indonesia adalah terdapat peningkatan penyaluran kredit 

pada tahun 2004, kredit yang disalurkan mencapai Rp. 62,37 triliun. Kenaikan 

penyaluran kredit didukung oleh penurunan kredit bermasalah dari Rp. 2,87 triliun 

menjadi Rp. 2,62 triliun. Perbedaan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian 

yang ingin penulis teliti terletak pada objek penelitian dan dalam penelitian yang dibuat 

oleh Nagoro (2008) memfokuskan penelitian terhadap peningkatan kredit yang diberikan 

dan dihubungkan dengan penerapan Good Corporate Governance Bank BRI.  

Dan selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rachmandy (2012) 

mengenai “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan 

Negara (persero) Tbk.” Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana 

penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk yang berpedoman pada pedoman umum Good Corporate Governance 

Indonesia tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan 

prinsip Good Corporate Governance yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk dilaksanakan dengan cukup baik. Perusahaan memberikan tentang 

bagaimana penerapan dari masing-masing prinsip tersebut. Walaupun penerapannya 

sudah dikatakan cukup baik, namun sebaiknya informasi yang diungkapkan dalam 

laporan tata kelola perusahaan disajikan lebih rinci dan detail agar para pengguna 
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informasi baik stakeholder maupun shareholder dapat lebih memahami isi dari laporan 

tata kelola perusahaan agar laporan tersebut dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan. Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian 

dimana dalam peneitian yang dibuat oleh Rachmandy (2012) kesimpulan yang di dapat 

hanya berupa paragraf dan tanpa menggunakan penilaian atau scoring dari masing-

masing prinsip GCG. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan PT. Bank X sebagai objek penelitian, 

karena PT. Bank X. merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia sehingga dalam 

kegiatan usahanya PT. Bank X dituntut untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian dan 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance demi kepentingan para 

stakeholder.  PT. Bank X  terbukti memenangkan penghargaan Corporate Governance 

Award (CGA) selama 6 tahun berturut turut sejak tahun 2007 hingga tahun  2012 

(www.bankmandiri.co.id). Ini membuktikan konsistensi PT. Bank X  dalam menerapkan 

Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya. Dan penulis ingin meneliti 

bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank X, 

apakah PT. Bank X telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance  

dengan  sangat baik dalam kegiatan usahanya atau masih terdapat kekurangan dalam 

penerapannya dengan cara mengelompokan hasil dari analisis self asessment menjadi 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari transparansi, 

akuntabillitas, responsibilitas (pertanggungjawaban), independensi dan fairness 

(kesetaraan) sesuai dengan Pedoman Good Corporate Governance Indonesia yang dibuat 

oleh KNKG dan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai komposit dari masing 

prinsip, sehingga dapat terlihat prinsip manakah yang memiliki nilai komposit tertinggi 

dalam penerapannya. 
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Sehingga berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

topik Good Corporate Governance dan selanjutnya dirumuskan ke dalam penelitian 

yang berjudul “Analisis Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada 

PT. Bank X tahun 2012”. 

 

1.2 Pembatasan masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan akurat maka peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian hanya pada pedoman prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang diatur dalam pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance yang dibuat oleh 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Dan penulis menggunakan kertas 

kerja self assesment yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menilai penerapan Good 

Corporate Governance pada PT. Bank X. 

 

1.3 Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimanakah penerapan prinsip Good Corporate Governance PT. Bank X? 

2. Prinsip manakah yang masih membutuhkan perbaikan dalam penerapannya?  
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1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Good Corporate 

Governance pada PT. Bank X. 

2. Untuk mengetahui prinsip mana yang masih memerlukan perbaikan dalam 

penerapannya 

1.5  Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat bagi PT. Bank X 

Dari penelitian ini diharapkan  memberikan manfaat kepada  PT. Bank X, 

khususnya mengenai implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

dan pentingnya penerapan Good Corporate Governance di dunia perbankan, dan 

sebagai bahan kajian PT. Bank X apabila terdapat kekurangan dalam penerapan 

prinsip Good Corporate Governance di bank tersebut. 

2. Manfaat bagi penulis  

Hasil dari penelitian ini diharapakan mampu menambah pengetahuan penulis 

terhadap pentingnya penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance, dan 

dapat menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan prinsip Good 

Corporate Governance di PT. Bank X, serta penulis dapat mengetahui landasan 

peraturan Good Corporate Governance dan penerapannya di PT. Bank X. 
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3. Manfaat bagi akademik  

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa yang ingin 

menyusun skripsi sebagai bahan kajian serta bahan pertimbangan kepada dalam 

memilih judul skripsi yang menyangkut Good Corporate Governance. Dan 

diharapkan skripsi ini dapat dijadikan sebagai jurnal kampus agar lebih 

bermanfaat bagi mahasiswa dan kampus Indonesia banking school. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah mengenai penerapan prinsip Good Corporate 

Governance pada BUMN khususnya bank. Disertai dengan perumusan masalah yang 

ingin diteliti oleh penulis, Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Dalam bab ini juga 

dibahas tentang  sejarah dari Good Corporate Governance, prinsip-prinsip yang 

mendasari penerapan  Good Corporate Governance, pengertian yang dikutip dari 

berbagai sumber , landasan hukum  Good Corporate Governance dan teori-teori yang 

berkaitan dengan Good Corporate Governance. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini. Beserta 

langkah langkah dalam  melakukan penelitian dan penjelasan mengenai objek penelitian, 

penjelasan mengenai jenis dan sumber data, penjelasan mengenai teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang  gambaran umum mengenai PT. Bank X dan perhitungan dari 

masing-masing prinsip Good Corproate Governance serta terdapat penjelsan mengenai 

imlikasi manajerial yang berguna untuk menjelaskan hassil dari perhitungan yang telah 

dilakukan penulis. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi 

keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilanjutkan 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep dasar dan pengertian dari Good Corporate Governance 

2.1.1 Teori keagenan dan Stewardship theory  

Corporate Governance berhubungan dengan teori keagenan dan stewardship 

theory. Daniri (2006). Dimana teori keagenan mulai berlaku ketika adanya  hubungan  

antara pemilik modal (principal) dan agen yang bersifat kontraktual. Pemilik modal  

yang tidak dapat mengelola perusahaan yang dimilikinya akan menyerahkan tanggung 

jawab operasional perusahaannya kepada  agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah 

disetujui kedua belah pihak. Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara 

moral dan profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan 

operasi dan  di dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu 

kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik principal dan 

kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan 

imbalan yang besar , dengan kata lain agen akan mendapatkan  keuntungan dengan 

memanfaatkan situasi perusahaan dikarenakan agen memiliki akses dan agen lah yang 

menjalankan kegiatan usaha di perusahaan. Permasalahan yang biasa ditemukan adalah 

terdapatnya CEO duality yang dapat merugikan perusahaan, CEO duality adalah keadaan 

dimana CEO merangka jabatan sekaligus menjadi dewan sehingga tidak ada unsur 

pengawasan yang independen dan situasi ini memberikan CEO keleluasaan untuk 

memiliki pengaruh dominan pada keputusan Dewan oleh karena itu, CEO duality akan 
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melemahkan independensi dewan dan membuat Dewan tidak bisa memonitor 

manajemen secara efektif. Chaghadari (2011) 

Eisenhardt dalam Raharja (2012) menyatakan bahwa teori keagenan 

menggunakan tiga asumsi yaitu:  

1. Asumsi tentang sifat manusia (human assumptions), asumsi sifat manusia 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

a. Self –interest, yaitu sifat manusia yang mengutamakan kepentingan diri 

sendiri. 

b. Bounded-rationality, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan 

rasionalitas.  

c. Risk aversion yaitu sifat manusia yang cenderung memilih menghindari 

risiko. 

2. Asumsi tentang keorganisasian (organizational assumptions) asumsi 

keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :  

a. Konflik sebagai tujuan antar partisipan.  

b. Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas.  

c. Asimetri informasi antara principal dan agen. 

3. Asumsi tentang informasi (Information assumptions).  

Sedangkan dalam stewardship theory seorang agen dinilai  jauh dari sifat negatif,  

menurut Daniri (2006) stewardship theory dibangun di atas asumsi filososfis mengenai 

sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain dan 

dalam teori ini seorang agen dianggap selalu ingin melakukan pekerjaan yang baik guna 
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menjaga asset dari perusahaan. Dengan demikian, stewardship theory  menyatakan 

bahwa tidak ada masalah umum yang melekat terkait motivasi eksekutif. Stewardship 

theory berfokus bukan pada motivasi CEO melainkan fasilitatif, pemberdayaan struktur, 

dan fungsi jabatan dari peran ketua dan CEO akan meningkatkan efektivitas perusahaan, 

dan dengan adanya Stewardship theory dinilai akan meningkatkan kinerja perusahaan 

dengan pengembalian yang tinggi terhadap para shareholder. Donaldson dan Davis 

(1991). 

Dalam perkembangan selanjutnya, teori keagenan dinggap lebih relevan dan 

lebih menggambarkan realita yang ada. Berbagai pemikiran mengenai Good Corporate 

Governance dianggap lebih memiliki hubungan yang erat dengan teori keagenan dimana 

pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan agar pengelolaan perusahaan 

berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. 

Hal ini lah yang mengakibatkan timbulnya agency cost atau biaya keagenan. Agency cost 

adalah biaya yang harus ditanggung pemegang saham untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan yang dilakukan oleh agen dan untuk menjaga agar agen tetap mengikuti 

peraturan yang ada. Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang 

saham, biaya yang dikeluarkan menejemen untuk memperoleh laporan keuangan yang 

transparan, biaya audit yang independen dan pengendalian internal. Daniri (2006) 

 

2.1.2 Pengertian Good Corporate Governance  

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance Bagi Bank Umum, Good Corporate Governance didefinisikan 

sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 
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(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

independensi (independency), dan kewajaran (fairness).  

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan Corporate 

Governance sebagai “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan 

guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.” 

Good Corporate Governance menurut (Daniri 2006) didefinisikan sebagai “suatu 

pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan 

(Direksi,Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang 

saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang 

berlaku.” 

Kemudian menurut Zarkashi (2008), Good Corporate Governance merupakan 

struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk 

menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sarana 

untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.  

Sedangkan menurut Maksum (2005) Good Corporate Governance adalah “suatu 

sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga 

tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang 

terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait 

dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak 

eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain.” 
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Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola 

perusahaan yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan semua elemen yang 

terkait dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut mengenai hak dan kewajiban masing 

masing elemen yang berguna untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan dan 

meningkatkan kepercayaan stakeholder dan semua elemen penunjang dalam perusahaan 

tersebut. 

 

2.1.3 Sejarah Good Corporate Governance 

Syakhroza (2005) memaparkan bahwa perkembangan Good Corporate 

Governance pada awalnya dikenal melalui berbagai aturan yang diterapkan dan di 

didominasi oleh kaum gereja. Dalam perkembangan zaman dominasi oleh kaum gereja 

tersebut beralih menjadi konsep revolusi industri yang berujung dengan terbentuknya 

kapitalisme. Dominasi kapitalisme sangat terlihat dalam pola goverance di awal abad ke-

19. Pertumbuhan dari serikat pekerja selama kurun waktu abad ini mulai mengimbangi 

dominasi perusahaan yang sebelumnya dapat menekan tingkat upah yang diberikan 

kepada pekerja guna meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan dan juga upaya 

untuk memenangkan persaingan bisnis antar perusahaan. Dan pada akhir abad ke-19 

kekuatan serikat pekerja mulai tumbuh dan dapat mengimbangi dominasi dari 

perusahaan. Fenomena ini menambah kompleksitas governance pada masa itu dan hal ini 

ditandai dengan munculnya hubungan antara pemegang saham dengan Board of Director 

sebagai suatu respon atas meningkatnya kekuatan serikat pekerja yang ada pada masa itu.  

Pada akhir abad ke-19 yang lebih tepatnya pada tahun 1970-an pengaruh 

kekuatan dalam governance dalam organisasi, khususnya perusahaan semakin kuat. Ini 
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dapat dilihat dari berkurangnya dominasi perusahaan dan mulai dipertimbangkannya 

kekuatan dari serikat pekerja. Sebagian waktu manajer dihabiskan untuk bernegosiasi 

dengan serikat pekerja yang berfokus pada biaya upah para pekerja. Pada periode ini 

pula perkembangan governance pada unit bisnis ditandai dengan berkembangnya era 

konsumenisme (consumerism). Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya 

persaingan antara perusahaan melalui peningkatan kekuatan konsumen sebagai salah satu 

stakeholder. Perkembangan ini membawa pengaruh signifikan dalam hal pengelolaan 

perusahaan karena perusahaan dinilai harus lebih memperhatikan kepuasan konsumen. 

Fenomena keberadaan  konsep Good Corporate Governance ternyata telah ada 

sejak abad ke 18 masehi. Para ahli sepakat untuk menyatakan Adam smith merupakan 

filosof pertama yang dianggap menjadi peletak dasar dalam upaya pengembangan 

konsep dari Good Corporate Governance yang dapat dilihat dalam karyanya yang 

berjudul The Wealth of Nations.  

Menurut Denis dan McConnel (2003) dalam Syakhroza (2005) konsep Good 

Corporate Governance terbagi dalam dua tahapan generasi yaitu pada generasi pertama 

dibentuk oleh Berle dan Means (1932) dengan penekanan pada konsekuensi dari 

terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atas suatu perusahaan modern. 

Menurut mereka sejalan dengan berkembangnya perusahaan semakin besar, maka 

pengelolaan perusahaan yang semula dipegang oleh pemilik harus diserahkan pada kaum 

profesional. Dalam hal ini perusahaan harus di tangani oleh pihak yang lebih mengerti 

dalam bidangnya yang disebut agen. Dalam kaitan ini isu yang paling dominan adalah 

perlunya suatu mekanisme yang menjamin bahwa agen dapat menjalankan perusahaan 

sesuai dengan kepentingan pemilik. Dan dalam situasi seperti ini muncul-lah konflik 

kepentingan antara pemilik dan agen selaku pihak yang menjalankan perusahaan. 
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Perkembangan mengenai Good Corporate Governance secara signifikan terjadi 

pada tahun 1976 dengan kemunculan Jensen dan Meckling (1976). Hal tersebut 

dikarenakan kedua ekonom ini mengemukakan mengenai teori keagenan. Melalui teori 

ini berbagai bidang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, manajemen stratejik, 

manajemen keuangan, akuntansi, etika bisnis dan bidang ilmu lainnya mulai 

menggunakan teori keagenan untuk mengulas mengenai fenomena Good Corporate 

Governance. 

Generasi kedua pertumbuhan Good Corporate Governance ditandai dengan hasil 

karya La-Porta Lopez-de-salinez, Shleifer dan Vishny pada tahun 1998. Secara 

signifikan mereka mengidentifikasi terdapatnya konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh 

pihak pihak tertentu. Berbeda dengan pernyataan Berle dan Means (1932) dalam 

Syakhroza yang menekankan mengenai pembagian tugas oleh pemilik kepada agen dan 

menekankan terjadinnya konflik kepentingan antara pemilik dan agen,  La-Porta Lopez-

de-salinez, Shleifer dan Vishny (1998) dalam Syakhroza  menyatakan bahwa penerapan 

Good Corporate Governance pada suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi 

perangkat hukum di negara tersebut dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan 

berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Dan terjadinya konflik 

kepentingan bukan antara pemilik dengan agen melainkan antara pemilik mayoritas dan 

pemilik minoritas sebuah perusahaan. Dan sistem hukum yang tidak kondusif dan tidak 

berpihak pada kepentingan umum mengakibatkan konflik yang ada semakin parah dan 

berpotensi merusak perekonomian sebuah negara.  

Diluar dari tahap perkembangan konsep yang telah dijelaskan diatas, secara 

umum dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Goverance akan selalu ada jika 

terdapat konflik kepentingan yang terjadi dalam satu perusahaan. Dan konflik 
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kepentingan itu sendiri terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak 

yang berkepentingan. Ketidakseimbangan kekuatan inilah yang digunakan untuk 

mengeksploitasi kepentingan sehingga dapat berdampak pada terganggunya suatu sistem. 

Dan untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan berbagai perangkat, seperti struktur 

governance dan diikuti dengan aturan main yang jelas dalam suatu mekanisme yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya hal ini dibutuhkan untuk menjamin 

terjaganya kepentingan berbagai pihak dan agar tidak terjadinya eksploitsi kepentingan 

oleh satu pihak. Dan melalui mekanisme ini diharapkan dapat menghasilkan dampak 

lanjutan postif bagi perekonomian sebuah negara dan semakin sempurnanya penerapan 

Good Corporate Governance. 

 

2.1.4 Teori Good Corporate Governance 

Dalam penerapan Good Corporate Governance terdapat berbagai persepektif  

yang ada, hal tersebut terjadi karena perkembangan dinamika dunia bisnis yang terus 

berubah ubah. secara umum terdapat dua persepektif dalam memahami Good Corporate 

Governance. Kedua persepektif tersebut memiliki paradigma yang sangat berbeda secara 

prinsip. Perbedaan paradigma ini pada dasarnya berhubungan dengan pemahaman secara  

konsep mengenai tujuan didirikannya sebuah perusahaan serta struktur perusahaan yang 

pada akhirnya akan memperngaruhi berbagai perangkat dan pemahaman mengenai Good 

Corporate Governance.  

Berikut adalah penjelasan mengenai dua persepektif dari Good Corporate 

Governance menurut Syakhroza (2005) : 
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1. Persepektif pertama adalah teori shareholder.” Teori shareholder dapat 

dianggap sebagai cara memandang korporasi secara tradisional yang 

berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan diopersionalkan 

untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sebagai akibat 

dari investasi yang dilakukannya.” Dalam teori ini mengedepankan kepada 

memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham tanpa memikirkan 

elemen elemen lain yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

2. Persepektif kedua adalah “teori yang baru marak dibicarakan pada akhir abad 

ke 20 dengan diperkenalkannya konsep stakeholder theory oleh Freeman pada 

tahun 1984. Persepektif ini mempromosikan sudut pandang yang kontras 

dengan teori shareholder. Dari sudut pandang teori stakeholder perusahaan 

didefinisikan sebagai organ yang berhubungan dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan baik yang berada di dalam maupun diluar perusahaan”. Dalam 

teori stakeholder memasukan elemen elemen lain yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan, antara lain karyawan, masyarakat sekitar, supplier, 

konsumen, kreditur. dan elemen lain yang berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan. Dalam teori ini lebih mengedepankan aspek sosial dengan 

memperhatikan masyarakat sekitar dan lebih banyak pihak yang diperhatikan 

dibandingkan dengan teori shareholder yang hanya mengedepankan 

keuntungan para pemegang saham semata. 

Penerapan Good Corporate Governance perlu didukung oleh tiga pilar yang 

saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha 

sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk menurut Zarkasyi (2008)  

prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah : 
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1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang 

menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten 

(consistent law enforcement) dan negara memiliki andil dalam pembentukan 

undang undang mengenai Good Corporate Governance. Peranan negara dalam 

hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Melakukan koordinasi secara efktif antara penyelenggara negara dalam 

penyusunan peraturan perundang undangan berdasarkan sistem hukum 

nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan dengan 

kepentingan dunia usaha dan masyarakat. 

b. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung jawab 

dalam penyususnan peraturan perundang-undangan. 

c. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang 

memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. 

d. Melaksanakan peraturan perundang undangan dari penegakan hukum 

secara konsisten. 

e. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 

f. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan 

mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung terciptanya 

iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. 

g. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi 

dan pelapor yang memberikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi 

pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, 

perusahaan atau pihak lain. 
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h. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan Good Corporate 

Governance dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha 

yang sehat, efisien dan transparan. 

i. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham 

lainnya dalam hal negara juga sebagai pemegang saham perusahaan. 

2. Dunia usaha merupakah pilar yang penting karena dunia usaha merupakan 

sasaran utama perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance 

guna memenangkan persaingan dalam dunia usaha dan sebagai pelaku pasar 

dalam menerapkan Good Corporate Governance serta sebagai pedoman 

pelaksanaan usaha. Peranan dunia usaha dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

a. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha 

yang sehat,efisien dan transparan. 

b. Bersikap dan berprilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam 

melaksanakan pertauran perundang-undangan.  

c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 

d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang 

didasarkan pada asas Good Corporate Governance secara berkesinambungan. 

3. Masyarakat dinilai sebagai pilar yang penting karena penerapan Good Corporate 

Governance akan berjalan baik jika masyarakat menjalankan perannya dengan 

baik. Masyarakat merupakan sasaran penerapan sekaligus sebagai pengguna 

produk dan jasa serta pihak yang terkena dampak dari beberapa perusahaan 

menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan 

bertanggung jawab dan. Peranan masyarakat dalam hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  
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a. Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian 

terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta 

terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha, 

melalui penyampaian pendapat secara objektif dan bertanggung jawab. 

b. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam 

mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat. 

 

2.2 Manfaat Good Corporate Governance 

Menurut Maksum (2005) terdapat Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan 

penerapan Good Corporate Governance dapat disebut antara lain: 

1. Dengan Good Corporate Governance proses pengambilan keputusan akan 

berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang 

optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang 

lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.  

2. Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya atau 

sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan 

wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu 

akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak 

berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou dkk (2001) 

dalam Maksum (2005) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good 

corporate governance yang konsisten akan menghalangi kemungkinan 

dilakukannya rekayasa tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia 
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kinerja (earnings management) yang mengakibatkan nilai fundamental 

perusahaan tidak tergambar dalam  laporan keuangannya. 

3. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat 

mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan 

akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang 

diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan 

ekspansi perusahaan. 

4. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut 

pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham  mereka dan 

juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan 

menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti 

akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila 

perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka 

peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara 

dari pembagian laba BUMN. 

5. Karena dalam praktik Good Corporate Governance karyawan ditempatkan 

sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh 

perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan 

akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat 

pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) 

terhadap perusahaan. 

6. Dengan Good Corporate Governance, maka tingkat kepercayaan para 

stakeholder kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif 
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perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat menekan biaya  yang 

timbul sebagai akibat tuntutan para stakeholder kepada perusahaan. 

7. Penerapan Good Corporate Governance yang konsisten juga akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan 

cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena 

adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang 

berlaku dan penyajian informasi secara transparan.  

Menurut FCGI (Forum Corporate Governance Indonesia) (2003) 

(www.fcgi.or.id) terdapat 4 manfaat dalam melaksanakan good corporate governance 

antara lain : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada 

akhirnya akan meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan 

meningkatkan shareholder value dan dividen dan penyajian informasi yang 

transparan. 

Sedangkan menurut Daniri (2006) terdapat  4  manfaat yang diperoleh perusahaan 

jika menerapkan Good Corporate Governance yaitu :  
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1. Mengurangi agency cost yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh agen dan 

untuk menjaga agar agen tetap mengikuti peraturan yang ada. 

2. Mengurangi biaya modal : yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan 

yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang 

dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko 

perusahaan. 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan dimata publik dalam jangka panjang. 

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan 

t,terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang 

ditempuh perusahaan, karena mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga 

mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan 

dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 

 

2.3 Prinsip Good Corporate Governance  

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (transparency), memiliki 

ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran ukuran yang konsisten yang 

sesuai dengan peraturan yang ada. Zarkasyi (2008) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance antara lain :  
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2.3.1 Transparansi 

Bank harus menungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat 

dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. 

Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan 

dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan 

dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai 

perusahaan. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal 

yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan stratei perusahaan, kondisi 

keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross 

shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko, sistem pengawasan dan 

pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan good corporate 

governance serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.   Dalam 

praktiknya perusahaan seharusnya berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi 

penting yang berkaitan dengan perusahaan, seperti kontrak kerja yang bernilai tinggi 

dengan perusahaan lain, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan 

yang akan dijalankan.  

Selain itu, perusahaan seharusnya juga berkepentingan untuk menyampaikan 

kepada semua pihak terkait informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan serta 

perubahan-perubahan yang terjadi. Para pemain pasar modal tentu akan bereaksi secara 

negatif bila mereka menilai bahwa tingkat transparansi ini rendah dan begitu pula 

sebaliknya. Oleh sebab itu konsep Good Corporate Governance harus menjamin 

pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting 

yang berhubungan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kondisi 

keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan. 
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Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance  (KNKG) terdapat pedoman 

pokok yang harus dilaksanakan untuk memenuhi prinsip transparansi, pedoman pokok 

tersebut antara lain : 

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan sesuai dengan haknya.  

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, 

misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan 

kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh 

anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya 

dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem 

pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Good 

Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang 

dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.  

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 

4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan. 
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2.3.2 Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi 

yang selaras dengan visi,misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus 

meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan 

mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak, 

dan kewajiban mereka masing-masing.  

Terdapat pedoman pokok yang harus diikuti dalam hal pemenuhan prinsip 

akuntabilitas yang yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) antara lain :  

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-

masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan 

visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 

2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua 

karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan 

perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. 

3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang 

efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan 

yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem 

penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 
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5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan 

dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku 

(code of conduct) yang telah disepakati. 

2.3.3 Responsibilitas 

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank perlu untuk melakukan hal-hal 

yang bersifat pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kegiatan usahanya selama 

ini. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam Good Corporate 

Governance dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari 

berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, 

asosiasi bisnis, dan sebagainya.  

Dan dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus : (1) berpegang pada 

prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku; dan (2)  

bank harus bertindak sebagai good corporate citizen dengan cara peduli terhadap 

lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban 

perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga 

prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti 

dengan sangsi yang jelas dan tegas. Selain itu juga harus diingat bahwa ketentuan yang 

dibuat tentu antara lain bertujuan agar kepentingan pihak tertentu terutama masyarakat 

tidak dirugikan. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat 

menghindarkan perusahaan dari sangsi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan 

terkait, dan juga sangsi moral dari masyarakat. 
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Pedoman pokok mengenai prinsip responsibillity (pertanggungjawaban) sesuai 

yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) antara lain : 

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan 

peraturan perusahaan (by-laws). 

2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain 

peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 

 

2.3.4  Independensi 

Bank harus menghindari terjadinya dominasi dari yang tidak wajar oleh 

stakeholder manapun agar dalam kegiatan usahanya bank itu tidak dapat terpengaruh 

oleh dominasi dari pihak luar ataupun dari pihak stakeholder yang mendominasi bank 

tersebut sehingga bank terbebas dari kepentingan sepihak dan bank harus bebas dari 

benturan kepentingan. Dan dalam mengambil keputusan bank haruslah bersifat objekitif 

serta bebas dari tekanan oleh pihak manapun.  

Pedoman mengenai pelaksanaan prinsip Independency (kemandirian) sesuai 

dengan yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah :  

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh 

pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari 

benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau 

tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 
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2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling 

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang 

lain. 

 

2.3.5 Fairness (Kewajaran/Keadilan) 

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders 

berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Bank tidak boleh membeda-bedakan hak 

stakeholders menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, 

terutama para pemegang saham minoritas maupun asing, bank harus memberikan 

kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap 

informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

Sedangkan pedoman pokok pelaksanaan prinsip fairness (keadilan) sebagaimana 

dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan 

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan 

perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. 

2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan 

kepada perusahaan. 
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3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik. 

Kelima prinsip diatas diterjamahkan kedalam enam aspek yang dijabarkan oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai pedoman 

pengembangan kerangka kerja legal institusional, dan regulatori untuk Good Corporate 

Governance disuatu negara. Keenam aspek itu adalah :  

1. Memastikan adanya basis efektif untuk kerangka kerja Good Corporate 

Governance : menciptakan kerangka kerja Corporate Governance yang 

mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien dan yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan : hak hak pemegang saham 

harus dilindungi dan difasilitasi. 

3. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham : adanya kesetaraan dalam 

perlakuan pemegang saham tanpa membedakan antara pemegaang saham 

minoritas dan pemegang saham mayoritas. 

4. Peran stakeholder dalam Corporate Governance : hak hak para pemangku 

kepentingan harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Disklosir dan transparansi : pengungkan yang tepat waktu dan akurat 

mengenai segala aspek material perusahaan,  termasuk situasi keuangan, 

kinerja, kepemilikan dan governance perusahaan. 

6. Tanggung jawab pengurus perusahaan : pengawasan dewan komisaris 

terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh direksi harus dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. disertai adanya tuntutan strategik 
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terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan 

komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

(www.oecd.org)  pada tahun 1998 telah mengeluarkan lima prinsip corporate 

governance secara universal. Prinsip-prinsip tersebut adalah:  

1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham.  

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.  

3. Peranan stakeholders yang berkaitan dengan perusahaan.  

4. Keterbukaan dan transparansi.  

5. Akuntabilitas dewan komisaris independen.  

 

2.4 Pedoman penerapan Good Corporate Governance 

1.4.1 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) 

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance  

yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun  

2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki 

karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman Good 

Corporate Governance  perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan 

pedoman Good Corporate Governance perasuransian Indonesia. (www.knkg-

indonesia.com) 
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Pedoman Good Corporate Governance ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di 

Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman 

Good Corporate Governance ini, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok 

pelaksanaan Good Corporate Governance, merupakan standar minimal yang akan 

ditindaklanjuti dan dirinci dalam pedoman  yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan 

pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih 

operasional. Dan perusahaan memiliki pedoman untuk mengetahui bagaimana acuan 

dalam menerapkan Good Corporate Governance yang baik. 

Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia yang untuk selanjutnya 

disebut pedoman Good Corporate Governance merupakan acuan bagi perusahaan untuk 

melaksanakan Good Corporate Governance dalam rangka: 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang 

didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas independensi 

serta kewajaran dan kesetaraan. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. 

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi 

agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh 

nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan. 
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5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, 

sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus 

investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan 

Pedoman Good Corporate Governance Indonesia yang dibuat oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) antara lain mengatur tentang : 

1. Penciptaan situasi kondusif  untuk melaksanakan Good Corporate 

Governance : Peranan negara, peranan dunia usaha, peranan masyarakat  

2. Asas Good Corporate Governance : Transparansi (Transparency), 

akuntabilitas (Accountability), responsibilitas (Responsibility), independensi 

(Independency), kewajaran dan kesetaraan (Fairness)  

3. Etika bisnis dan pedoman perlaku: Nilai-nilai perusahaan, etika bisnis, 

pedoman perilaku  

4. Organ perusahaan :Rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan 

direksi,  

5. Dewan komisaris : 

a. Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris 

b. Kemampuan dan integritas anggota Dewan Komisaris 

c. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris  

d. Komite penunjang Dewan Komisaris 

e. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris 

6. Direksi :  

a. Komposisi Direksi 
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b. Kemampuan dan integritas anggota Direksi 

c. Fungsi Direksi 

d. Kepengurusan 

e. Manajemen risiko 

f. Pengendalian internal 

g. Komunikasi 

h. Tanggung jawab sosial 

i. Pertanggungjawaban Direksi 

7. Pemegang saham :  

a. Hak dan tanggung jawab pemegang saham  

b. Tanggungjawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham 

8. Pemangku kepentingan :  

a. Karyawan  

b. Mitra bisnis  

c. Masyarakat   

d. Pengguna produk dan jasa 

 

2.4.2 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang telah disempurnakan 

melalui PBI No.8/14/2006 

Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang  mengatur mengenai 

penerapan Good Corporate Governance pada bank umum aturan tersebut tertuang pada  

peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006  tentang “Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi bank umum”  yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 

8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 
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tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum dan SE Nomor 

9/12/DPNP. Pedoman tersebut mengatur :  

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris  :  

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris. 

b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 

c. Rapat Dewan Komisaris. 

d. Aspek transparansi Dewan Komisaris. 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi  :  

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi. 

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi,rapat Direksi. 

c. Aspek transparansi Direksi. 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite :  

a. Struktur dan keanggotaan Komite. 

b. Rangkap ketua Komite. 

c. Tugas dan tanggung jawab Komite. 

d. Rapat Komite. 

4. Penanganan benturan kepentingan :  

a. Kebijakan bank mengenai penanganan benturan kepentingan. 

b. Prosedur penyelesaian, pengungkapan benturan kepentingan. 

5. Fungsi kepatuhan:   

a. Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan 

b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan Direksi 

c. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan  

d. Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank. 
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6. Pelaksanaan Tugas dan fungsi Audit Intern :  

a. Tanggung jawab direksi dalam  fungsi Audit Intern  

b. Fungsi Audit Intern bank,  

c. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 

7. Pelaksanaan Tugas dan fungsi Audit Eksternal :  

a. Penujukan Kantor Akunan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia. 

b. Penujukan KAP yang sama dalam 5 tahun berturut-turut.  

c. Penunjukan KAP berdasarkan RUPS. 

d. Tugas dan tanggung jawab KAP.  

8. Penerapan manajemen risiko :  

a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen 

resiko 

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen resiko  

c. Kebijakan dan prosedur bank dalam penerapan manajemen resiko. 

9. Penyediaan dana terhadap pihak terkait dan penyediaan dana besar :  

a. Kebijakan bank dan prosedur bank dalam penyediaan dana besar dan 

terhadap pihak terkait  

b. Penerapan penyediaan dana terhadap dana besar dan pihak terkait 

c. Penyedaiaan dana terhadap pihak terkait telah diputuskan manajemen 

secara independen tanpa intervensi. 

10. Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan :  

a. Penerapan transparansi bank, tanggung jawab dan kewajban bank dalam 

transparansi laporan keuangan dan non keuangan.  

b. Lembaga-lembaga yang harus diberikan laporan tahunan. 

c.  Jangka waktu pelaporan laporan keuangan. 
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11. Rencana strategis bank:  

a. Rencana strategis bank telah disusun  dalam bentuk corporate plan dan 

business plan 

b. Business plan telah disusun secara realistis, rencana strategis telah disetujui 

oleh Dewan Komisaris dan Direksi, tugas dan tanggung jawab direksi 

dalam rencana strategis bank, pedoman penyusunan rencana strategis bank. 

Berikut adalah kriteria pengelompokan peringkat yang terlampir pada lampiran 3, 

pengelompokan bobot dan pengelompokan komposit menurut Bank Indonesia : 

Tabel 2.1 

Tabel pengelompokan peringkat 

Peringkat  Komposit  

1 Sangat baik 

2 Baik 

3 Cukup baik 

4 Kurang baik 

5 Tidak baik 

Sumber : PBI.NO/8/4/2006 

Tabel 2.2 

Tabel bobot masing-masing faktor 

No Faktor Bobot (%) 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 10% 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 20 % 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 10 % 

4 Penanganan benturan kepentingan 10 % 

5 Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5 % 

6 Penerapan fungsi audit intern 5% 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 5% 

8 Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian 

intern 

7,5% 

9 Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar 7,5 % 
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No Faktor Bobot (%) 

10 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan 

interal 

15 % 

11 Rencana strategis bank 5 % 

Sumber : PBI.NO.8/14/2006 

Tabel 2.3 

Tabel pengelompokan nilai komposit 

Nilai komposit  Predikat komposit 

Nilai komposit < 1,5 Sangat baik 

1,5 < 2,5  Baik 

2,5 < 3,5 Cukup Baik 

3,5 < 4,5 Kurang Baik 

4,5 < 5 Tidak Baik 

Sumber : PBI.NO.8/14/2006 

2.4.3 Pedoman praktis penerapan Good Corporate Governance 

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, masing-masing 

perusahaan harus menyusun pedoman Good Corporate Governance perusahaan dengan 

mengacu pada Pedoman Good Corporate Governance ini dan pedoman sektoral . 

Menurut (KNKG) pedoman Good Corporate Governance perusahaan tersebut mencakup 

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 
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1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. 

2.  Kedudukan dan fungsi RUPS, dewan komisaris, direksi, komite penunjang 

dewan komisaris, dan pengawasan internal. 

3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan 

secara efektif. 

4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian 

internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar. 

5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika 

bisnis. 

6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka 

memenuhi prinsip Good Corporate Governance 

Agar pelaksanaan Good Corporate Governance dapat berjalan efektif, diperlukan 

proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Menurut KNKG diperlukan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan 

Good Corporate Governance oleh semua anggota direksi dan dewan 

komisaris, serta pemegang saham pengendali, dan semua karyawan. 

2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Good Corporate Govenance dan tindakan korektif yang 

diperlukan. 

3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance 

perusahaan. 
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4. Melakukan internalisasi pelaksanaan Good Corporate Governance sehingga 

terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman 

atas pelaksanaan pedoman Good Corporate Governance dalam kegiatan 

sehari-hari. 

5. Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal 

yang independen untuk memastikan penerapan Good Corporate Governance 

secara berkesinambungan.Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan 

tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan. 

Selain mentaati ketentuan formal dari KNKG dan pedoman praktis penerapan 

Good Corporate Governance, hendaknya bank melaksanakan kebiasaan kebiasaan 

perbankan yang sehat yang dapat menunjang terciptanya Good Corporate Governance. 

Kebiasaan kebiasaan perbankan yang sehat itu antara lain Zarkasyi (2008):  

1. Setiap bank harus memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku yang wajar, 

patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran bank. Kode etik tersebut 

memuat sekurang-kurangnya : 

a. Pedoman tentang benturan kepentingan  

b.  Kerahasiaan yang harus dipelihara  

c. Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan  

d. Integritas dan akurasi data  

e. Pernyataan tahunan 

f. Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan 

2. Setiap bank harus menetapkan nilai nilai moral (corporate value) yang harus 

dipedomani oleh seluruh pegawai dan aparat yang bersangkutan dengan bank 
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3. Setiap bank harus membentuk budaya perusahaan  (corporate culture) yang 

sejalan dengan visi, misi dan nilai nilai moral  dari bank itu sendiri. 

4. Setiap bank harus mentaati kebiasaan internasional yang berlaku bagi bank 

seperti Uniform Customs and Practices (UCP) dan International Accounting 

Standard (IAS) serta pedoman corporate governance dari komite nasional 

kebijakan governance. 

5. Setiap bank dan para bankir harus mentaati kode etik yang dikeluarkan oleh 

asosiasi dimana bank atau bankir menjadi anggotanya. 

Otoritas pengawas bank berfungsi sebagai organisasi yang mengawasi tata kelola 

bank-bank dan  memastikan bahwa bank telah dikelola dengan sehat dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya otoritas pengawas bank 

memastikan penerapan Good Corporate Governance telah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Oleh karena itu Zarkasyi (2008) menjelaskan:  

1. Manajemen bank harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance telah diterapkan dalam visi, misi, struktur organisasi, standar dan 

prosedur serta kegiatan usaha bank oleh seluruh jajaran organisasi bank. 

2. Manajemen bank harus senantiasa melakukan koreksi atas penyimpangan dan 

kesalahan yang dilakukannya. 

3. Dewan komisaris dan direksi harus mentaati tata tertib kerja yang telah 

dibuatnya serta memastikan ditaatinya kode etik oleh seluruh jajaran 

organisasi bank.  
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2.5 Penelitian terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Tadikapury (2011) dengan judul “Penerapan 

Good Corporate Governance pada PT. Bank X Tbk Kanwil X” ini adalah sebuah 

penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di 

bidang perbankan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan 

prinsip Good Corporate Governance terhadap pelaksanaan praktiknya yang dilakukan 

oleh perusahaan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peranan penting antara prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance  yang ada pada perusahaan, dimana dengan penerapan 

prinsip Good Corporate Governance  maka diyakini akan menolong perusahaan secara 

umum dan perekonomian negara secara khususnya. Selain itu Hasil penelitian ini 

memperlihatkan Good Corporate Governance pada PT Bank X Tbk Kanwil X, sudah 

sangat terwujud, kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal berikut: 1). PT. Bank X Tbk 

Kanwil X telah memperlakukan para pemegang saham secara layak tanpa membedakan 

proporsi jumlah saham mereka dan hakhak para pemegang saham telah terpenuhi. 2). 

Laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3). Laporan keuangan di audit oleh 

auditor yang independen. 4). PT Bank X Tbk Kanwil X dapat bertahan dalam kegiatan 

bisnisnya dan juga membayar pajak tepat waktu. 
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Penelitian oleh Bagraff (2009) dengan judul  Evaluasi Atas Penerapan Good 

Corporate Governance Pada Prima Master Bank di Surabaya. Penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Dengan menggunakanl aporan implementasi Good Corporate 

Governance Prima Master Bank sebagai objek penelitian.  penelitian ini ingin meneliti 

apakah penerapan Good Coporate Governance (GCG) pada Prima Master Bank 

Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 

tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Nasional. 

Dan hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa unsur-unsur Good Corporate 

Governance secara umum telah diterapkan dengan baik oleh Prima Master Bank, Hal 

tersebut ditunjukkan dengan representasi dari kesebelas unsur corporate governance 

yang keseluruhan telah ada dan dibentuk serta diarahkan untuk kepentingan penerapan 

Good Corporate Governance. Namun, dari kesebelas unsur corporate governance yang 

dievaluasi pada Prima Master Bank Surabaya, terdapat beberapa unsur yang tidak 

diketahui secara pasti mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya karena 

keterbatasan data dan informasi yang diperoleh penulis. Unsur-unsur tersebut antara lain 

Dewan Komisaris, Direksi dan Audit Ekstern. 

Dan yang terakhir penelitian oleh Rachmandy (2012) dengan judul Analisa 

Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk  yang meneliti mengenai penerapan Good Corporate 

Governance pada Bank Tabungan Negara dan membandingkan dengan peraturan yang 

dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Penelitian ini bertujuan 

untuk untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Good Corporate Governance 

pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berpedoman pada pedoman umum 
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Good Corporate Governance Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah Studi Pustaka atau Literatur (Library Research) dan Content Analysis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip Good 

Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi dan kewajaran pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

dilaksanakan dengan cukup baik. Perusahaan memberikan tentang bagaimana penerapan 

dari masing-masing prinsip tersebut. Walaupun penerapannya sudah dikatakan cukup 

baik, akan tetapi adapun saran yang oleh peneliti, sebaiknya informasi yang diungkapkan 

dalam laporan tata kelola perusahaan disajikan lebih rinci dan detail. Tiap-tiap pos 

hendaknya diberikan penjelas sehingga para pengguna informasi tersebut lebih mudah 

memahaminya. 

Tabel 2.4 

 Matriks penelitian terdahulu 

No Peneliti 

Perumusan 

masalah 

Metodologi 

penelitian 

Kesimpulan 

Perbedaan 

penelitian 

1 Tadikapury 

(2009) 

“Analisis 

Implementsi 

Prinsip-

Prinsip Good 

Corporate 

Governance 

Apakah 

penerapan Good 

Corporate 

Governance 

telah sangat 

terwujud pada 

PT Bank X Tbk 

Kanwil X?  

Studi kasus 

dengan 

metodologi 

pengumpulan 

data dengan 

wawancara 

dan kuisioner. 

Data yang 

Hasil dari peneltian ini 

menunjukan penerapan Good 

Corporate Governance pada 

PT.Bank Telah sangat terwujud 

dilihat dari: 

1. PT.Bank X telah 

memperlakukan pemegang 

saham secara layak tanpa 

Perbedaannya 

terletak pada 

metode 

pengumpulan data 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

metode kuisioner. 
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(GCG) Dan 

Hubungannya 

Terhadap 

Kinerja 

PT.Bank 

Rakyat 

Indonesia 

(Persero) 

Tbk.” 

 diperoleh 

dianalisis 

dengan 

menggunakan 

metode 

deskirptif 

membedakan proporsi  

2.   Laporan keuangan telah 

dilaporkan sesuai dengan 

prinsipp akuntansi  

3. Laporan keuangan di audit 

oleh auditor independen  

4. PT.Bank X Tbk Kanwil 

Xdapat bertahan dalam 

kegiatan bisnisnya dan 

membayar pajak tepat 

waktuyu  

 

2 Ahmad 

Bagraff  

(2009) 

“Evaluasi 

atas 

Penerapan 

Good 

Corporate 

Governance 

pada Prima 

Master Bank”  

 

Apakah  

penerapan Good 

Corporate 

Governance 

pada Prima 

Master Bank 

Surabaya sudah 

sesuai dengan 

ketentuan Bank 

Indonesia?  

 

Merupakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif . 

Pengumpulan 

data diperoleh 

dari laporan 

implementasi 

Good 

Corporate 

Governance 

Prima Master 

Bank  

 

Unsur-unsur Good Corporate 

Governance secara umum telah 

diterapkan dengan baik, hal 

tersebut ditunjukan denga 

representasi dari kesebelas 

unsur Corporate Governance 

yang secara keseluruhan telah 

dibentuk serta diarahkan untuk 

kepentingan Good Corporate 

Governance, namun masih 

terdapat unsur yang tidak 

diketahui secara pasti mengenai 

fungsi, tugas dan tanggung 

jawab karena keterbatasan data 

yang diperoleh penulis.  

 

 

Perbedaan terletak 

pada metodelogi 

penelitian, dalam 

penelitian ini 

penelitian hanya 

membandingkan 

laporan 

implementasi 

dengan Peraturan 

Bank Indonesia dan 

tidak membagi 

kedalam prinsip-

prinsip Good 

Corporate 

Governance. 
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3 Galih 

Rachmandy 

(2012) 

“Analisa 

penerapan 

prinsip Good 

Corporate 

Governance 

pada 

PT.Bank 

BTN”  

 

Bagaimanakah 

penerapan 

prinsip Good 

Corporate 

Governance 

pada PT.Bank 

Tabungan 

Negara? 

Jenis 

penelitian 

menggunakan 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus,  

metode 

pengumpulan 

data dengan 

studi pustaka 

dan content 

analysis  

 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa secara 

umum penerapan prinsip Good 

corporate Governance yang 

meliputi keterbukaan, 

akuntabilitas, tanggung jawab, 

independensi, dan kewajaran 

telah dilaksanakan cukup baik. 

Terlihat dari terpenuhinya 

prinsip Good Corporate 

Governance yang telah diatur 

dalam pedoman Good 

Corporate Governance 

Indonesia yang  

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

metodologi 

penelitian, dalam 

penelitian ini hanya 

membandingkan 

antara laporan tata 

kelola dengan 

pedoman prinsip 

KNKG, dan 

kesimpulan hanya 

bersifat naratif 

tanpa disertai 

penetapan skor 

penilaian. 

 

 

4 Nagoro 

(2008) 

“Penerapan 

prinsip-

prinsip GCG 

pada bank 

BUMN 

(Studi kasus 

1.Bagaimanakah 

prinsip Good 

Corporate 

Governance 

diterapkan pada 

bank BUMN? 

2. apa mandaat 

diterapkan 

Merupakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif. 

Dengan 

pendekatan 

studi kasus 

1. Penerapan prinsi Good 

Corporate Governance 

pada bank BRI telah 

diterapkan dengan baik 

dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

2. Manfaat dari penerapan 

Good Corporate 

Perbedaan dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

metode penelitian 

yang digunakan, 

dalam penelitian ini 

hanya merupakan 

penelitian studi 
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pada bank 

BRI) 

prinsip Good 

Corporate 

Governance 

pada bank 

BUMN? 

Governance pada bank 

BRI salah satunya adalah 

peningkatan 

penghimpunan kredit dan 

berkurangnya kredit 

bermasalah 

kasus dengan 

metode kualitatif.  

5 Pratama & 

Mustamu 

(2012) “Studi 

deskriptif 

penerapan 

prinsip-

prinsip Good 

Corporate 

Governance 

pada 

perusahaan 

keluarga 

dalam 

industri”  

Bagaimana 

penerapan 

prinsip-prinsip 

corporate 

governance 

dalam 

perusahaan 

keluarga? 

Merupakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

dan metode 

pengumpulan 

data melalui 

wawancara 

dan mengukur 

menggunakan 

pengukuran 

FCGI. 

Dari hasil analisis menunjukan 

hasil analisis penerapan Good 

Corporate Governance pada 

perusahaan ini belum 

terlaksana dengan baik, prinsip 

akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi dan fairness 

masih kurang penerapannya. 

Dapat dilihat dari hasil 

perhitungan skor perolehannya, 

dandan hasil triangulasi 

menunjukan kelemahan pada 

masing-masing prinsip. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

metode penelitian, 

dalam penelitian ini  

untuk menganalisis 

prinsip-prinsip 

Good Corporate 

Governance 

menggunakan self 

assessment 

checklist yang 

dibuat oleh FCGI.  

Sumber : Penelitian terdahulu
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2.6 Rerangka pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka pemikiran 

Kertas kerja  self  asessment 

PT. Bank X dan laporan tata 

kelola PT. Bank X 

Pedoman Umum Good Corporate 

Governance yang dibuat oleh 

KNKG 

   Transparansi    Akuntabilitas     Fairness    Independensi Responsibilitas 

Kesimpulan 

Analisis 

 

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



 

52 
 

Dalam penlitian ini pertama penulis melakukan pengelompokan indikator dalam 

kertas kerja self assesment menjadi masing masing prinsip Good Corporate Governance 

yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan. Dalam 

pengelompokan prinsip ini penulis berpedoman pada  pedoman umum Good Corporate 

Governance Indonesia yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. 

Setelah melakukan pengelompokan penulis melakukan perhitungan untuk mendapatkan 

nilai komposit dari masing-masing prinsip, dan jika telah diketahui nilai komposit dari 

masing-masing prinsip, penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai senior 

yang bekerja pada divisi compliance di PT. Bank X untuk mengetahui fenomena yang 

terjadi di PT. Bank X . Penilaian terhadap faktor dalam self assesment telah terlampir 

pada laporan tata kelola perusahaan PT. Bank X yang diperoleh dari (bobot x peringkat). 

Setelah melakukan perhitungan maka akan terlihat masing-masing nilai pada prinsip 

Good Corporate Governance yang dilaksanakan oleh PT. Bank X, setelah itu penulis 

melakukan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank X, alasannya dikarenakan PT. Bank 

X merupakan bank BUMN dengan aset terbesar di Indonesia sehingga dalam kegiatan 

usahanya PT. Bank X dituntut untuk mengutamakan prinsip kehati hatian dan 

menerapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance demi kepentingan para 

stakeholder. PT. Bank X terbukti memenangkan penghargaan Corporate Governance 

Award (CGA) selama 4 tahun berturut turut sejak tahun 2009 hingga tahun  2012,  dan 

memperoleh  penghargaan dari IICG sebanyak 6 tahun berturut turut sejak tahun 2007 

hingga 2012. (www.bankmandiri.co.id)  

 

3.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi objek penelitian dalam penulisan ini yakni di PT. Bank X  tepatnya pada 

divisi compliance group, compliance group merupakan sebuah divisi yang mengatur dan 

mengawasi penerapan Good Corporate Governance di PT. Bank X, compliance group 

ini sendiri terletak pada kantor pusat PT. Bank X yaitu di Jl. Jenderal Gatot Subroto, 

Jakarta Pusat. 

Jangka waktu penelitian ini diperkirakan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai 

dengan bulan Agustus 2013. Data yang digunakan adalah laporan tata kelola perusahaan 

PT. Bank X tahun 2012. Dikarenakan Laporan Tata Kelola Perusahaan PT. Bank X 

tahun  2013 belum diterbitkan. Maka peneliti mengambil laporan tata kelola perusahaan 

tahun 2012.  
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3.1.2  Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus. Pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2009:2) 

adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat 

induktif dan hasil penelitia kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada 

generalisasi.” 

Sugiyono (2009:11) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain”. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki.” 

Sedangkan penelitian studi kasus menurut Soewadji (2012:33) adalah “suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara yang intensif mengenai suatu unit kasus, seperti 

individu, institusi, suatu masyarakat, atau satu kelompok dimana semua aspek atas unit 

tersebut yang diteliti. Penelitian ini dapat digunakan dengan baik untuk hal-hal yang 

bersifat spesifik maupun untuk menguji kebenaran suatu teori. Dalam penelitian studi 

kasus data dapat dikumpulkan dengan metode observasi, angket, wawancara atau studi 

kepustakaan. 

3.2 Metode pengumpulan data 
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3.2.1 Jenis data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan 

tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank X yang 

dikelompokan berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG)  yang bertujuan untuk meneliti mengenai penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance di PT. Bank X:  

1. Data primer : Menurut Sekaran dan Bougie (2010 : 181) data premier adalah 

“apart from individuals who provide informations when interviewer, 

administered questionnaires or observed discuss at length under data 

collection method another rich source of primary data is focus group.” 

Data primer dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara terhadap 

salah satu pegawai senior dalam divisi compliance group tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian yang ingin penulis teliti. 

2. Data sekunder : Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 184)  “secondary data 

refer to information gathered by someone other than reasercher conducting 

the current study. Several source of secondary data, including books, 

periodicals, census data, statistical, government publications of economic 

indicators.” 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan Tata Kelola Perusahaan yang  

diperoleh dari compliance group serta data data yang diperoleh dari studi pustaka yang 

berguna sebagai landasan teori dan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian 

ini. 
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3.2.2 Teknik pengumpulan data 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tiga teknik pengumpulan 

data. Pertama data didapatkan melalui kunjungan langsung dari sumbernya atau disebut 

field research. Ketiga, data didapat dengan melakukan studi terhadap buku atau literatur 

yang terkait dengan penelitian ini, atau biasa disebut library research. 

1. Penelitian lapangan  (field research), menurut Soewadji (2012:21) penelitian 

lapangan adalah  “penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam 

masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan 

atau masyarakat  mengunjungi langsung perusahaan tempat peneliti 

melakukan penelitian”. Field research dapat dilakukan dalam beberapa cara, 

seperti melakukan wawancara dengan narasumber, observasi ke tempat yang 

dijadikan objek penelitian maupun membuat kuesioner. Dalam melakukan 

field research, peneliti hanya melakukan wawancara ke PT. Bank X. 

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan tanya 

jawab antara peneliti dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi 

mengenai isu yang diteliti. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan 

wawancara dengan karyawan yang bekerja pada divis compliance group. 

2. Penelitian kepustakaan  (Library research), survei yang dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder dengan membaca buku, teori – teori dan konsep 

serta jurnal yang berisi data atau informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini. Sekaran dan Bougie (2010:38). Dalam hal ini peneliti 

memakai buku-buku yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate 

Governance dan sumber sumber yang terkait dengan didalam pedoman umum 
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Good Corporate Governance Indonesia yang dibuat oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG). 

3. Content analysis merupakah metode pengumpulan data  dengan cara observasi 

dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen dan unit analisa dari 

analysis content adalah  isi media cetak, features, artikel, kolom dan 

sebagainya. Kelebihan dari penelitian ini antara lain 1)bahan telah tersedia 

sehingga mudah mendapatkannya dan biaya relatif lebih murah, 2) sumber 

bahan-bahan tersedia dalam kurun waktu yang cukup panjang yakni dapat 

tersedia dalam periode tahunan, 3) dapat melakukan analisa data tanpa 

mengganggu aktifitas subjek yang diteliti Soewadji (2012).  Dalam 

pengumpulan data di penelitian ini penulis mengumpulkan data yang di dapat 

dari website PT. Bank X (www.bankmandiri.co.id) , yaitu Laporan Tata kelola 

perusahaan. Dan penulis mendapatkan peraturan tentang pelaksanaan Good 

Corporate Governance dari website Komite Nasional Kebijakan Governance. 

(www.knkg-indonesia.com)  

3.2.3 Teknik analisis data  

Data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data akan diolah dan dianalisis 

dengan deskriptif untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance yang telah dilakukan PT. Bank X dan dari kelima prinsip tersebut 

prinsip manakah yang penerapannya paling rendah dibanding prinsip-prinsip lainnya. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa data yaitu : 
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1. Berdasarkan 11 faktor yang terdapat dalam kertas kerja self asessment, penulis 

mengelompokan indikator-indikator yang ada kedalam prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance sesuai pedoman umum yang dibuat oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance  yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, fairness yang terlampir pada lampiran I. 

 

2. Melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai per indikator dari masing-masing 

faktor dengan menggunakan perhitungan :   

Nilai per indikator =    Nilai penerapan masing- masing faktor 

                         Jumlah indikator masing-masing faktor  

 

3. Selanjutnya penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai penerapan 

masing-masing prinsip dengan menggunakan perhitungan : 

Nilai penerapan masing-masing prinsip = 

 Nilai per indikator masing-masing faktor x indikator yang tergolong dalam 

masing-masing prinsip 

 

4. Setelah mengetahui nilai penerapan masing-masing prinsip maka penulis kembali 

menghitung menggunakan perhitungan :  

Nilai komposit masing-masing prinsip =  

Nilai penerapan masing-masing prinsip  

        nilai maksimum dari masing-masing prinsip  
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Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan nilai komposit dari masing-masing 

prinsip dikarenakan jumlah indikator dari masing-masing prinsip tidaklah sama 

sehingga tidak dapat menggambarkan nilai komposit dari masing-masing prinsip 

maka diperlukan perhitungan seperti diatas untuk mengetahui nilai penerapan dari 

masing-masing prinsip. 

 

5. Setelah mendapatkan nilai komposit dari masing-masing prinsip penulis 

melakukan pengelompokan predikat komposit dari masing-masing prinsip 

berdasarkan peraturan Bank Indonesia yaitu: 

 

Tabel 3.1 

Tabel pengelompokan nilai komposit 

Nilai komposit  Predikat komposit 

Nilai komposit < 1,5 Sangat baik 

1,5 < 2,5  Baik 

2,5 < 3,5 Cukup Baik 

3,5 < 4,5 Kurang Baik 

4,5 < 5 Tidak Baik 

Sumber : PBI.NO.8/14/2006 
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6. Menganalisis hasil perhitungan dan mengurutkan nilai komposit dari masing 

masing prinsip agar terlihat urutan dari penerapan prinsip dari yang memiliki 

poin tertinggi hingga poin terendah, dan melakukan wawancara untuk 

mengetahui kondisi sebenarnya yang dihadapi perusahaan. 

 

7. Menarik kesimpulan dari hasil analisis diatas,untuk mengetahui bagaimana 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance PT.Bank X dan prinsip 

manakah yang masih memiki kekurangan dalam penerapannya.  
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BAB IV  

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah singkat PT.Bank X 

PT.Bank X didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 

1999, empat bank milik Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 

Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, digabungkan ke dalam 

PT.Bank X. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan 

perbankan di Indonesia dimana sejarahnya berawal pada lebih dari 150 tahun yang lalu. 

Proses panjang pendirian Bank Bumi Daya bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan 

Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. 

Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah bank milik Inggris) juga 

dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank 

tersebut. Pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara 

Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV. Kemudian pada 

tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.  

Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di Indonesia, pertama 

kali dibentuk dengan nama Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij di Batavia 

(Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank 

NV, dimana selanjutnya pada tahun 1960 dinasionalisasikan serta berubah nama menjadi 
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Bank Dagang Negara, sebuah bank Pemerintah yang membiayai sektor industri dan 

pertambangan.  

Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia berawal dari perusahaan dagang Belanda, 

N.V. Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1824 dan 

mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pada tahun 1960, 

pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini, dan selanjutnya pada tahun 1965 

perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia 

Unit II. Pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah 

satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor-Impor, yang akhirnya 

menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia, bank pemerintah yang membiayai kegiatan 

ekspor dan impor. 

 Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara 

(BIN), sebuah bank industri yang didirikan pada tahun 1951 dengan misi untuk 

mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, 

industri dan pertambangan. Pada tahun 1960, Bapindo dibentuk sebagai bank milik 

negara dan BIN kemudian digabung dengan Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo 

ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka 

menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata. Kini, 

PT.Bank X menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang 

telah berpengalaman selama lebih dari 150 tahun. Masing-masing dari empat bank 

bergabung telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia. (www.bankmandiri.co.id) 
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4.1.1 Awal penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank X  

PT.Bank X menyadari untuk membangun sebuah perusahaan yang bisa dipercaya 

harus memiliki pondasi yang baik, dalam strategi, struktur, dan sistem di perusahaan. 

Oleh karena itu sejak berdiri pada tahun 1999 PT.Bank X telah melaksanakan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance antara lain dengan menerbitkan ketentuan 

mengenai Good Corporate Governance dan code of conduct. PT.Bank X meyakini 

bahwa dengan penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dan 

berkesinambungan akan memberikan hasil berupa sustainable value yang akan 

meningkatkan kinerja bank sehingga dapat memperkuat posisi daya saing perusahaan 

yang pada akhirnya akan menarik minat dan kepercayaan investor sehingga PT.Bank X 

dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Implementasi pelaksanaan 

Good Corporate Governance di PT. Bank X dilaksanakan dengan melalui 5 tahapan 

yang dikutip dari (www.bankmandiri.co.id) yaitu : 

1. Perumusan Governance Commitment :  

Pada tahapan ini manajemen PT. Bank X merumuskan kembali visi, misi dan 

strategi Bank Mandiri, dengan revitalisasi visi baru menjadi ”To be 

Indonesia’s Most Admired and Progressive Financial Institution.” 

2. Governance Structure : 

Dilakukan penyempurnaan struktur organisasi untuk menjamin check and 

balances serta akuntabilitas yang jelas dan tegas dari masing-masing organ 

perusahaan. Berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran 

Dasar PT. Bank X. 
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3. Governance Mechanism :  

Dalam tahapan ini dilakukan penyempurnaan sistem yang dapat menjamin 

terimplementasinya budaya, etika bisnis dan pengelolaan perusahaan yang 

baik, yakni berupa Arsitektur Kebijakan dan Prosedur PT. Bank X yang 

dilandasi oleh prinsip Good Corporate Governance, budaya perusahaan, 

business ethics dan code of conduct, dimana seluruh operasional di PT.Bank X 

diatur melalui berbagai kebijakan dan aturan. 

4. Sosialisasi dan evaluasi :   

Untuk menjamin terlaksananya implementasi Good Corporate Governance, 

telah dilakukan sosialisasi tidak hanya terkait dengan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance, namun termasuk sosialisasi terhadap budaya 

perusahaan, inisiatif strategis, dan kebijakan. Sedangkan dalam rangka 

monitoring implementasi Good Corporate Governance, PT. Bank X 

melakukan evaluasi. Tujuan dari sosialisasi dan evaluasi tersebut adalah agar 

seluruh jajaran Bank dapat memahami dan melaksanakan Visi, Misi dan 

Strategi serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance dimaksud dengan 

pemahaman dan standar yang sama di seluruh jajaran pegawai PT. Bank X. 

5. Walking the talk : 

Pada akhirnya PT. Bank X menyadari bahwa keempat tahapan yang telah 

diuraikan akan kurang bermakna apabila implementasinya tidak dilakukan 

secara disiplin serta konsisten, dimana prinsip-prinsip Good Corpirate 

Governance diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh jajaran manajemen 

PT. Bank X 

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



 

65 
 

4.1.2 Visi dan misi PT. Bank X Tbk 

Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 

progresif 

Misi : PT. Bank X berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang 

didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. PT. Bank X  

melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan 

solusi keuangan yang inovatif. Kami ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia 

dan kerjasama tim yang terbaik. Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi 

pelanggan, PT. Bank X mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka 

panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi 

pemegang saham. 

 

4.2 Penilaian self assesment PT. Bank X 

Dibawah ini merupakan tabel hasil penilaian pelaksanaan Good Corporate 

Governance di PT. Bank X dengan menggunakan  self assesment yang menunjukan nilai 

komposit sebesar 1,475 dan tergolong dalam predikat komposit sangat baik , penilaian 

self asessment terbagi kedalam 11 faktor dimana masing-masing faktor berpengaruh 

terhadap besarnya nilai komposit penerapan Good Corporate Governance PT. Bank X. 

Berikut penjelasan mengenai hasil penilaian self asessment atas penerapan Good 

Corporate Governance pada PT. Bank X 
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Tabel 4.1 

Tabel hasil penilaian self asessment PT.Bank X 

No Aspek yang dinilai Bobot   (a) Peringkat 

(b) 

Nilai  

(a) x (b) 

Catatan 

1 Pelaksanaan Tugas Dan 

Tanggung Jawab Dewan 

Komisaris 

10% 1 0,1 Jumlah, komposisi, integritas 

dan kompetensi anggota Dewan 

Komisaris sesuai dengan ukuran 

dan kompleksitas usaha Bank. 

Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Dewan Komisaris telah 

memenuhi prinsip-prinsip GCG 

dan seluruh anggota Dewan 

Komisaris bertindak dan 

mengambil keputusan secara 

independen. 

2 Pelaksanaan Tugas Dan 

Tanggung Jawab Direksi 

20% 1 0,2 Jumlah, komposisi, integritas 

dan kompetensi anggota Direksi 

sesuai dengan ukuran dan 

kompleksitas usaha Bank. 

Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Direksi telah memenuhi 

prinsip-prinsip GCG dan 

seluruh anggota Direksi 

bertindak dan mengambil 

keputusan secara independen. 
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No Faktor Bobot 

(a) 

Peringkat  

(b) 

Nilai  

(a)x(b) 

Catatan  

3 Kelengkapan dan 

Pelaksanaan Tugas Komite 

10% 1 0,1 Komposisi dan kompetensi 

anggota Komite-Komite sangat 

sesuai dengan ukuran dan 

kompleksitas usaha Bank, serta 

pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Komite telah berjalan 

sangat efektif. Keputusan rapat 

Komite merupakan rekomendasi 

kepada Dewan Komisaris dan 

dimanfaatkan sebagai bahan 

acuan keputusan Dewan 

Komisaris. 

4 Penanganan benturan 

kepentingan 

10% 2 0,2 Bank telah memiliki kebijakan, 

sistem & prosedur Penyelesaian 

benturan kepentingan. Seluruh 

benturan kepentingan telah 

diungkap dalam setiap 

keputusan dan 

diadministrasikan serta 

terdokumentasi dengan baik. 

5 Penerapan Fungsi 

Kepatuhan Bank 

5% 2 0,1 Kepatuhan Bank tergolong baik 

namun pernah melakukan 

pelanggaran yang tidak material 

terhadap ketentuan. Pelaksanaan 

tugas dan independensi Direktur 

Kepatuhan dan Satuan Kerja 

Kepatuhan telah berjalan efektif 
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dan telah tersedianya pedoman, 

sistem dan prosedur seluruh 

jenjang organisasi secara 

lengkap, kini dan sesuai dengan 

ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

6 Penerapan Fungsi Audit 

Intern 

5% 2 0,1 Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Bank telah berjalan efektif, 

pedoman intern sesuai dengan 

standar minimum yang telah 

ditetapkan dalam SPFAIB dan 

SKAI telah menjalankan 

fungsinya secara sangat 

independen dan obyektif. 

7 Penerapan Fungsi Audit 

Ekstern 

5% 1 0,05 Pelaksanaan audit oleh Akuntan 

Publik sangat efektif dan sesuai 

dengan persyaratan minimum 

yang ditetapkan dalam 

ketentuan serta kualitas dan 

cakupan hasil audit telah sangat 

baik. Pelaksanaan audit yang 

dilakukan oleh Akuntan 

Publik/KAP sangat independen 

dan telah memenuhi kriteria 

yang ditetapkan. 
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No  Faktor  Bobot  

(a) 

Peringkat   

(b) 

Nilai 

(a)x(b) 

 

Catatan 

8 Penerapan Fungsi 

Manajemen Risiko dan 

Pengendalian Intern 

7,5% 2 0,15 Manajemen efektif dalam 

mengidentifikasi dan 

mengendalikan seluruh risiko 

Bank serta aktif melakukan 

pemantauan kebijakan, prosedur 

dan penetapan limit, sistem 

informasi manajemen yang 

komprehensif dan efektif untuk 

memelihara kondisi internal 

Bank yang sehat. Prosedur dan 

penerapan pengendalian intern 

Bank sesuai dengan tujuan, 

ukuran dan kompleksitas usaha 

dan risiko yang dihadapi Bank 

9 Penyediaan Dana 

Kepada Pihak Terkait 

(Related Party)dan 

Debitur Besar (Large 

Exposure) 

7,5% 1 0,075 Bank telah memiliki kebijakan, 

sistem dan prosedur tertulis 

yang up to date dan sangat 

lengkap untuk penyediaan dana 

kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar serta 

tidak pernah ada pelanggaran 

dan pelampauan BMPK maupun 

prinsip kehati-hatian. 
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No Faktor Bobot 

(a) 

Peringkat 

(b) 

Nilai 

(a)x(b) 

Catatan 

10 Transparansi Kondisi 

Keuangan dan Non 

Keuangan Bank, 

Laporan pelaksanaan 

GCG dan laporan 

internal 

15 % 2 0,3 Bank telah menyampaikan 

informasi keuangan dan non 

keuangan secara transparan 

kepada publik melalui 

homepage Bank dan telah 

tersedia tepat waktu, 

lengkapdan akurat. Cakupan 

laporan pelaksanaan GCG 

lengkap, akurat, kini dan utuh, 

dan disampaikan secara tepat 

waktu kepada shareholder 

sesuai ketentuan yangberlaku. 

11 Rencana Strategis Bank 5% 2 0,1 Rencana korporasi dan rencana 

bisnis bank disusun secara 

realistis dengan memperhatikan 

faktor eksternal maupun 

internal, prinsip kehati-hatian 

serta sesuai dengan visi dan misi 

Bank. 

 Total  100%  1,475  Sangat baik 

Sumber : Laporan tata kelola perusahaan PT. Bank X tahun 2012 
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Penilaian self asessment diatas  tidak dapat menggambarkan nilai masing-masing 

prinsip Good Corporate Governance yang terkandung di dalam laporan self asessment 

tersebut, maka dari itu penulis melakukan penilaian terhadap masing-masing indikator 

yang terkandung dalam faktor penilaian self asessment dengan cara memecah indikator-

indikator yang ada dan mengelompokan kedalam prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance sesuai dengan Pedoman Good Corporate Governance yang dibuat oleh 

KNKG . 

4.3 Analisis data 

Langkah pertama  dalam penelitian ini adalah penulis melakukan pengelompokan 

indikator yang terdapat dalam masing-masing faktor kedalam prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance dengan menggunakan acuan Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. 

Pengelompokan mengenai masing-masing faktor dapat dilihat pada lampiran 1. Dibawah 

ini terdapat tabel yang berisi jumlah indikator yang terdapat pada masing-masing prinsip 

dari kesebelas faktor yang ada. 

Tabel 4.2 

Tabel jumlah indikator masing-masing prinsip 

Faktor Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Fairness Total 

1) Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Komisaris 

 

5 12 7 7 1 

 

32 
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Faktor  Transparansi  Akuntabilitas  Responsibilitas  Independensi Fairness Total  

2) Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Direksi 

5 10 8 8 1 32 

3) Kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas 

Komite 

1 15 4 11 1 32 

4) Penanganan 

benturan 

kepentingan 

1 0 0 3 0 4 

5) Penerapan fungsi 

kepatuhan 

0 1 9 1 0 11 

6. Penerapan fungsi 

audit intern 

0 10 1 0 0 11 

7. Penerapan fungsi 

audit ekstern 

0 2 3 0 1 6 

8.Penerapan 

manajemen resiko 

termasuk sistem 

pengendalian eksternal 

 

0 2 5 0 0 7 

9. Penyediaan dana 

terhadap pihak terkait 

dan debitur besar 

1 1 3 1 0 6 
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Faktor  Transparnsi  Akuntabilitas  Responsibilitas Independensi Fairness Total  

10. Transparansi 

kondisi keuangan dan 

non keuangan bank 

14 0 2 0 0 16 

11. Rencana strategis 

bank 

1 3 6 0 0 10 

Total 28 59 45 31 4 167 

Sumber : Data olahan penulis 

Setelah mengetahui jumlah indikator dalam masing-masing prinsip penulis 

melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai per indikator, dalam penelitian ini nilai 

dari masing-masing indikator yang berada dalam masing-masing faktor diasumsikan 

sama. Nilai per indikator di dapat dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :  

Nilai per indikator =    Nilai penerapan masing- masing faktor 

                                     Jumlah indikator masing-masing faktor  

Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan di atas maka 

akan di dapat nilai per indikator dari masing-masing faktor yang merupakan awal 

perhitungan dalam penelitian ini. Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukan hasil 

perhitungan nilai per indikator dari kesebelas faktor dengan menggunakan rumus yang 

telah terlampir di atas. 
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Tabel 4.3 

Tabel perhitungan nilai per-indikator 

No  Faktor Nilai 

penerapan 

Jumlah 

indikator 

Nilai per 

indikator 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris 

0,1 32 0,003125 

 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi  

0,2 32 0,00625 

 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite 

0,1 32 0,003125 

 

4 Penanganan benturan kepentingan 0,2 4 0,05 

 

5 Penerapan fungsi kepatuhan  0,1 11 0,009090909 

 

6 Penerapan fungsi audit intern 0,1 11 0,009090909 

 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 0,05 6 0,008333333 

 

8 Penerapan manajemen resiko termasuk 

sistem pengendalian internal 

0,15 7 0,021428571 

 

9 Penyediaan dana terhadap pihak terkait 

dan debitur besar  

0,075 6 0,0125 
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No  Faktor Nilai 

penerapan 

Jumlah 

indikator 

Nilai per 

indikator 

10 Transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan bank. 

0,3 16 0,01875 

 

11 Rencana strategis bank  0,1 10 0,01 

Sumber : Data olahan penulis 

Dilihat dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa faktor penerapan 

manajemen risiko memiliki nilai per indikator paling tinggi hal itu dikarenakan bobot 

yang terkandung dalam faktor tersebut sebesar 7,5% dan faktor tersebut hanya memiliki 

jumlah indikator sebanyak 7, maka nilai per indikator yang dimiliki menjadi 0,02142. 

Setelah itu diikuti oleh faktor transparansi keuangan dan non keuangan yang memiliki 

nilai per indikator sebesar 0,01875. Nilai per indikator diatas dipengaruhi oleh bobot, 

peringkat penerapan dan jumlah indikator dari masing-masing faktor, semakin tinggi 

bobot dan peringkat penerapannya maka akan membuat nilai per indikator semakin 

besar, dan semakin sedikitnya jumlah indikator dalam faktor juga mempengaruhi besar 

atau kecilnya nilai per indikator yang didapat. 

Setelah mengetahui nilai per indikator dan jumlah indikator dalam masing-

masing prinsip penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai penerapan 

masing-masing prinsip dengan perhitungan : 

Nilai penerapan masing-masing prinsip   

= Nilai per indikator masing-masing faktor x  indikator ysng tergolong dalam 

masing-masing prinsip 
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Perkalian dilakukan hanya pada faktor yang sama dan tidak bisa dilakukan 

dengan faktor yang berbeda. Setelah mengalikan antara nilai per indikatornya dengan 

jumlah indikator yang terdapat dalam masing-masing prinsip, akan dilakukan 

penjumlahan dari nilai masing-masing faktor yang terdapat dalam masing-masing prinsip 

untuk mendapatkan keseluruhan nilai prinsip dari kesebelas faktor. Untuk mengetahui 

nilai per indikator dari masing masing faktor dapat dilihat pada tabel 4.3 dan untuk 

mengetahui jumlah indikator yang terdapat dalam masing-masing prinsip dapat dilihat 

pada tabel 4.2.  

Tabel dibawah ini berisi hasil perhitungan  yang memperlihatkan nilai penerapan 

dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdapat dalam 11 (sebelas) faktor 

penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance. 

Tabel 4.4 

Tabel nilai penerapan masing-masing prinsip 

Faktor  Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Fairness Total  

1.Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan 

Komisaris 

0,015625 0,0375 0,021875 

 

0,021875 0,003125 0,1 

2.Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Direksi 

0,03125 0,0625 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,00625 0,2 

3.Kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas 

Komite 

0,003125 0,046875 0,0125 0,034375 

 

0,003125 0,1 

4.Penanganan benturan 

kepentingan 

0,05 0 0 0,15 0 0,2 
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Faktor  Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas  Independensi  Fairness Total  

5.Penerapan fungsi 

kepatuhan 

0 0,009090909 

 

0,081818182 

 

0,00909091 

 

0 0,1 

6. Penerapan fungsi audit 

intern 

0 0,090909091 

 

0,0090909 0 0 0,1 

7. Penerapan fungsi audit 

ekstern 

0 0,016666667 

 

0,025 

 

0 0,008333 0,05 

8. Penerapan manajemen 

resiko termasuk sistem 

pengendalian eksternal 

0 0,042857143 0,107142857 

 

0 0 0,15 

9.Penyediaan dana 

terhadap pihak terkait 

dan debitur besar 

 

0,0125 0,0125 0,0375 0,0125 0 0,075 

10. Transparansi kondisi 

keuangan dan non 

keuangan bank 

0,2625 0 0,0375 0 0 0,3 

11. Rencana strategis 

bank 

0,01 0,03 0,06 0 0 0,1 

Total  0,385 0,34889881 0,442426948 0,27784091 0,0208333 1,475 

Sumber : Data olahan penulis 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terlampir pada tabel 4.4 menunjukan bahwa 

prinsip responsibilitas memiliki hasil nilai penerapan terbesar  yaitu sebesar 0,442426948 

hal itu disebabkan karena pada faktor fungsi kepatuhan bank dan manajemen risiko 

memiliki peringkat penerapan sebesar 2 dan sebagian besar indikator didalamnya 

tergolong dalam prinsip responsibilitas. Besar kecil nilai penerapan juga dipengaruhi 

oleh bobot dari masing-masing faktor dapat dilihat pada faktor fungsi kepatuhan bank 
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memiliki bobot sebesar 5 % dengan peringkat penerapan 2 dan memiliki 11 indikator dan 

9 diantaranya tergolong dalam prinsip responsibilitas. Dan pada faktor manajemen risiko 

memiliki bobot sebesar 7,5% dengan peringkat penerapan sebesar 2 dan memiliki 7 

indikator dan 5 diantaranya tergolong dalam prinsip responsibilitas. Hal tersebut 

membuat responsibilitas memiliki nilai penerapan yang tinggi. Namun  predikat 

komposit dan nilai komposit prinsip Good Corporate Governance tidak cukup dinilai 

hanya dengan mengalikan jumlah indikator dengan nilai per indikator saja, dikarenakan 

hanya dengan menggunakan perhitungan itu tidak dapat menggambarkan mengenai baik 

atau buruknya penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank X.  

Cara agar mengetahui nilai penerapan dari prinsip Good Corporate Governance 

itu adalah dengan membagi jumlah nilai masing-masing prinsip dengan nilai maksimum 

dari masing-masing prinsip itu sendiri. Nilai maksimum merupakan nilai tertinggi yang 

dapat dicapai oleh bank, yang didapatkan dengan cara mengganti seluruh peringkat 

penerapan yang terdapat di self asessment menjadi peringkat 1. sehingga akan mengubah 

nilai per indikator dan mengubah jumlah nilai prinsipnya. Skor maksimum memiliki nilai 

total keseluruhan sebesar 1 yang diperoleh dari penjumlahan nilai seluruh prinsip. 

Perhitungan mengenai nilai maksimum dapat dilihat pada lampiran 2. Setelah 

mendapatkan nilai komposit dari masing-masing prinsip maka nilai tersebut 

dibandingkan penerapannya  menggunakan predikat komposit yang mengikuti aturan 

dari Bank Indonesia sehingga dapat terlihat predikat penilaian dari masing-masing 

prinsip. Pengelompokan predikat komposit dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Nilai komposit masing-masing prinsip =  

Nilai penerapan masing-masing prinsip  

        Nilai maksimum dari masing-masing prinsip  

 Dibawah ini terdapat tabel yang memperlihatkan mengenai hasil perhitungan nilai 

komposit penerapan prinsip Good Corporate Governance  PT. Bank X dan juga predikat 

komposit dari masing-masing prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh 

PT. Bank X. Sehingga dapat diketahui prinsip mana yang masih memerlukan perbaikan 

dalam penerapannya dan prinsip mana yang penerapannya sudah sangat baik.  

Tabel 4.5 

Tabel hasil nilai komposit dan predikat komposit  

Prinsip Nilai penerapan 

(a) 

Nilai maksimum 

(b) 

Nilai komposit 

(a): (b) 

Predikat 

komposit 

Transparansi 0,385 

 

0,22375 

 

1,72067039 

 

Baik 

Akuntabilitas 0,34889881 

 

0,262470238 

 

1,329289035 

 

Sangat baik 

Responsibilitas 0,442426948 

 

0,294650974 

 

1,501528884 

 

Baik 

Independensi 0,27784091 

 

0,19829545 

 

1,40114613 

 

Sangat Baik 

Fairness 0,02083333 

 

0,02083333 

 

1 Sangat Baik 

Sumber : Data olahan penulis 
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 Berikut ini merupakan urutan predikat komposit penerapan PT. Bank X dari nilai 

komposit terbesar sampai terkecil: 

Tabel 4.6 

Tabel urutan penerapan prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip Nilai komposit 

(a):(b) 

Predikat komposit 

Transparansi  1,72067039 

 

Baik  

Responsibleitas 1,501528884 

 

Baik  

Independensi  1,40114613 

 

Sangat baik 

Akuntabilitas  1,329289035 

 

Sangat baik 

Fairness  1 Sangat baik 

Sumber : Data olahan penulis 

1. Transparansi : 

 Penerapan prinsip transparansi di PT .Bank X memiliki nilai komposit sebesar 

1,72067039 dan tergolong dalam peringkat baik, hal tersebut dinilai berdasarkan 

pengelompokan indikator dalam self asessment yang tergolong dalam prinsip 

transparansi dan dengan menggunakan perhitungan yang telah dilampirkan pada  

lampiran 2. Seperti yang terlihat pada tabel 4.5, penerapan prinsip transparansi memiliki 

nilai komposit yang paling besar dibanding prinsip-prinsip lain dan menjadi prinsip yang 

harus ditingkatan oleh PT. Bank X dalam penerapannya. Prinsip transparansi memiliki 
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nilai paling besar disebabkan oleh tingginya nilai penerapan pada faktor transparansi 

keuangan dan non keuangan dikarenakan dalam faktor ini PT. Bank X memiliki 

peringkat penerapan sebesar  2 dan memiliki bobot sebesar 15% , sedangkan dalam 

faktor ini sebagian besar dari indikatornya tergolong dalam prinsip transparansi sehingga 

mengakibatkan tingginya nilai komposit dalam prinsip. Secara keseluruhan penerapan 

prinisp transparansi PT. Bank X masih tergolong baik dapat terlihat dalam kegiatan 

usahanya PT. Bank X menyediakan informasi secara tepat, jelas cukup akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

PT. Bank X telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan secara 

transparan kepada publik melalui homepage Bank dan telah tersedia tepat waktu, 

lengkap dan cukup akurat. Cakupan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance 

lengkap,  kini dan utuh, dan disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai 

ketentuan yang berlaku. PT. Bank X juga telah mempublikasikan aspek transparansi 

organ-organ perusahaan yang telah tercantum dalam laporan tata kelola, seperti 

kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain, hubungan 

keluarga antar organ perusahaan dan transparansi mengenai remunerasi yang diterima 

oleh Dewan Komisaris dan aspek-aspek transparansi bank sesuai aturan Bank Indonesia. 

Namun PT. Bank X dinilai masih memiliki sedikit kekurangan yang teletak pada PT. 

Bank X dinilai melampirkan aspek transparansi sesuai dengan yang telah diatur oleh 

Bank Indonesia. 

2. Responsibilitas  

 Responsibilitas merupakan prinsip dengan nilai komposit terbesar kedua setelah 

transparansi yang memiliki nilai komposit sebesar 1,501528884 dan memiliki predikat 

komposit baik dalam penerapannya. Salah satu contoh penerapannya adalah 
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pertanggungjawaban atas laporan Keuangan dan non keuangan, PT. Bank X segera 

meakukan revisi jika terjadi kesalahan atas penyampaian laporan keuangan dan non 

keuangan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para  

pemangku kepentingan laporan keuangan. penyusunan laporan keuangan disusun sesuai 

dengan standar yang berlaku di Indonesia. Dan PT. Bank X telah memasikan bahwa 

seluruh organ perusahaan telah berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan 

kegiatan usahanya dan telah mengikuti peraturan yang berlaku. hal tersebut dapat dilihat 

pada lampiran 1. Mengenai indikator-indikator yang tergolong sebagai prinsip 

responsibilitas. Dan dalam prakteknya PT.Bank X juga memiliki kegiatan-kegiatan sosial 

dibawah divisi CSR-PKBL yang memiliki banyak program yang berguna bagi 

masyarakat luas, program-program CSR dari PT. Bank X antara lain Program 

Wirausahawan Mandiri, Fasilitas Ramah lingkungan,  peduli pendidikan dan masih 

banyak lagi program yang dijalankan oleh PT. Bank X.   

 Indikator yang tergolong sebagai prinsip responsibilitas banyak tersebar pada 11  

(sebelas) faktor penerapan Good Corporate Governance dan seperti yang dapat kita lihat 

pada tabel 4.4 bahwa faktor penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian 

internal  dan faktor fungsi kepatuhan bank menjadi faktor yang menyumbang poin 

terbesar dalam prinsip ini yaitu sebesar 0,107142857 dan 0,081818182. Hal tersebut 

dikarenakan pada  faktor manajemen resiko dan sistem pengendalian internal memiliki 7 

indikator dan 5 diantaranya tergolong dalam prinsip responsibilitas dan faktor ini 

memiliki bobot sebesar 7,5% dengan peringkat penerapan sebesar 2. Sedangkan pada 

faktor penerapan fungsi kepatuhan memiliki 11 indikator yang 9 diantaranya tergolong 

sebagai prinsip responsibilitas dan memiliki bobot sebesar 5% dengan peringkat 

penerapan sebesar 2. Hal tersebut mengakibatkan besarnya nilai komposit dari prinsip 

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



 

83 
 

ini, walaupun secara keseluruhan prinsip ini masih tergolong dalam predikat komposit 

baik  namun sebagai bahan koreksi guna meningkatkan penerapan prinsip ini sebaiknya 

PT. Bank X meningkatkan penerapan pada faktor manajemen risiko termasuk sistem 

pengendalian internal dan  pada fungsi kepatuhan bank karena dengan melakukan 

peningkatan penerapan pada faktor itu juga akan membuat pelaksanaan prinsip 

responsibilitas berjalan lebih baik. 

3. Independensi :  

 Prinsip independensi merupakan prinsip yang memiliki nilai komposit sebesar 

1,40114613  dan tergolong dalam predikat komposit sangat baik, hal itu dikarenakan PT. 

Bank X telah menerapkan prinsip ini dengan sangat baik seperti Dalam penerapannya 

PT. Bank X telah menjamin bahwa seluruh karyawan dapat mengutamakan kepentingan 

bank dan mengesampingkan kepentinga pribadi atau golongan dan juga PT. Bank X 

telah memastikan bahwa tidak terjadi dominasi baik dari pihak internal maupun eksternal 

dalam baik dalam hal komposisi saham maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

PT. Bank X juga mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik yang 

dapat mempengaruhi independensi karyawan dan PT. Bank telah memberikan informasi 

agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat 

dalam faktor penanganan benturan kepentingan . Kewajiban ini dimuat dalam code of 

conduct yang dibuat oleh PT. Bank X mengenai aktivitas politik serta penanganan 

benturan kepentingan. Karyawan PT. Bank X juga tidak diperbolehkan menerima 

pemberian dalam bentuk apapun karena dapat mengurangi independensi karyawan dalam 

menjalankan tugasnya hal tersebut telah tercantum dalam code of conduct perusahaan 

tentang pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi, namun PT. Bank X dianggap 

masih harus melengkapi pengaturan teknis yang mengatur mengenai penerimaan hadiah 
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dan gratifikasi. Karena peraturan yang ada saat ini dianggap masih memiliki kekurangan 

dalam penerapannya.  

Untuk lebih meningkatkan penerapan prinsip independensi PT. Bank X harus 

meningkatkan peringkat penerapan pada faktor benturan kepentingan, dikarenakan faktor 

benturan kepentingan menjadi faktor penyumbang nilai tertinggi karena dalam faktor ini 

sebagian besar indikatornya tergolong dalam prinsip independensi. Dan  faktor ini 

memiliki peringkat penerapan sebesar  2 dengan bobot 10 %. Jika PT. Bank X mampu 

meningkatkan penerapan pada faktor penanganan benturan dan dapat membuat peringkat 

penerapan pada faktor ini menjadi peringkat 1, maka prinsip ini akan memperoleh nilai 

maksimum yaitu sebesar 1. Karena seluruh faktor yang tergolong dalam prinsip 

independensi telah memiliki peringkat penerapan 1, hanya faktor penanganan benturan 

kepentingan saja yang memiliki peringkat penerapan 2 yang mengakibatkan penerapan 

prinsip ini tidak mendapat nilai maksimum.  

4. Akuntabilitas : 

 Prinsip akuntabilitas menjadi prinsip yang memiliki nilai komposit terbesar ketiga 

dengan nilai komposit sebesar 1,329289035  dan tergolong dalam predikat komposit 

sangat baik.Walaupun prinsip akuntabilitas memiliki paling banyak indikator yang 

tersebar pada faktor- faktor dalam self asessment namun indikator yang tergolong 

sebagai prinsip akuntabilitas rata-rata terletak pada faktor dengan peringkat penerapan 1. 

Secara keseluruhan PT. Bank X menerapkan prinsip akuntabilitas dengan sangat baik. 

hal itu diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua 

organ perusahaan untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan job description-nya dan 

sesuai dengan keahlian masing- masing karyawan. Kemudian  PT. Bank X memberikan 
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informasi serta kebijakan tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas 

kepada seluruh organ bank sehingga bank dapat menjamin kompetensi dari seluruh 

organ. PT. Bank X juga mengadakan pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan 

kompetensi dan pengetahuan dari pegawai. PT. Bank X memiliki 4 program utama bagi 

pegawai baru, yaitu : Employee Recruitment Program, New Employee Program, 

Employee Development Program dan Employee Appreciation Program Sehingga seluruh 

karyawan yang bekerja pada PT. Bank X telah memiliki kompetensi dalam bidangnya 

masing-masing. Begitu juga mengenai pengendalian internal perusahaan, PT. Bank X 

memiliki Sistem pengendalian Internal yang berguna sebagai salah satu pedoman yang 

mengatur organ-organ perusahaan agar tetap mengikuti peraturan yang berlaku salah satu 

contoh sistem pengendalian internal PT.Bank X adalah reward and punisment system. 

PT. Bank X memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif 

bagi para karyawan  dan sanksi bagi karyawan yang melaukan pelanggaran atau tidak 

mematuhi aturan yang beraku. 

  Selain itu, karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman 

perilaku (Code of Conduct) yang berguna sebagai acuan para organ perusahaan dalam 

menjalankan fungsinya. namun untuk lebih meningkatkan penerapannya PT. Bank X 

dapat meningkatkan penerapan dari faktor fungsi Auditor Internal dikarenakan faktor 

tersebut merupkan faktor penyumbang nilai terbesar dalam prinsip ini. Hal tersebut 

dikarenakan sebagian besar indikator dalam faktor ini tergolong dalam prinsip 

akuntabilitas. Dan faktor ini memiliki peringkat penilaian sebesar 2. Sehingga apabila 

PT. Bank X meningkatkan penerapan dalam faktor ini maka akan membuat nilai 

komposit prinsip akuntabilitas semakin kecil dan mendekati nilai maksimum 

penerapannya. 
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5. Fairness  

 Prinsip yang terakhir adalah fairness atau kesetaraan, dalam prinsip ini PT. Bank 

X memiliki nilai komposit sebesar 1, yang merupakan nilai maksimum yang dapat 

dicapai. Dan tergolong dalam predikat komposit sangat baik dapat dilihat dalam kegiatan 

usahanya PT. Bank X telah memastikan kesetaraan bagi seluruh pemegang saham 

khususnya bagi pemegang saham minoritas.PT. Bank X selalu menyampaikan  hasil dari 

kegiatan usahanya dalam RUPS agar para pemegang saham dapat mengetahui efektifitas 

dari kegiatan usaha PT. Bank X.  Ruang lingkup prinsip kesetaraan tidak hanya untuk 

eksternal bank namun juga untuk internal dari bank, PT. Bank X telah memastikan 

kesetaran dalam internal perusahaan dengan memastikan seluruh keputusan dilakukan 

secara musayawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kemufakatan maka akan 

dilakukan pemungutan suara terbanyak (voting) dan keputusan Dewan Komisaris 

dilakukan secara kolektif. PT. Bank X juga telah memberikan kesempatan yang setara 

kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya 

secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi 

fisik hal tersebut dikarenakan dalam laporan self asessment yang dibuat oleh Bank 

Indonesia hanya terdapat sedikit indikator yang termasuk dalam prinsip fairness. Dan 

pada PT. Bank X seluruh prinsip fairness terdapat pada faktor yang memiliki peringkat 

penerapan 1. Sehingga PT. Bank X mendapat poin maksimum dalam penerapannya. 
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4.4 Implikasi manajerial  

 Transparansi :  

  Prinsip transparansi merupakan prinsip yang memiliki nilai komposit terbesar 

pada PT. Bank X dan memiliki predikat komposit baik, hal tersebut dikarenakan PT. 

Bank X masih terdapat sedikit kekurangan dalam penerapan faktor transparansi 

keuangan dan non keuangan, secara keseluruhan penerapan aspek transparansi keuangan 

dan non keuangan tergolong baik dan telah mengikuti peraturan yang ada seperti aspek 

transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah disampaikan dengan sangat 

baik dan telah mengikuti aturan yang berlaku. namun dalam faktor transparansi laporan 

keuangan dan non keuangan PT. Bank X mendapat peringkat penerapan sebesar 2 yang 

dikarenakan PT. Bank X dinilai hanya melampirkan aspek-aspek transparansi yang 

hanya diatur dalam peraturan yang ada, sebaiknya PT. Bank X juga melampirkan hal-hal 

diluar dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia sebagai pelengkap dan penunjang 

informasi bagi stakeholder dan shareholder, sehingga akan memberikan nilai tambah 

bagi PT. Bank X, tentunya aspek-aspek yang ditransparansikan tidak melanggar prinsip 

kerahasiaan bank. Dan hendaknya PT. Bank X dapat lebih meningkatkan program 

pengelolaan pengaduan nasabah agar nasabah  PT. Bank X lebih merasa nyaman dengan 

servis yang diberikan, dan salah satu kekurangan PT. Bank X terletak pada akurasi pada 

penerapan prinsip transparansi. Hal tersebut dikarenakan PT. Bank X pernah melakukan 

kesalahan dalam penilaian self asessment pada 2012,  PT. Bank X menilai penerapan 

Good Corporate Governance berdasarkan self asessment sebesar 1,1 dan telah diberikan 

kepada Bank Indonesia, namun Bank Indonesia menilai masih terdapat kesalahan dalam 

penilaiannya, dan menghimbau PT. Bank  X untuk melakukan revisi dari kesalahannya. 

Sebaiknya PT. Bank  X lebih berhati-hati dalam membuat laporan self asessment dan 
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dalam menilai penerapannya. Dan sebaiknya PT. Bank X meningkatkan kompetensi 

pada divis compliance agar tidak melakukan kesalahan diperiode berikutnya. 

Responsibilitas  

 Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dengan nilai komposit terbesar setelah 

prinsip transparansi dan merupakan prinsip dengan predikat komposit baik hal tersebut 

dikarenakan terdapatnya kekurangan pada penerapan faktor yang tergolong dalam 

prinsip responsibilitas hal tersebut mengakibatkan nilai komposit dari prinsip ini 

tergolong dalam predikat baik. faktor yang paling mempengaruhi nilai komposit dari 

prinsip responsibilitas adalah faktor fungsi kepatuhan bank dan faktor penerapan 

manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Kedua faktor ini memiliki 

peringkat penerapan sebesar  2 dan sebagian besar indikatornya tergolong dalam prinsip 

responsibilitas. Maka kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi besar nilai komposit 

dari prinisp ini. Dalam faktor fungsi kepatuhan PT. Bank X mendapat peringkat 

penerapan 2 dikarenakan PT. Bank X pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

yang berlaku, walaupun pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan kerugian material dan 

telah diselesaikan namun hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha bank dan juga 

terhadap penilaian peringkat faktor yang akan berdampak pada penilaian komposit dari 

prinsip ini. Contoh pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh PT.Bank X adalah 

pelanggaran pada keakuratan pelaporan kepada Bank Indonesia yang berhubungan 

dengan prinsip transparansi, PT.Bank X menyerahkan laporan self asessment tahun 2012 

kepada Bank Indonesia dengan nilai komposit 1,1  namun Bank Indonesia menilai bahwa 

laporan self asessment PT.Bank X memiliki nilai komposit sebesar 1,475  dan terdapat 

beberapa kesalahan dalam penilain yang dilakukan oleh PT.Bank X, maka Bank 

Indonesia mewajibkan PT.Bank X untuk melakukan revisi atas laporan hasil self 
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asessment yang dibuat yang nantinya dikirim kembali ke Bank Indonesia dan revisi 

tersebut telah disampaikan kembali kepada Bank Indonesia serta telah dipublikasi dalam 

laporan tata kelola dan hompage bank serta harian Bisnis Indonesia. Sebaiknya PT.Bank 

X lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan pelaporan kepada Bank Indonesia 

dengan cara meningkatkan sumber daya manusia pada divisi compliance dengan 

meningkatkan Compliance & Governance academy yaitu program pendidikan 

pengembangan bagi para karyawan yang bekerja pada divisi compliance agar para 

karyawan lebih teliti dalam menyampaikan hasil self asessment kepada Bank Indonesia , 

karena jika terjadi kesalahan dalam memberikan pelaporan dapat berdampak pada 

peningkatan nilai dari prinsip responsibiltas. 

 Sedangkan dalam faktor penerapan manajemen risiko secara keseluruhan fakor 

manajemen risiko tergolong baik namun masih terdapat sedikit kelemahan yaitu PT. 

Bank X dianggap masih memiliki kekurangan dalam penerapan manajemen risiko yaitu 

PT.Bank X masih belum memiliki risk appetite statement yaitu PT.Bank X masih belum 

menentukan batas risiko yang dapat diambil yang disesuaikan dengan kompensasi 

mitigasi risiko dengan kata lain PT.Bank X masih belum memiliki peraturan yang 

mengatur mengenai tingkat risiko yang dapat diambil berdasarkan pendapatan dari risiko 

tersebut. sebaiknya PT. Bank X  membuat risk appetite system untuk mencegah dan 

meminimalisir risiko yang terdapat dalam kegiatan usahanya. karena risk appetite system 

dianggap perlu untuk digunakan sebagai pedoman atau peraturan dalam mengambil 

risiko. 
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 Independensi 

 Prinsip independensi tergolong sangat baik, dapat dilihat dari hasil perhitungan 

nilai komposit yang terdapat pada lampiran 2. Hal tersebut dikarenakan PT. Bank X telah 

menjamin bahwa seluruh organ perusahaan telah bertindak independen dalam 

menjalankan kegiatan usaha bank, seperti yang telah dilampirkan pada lampiran 1 telah 

menunjukan bahwa PT. Bank X telah menjamin tidak adanya hubungan keluarga dan 

keuangan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan anggota Komisaris untuk 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. Walaupun tergolong sangat baik, namun 

sebagai saran perbaikan agar dapat mencapai nilai maksimum PT. Bank X masih 

memiliki sedikit kekurangan dalam penerapan faktor benturan kepentingan dimana 

dalam faktor ini sebagian besar indikatornya tergolong dalam prinsip independensi dan 

faktor ini memiliki peringkat 2 dalam penerapannya. Hal tersebut dikarenakan PT. Bank 

X masih memiliki kekurangan terkait kebijakan atau prosedur mengenai penerimaan 

hadiah dan gratifikasi karena untuk mencegah tindak pidana korupsi PT. Bank X perlu 

menyusun dan mensosialisasikan ketentuan intern terkait larangan grativikasi sebagai 

pelaksanaan atas surat Komisi Pemberantasan Korpusi tentang himbauan terkait 

gratifikasi, saat ini PT. Bank X telah memiliki kebijakan intern sesuai dengan surat 

Komisi Pemberantasan Korupsi namun penerapan dan sosialisasinya dinilai masih perlu 

ditingkatkan lagi. Sebaiknya PT. Bank dapat lebih meningkatkan kebijakan internal 

dengan membuat pengaturan teknis mengenai penerimaan hadiah dan gratifikasi serta 

meningkatkan sosialisasi terhadap ketentuan terkait dengan gratifikasi dan penerimaan 

hadiah kepada seluruh organ-organ perusahaan.  
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Akuntabilitas :  

 Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT. Bank X tergolong sangat baik dalam 

penerapannya  dapat dilihat bahwa PT. Bank X telah memastikan bahwa seluruh organ 

perusahaan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. PT. Bank X juga telah 

memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dari masing-

masing organ perusahaan, serta terdapatnya peraturan yang mengatur seluruh komponen 

perusahaan agar tetap mejalankan fungsinya sesuai dengan tujuan dari PT. Bank X. 

secara keseluruhan penerapan prinsip akuntabilitas adalah sangat baik namun untuk lebih 

meningkatkan nilai komposit dari penerapan prinsip ini sebaiknya PT. Bank X 

meningkatkan penerapan pada faktor Audit Intern dikarenakan dalam faktor ini PT. Bank 

X memiliki peringkat sebesar 2 dan sebagian besar indikator dalam fakor ini tergolong 

dalam prinsip akuntabilitas.  

 Penerapan faktor Audit Intern pada PT. Bank X memilki peringkat penerapan 2 

dikarenakan terkait temuan-temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia masih terdapat 

temuan-temuan berulang dari tahun sebelumnya dalam penerapan fungsi Audit Internal 

yaitu masih terdapat kelemahan minor yang terdapat pada pelaksanaan tugas dari Satuan 

Kerja Audit Internal (SKAI) yaitu dalam menjalankan tugasnya SKAI harus 

meningkatkan efektifitas dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 

Internal Bank (SPFAIB) karena Audit internal PT. Bank X dianggap masih memiliki 

kekurangan dalam hal kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal 

Bank (SPFAIB) hal tersebut dapat dilihat dari penilaian quality assurance review yang 

dilakukan PT.Bank X  dengan predikat baik, hal tersebut menunjukan masih terdapat 

sedikit kelemahan dari kinerja satuan kerja auditor internal. Sebaiknya PT. Bank X  lebih 

meningkatkan standar internal yang mereka tetapkan dan lebih sering melakukan review 
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terhadap standar yang ada agar dapat menunjang kinerja dari divisi Audit intern. 

Sehingga dapat meningkatkan peringkat pada faktor penerapan fungsi Audit Internal dan 

juga meningkatkan nilai komposit dari prinsip akuntabilitas. Dan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia pada divisi Audit internal sebaiknya PT. Bank X meningkatkan 

penerapan Audit, Compliance & Governance academy agar Auditor intern di PT. Bank X 

memiliki kompetensi yang lebih  memadai. 

   

Fairness  

 Berdasarkan pengelompokan dan perhitungan yang terlampir pada lampiran 1 dan 

2 prinsip fairness memiliki indikator yang paling sedikit di dalam self asessment dan 

memiliki nilai komposit maksimum yaitu sebesar 1. hal tersebut menunjukan bahwa 

seluruh indikator yang tergolong dalam prinsip fairness telah di terapkan dengan sangat 

baik oleh PT. Bank X. untuk menjaga penerapan prinsip fairness diharapkan PT. Bank X 

dapat mempertahankan penerapan prinsip fairess pada periode berikutnya agar tetap 

memperoleh nilai komposit maksimum.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan   

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, makapenulis dapat 

menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, PT. 

Bank X telah menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai berikut :  

a. Transparansi :  

 Prinsip transparansi telah dijalankan dengan baik. Secara keseluruhan penerapan 

prinsip ini tergolong baik dan telah memenuhi peraturan yang ada namun masih terdapat 

beberapa hal terkait transparansi laporan keuangan dan non keuangan yang harus 

diperbaiki untuk meningkatkan nilai komposit dari prinsip ini. 

b. Responsibilitas (pertanggungjawaban) 

 Prinsip responsibilitas pada PT. Bank X tergolong dalam predikat komposit baik 

dalam penerapannya, PT. Bank X telah memastikan seluruh organ perusahaan berpegang 

pada prinsip kehati-hatian dengan baik, dan PT. Bank X juga telah menjalankan kegiatan 

sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. 

 

c. Independensi  

 Penerapan prinsip Independensi pada PT. Bank X tergolong sangat baik dalam 

penerapannya. PT. Bank X telah memastikan bahwa seluruh organ perusahaan bertindak 
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independen dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mengesampingkan 

kepentingan pribadi dan golongan. 

d. Akuntabilitas  

 Penerapan prinsip akuntabilits pada  PT. Bank X tergolong sangat baik. secara 

keseluruhan penerapan prinsip ini telah mengikuti peraturan yang ada. namun masih 

terdapat sedikit kekurangan pada faktor penerapan Audit Internal. 

e. Fairness (kesetaraan) 

 Penerapan prinsip fairness pada PT. Bank X memiliki nilai komposit maksimum 

dan tergolong dalam predikat sangat baik. hal tersebut menunjukan bahwa PT. Bank X 

telah menerapkan  seluruh indikator dalam prinsip fairness dengan sangat baik dan tidak 

memiliki kesalahan dalam penerapannya. 

 

2. Prinsip  transparansi dan responsibilitas merupakan prinsip yang masih membutuhkan 

perbaikan dalam penerapannya dikarenakan memiliki nilai komposit yang besar 

dibandingkan dengan prinsip lain dan  masih tergolong dalam predikat komposit baik.  

 

5.3  Saran  

5.3.1 Bagi PT. Bank X : 

1. PT. Bank X hendaknya meningkatkan penerapan prinsip transparansi dengan 

cara melampirkan hal-hal diluar dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia 

sebagai pelengkap dan penunjang informasi bagi stakeholder dan shareholder, 
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sehingga akan memberikan nilai tambah bagi PT. Bank X, tentunya aspek-

aspek yang ditransparansikan tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank dan 

meningkatkan keakuratan dalam hal pelaporan kepada Bank Indonesia. 

2. Prinsip responsibilitas tergolong dalam predikat komposit baik. Dan terdapat 

beberapa kekurangan yang mengakibatkan prinsip ini tergolong sebagai 

predikat komposit baik, untuk meningkatkan penerapannya PT. Bank X 

diharapkan dapat meningkatkan penerapan pada faktor fungsi kepatuhan bank 

dengan lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan pelaporan kepada Bank 

Indonesia dengan cara meningkatkan sumber daya manusia pada divisi 

compliance dengan meningkatkan compliance & governance academy agar 

lebih teliti dalam menyampaikan hasil self asessment kepada Bank Indonesia, 

sedangkan dalam faktor penerapan manajemen resiko, PT. Bank X sebaiknya 

membuat risk appetite system untuk mencegah dan meminimalisir risiko yang 

terdapat dalam kegiatan usahanya. 

3. Prinsip independensi telah tergolong dalam predikat sangat baik, namun 

sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan nilai komposit agar mendekati 

nilai maksimum sebaiknya PT. Bank dapat lebih meningkatkan kebijakan 

internal dengan membuat pengaturan teknis mengenai penerimaan hadiah dan 

gratifikasi serta meningkatkan sosialisasi terhadap ketentuan terkait dengan 

gratifikasi dan penerimaan hadiah kepada seluruh organ-organ perusahaan. 

4. Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT. Bank X telah tergolong dalam 

predikat komposit sangat baik, namun untuk lebih meningkatkan nilai 

komposit yang dimiliki hendaknya PT. Bank X meningaktkan peringkat dan 

penerapan pada faktor fungsi Audit Intern dengan meningkatkan standar 

internal yang telah dibuat karena standar yang ada dianggap masih memiliki 
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sedikit kekurangan maka PT.Bank X sebaiknya melakukan kajian ulang dalam 

menyusun standar internal audit agar kualitas audit dapat lebih baik dan PT. 

Bank X  diharapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Satuan 

Kerja Audit Internal (SKAI) dengan cara meningkatkan audit, compliance & 

governance academy untuk meningkatkan kapabilitas Auditor internal. 

  

5.3.2 Bagi Penelitian Selanjutnya : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali masalah yang dimiliki 

perusahaan dengan lebih detail agar dapat memberikan kesimpulan dan 

masukan yang lebih baik dari penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini 

penulis memiliki keterbatasan informasi karena dalam perbankan terdapat 

prinsip kerahasiaan bank.  

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model perhitungan 

yang digunakan oleh penulis dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan tidak 

adanya acuan untuk menghitung pengelompokan prinisp dari self asessment. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghubungkan antara penerapan 

prinsip Good Corporate Governance dengan fenomena yang sedang dialami 

oleh perusahaan sehingga hasil yang didapat bisa menjadi acuan bagi 

perusahaan. 
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LAMPIRAN I 

 

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS  

  

SUB FAKTOR 

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris 

 

KRITERIA/INDIKATOR  ANALISIS PENERAPAAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP  
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 

3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota 

Direksi. 

2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris  

berdomisili di Indonesia. 

3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah 

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris 

Independen.  

4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah 

memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau 

Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh 

persetujuan dari RUPS. 

5. Komisaris Independen  tidak   merangkap  jabatan 

kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam 

PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni 

hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan 

Komisaris,  Direksi atau Pejabat Eksekutif: 

6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan 

keluarga  sampai dengan derajat kedua dengan sesama 

anggota Dewan  Komisaris dan/atau Direksi. 

1. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 7 orang, 

sedangkan anggota Direksi terdiri dari 11 orang 

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di 

Indonesia 

3. Dari 7 anggota Dewan Komisaris 4 diantaranya 

merupakan Komisaris Independen atau 57% dari anggota 

Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 

4. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, kewenangan 

untuk memberhentikan atau pengangkatan Dewan 

Komisaris merupakan kewenangan RUPS dengan 

memperhatikan usulan pemegang saham seri A. Dan 

dalam untuk penangkatan dan pemberhentian 

direkomendasikan oleh komite remunerasi dan nominasi 

kepada pemegang saham seri A. 

5. Jabatan rangkap anggota Dewan Komisaris PT.Bank X 

telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 

 

6. Berdasarkan dokumen administrasi personal Dewan 

Komisaris dan Direksi, tidak terdapat hubungan keluarga 

sampai dengan derajat kedua, baik antara sesama Dewan 

Komisaris maupun dengan Direksi. 

  

1.Responsibilitas 

 

2.Responsibilitas 

 

3.Independensi. 

 

 

4.Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

 

5.  Independensi 

 

6. Independensi 

KERTAS KERJA  SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE 
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I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS  
 

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan 

usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta 

memberikan nasihat kepada Direksi. 

3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris 

telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 

4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan 

keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam 

hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal 

lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank 

dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam 

rangka melaksanakan fungsi pengawasan.  

5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi 

telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi 

dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor 

eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau 

hasil pengawasan otoritas lainnya. 

6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank 

1. Melalui Komite Pemantau Risiko dan GCG Dewan 

Komisaris telah memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG menjadi hal utama dalam penyelenggaraan 

kegiatan usaha bank. 

2. Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap 

tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan 

petunjuk dan arahan serta nasihat kepada Direksi melalui 

rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang 

dilakukan secara berkala maupun melalui pemberian 

nasihat sewaktu-waktu 

3. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap 

kepengurusan bank yang dilakukan oleh Direksi, Dewan 

Komisaris melakukan kajian dan memberikan pendapat 

agar berjalan sesuai kebijakan strategis bank. 

 

4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan 

keputusan kegiatan operasional dan melakukan intervensi 

terhadap transaksi operasional bank sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah 

menindak lanjuti temuan dari SKAI, auditor eksternal, 

hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil 

pengawasan otoritas lainnya. 

 

1. Responsibilitas 

 

 

 

2. Akuntabilitas 

 

 

 

 

 

3. Responsibilitas 

 

 

 

 

4. Independensi 

 

 

 

 

5. Akuntabilitas 
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I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS  
Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau 

perkiraan keadaan yang dapat membahayakan 

kelangsungan usaha Bank. 

7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara independen. 

8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, 

Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan 

Nominasi. 

9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi 

berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.  

10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite 

yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara 

efektif. 

11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata 

tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu 

kerja, dan rapat. 

12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya 

secara optimal. 

6. PT.Bank X telah memiliki peraturan tentang kewajiban 

Dewan Komisaris untuk melapor paling lama 7 hari 

kepada Bank Indonesia apabila terdapat  pelanggaran 

peraturan perundang-undangan atau keadaan yang dapat 

membahayakan kelangsungan bank. 

 

7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara independen 

8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, 

Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan 

Nominasi dalam rangka membantu melaksanakan tugas-

tugas tertentu yang harus dijalankan oleh Dewan 

Komisaris. 

9. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi 

berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

10. Setiap Komite telah memberikan masukan kepada Dewan 

Komisaris sesuai bidang dan fungsinya masing-masing. 

11.  PT.Bank X telah memiliki pedoman tentang tata tertib 

Dewan Komisaris. 

12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

optimal 

 

 

 

 

 

 

6. Responsibilitas  

 

 

 

 

 

7. Independensi  

 

8. Akuntabiltas 

 

 

 

 

9. Akuntabilitas  

 

 

10. Akuntabilitas 

 

 

11. Akuntabilitas  

 

12. Akuntabilitas  
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I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS  
 

C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara 

berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, 

dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi 

telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris 

paling kurang 2 (dua) kali setahun.  

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah 

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara 

terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.  

3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam 

risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, 

termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas. 

4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada 

seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang 

terkait. 

5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi 

dan/atau nasihat yang dapat  diimplementasikan oleh 

RUPS dan/atau Direksi. 

1. Jumlah rapat Dewan Komisaris sesuai peraturan tata 

tertib Dewan Komisaris dan Peraturan Bank Indonesia 

2. Keputusan Dewan Komisaris dilakukan secara 

musayawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai 

kemufakatan maka akan dilakukan pemungutan suara 

terbanyak (voting) dan keputusan Dewan Komisaris 

dilakukan secara kolektif 

3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam 

rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah 

rapat dan di dokumentasikan dengan baik. 

4. Risalah rapat disampaikan kepada seluruh anggota 

Dewan Komisaris dan pihak terkait. 

5. Keputusan rapat Dewan Komisaris merupakan 

rekomendasi atau nasaihat yang diimplementasikan oleh 

RUPS dan/atau Direksi. 

 

1.Responsibilitas  

 

2. Fairness 

 

 

 

 

3. Transparansi  

 

 

4. Transparansi 

 

5.  Akuntabilitas  

D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga  serta Larangan Dewan Komisaris  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: 

  Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima 

1. Anggota dewan komisaris telah mengungkapkan : 

 Kepemilikan saham di PT.Bank X, bank lain ataupun 

perusahaan lain dalam laporan pelaksanaan GCG 

1.  

 Transparansi  
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I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS  
perseratus) atau lebih pada Bank yang 

bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan 

lain (di dalam dan di luar negeri). 

  Hubungan keuangan dan hubungan keluarga 

dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota 

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali 

Bank. 

  Remunerasi dan fasilitas lain. 

      pada laporan pelaksanaan GCG.  

2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank 

untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain 

yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.  

3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau 

menerima keuntungan pribadi dari Bank selain 

remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 

 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan 

anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi 

dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. 

 Remunerasi dan fasilitas lain telah diungkapkan 

dalam laporan pelaksanaan GCG. 

 

2. Dalam tata tertib Dewan Komisaris telah ditetapkan 

larangan pemanfaat fasilitas bank untuk kepentingan 

pribadi, keluarga ataupun pihak lain. 

3. Ketentuan mengenai remunerasi dan fasilitas lain 

ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, sehingga 

menutup kemungkinan Dewan Komisaris mengambil 

atau menerima keuntungan pribadi. 

 

 Transparansi 

 

 

 Transparansi 

 

 

2. Responsibilitas 

 

3. Responsibilitas 

E.  Informasi  Fit  and  Proper  Test  (F&P Test)                                                                                                                       

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, 

kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. 

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari  

mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank 

atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan 

Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi 

1. Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, 

kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. 

2. Anggota Dewan Komisaris saat ini tidak ada yang berasal 

dari Direksi atau pejabat eksekutif bank atau pihak-pihak 

yang memiliki hubungan dengan bank. 

 

3. Anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan 

1. Akuntabilitas  

 

2. Independensi  

 

 

 

3. Independensi 
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I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS  
pengawasan serta  berasal dari Bank  sendiri, telah 

menjalani masa tunggu (cooling off)  paling kurang 

selama 1 (satu) tahun. 

3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan 

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris 

lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali 

atau hubungan dengan Bank, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen. 

4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P 

Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank 

Indonesia. 

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris 

lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali 

atau hubungan dengan Bank. 

 

 

 

 

 

4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test 

dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Akuntabilitas  
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II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

SUB FAKTOR 

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi 

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 

2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di 

Indonesia. 

3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi 

telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi 

atau Komite Remunerasi dan  Nominasi. 

4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki 

pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang 

operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali 

untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). 

5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai 

Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, 

perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap 

hal  yang telah ditetapkan dalam PBI tentang 

Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan 

Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas 

pengawasan atas penyertaan  pada perusahaan anak 

bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 

6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% 

(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada  

suatu perusahaan lain. 

7. Direksi telah mengangkat anggota Komite,  

didasarkan pada  keputusan rapat Dewan Komisaris.  

1. Jumlah anggota Direksi PT.Bank X berjumlah 11 (sebelas) 

orang termasuk Direktur Utama 

2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. 

3. Kewenangan untuk memberhentikan atau pengangkatan 

Direksi merupakan kewenangan RUPS dengan 

memperhatikan usulan pemegang saham seri A. Dan dalam 

untuk pengangkatan dan pemberhentian direkomendasikan 

oleh komite remunerasi dan nominasi kepada pemegang 

saham seri A. 

4. Seluruh anggota Direksi PT.Bank X memiliki pengalaman 

dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 

5. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki rangkap 

jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif 

pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali 

terhadap hal  yang telah ditetapkan dalam PBI tentang 

Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan 

Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan 

atas penyertaan  pada perusahaan anak bukan Bank yang 

dikendalikan oleh Bank  

6. Tidak terdapat anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama yang memiliki saham melebihi 25% 

(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada  suatu 

perusahaan lain. 

7. Berdasarkan peraturan BI tentang pelaksanaan GCG maka 

pengangkatan komite-komite dibawah Dewan Komisaris 

1. Responsibilitas  

 

2. Responsibilitas 

3. Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

4. Akuntabilitas 

 

 

5. Independensi  

 

 

 

 

 

 

6. Independensi 
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II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki 

hubungan keluarga  sampai dengan derajat kedua 

dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan 

anggota Dewan Komisaris.  

9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum 

kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan 

tugas dan fungsi Direksi. 

dilakukan oleh Direksi berdasarkan surat keputusan Direksi. 

8. Anggaran dasar perusahaan menetapkan bahwa anggota 

Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga  sampai 

dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, 

dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 

9. Tidak terdapat pemberian kuasa umum kepada pihak lain 

yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Responsibilitas 

 

 

 

8. Independensi  

 

 

 

9. Independensi 
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II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 

kepengurusan Bank. 

2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan 

tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG 

dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi. 

4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite 

Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 

5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil 

pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil 

pengawasan otoritas lain.  

6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 

7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan 

Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian 

kepada pegawai dengan media yang mudah diakses 

pegawai. 

8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan 

dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali 

untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh 

kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung 

jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta 

konsultan  merupakan Pihak Independen yang 

memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang 

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 

kepengurusan Bank 

2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung 

jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam 

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi. 

4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite 

Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 

5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil 

pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan 

otoritas lain.  

6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 

7. Direksi telah mensosialisasikan kebijakan bank yang 

bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada para 

pegawai melalui berbagai sarana 

8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau 

jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek 

yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas 

meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu 

pekerjaan, dan biaya, serta konsultan  merupakan Pihak 

Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan 

proyek yang bersifat khusus.  

9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, 

akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris. 

10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah 

1. Akuntabilitas 

 

2. Responsibilitas 

 

 

 

3. Akuntabilitas  

 

 

4. Akuntabilitas 

 

5. Responsibilitas 

 

 

6. Fairness 

7. Transparansi 

 

 

8. Independensi  

 

 

 

 

 

 

 

9. Transparansi 
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II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

bersifat khusus.  

9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang 

lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada 

Komisaris. 

10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang 

telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu 

kerja, dan rapat. 

mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan 

rapat dalam keputusan Direksi tentang Tata Tertib Direksi. 

10. Akuntabilitas  
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II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

C. Efektivitas Rapat Direksi 

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan 

strategis melalui mekanisme rapat Direksi 

2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan 

berdasarkan musyawarah mufakat atau suara 

terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah 

mufakat. 

3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah 

rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk 

pengungkapan secara jelas  dissenting opinions yang 

terjadi dalam rapat Direksi. 

4. Setiap keputusan  rapat yang diambil Direksi  dapat 

diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, 

pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. 

1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis 

melalui mekansime rapat Direksi. 

2. Tata cara pengambilan keputusan rapat Direksi  telah 

ditetapkan dalam Tata Tertib Direksi dimana Pengambilan 

keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan 

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak 

terjadi musyawarah mufakat. 

3. Dari semua hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam 

risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk 

jika terjadi perbedaan pendapat maka pendapat berbeda 

tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat. 

4. Setiap keputusan  rapat yang diambil Direksi  dapat 

diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman 

serta tata tertib kerja yang berlaku. 

1. Akuntabilitas 

 

 

2. Fairness  

 

 

 

 

 

3. Transparansi 

 

 

4. Akuntabilitas  

D. Transparansi,  Hubungan   Keuangan,  Kepengurusan  dan Keluarga  serta  Larangan  Direksi 

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: 

 Kepemilikan saham yang mencapai  5% (lima 

perseratus) atau lebih pada Bank yang 

bersangkutan maupun pada Bank dan  

perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) 

 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga 

dengan anggota Dewan Komisaris, anggota 

1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan : 

 Kepemilikan saham yang mencapai  5% (lima 

perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan 

maupun pada Bank dan  perusahaan lain (di dalam dan 

di luar negeri) 

 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan 

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau 

1. Anggota Direksi 

telah : 

 Transparansi  

 

 

 

 Transparansi 
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II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali 

Bank. 

 Remunerasi dan fasilitas lain 

       pada Laporan  Pelaksanaan GCG.  

2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan 

atau mengurangi keuntungan Bank.  

3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima 

keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan 

fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 

4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-

sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh 

lima perseratus) dari modal disetor pada suatu 

perusahaan lain. 

Pemegang Saham Pengendali Bank. 

 Remunerasi dan fasilitas lain telah diungkapkan dalam 

laporan pelaksanaan GCG 

2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau 

mengurangi keuntungan Bank. 

3. Ketentuan mengenai Remunerasi dan fasilitas lainnya 

ditetapkan berdasarkan RUPS sehingga menutup 

kemungkinan Direksi untuk mengambil keuntungan 

pribadi. 

4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama 

tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima 

perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 Transparansi 

 

2. Independensi  

 

3. Responsibilitas 

 

 

4. Independensi  

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)   

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, 

kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. 

2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari 

pihak yang independen terhadap Pemegang Saham 

Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan 

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi 

dan reputasi keuangan yang memadai. 

2. Presiden Direktur dan Direktur utama berasal dari pihak 

yang professional di bidang perbankan, yakni tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 

saham dan hubungan keluarga. 

3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah 

1. Akuntabilitas  

 

2. Independensi 

 

 

3. Akuntabilitas  

 

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



 
 
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia  Nomor    9/     /DPNP      Tanggal     Mei  2007 

 

FAKTOR PENILAIAN: 

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI   

 

 13 

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

hubungan keluarga. 

3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan 

telah memperoleh surat persetujuan dari Bank 

Indonesia. 

memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia 
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III. KELENGKAPAN  DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  

SUB FAKTOR 

A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite 

 

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Komite Audit 

 Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 

seorang Komisaris Independen, seorang Pihak 

Independen  ahli di bidang keuangan atau akuntansi 

dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang 

hukum atau perbankan. 

 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 

 Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) 

anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen 

dan Pihak Independen. 

 Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak 

dan moral yang baik. 

2. Komite Pemantau Risiko 

 Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 

terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang 

Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan 

seorang Pihak Independen yang ahli di bidang 

manajemen risiko. 

 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris 

Independen. 

 Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota 

Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris 

Independen dan Pihak Independen. 

1. Komite Audit 

 Komite PT.Bank X terdiri dari 2 (dua) orang 

Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris dan 

2(dua) orang pihak Independen. 

 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 

 Dari 6 (enam) orang orang anggota 2 (dua) diantaranya 

adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang 

lainnya adalah pihak Independen. 

 Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan 

moral yang baik 

 

2. Komite Pemantau Risiko 

 Komite pemantau risiko pada PT.Bank X terdiri dari 

3(tiga) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang 

Komisaris 1 (satu) orang pihak independen dan 1 

(satu) orang group head market & operasional risk. 

 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris 

Independen. 

 Dari 7 (tujuh) anggota 3 (tiga) diantaranya adalah 

Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai 

pihak independen. 

 Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki 

integritas, akhlak dan moral yang baik. 

 

1. Komite audit : 

 Responsibilitas  

 

 

 Independensi  

 Independensi  

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

2. Komite pemantau  

 Responsibilitas  

 

 

 

 Independensi 

 

 Independensi 

 

 

 Akuntabilitas  
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III. KELENGKAPAN  DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  

 Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki 

integritas, akhlak dan moral yang baik. 

3. Komite Remunerasi dan Nominasi 

 Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling 

kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, 

seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif 

yang membawahi sumber daya manusia atau 

seorang perwakilan pegawai.  

 Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota 

Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui 

ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta 

succession plan Bank. 

 Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh 

Komisaris Independen 

 Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan 

Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka 

anggota Komisaris Independen paling kurang 

berjumlah 2 (dua) orang. 

 Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara 

terpisah maka: 

o Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai 

anggota Komite Remunerasi harus memiliki 

pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; 

dan 

o Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi 

harus memiliki pengetahuan tentang sistem 

 

 

 

3. Komite Remunerasi dan Nominasi 

 Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 4 

(empat) orang Komisaris Independen 3 (tiga) orang 

Komisaris dan group head human capital strategy & 

policy. 

 Group head human capital strategy merupakan pejabat 

eksekutif yang memiliki pengetahuan dan mengetahui 

ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta 

succession plan Bank. 

 Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh 

Komisaris Independen 

 Jumlah anggota Komisaris Independen dalam Komite 

Remunerasi berjumlah 4 (empat) orang. 

 Komite Remunerasi tidak dibentuk secara terpisah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Komite remunerasi 

 Independensi 

 

 

 Akuntabilitas 

 

 

 

 Independensi 

 

 Independensi 

 

 Akuntabilitas 
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III. KELENGKAPAN  DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  

nominasi dan succession plan Bank. 

4.  Rangkap Jabatan Anggota Komite  

 Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau 

Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang 

sama maupun Bank lain. Dan jika terdapat rangkap 

jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, 

Bank lain dan/atau perusahaan lain telah 

memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, 

kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab. 

5. Independensi Anggota Komite 

 Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga 

dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau 

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan 

Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen. 

 Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan 

Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal 

dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi 

pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai 

hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi 

kemampuan untuk bertindak independen telah 

menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 

(enam) bulan. 

 

 

 

 

4. Rangkap Jabatan Anggota Komite 

 Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, 

tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama 

maupun Bank lain. 

 

 

 

 

5. Independensi Anggota Komite 

 Pihak independen PT.Bank X tidak memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 

saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan 

Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham 

Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen. 

 Pihak independen tidak berasal dari mantan anggota 

Direksi atau pejabat eksekutif yang berasal dari bank 

yang sama atau pihak-pihak lain yang mempunyai 

hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi 

kemampuan untuk bertindak independen. 

 

 

4. Rangkap jabatan 

 Independensi  

 

 

 

 

 

 

5. Independensi komite 

 Independensi 

 

 

 

 

 

 

 Independensi 
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III. KELENGKAPAN  DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  

KREITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

 1. Komite Audit 

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris: 

 Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi  

perencanaan dan pelaksanaan audit serta  memantau 

tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai 

kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan 

proses pelaporan keuangan. 

 Komite Audit telah  mereview: 

o pelaksanaan tugas SKAI; 

o kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan 

standar audit yang berlaku; 

o kesesuaian laporan keuangan dengan standar 

akuntansi yang berlaku; dan  

o pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil 

temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil 

pengawasan Bank Indonesia.  

 Komite Audit telah memberikan rekomendasi 

penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

RUPS melalui Dewan Komisaris. 

2. Komite Pemantau Risiko 

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris, Komite Pemantau Risiko:  

 mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen 

1. Komite Audit 

 Komite Audit bertugas memberikan rekomendasi dan 

memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris 

mengenai laporan dan hal-hal lain yang disampaikan. 

 

 Dan Komite Audit telah melakukan : 

o Melakukan review atas semua informasi keuangan 

yang disajikan manajemen 

o Melakukan review atas efektifitas pelaksanaan 

pengendalian internal 

o Melakukan review atas efektifitas dan hasil 

pemeriksaan oleh SKAI 

o Melakukan review atas perundang-undangan yang 

berlaku 

o Melakukan review dan melaporkan risiko yang 

memiliki potensi akan terjadi. 

 

 Komite Audit telah memberikan rekomendasi 

penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

RUPS melalui Dewan Komisaris. 

 

2. Komite Pemantau Risiko  

             Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko 

antara lain :  

 Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam 

penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen 

1. Komite audit 

 Akuntabilitas  

 

 

 

 Akuntabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

2. Komite pemantau 

risiko 

 Akuntabilitas  
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III. KELENGKAPAN  DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  

risiko; 

 memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja 

Manajemen Risiko. 

3. Komite Remunerasi dan Nominasi 

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris: 

 Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan 

remunerasi  bagi: 

o Dewan Komisaris dan Direksi dan telah 

disampaikan kepada RUPS; dan 

o Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah 

disampaikan kepada Direksi.  

 Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah 

mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja 

individual, kewajaran dengan peer group, dan 

sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 

 Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah 

menyusun sistem, serta  prosedur pemilihan 

dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. 

 Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi 

calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 

untuk disampaikan  kepada RUPS; 

 Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi 

calon Pihak Independen yang dapat  menjadi 

anggota Komite kepada Dewan Komisaris. 

risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko. 

 Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko 

dan good corporate governance dalam setiap kegiatan 

dan mempelajari kebijakan dan peraturan internal yang 

terkait manajemen risiko dan penerapan GCG. 

 

3. Tugas Komite Remunerasi pada PT.Bank X 

adalah :  

o Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan 

dengan fungsi komite Remunerasi dan Nominasi 

o Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan 

rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi dan membantu Dewan 

Komisaris dalam menetapkak kebijakan umum 

Sumber Daya Manusia. 

 Komite remunerasi dan nominasi telah 

mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja 

individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran 

dan strategi jangka panjang Bank. 

 Komite remunerasi dan nominasi telah menyusun 

sistem, serta  prosedur pemilihan dan/atau penggantian 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk 

disampaikan kepada RUPS. 

 Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon 

anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk 

disampaikan  kepada RUPS 

 Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon 

Pihak Independen yang dapat  menjadi anggota 

Komite kepada Dewan Komisaris. 

 

 

 Responsibilitas  

 

 

 

 

3. Tugas komite 

remunerasi  

 Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

 

 

 Akuntabilitas 

 

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

 Akuntabilitas  
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III. KELENGKAPAN  DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  

C. Efektivitas Rapat Komite  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai  kebutuhan Bank. 

2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling 

kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari 

jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan 

Pihak Independen 

3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang   

dihadiri  51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah 

anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan 

Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. 

4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah 

mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi 

musyawarah mufakat. 

5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan 

perbedaaan pendapat  (dissenting opinions)  secara jelas 

dan  wajib didokumentasikan dengan baik. 

6. Hasil rapat Komite  merupakan rekomendasi yang  dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. 

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai  kebutuhan 

Bank. 

2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & 

Good Corporate Governance paling kurang dihadiri 

51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota 

termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen 

3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling 

kurang   dihadiri  51% (lima puluh satu perseratus) dari 

jumlah anggota termasuk seorang Komisaris 

Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan 

pegawai. 

4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah 

mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi 

musyawarah mufakat. 

5. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat oleh 

Sekertaris Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite 

dan sekertaris serta di dokumentasikan dengan baik. 

Termasuk pengungkapan perbedaan pendapat. 

6. Keputusan rapat Komite merupakan rekomendasi yang  

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan 

Komisaris. 

1. Akuntabilitas  

 

2. Responsibilitas  

 

 

 

3. Independensi 

 

 

 

4. Fairness  

 

 

5. Transparansi  

 

 

 

6. Akuntabilitas  
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IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  

Penanganan Benturan Kepentingan  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Bank   memiliki  kebijakan, sistem dan prosedur 

penyelesaian  mengenai :  

 benturan kepentingan yang mengikat setiap 

pengurus dan pegawai Bank;  

 administrasi, dokumentasi dan pengungkapan 

benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah 

Rapat. 

2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap 

keputusan dan telah  terdokumentasi dengan baik.  

3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi 

keuntungan Bank. 

1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem prosedur lengkap 

untuk penyelesaian benturan kepentingan. Sebagaimana 

diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia.  

 Semua benturan kepentingan atau pelanggaran harus 

dilaporkan dan ditangani oleh masing-masing atasan 

pegawai. 

 Seluruh jajaran PT.Bank X membuat pernyataan tahunan 

mengenai pelaksanaan code of conduct, pakta integritas  

2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap 

keputusan dan terdokumentasi dengan baik.  

3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi 

keuntungan Bank. 

 

1. Bank telah memiliki 

prosedur mengenai :  

 Independensi  

 

 

 Independensi  

 

 

2. Transparansi  

 

3. Independensi  
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V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK  

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan   

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Direktur Kepatuhan bertugas: 

a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank 

Indonesia dan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan memantau dan menjaga kepatuhan 

Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang 

dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga 

otoritas yang berwenang. 

b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang 

Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau 

menetapkan keputusan yang menyimpang dari 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama 

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau 

pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi 

Bank. 

d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan 

ketentuan  yang berlaku. 

2. Direksi telah: 

a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk 

dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang 

efektif. 

b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan 

seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur  ke 

1. Direktur kepatuhan : 

a. Direktur kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memantau dan menjaga bank agar 

selalu mematuhi peraturan Bank Indonesia, perundang-

undangan dan ketentuan lainnya. 

b. Direktur kepatuhan telah mencegah Direktur Bank 

dalam hal menempuh suatu kebijakan atau keputusan 

yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku 

c. Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan 

yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan 

fungsi kepatuhan dan disampaikan kepada Bank 

Indonesai secara semesteran. 

d. Penunjukan Direktur kepatuhan telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

 

2. Direksi : 

a. PT.Bank X telah memiliki kebijakan kepatuhan yang 

mengatur mengenai pelaksanaan kepatuhan terhadap 

ketentuan Bank Indonesia. 

b. Direksi mengkomunukasikan kebijakan, pedoman, 

system prosedur kepada jajaran bank melalui berbagai 

sarana, yaitu baik sosialisasi di kantor pusat maupun 

kantor wilayah 

c. Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi 

kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian 

1. Direktur kepatuhan :  

a) Responsibilitas  

 

 

 

b) Responsibilitas  

 

 

c) Responsibilitas  

 

 

 

d) Responsibilitas  

 

 

 

2. Direksi  

a) Responsibilitas  

 

b) Responsibilitas  

 

 

 

 

c) Responsibilitas  
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V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK  

seluruh jenjang organisasi terkait. 

c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi 

kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian 

dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 

3. Satuan Kerja Kepatuhan telah: 

a. Independen terhadap satuan kerja operasional; 

b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan 

kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh 

Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang kini di  seluruh jenjang organisasi. 

4. Bank telah: 

a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk 

menyelesaikan tugas secara efektif; 

b.  Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas 

Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank 

Indonesia dan pihak terkait. 

dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 

 

 

 

 

3. Satuan Kerja Kepatuhan : 

a. Compliance group merupakan unit indepeden terhadap 

unit kerja operasional lainnya, dengan kata lain dibentuk 

secara tersendiri dan terbebas dari pengaruh satuan kerja 

lainnya. 

b. Tugas dan tanggung jawab Satuan kerja Kepatuhan 

adalah melakukan review dan merekomendasikan 

pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan 

memastikan bahwa kebijakan, ketentuan yang ada telah 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan perundang-

undangan. 

4. Bank telah : 

a. PT.Bank X Menyediakan sumber daya yang 

berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara 

efektif. 

b. Bank telah menyampaikan laporan kepada Bank 

Indonesia tentang pelaksanaan tugas Direktur 

Kepatuhan secara semesteran dengan tembusan 

Dewan Komisaris dan Direktur Utama 

 

 

 

 

 

 

3. Satuan kerja 

kepatuham :  

a) Independensi  

 

 

b) Responsibilitas  

 

 

 

 

 

4. Bank telah :  

a) Akuntabilitas  

 

 

b) Responsibilitas  

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



 
 
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia  Nomor    9/     /DPNP      Tanggal     Mei  2007 

 

FAKTOR PENILAIAN: 

PENERAPAN  FUNGSI AUDIT  INTERN    
 

 23 

 

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN  

Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern   

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Direksi bertanggung jawab atas: 

 Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan 

menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank 

dalam setiap tingkatan manajemen. 

 Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai 

dengan kebijakan  dan arahan  Dewan Komisaris. 

2. Bank: 

 Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada 

seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara 

langsung diperkirakan dapat mempengaruhi 

kepentingan Bank dan masyarakat. 

 Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Bank (SPFAIB), dengan: 

o Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit 

Charter); 

o Membentuk Satuan Kerja Audit Intern  (SKAI); 

o Menyusun panduan audit intern.   

 Melakukan kaji ulang  secara berkala  atas 

efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan 

kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal 

setiap tiga tahun. 

 Merencanakan dan merealisasikan peningkatan 

mutu keterampilan sumber daya manusia  secara 

berkala dan berkelanjutan.  

1. Direksi : 

 Bank telah memiliki kebijakan sistem pengendalian 

internal bank dan memastikan kebijakan ini selalu 

direview secara periodik. 

 Hasil audit intern disampaikan kepada pimpinan unit 

kerja dan direktur terkait untuk memastikan tindak lanjut 

dilakukan sesuai rekomendasi Internal Audit. 

2. Bank :  

 Fungsi audit intern PT.Bank X dilaksanakan oleh 

Direktorat Internal Audit yang bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama. 

 Direktorat Internal Audit telah memiliki Internal Audit 

Charter, Kebijakan Internal Audit Bank, Standar 

Pedoman Internal Audit dan petunjuk teknis Internal 

Audit. 

 Quality Assurance Review telah dilaksanakan secara 

berkala dalam tiga tahunan oleh pihak eksternal. QAR 

terakhit tahun 2011 dengan predikat baik. 

 Untuk memastikan kualitas auditor yang baik maka 

PT.Bank X mempunyai Audit, Compliance & 

Governance academy untuk meningkatkan kapabilitas 

Auditor internal yang dapat diikuti seluruh auditor 

internal PT.Bank X. 

 

 

1. Direksi :  

 Akuntabilitas  

 

 

 Responsibilitas  

 

 

2. Bank :  

 Akuntabilitas 

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

 Akuntabilitas 
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VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN  

3. SKAI telah: 

 Melakukan fungsi pengawasan secara independen 

dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai 

dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan 

hasil  audit.  

 Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi 

penilaian: 

o kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; 

o  efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; 

o  kualitas kinerja. 

 Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan  

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Memantau, menganalisis dan melaporkan 

perkembangan tindaklanjut perbaikan yang  

dilakukan auditee. 

 Menyusun, dan mengkinikan pedoman  serta sistem 

dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan 

dan perundangan yang berlaku. 

 

3. SKAI :  

 Direktorat internal audit melakukan fungsi pengawasan 

sesuai audit plan, pelaksanaan audit dilaksanakan secara 

objektif dan independen. 

 Ruang lingkup audit meliputi penilaian atas efektivitas 

internal control, governance dan risk management. 

 Temuan audit disampaikan kepada auditee, Direktur 

terkait dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur 

Utama. 

 Komiten Internal Audit Bank dan organ-organ audit 

intern lainnya di review secara berkala atau jika terdapat 

perubahan ketentuan. 

 Direktorat Internal Audit menjadi kordinator 

implementasi Strategi Anti Fraud diseluruh unit kerja. 

3. SKAI :  

 Akuntabilitas  

 

 

 Akuntabilitas  

 

 Akuntabilitas  

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

 Akuntabilitas 
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VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN  

Pelaksanaan Tugas  Fungsi  Audit  Ekstern   

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank 

menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.  

2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh 

Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 

3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu 

memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan 

rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan 

Komisaris. 

4. Penugasan audit kepada  Akuntan Publik dan Kantor 

Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-

aspek:  

 Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; 

 Legalitas perjanjian kerja 

 Standar profesional akuntan publik, dan  

 Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor 

Akuntan Publik dimaksud. 

5. Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah: 

 Menyampaikan hasil audit dan management letter 

kepada bank tepat waktu; 

 Mampu bekerja secara independen,  memenuhi 

standard profesional akuntan publik dan perjanjian 

kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 

1. KAP yang ditunjuk telah terdaftar di Bank Indonesia 

 

2. KAP yang ditunjuk telah ditunjuk dalam 3 tahun 

terakhir. 

 

3. Penunjukan KAP telah mendapat persetujuan dari 

RUPS. 

 

4. Penugasan Audit kepada KAP telah tertuang dalam 

perjanjian kerja yang direvisi setiap tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KAP telah :  

 KAP yang ditunjuk melaksanakan Audit secara 

Independen dan memenuhi standar profesional Akuntan 

Publik sesuai perjanjian kerja audit yang telah 

ditetapkan. 

 Auditor menyampaikan hasil audit sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

1. Responsibilotas  

 

2. Responsibilitas  

 

 

3. Fairness  

 

4. Responsibilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KAP telah :  

 Akuntabilitas  

 

 

 Akuntabilitas 
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VIII. PENERAPAN  MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM  PENGENDALIAN INTERN   

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System  Pengendalian Intern  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab 

yang jelas yaitu menyetujui dan mengevaluasi 

kebijakan manajemen risiko. Mengevaluasi tanggung 

jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen 

riisko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan 

Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan 

persetujuan Dewan Komisaris. 

 

2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, 

diantaranya: 

 Melakukan kaji ulang terhadap metodologi 

penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan 

ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. 

 Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk 

menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang 

efektif. 

 Merencanakan dan merealisasikan peningkatan 

mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola 

risiko secara berkala dan berkelanjutan. 

3. Bank telah: 

 Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit 

risiko. 

 Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, 

memantau dan mengendalikan risiko Bank serta 

memiliki sistem informasi manajemen risiko yang 

1. Dewan Komisaris secara aktif melakukan monitoring 

terhadap strategi dan kebijakan risiko serta 

implementasinya dan sudah terdapat mekanisme 

monitoring oleh Komite Pemantau Risiko dan GCG. 

Evaluasi Komite Audit yang dilakukan secara periodik 

untuk memantau perkembangan risiko PT.Bank X. 

 

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi :  

 Tugas Direksi sebagai pemegang kewenangan dalam 

pemberi fasilitas kredit dilakukan berdasarkan rapat  

komite kredit. 

 Ketentuan implementasi strategi dan kebijakan risiko 

kredit berupa SPK telah mendapat persetujuan Direksi 

dan menjadi acuan dalam proses pemberian kredit. 

 PT.Bank X telah merealisasikan peningkatan mutu 

sumber daya manusia pengelola resiko secara berkala. 

 

 

 

 

3. Bank telah :  

 PT.Bank X Memiliki kebijakan manajemen risiko yaitu  

kebijakan operasional PT.Bank X, standar prosedur 

operasional dan petunjuk teknis operasional. 

 Perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan 

ditoleransi risiko kredit sudah memadai dengan adanya 

1. Responsibilitas  

 

 

 

 

 

 

2. Direksi :  

 Responsibilitas  

 

 

 Responsibilitas  

 

 

 Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

 

3. Bank telah :  

 Akuntabilitas 

 

 Responsibilitas  
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VIII. PENERAPAN  MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM  PENGENDALIAN INTERN   

memadai. 

 Menerapkan sistem pengendalian intern yang 

menyeluruh dan handal. 

kebijakan risiko kredit bank dan standar prosedur kredit. 

 Sistem informasi manajemen risiko kredit antara lain 

dilakukan dengan melakukan analisa terkait risiko kredit 

secara rutin dan melaporkan hasilnya kepada Direksi. 

 

 Responsibilitas   
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IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN  PENYEDIAAN DANA  BESAR 

(LARGE EXPOSURES) 

 

Penyediaan  Dana  Kepada  Pihak Terkait (related party)  dan Penyediaan  Dana Besar (large exposure)  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Bank telah : 

 Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang 

tertulis dan  jelas untuk penyediaan dana kepada 

pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, 

monitoring dan penyelesaian masalahnya. 

 Secara berkala  mengevaluasi dan mengkinikan 

kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar 

disesuaikan dengan  ketentuan dan perundang 

undangan yang berlaku.   

2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak 

terkait dan atau penyediaan dana  besar  telah  : 

 Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

 Memperhatikan kemampuan permodalan dan 

penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan 

dana. 

3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa 

intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. 

4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala 

kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat 

waktu. 

1. Bank telah: 

 Memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur 

penyediaan dana kepada pihak terkait dalam bentuk : 

- Kebijakan Perkereditan PT.Bank X 

- Standar Prosedur Perkreditan 

- Standar Pedoman Credit Collection & Recovery 

- Standar Pedoman Operasional Credit Operation 

 PT.Bank X mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, 

sistem dan prosedur secara berkala dan atau setiap saat 

sesuai kebutuhan bisnis dan regulasi eksternal. 

2. Penerapan penyediaan dana oleh bank kepada pihak 

terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi 

peraturan Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam 

Standar Prosedur Perkreditan. 

 PT.Bank X telah memperhatikan kemampuan permodalan 

dan penyebaran portofolio penyediaan dana. 

 

3. Proses penyediaan dana,yaitu merekomendasikan dan atau 

memutus pemberian kredit dilakukan secara independen. 

4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada 

Bank Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam SPO 

credit operation. 

1. Bank telah : 

 Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

 Responsibilitas  

 

 

2. Bank telah : 

 Responsibilitas 

 

 

 Responsibilitas  

 

 

3. Independensi  

 

4. Trasnparansi  
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X.  TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE  DAN  PELAPORAN INTERNAL 

 

SUB FAKTOR 

A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 

 

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan 

non-keuangan kepada stakeholders termasuk  Laporan 

Keuangan Publikasi triwulanan dan telah 

melaporkannya kepada Bank Indonesia atau 

stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Bank wajib dan telah: 

 Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata 

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi 

Kondisi Keuangan Bank. 

 Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai 

ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data 

Pribadi Nasabah. 

 Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah 

dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai 

ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan 

Nasabah dan Mediasi Perbankan. 

 Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak 

kepada: 

1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-

keuangan kepada stakeholder termasuk Laporan 

Keuangan Publikasi Triwulanan dan telah 

melaporakannya kepada Bank Indonesia dan stakeholder 

terkait. 

 

2. Bank telah :  

 

 Secara rutin menyampaikan Laporan Keuangan tahunan 

kepada pihak-pihak sebagaimana telah diatur dalam 

ketentuan. 

 

 Menyampaikan informasi mengenai produk bank secara 

transparan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Menyampaikan tata cara pengaduan nasabah dan 

penyelesaian sengketa kepada nasabah secara transparan 

dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Bank telah menyampaikan laporan keuangan kepada : 

- Bank Indonesia 

- YLKI 

- Lembaga Pemeringkatan Indonesia 

- Asosiasi Bank-bank di Indonesia 

1. Transparansi  

 

 

 

 

 

2. Bank telah : 

 Transparansi  

 

 

 

 

 Transparansi 

 

 Transparansi  

 

 

 Transparansi  
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X.  TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE  DAN  PELAPORAN INTERNAL 

 

o Bank Indonesia; 

o YLKI; 

o Lembaga Pemeringkat di Indonesia; 

o Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; 

o LPPI; 

o 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi 

dan Keuangan; 

o 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 

3. Bank telah  mentransparansikan laporan secara tepat 

waktu dengan cakupan  sesuai ketentuan pada  

homepage Bank, meliputi: 

 Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-

nya; 

 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar 

berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas 

di tempat kedudukan kantor pusat Bank.  

- LPPI 

- 2 (dua) lembaga penelitian bidang ekonomi dan keuangan 

- 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan 

 

 

 

 

 

3. Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-

keuangan secara transparan melalui website bank. 

 Bank telah menyampaikan informasi laporan keuangan 

kepada publik melalui homepage bank, serta publikasi di 

media masa sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bank telah : 

 Transparansi  

 Transparansi 

 

 

 

 

 

B. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG 

dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi 

Bank yang sebenarnya atau sesuai  hasil self assessment 

Bank. 

1. Laporan pelaksanaan GCG disusun dengan isi dan 

cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Laporan pelaksanaan GCG mencerminkan kondisi bank 

yang sebenarnya. 

3. Revisi Bank Indonesia terhadap hasil analisis self 

assesment telah dipublikasikan dalam laporan keuangan. 

Dan telah disampaikan ke Bank Indonesia. 

1. Responsibilitas  

 

2. Transparansi  

 

3. Transparansi 
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X.  TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE  DAN  PELAPORAN INTERNAL 

 

 

3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian 

hasil self assessment dengan hasil 

pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia. Bank 

diharuskan merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil 

self assessment dimaksud kepada publik  melalui 

Laporan Keuangan Publikasi  pada periode yang 

terdekat.dan menyampaikan revisi hasil self assessment 

GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. 

4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG 

sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:  

 Bank Indonesia; 

 YLKI;  

 Lembaga Pemeringkat di Indonesia; 

 Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; 

 LPPI; 

 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan 

Keuangan; 

 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan 

secara lengkap dan tepat waktu. 

5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG 

dalam homepage secara tepat waktu 

 

 

4. Bank telah menyampaikan laporan GCG kepada :  

- Bank Indonesia 

- YLKI 

- Lembaga Pemeringkatan Indonesia 

- Asosiasi Bank-bank di Indonesia 

- LPPI 

- 2 (dua) lembaga penelitian bidang ekonomi dan keuangan 

- 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan 

Secara lengkap dan tepat waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Laporan pelaksanaan GCG menjadi bab tersendiri dalam 

Laporan Tahunan bank dan telah terlampir dalam 

homepage bank. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Transparansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Transparansi  
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X.  TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE  DAN  PELAPORAN INTERNAL 

 

C. Kecukupan Pelaporan Internal  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PENGELOMPOKAN 

PRINSIP 

1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan  

didukung oleh SIM yang handal. 

2. Tersedianya informasi  yang cukup, akurat,  dan tepat 

waktu.  

3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang 

didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 

4. Terdapat IT security system yang memadai. 

1. Laporan internal disusun secara lengkap dengan 

memanfaatkan berbagai sistem informasi yang ada. 

2. Pelaporan telah tersedia secara sistematis. 

3. PT.Bank X telah menetapkan Sistem informasi yang 

memadai untuk permintaan informasi untuk kebutuhan 

rutin maupun kebutuhan tertentu. 

4. IT security sysem diimplementasikan sesuai target 

architecture yang tercantum dalam IT Strategy Plan 

1. Transparansi  

 

2. Transparansi  

3. Transparansi  

 

 

4. Responsibilitas 
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XI. RENCANA STRATEGIS BANK  

Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan)  

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT.BANK X PPENGELOMPOKAN PRINSIP 

1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk 

Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis 

(business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.  

2. Rencana Bisnis Bank (business plan)  telah disusun 

secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif 

terhadap perubahan internal dan eksternal. 

3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan 

disetujui oleh Komisaris. 

4. Direksi telah : 

 Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate 

plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) 

kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh 

jenjang organisasi yang ada pada Bank; 

 Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (corporate plan) 

secara efektif; 

5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (corporate 

plan)  Bank :  

 Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang 

Rencana Bisnis Bank (corporate plan);  

 Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol 

System (RCS) – strategic Risk;  

 Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal 

yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 

1. PT.Bank X menetapkan rencana korporasi dan 

rencana bisnis secara tertulis, ditetapkan oleh 

Direksi dan mendapat persetujuan dari Komisaris, 

untuk kemudian dikomunikasikan kepada pejabat 

dan seluruh pegawai bank. 

2. Strategi dan target bisnis disusun dengan 

mempertimbangkan  kondisi internal dan eksternal 

serta harus mendapat persetujuan dari Direksi dan 

Komisaris. Bank juga mempertimbangkan dampak 

dari rencana strategik terhadap permodalan bank 

dan memastikan bank memiliki satuan kerja yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan strategi. 

3. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT.Bank X, 

rencana korporasi dan bisnis disusun oleh Direksi 

dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 

4. Direksi telah : 

 Direksi secara aktif mengkomunikasikan Rencana 

Kerja Bank melalui berbagai kesempatan 

diantaranya melalui Rapat Kerja Nasional . 

 Untuk memastikan Direksi telah melaksanakan 

bussiness plan secara efektif maka dilaksanakan 

monitoring pelaksanaan kerja dalam forum 

performance review. 

5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis bank 

telah :  

6. 1. Transparansi  

 

 

 

2. Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

 

 

3. Responsibilitas  

 

 

4. Direksi telah :  

 Akuntabilitas 

 

 Responsibilitas 

 

 

 

 

5. Penyusunan dan 

penyampaian telah:  
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XI. RENCANA STRATEGIS BANK  

 Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip 

perbankan yang sehat; 

 

 Berpedoman  pada ketentuan Bank Indonesia 

tentang rencana strategis bank. 

 Penyusunan rencana bisnis juga memperhatikan 

tingkat risiko komposit risk control system, 

monitoring risiko stratejik dilakukan secara 

periodik. 

 Dalam menyampaikan Rencana Bisnis Bank telah 

memperhatikan dan mempertimbangkan faktor 

eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi 

kegiatan usaha bank. 

 Dalam menyusun Rencana Bisnis Bank, PT. Bank 

X juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dan 

perbankan yang sehat. 

 Responsibilitas  

 

 Responsibilitas  

 

 

 Responsibilitas  

 

 

 

 Responsibilitas  

 

 

6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan). 

 

6. PT.Bank X mengadakan Rapat Dewan Komisaris 

secara periodik untuk membahas perkembangan kinerja 

dan pelaksanaan rencana kerja. 

 

 

6. Akuntabilitas   
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LAMPIRAN II 

PERHITUNGAN INDIKATOR SELF ASESSMENT 
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Hasil perhitungan masing-masing faktor 

 

 

 

Hasil perhitungan nilai maksimum dari masing-masing faktor 

 

 

Hasil perhitungan nilai komposit masing-masing prinsip = jumlah nilai penerapan masing-

masing prinsip : nilai maksimum masing-masing prinsip 
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LAMPIRAN III 

Tabel kriteria peringkat masing-masing faktor self asessment 

 

Kriteria peringkat – Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 

Peringkat 1 

 

 Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dewan komisars sangat 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

serta memenuhiketentuan yang berlaku. 

 Seluruh dewan komisaris mampu bertindak dan mengambil 

keputusan secara independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris telah 

sepenuhnya memenuhi prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak 

ada kelemahan minor. 

 Rapat dewan komisaristerselenggara sangat efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi anggota dewan sangat baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan yang berlaku 

Peringkat 2  Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dewan komisars sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta 

memenuhiketentuan yang berlaku. 

 Seluruh dewan komisaris mampu bertindak dan mengambil 

keputusan secara independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris telah 

sepenuhnya memenuhi prinsip GCG, telah berjalan efektif namun 

terdapat kelemahan minor. 

 Rapat dewan komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi anggota dewan baik dan tidak pernah                                               

melanggar ketentuan yang berlaku 
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Kriteria peringkat Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

Peringkat 3  Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dewan komisars cukup 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

serta memenuhiketentuan yang berlaku. 

 Seluruh dewan komisaris mampu bertindak dan mengambil 

keputusan secara independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris cukup 

memenuhi prinsip GCG, dan cukup efektif namun terdapat 

kelemahan yang apabila tidak diperbaiki akan mengakibatkan 

penurunan nilai  

 Rapat dewan komisaris terselenggara cukup efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi anggota dewan cukup baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan yang berlaku 

Peringkat 4   Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dewan komisars 

kurang  sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha 

bank serta pemenuhan ketentuan yang berlaku. 

 Seluruh dewan komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang  

independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris kurang 

memenuhi prinsip GCG, dan kurang efektif dan terdapat kelemahan 

yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan 

peringkat dan aspek GCG.  

 Rapat dewan komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang 

efisien. 

 Aspek transparansi anggota dewan kurang baik dan pernah 

melanggar ketentuan yang berlaku 
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Kriteria peringkat Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

Peringkat 5   Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dewan komisars tidak  

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

serta pemenuhan ketentuan yang berlaku. 

 Seluruh dewan komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak  

independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris tidak 

memenuhi prinsip GCG, tidak efektif dan terdapat kelemahan yang  

signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat dan aspek 

GCG.  

 Rapat dewan komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. 

 Aspek transparansi anggota dewan tidak baik dan sering melanggar 

ketentuan yang berlaku 

Kriteria peringkat – Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi  

Peringkat 1  Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

serta memenuhiketentuan yang berlaku. 

 Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan 

secara independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sepenuhnya 

memenuhi prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada 

kelemahan minor. 

 Rapat Direksi terselenggara sangat efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan yang berlaku 

Peringkat 2   Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta 

memenuhiketentuan yang berlaku. 

 Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan 

secara independen 
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 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi telah 

sepenuhnya memenuhi prinsip GCG, telah berjalan efektif namun 

terdapat kelemahan minor. 

 Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah                                               

melanggar ketentuan yang berlaku 

Peringkat 3   Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

serta memenuhiketentuan yang berlaku. 

 Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara 

independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi 

prinsip Good Corporate Governance, dan cukup efektif namun 

terdapat kelemahan yang apabila tidak diperbaiki akan 

mengakibatkan penurunan nilai  

 Rapat Direksi terselenggara cukup efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar 

ketentuan yang berlaku 

Peringkat 4  Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang  sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank Seluruh 

Direksi bertindak dan mengambil keputusan kurang  independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi 

  prinsip GCG, dan kurang efektif dan terdapat kelemahan yang cukup  

 signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat dan aspek 

GCG.  

 Rapat Direksi terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. 

 Aspek transparansi Direksi kurang baik dan pernah melanggar 

ketentuan  

 

Kriteria peringkat                    Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 
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Faktor peringkat  Fungsi tugas dan tanggung jawab Direksi 

Peringkat 5   Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak  sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta 

pemenuhan ketentuan yang berlaku. 

 Seluruh Direksi bertindak dan mengambil keputusan tidak  

independen 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi 

prinsip GCG, tidak efektif dan terdapat kelemahan yang  signifikan 

yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat dan aspek GCG.  

 Rapat Direksi terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. 

 Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melanggar 

ketentuan yang berlaku 

Faktor peringkat Fungsi tugas dan tanggung jawab Komite 

Peringkat 1  Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sangat sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

 Pelaksanaan tugas komite berjalan sangat efektif dan tidak ada 

kelemahan minor 

 Rekomendasi-rekomendasi anggota komite sangat bermanfaat dan 

dapat digunakan sebagai bahan acuan keputusan dewan komisaris 

 Penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan sesuai dengan 

pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien 

Peringkat 2   Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

 Pelaksanaan tugas komite berjalan efektif namun terdapat kelemahan 

minor 

 Rekomendasi-rekomendasi anggota komite bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan acuan keputusan dewan komisaris 

 Penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan sesuai dengan 

pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien 
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Faktor peringkat Fungsi tugas dan tanggung jawab Komite 

Peringkat 3   Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite cukup sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

 Pelaksanaan tugas komite berjalan cukup efektif namun terdapat 

kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan 

penurunan peringkat faktor 

 Rekomendasi-rekomendasi anggota komite cukup bermanfaat dan 

cukup dapat digunakan sebagai bahan acuan keputusan dewan 

komisaris 

 Penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan cukup sesuai dengan 

pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup 

efisien 

Peringkat 4  Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite kurang sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

 Pelaksanaan tugas komite berjalan kurang efektif dan terdapat 

kelemahan yang cukup signifikan yang apabila tidak diperbaiki dapat 

mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan komposit GCG 

 Rekomendasi-rekomendasi anggota komite kurang bermanfaat dan 

kurang dapat digunakan sebagai bahan acuan keputusan dewan 

komisaris 

 Penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan kurang sesuai dengan 

pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan kurang 

efisien 

Peringkat 5  Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite tidak sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank 

 Pelaksanaan tugas komite berjalan tidak efektif dan terdapat 

kelemahan yang signifikan yang apabila tidak diperbaiki dapat 

mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan komposit GCG 

 Rekomendasi-rekomendasi anggota komite tidak bermanfaat dan 

tidak dapat digunakan sebagai bahan acuan keputusan dewan 
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komisaris 

 Penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan tidak sesuai dengan 

pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan kurang 

efisien 

Kriteria peringkat – penanganan benturan kepentingan 

Peringkat 1   Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan 

kepentingan yang sangat lengkap dan efektif 

 Seluruh benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap 

keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat dan telah telah 

teradministrasikan dan terdokumentasi dengan baik 

 Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan 

bank  

Peringkat 2   Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan 

kepentingan yang lengkap dan efektif 

 Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan, 

telah dilengkapi dengan risalah rapat dan telah telah 

teradministrasikan dan terdokumentasi dengan baik 

 Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan 

bank 

Peringkat  3  Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan 

kepentingan yang cukup lengkap dan efektif 

 Benturan kepentingan telah cukup diungkapkan dalam keputusan, 

telah dilengkapi dengan risalah rapat dan telah telah 

teradministrasikan dan terdokumentasi dengan baik 

 Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan 

bank 

Peringkat 4   Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan 

kepentingan yang kurang  lengkap dan efektif 

 Benturan kepentingan kurang diungkapkan dalam keputusan, 

sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat dan belum 

Kriteria peringkat – Pelaksanaan tugas dan  tanggung jawab Komite 
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teradministrasikan dan terdokumentasi dengan kurang baik 

 Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan 

bank 

Peringkat 5  Kebijakan, sistem dan prosedurbenturan kepentingan tidak lengkap 

dan tidak efektif 

 Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak 

dilengkapi dalam risalah rapat, tidak diadministrasikan dan 

didokimentasikan dengan baik 

 Benturan kepentingan telah merugikan atau mengirangi keuntungan 

bank 

Kriteria peringkat – Faktor penerapan fungsi kepatuhan 

Peringkat 1  Kepatuhan bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan 

pelaggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah  dibuat 

 Pelaksanaan tugas dan independensi direktur kepatuhandan satuan 

kerja kepatuhan berjalan sangat efektif 

 Direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan melakukan review 

secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional 

Peringkat 2  Kepatuhan bank tergolong baik namun pernah melakukan pelaggaran 

yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah 

dibuat, dan telah diselesaikan pada triwulan penilaian CAMELS 

rating. 

 Pelaksanaan tugas dan independensi direktur kepatuhan dan satuan 

kerja kepatuhan berjalan efektif 

 Direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan melakukan review 

secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional 

 Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi telah 

tersedia secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundangan 

yang berlaku 

 

Kriteria peringkat – penanganan benturan kepentingan 
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Kriteria peringkat Faktor penerapan fungsi kepatuhan  

Peringkat 3   Kepatuhan bank tergolong cukup baik namun pernah melakukan 

pelaggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan 

akan diselesaikan paa masa triwulan berikutnya. 

 Pelaksanaan tugas dan independensi direktur kepatuhandan satuan 

kerja kepatuhan berjalan cukup efektif 

 Direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan melakukan review 

secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional 

 Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi telah 

tersedia  cukup  lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundangan 

yang berlaku 

Peringkat 4  Kepatuhan bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran 

yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah 

dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya 

 Pelaksanaan tugas dan independensi direktur kepatuhan dan satuan 

kerja kepatuhan berjalan kurang efektif 

 Direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan melakukan review 

namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap keaptuhan 

sebagian satuan kerja operasional 

 Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia 

kurang lengkap , dan kurang sesuai dengan ketentuan perundangan 

yang berlaku 

Peringkat 5  Kepatuhan bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang 

cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, 

dan kemungkinan diselesaikannya akan lebih dari 2 (dua) masa 

triwulan berikutnya 

 Pelaksanaan tugas dan independensi direktur kepatuhan dan satuan 

kerja kepatuhan berjalan tidak efektif 

 Direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan tidak pernah 

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional 

 Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia 

tidak lengkap , dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku 

Kriteria peringkat – faktor penerapan fungsi audit intern 

Peringkat 1  Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan sangat efektif, 

pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan 

dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor 

 SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan 

objektif 

Peringkat 2  Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif, pedoman 

intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam 

SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/ dapat ditindaki 

dengan tindakan rutin. 

 SKAI telah menjalankan fungsinya secara independen dan objektif 

Peringkat 3  Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan cukup efektif, 

pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang 

ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang 

apabila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan penurunan kualitas 

penerapan audit internal 

 SKAI telah menjalankan fungsinya secara cukup independen dan 

objektif 

Peringkat 4  Pelaksanaan fungsi audit intern bank berjalan kurang efektif, 

pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang 

ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan  

 SKAI telah menjalankan fungsinya secara kurang independen dan 

objektif 

Peringkat 5  Pelaksanaan fungsi audit intern bank berjalan tidak efektif, pedoman 

intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam 

SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan  

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



 SKAI telah menjalankan fungsinya secara tidak independen dan 

objektif 

Kriteria peringkat- faktor penerapan fungsi audit ekstern 

Peringkat 1  Pelaksanaan audit oleh akuntan publik sangat efektif dan sesuai 

dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik 

 Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Akuntan Publik/KAP yang 

sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan 

Peringkat 2  Pelaksanaan audit oleh akuntan publik efektif dan sesuai dengan 

persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik 

 Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Akuntan Publik/KAP yang  

independen dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan 

Peringkat 3  Pelaksanaan audit oleh akuntan publik cukup efektif dan cukup 

sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam 

ketentuan 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik 

 Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Akuntan Publik/KAP yang 

cukup  independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditentukan 

Peringkat 4   Pelaksanaan audit oleh akuntan publik kurang efektif dan kurang 

sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam 

ketentuan 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik 

 Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Akuntan Publik/KAP yang 

kurang  independen dan kurang memenuhi kriteria yang ditentukan 

Peringkat 5  Pelaksanaan audit oleh akuntan publik tidak efektif dan tidak sesuai 

dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik 

 Pelaksanaan audit dilaksanakan  tidak independen   

Kriteria peringkat           faktor penerapan audit intern 
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Kriteria peringkat – faktor penerapan manajemen resiko dan sistem pengendalian internal 

Peringkat 1  Manajemen sangat efektif dalam mengidentifikasi dan 

mengendalikan seluruh risiko bank 

 Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan 

penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan 

sangat efektif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat 

 Prosedur dan penetapan pengendalian intern bank sangat 

komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan 

kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi bank 

 Manajemen sangat efektif dalam  memantau kesesuaian kondisi bank 

dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku 

serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank 

 Penerapan pengendalian intern tidak menunjukan adanya kelemahan  

Peringkat 2  Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan 

seluruh risiko bank 

 Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan 

limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif 

untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat 

 Prosedur dan penetapan pengendalian intern bank komprehensif dan 

sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko 

yang dihadapi bank 

 Manajemen efektif dalam  memantau kesesuaian kondisi bank 

dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku 

serta  sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank 

 Penerapan pengendalian internal menunjukan adanya kelemahan, 

namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak 

menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank 
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Kriteria peringkat Faktor penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal 

Peringkat 3  Manajemen cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan 

seluruh risiko bank 

 Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan 

penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan 

cukup efektif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat 

 Prosedur dan penetapan pengendalian intern bank cukup 

komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan 

kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi bank 

 Manajemen cukup efektif dalam  memantau kesesuaian kondisi bank 

dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku 

serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank 

 Penerapan pengendalian intern  menunjukan adanya kelemahanm 

yang tidak material dan apabila tidak segera dilakukan tindak korektif 

akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank. 

Peringkat 4  Manajemen kurang efektif dalam mengidentifikasi dan 

mengendalikan seluruh risiko bank 

 Manajemen kurang  aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan 

penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan 

kurang efektif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat 

 Prosedur dan penetapan pengendalian intern bank kurang 

komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan 

kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi bank 

 Manajemen kurang efektif dalam  memantau kesesuaian kondisi bank 

dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku 

serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank\ 

 Penerapan pengendalian intern  menunjukan adanya kelemahan yang  

material dan apabila tidak segera dilakukan tindak korektif akan 

menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank 
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Kriteria peringkat Faktor penerapan manajemen risiko  

Peringkat 5   Manajemen tidak efektif dalam menidentifikasi dan mengendalikan 

seluruh risiko bank 

 Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan 

penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan 

tidak efektif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat 

 Prosedur dan penetapan pengendalian intern bank tidak komprehensif 

dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta 

risiko yang dihadapi bank 

 Manajemen tidak efektif dalam  memantau kesesuaian kondisi bank 

dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku 

serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank 

 Penerapan pengendalian intern  menunjukan adanya kelemahan 

beberapa pelanggaran dan kelemahan material yang apabila tidak 

segera dilakukan tindakan korektif akan menimbulkan pengaruh yang  

Kriteria peringkat –  faktor penyediaan dana terhadap pihak terkait 

Peringkat 1  Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up 

to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana terhadap pihak 

terkait dan penyediaan dana besar 

 Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan dana BMPK maupun 

prinsip kehati-hatian 

 Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan 

dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana 

tidak signifikan 

 Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait 

dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen   

Peringkat 2  Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up 

to date dan lengkap untuk penyediaan dana terhadap pihak terkait dan 

penyediaan dana besar 

 Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan dana BMPK maupun 
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prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun 

telah diselesaikan. 

 Diversifikasi penyediaan dana  merata atau jumlah penyediaan dana 

besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak 

signifikan 

 Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait 

dan penyediaan dana besar dilakukan dengan independen 

Peringkat 3  Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang 

cukup up to date dan cukup lengkap untuk penyediaan dana terhadap 

pihak terkait dan penyediaan dana besar 

 Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan dana BMPK maupun 

prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK yang 

belum dselesaikan karena masih dalam jangka waktu penyelesaian 

sesuai dengan action plan 

 Diversifikasi penyediaan dana cukup  merata  

 Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait 

dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen 

Peringkat 4  Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang  

up to date dan kurang lengkap untuk penyediaan dana terhadap pihak 

terkait dan penyediaan dana besar 

 Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan dana BMPK maupun 

prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK yang 

belum dselesaikan tapi telah melewati jangka waktu penyelesaian 

sesuai dengan action plan 

 Diversifikasi penyediaan dana kurang  merata  

 Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait 

dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen 

 

 

Kriteria peringkat – faktor penyediaan dana terhadap pihak terkait 
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Kriteria peringkat faktor penyediaan dana terhadap pihak terkait 

Peringkat 5   Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun  

tidak up to date dan tidak lengkap untuk penyediaan dana terhadap 

pihak terkait dan penyediaan dana besar 

 Ada pelanggaran dan pelampauan dana BMPK maupun prinsip 

kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK yang belum 

dselesaikan dan telah melewati dua kali jangka waktu action plan 

 Diversifikasi penyediaan dana tidak  merata  

 Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait 

dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen 

Kriteria peringkat – faktor transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan 

Good Corporate Governance dan pelaporan internal. 

Peringkat 1  Bank sangat transparan dalam menyampaikan hasil keuangan dan 

non keuangan kepada publik maupun homepage bank dan media 

yang sangat mudah diakses 

 Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat 

waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh 

 Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi produk dan 

jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat 

efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan 

sangat memadai 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lemgkap, akurat, kini dan 

utuh telah disampaikan dengan sangat tepat waktu kepada 

shareholders sesuai ketentuan yang berlaku 

 Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait sistem 

pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informansi 

dengan sangat tepat waktu, lengkap, akurat dan sangat handal dan 

serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen 

Peringkat 2  Bank transparan dalam menyampaikan hasil keuangan dan non 

keuangan kepada publik maupun homepage bank dan media yang 

ANALISIS PENERAPAN..., SATIA BERMANSYAH, Ak._IBS, 2013



sangat mudah diakses 

 Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia  tepat 

waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh 

 Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, 

menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta 

memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan memadai 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG lemgkap, akurat, kini dan utuh 

telah disampaikan dengan tepat waktu kepada shareholders sesuai 

ketentuan yang berlaku 

 Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait sistem 

pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informansi 

dengan tepat waktu, lengkap, akurat dan sangat handal dan serta 

efektif untuk pengambilan keputusan manajemen 

Peringkat 3  Bank cukup transparan dalam menyampaikan hasil keuangan dan non 

keuangan kepada publik maupun homepage bank dan media yang 

cukup mudah diakses 

 Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia cukup tepat 

waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh 

 Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan 

jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup 

efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan 

cukup memadai 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG cukup lemgkap, akurat, kini dan 

utuh telah disampaikan dengan cukup tepat waktu kepada 

shareholders sesuai ketentuan yang berlaku 

 Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait sistem 

pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informansi 

dengan cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan cukup handal dan  

cukup efektif untuk pengambilan keputusan manajemen 

Kriteria peringkat               Faktor transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 
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Kriteria peringkat Faktor transparansi keuangan dan non keuangan 

Peringkat 4  Bank kurang transparan dalam menyampaikan hasil keuangan dan 

non keuangan kepada publik maupun homepage bank dan media 

yang kurang mudah diakses 

 Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan kurang tepat waktu, 

lengkap, akurat, kini dan utuh 

 Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan 

jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang 

efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan 

kurang memadai 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lemgkap, akurat, kini dan 

utuh telah disampaikan dengan kurang tepat waktu kepada 

shareholders 

 Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait sistem 

pelaporan internal bank kurang mampu menyediakan data dan  

Peringkat 5  Bank tidak transparan dalam menyampaikan hasil keuangan dan non 

keuangan kepada publik maupun homepage bank dan media yang 

tidak mudah diakses 

 Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tidak tepat waktu, 

lengkap, akurat, kini dan utuh 

 Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan 

jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan tidak 

efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan 

tidak memadai 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lemgkap, akurat, kini dan 

utuh telah disampaikan dengan tidak tepat waktu kepada shareholders 

 Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait sistem 

pelaporan internal bank tidak mampu menyediakan data dan 

informansi dengan tidak tepat waktu, lengkap, akurat. 
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Kriteria peringkat –faktor rencana bisnis bank umum 

Peringkat 1  Rencana bisnis bank sangat sesuai dengan  visi dan misi bank serta 

rencana korporasi bank 

 Rencana korporasi bank dan rencana bisnis bank disusun sangat 

realistis dantelah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor 

internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat 

 Realisasi rencana bisnis sangat sesuai dengan rencana bisnis bank 

 Low strategic risk rating 

Peringkat 2  Rencana bisnis bank sesuai dengan  visi dan misi bank serta rencana 

korporasi bank 

 Rencana korporasi bank dan rencana bisnis bank disusun realistis 

dantelah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, 

prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat 

 Realisasi rencana bisnis sesuai dengan rencana bisnis bank 

 Low strategic risk rating atau moderate to low strategic risk rating 

Peringkat 3  Rencana bisnis bank cukup sesuai dengan  visi dan misi bank serta 

rencana korporasi bank 

 Rencana korporasi bank dan rencana bisnis bank disusun cukup 

realistis dan cukup memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor 

internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat 

 Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan rencana bisnis bank 

 Moderate strategic risk rating 

Peringkat 4  Rencana bisnis bank kurang sesuai dengan  visi dan misi bank serta 

rencana korporasi bank 

 Rencana korporasi bank dan rencana bisnis bank disusun kurang 

realistis dan kurang memperhatikan seluruh faktor eksternal dan 

faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat 

 Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan rencana bisnis bank 

 High strategic risk rating atau moderate strategic risk rating 
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Kriteria peringkat Faktor rencana strategis bank 

Peringkat 5  Rencana bisnis bank tidak sesuai dengan  visi dan misi bank serta 

rencana korporasi bank 

 Rencana korporasi bank dan rencana bisnis bank disusun tidak 

realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor 

internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat 

 Realisasi rencana bisnis tidak sesuai dengan rencana bisnis bank 

 High strategic risk rating 

Sumber : Lampiran self asessment Bank Indonesia 
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LAMPIRAN IV 

LAMPIRAN PERTANYAAN 

 

1. Apakah yang menyebabkan faktor Auditor Internal memperoleh peringkat penerapan 

sebesar 2 ?  

“Auditor Internal memperoleh peringkat penerapan sebesar 2 dikarenakan terkait 

temuan Bank Indonesia masih terdapat kekurangan yang berulang dari tahun 

sebelumnya seperti peraturan internal yang masih memiliki sedikit kekurangan, masih 

diperlukannya pengembangan dari Audit & Governance academy untuk 

meningkatkan kapabilitas dari Auditor internal PT. Bank X.” 

 

2. Apakah yang menyebabkan faktor benturan kepentingan memperoleh peringkat 

penerapan sebesar 2? 

“Faktor benturan kepentingan memperoleh peringkat penerapan sebesar 2 

dikarenakan terkait kebijakan atau prosedur penerimaan hadiah masih terdapat 

kekurangan dalam penerapannya.” 

 

 

3. Apa yang menyebabkan faktor manajemen risiko memiliki peringkat penerapan 

sebesar 2?  

“Fungsi manajemen risiko memiliki peringkat penerapan sebesar 2 karena PT. Bank 

X masih belum memiliki risk appetite system dalam kegiatan usahanya, sehingga 

menjadi poin negatif bagi penilaian manajemen risiko.” 
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4. Apa yang menyebabkan faktor fungsi kepatuhan memperoleh peringkat penerapan 

sebesar 2?  

“Faktor fungsi kepatuhan memperoleh peringkat penerapan sebesar 2 dikarenakan PT. 

Bank X pernah melakukan pelanggaran namun tidak material contoh pelanggaran 

adalah keakuratan pelaporan keuangan kepada Bank Indonesia, PT. Bank X telah 

melakukan penilaian self asessment pada tahun 2012 dengan nilai komposit 1,1 

namun Bank Indonesia memiliki penilaian lain dan menganggap bahwa nilai 

komposit PT. Bank X adalah 1,475 dan PT. Bank memiliki kesalahan dalam 

penilaiannya, dan mewajibkan PT. Bank X untuk melakukan revisi atas kesalahannya, 

PT. Bank X telah melakukan revisi kepada Bank Indonesia dan telah di 

transparansikan pada homepage bank dan pada media masa.” 

 

5. Apa yang menyebabkan faktor transparansi laporan keuangan dan non keuangan 

memiliki peringkat penerapan sebesar 2?  

“Yang menyebabkan faktor transparansi laporan keuangan dan non keuangan 

memiliki peringkat penerapan sebesar 2 adalah Bank Indonesia menilai bahwa PT. 

Bank X hanya melampirkan aspek-aspek transparansi yang diatur dalam peraturan 

yang ada  dan PT. Bank X pernah melakukan kesalahan dalam penilaian self 

asessment tahun 2012, PT. Bank X menyatakan nilai kompositnya sebesar 1,1 namun 

Bank Indonesia menyatakan bahwa nilai penerapan self asessment PT. Bank X 

sebesar 1,475. Bank Indonesia mewajibkan PT. Bank X untuk melakukan revisi. Dan 

PT. Bank X telah melakukan revisi tersebut dengan memberikan kembali hasil 

penilaian self asessment yang telah direvisi kepada Bank Indonesia dan telah 

ditransparansikan pada homepage bank dan di media masa 
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