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ABSTRAKSI 
 

Pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi melanda Asia Tenggara 
termasuk Indonesia. Dampak dari krisis tersebut adalah banyak perusahaan 
berjatuhan karena tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah 
karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan 
yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup 
signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. 
Penerapan GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman 
dan merupakan salah satu strategi yang ampuh agar perusahaan dapat 
bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat. Prinsip dasar GCG 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan menerapkan prinsip 
dasar GCG secara universal diharapkan perusahaan dapat mempertahankan 
kelangsungan hidup (going concern) usahanya dan memberikan manfaat bagi 
para stakeholders. 

 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, strategi bisnis, agency theory, kinerja 

perusahaan 

  
ABSTRACT 

 
In mid 1997 , the economic crisis hit Southeast Asia , including 

Indonesia . The impact of the crisis is falling because many companies are not 
able to survive , one reason is because the growth achieved so far is not built on 
a solid foundation according to the principles of sound corporate management. 
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) is one of the significant 
efforts to escape from the economic crisis that hit Indonesia. GCG 
implementation in the business world in Indonesia is the demands of the times 
and is one of the powerful strategies that companies can survive in the 
increasingly fierce global competition. GCG basic principles aim to improve 
company performance. By applying basic principles of good corporate 
governance is universally expected the company to maintain viability (going 
concern) efforts and provide benefits to the stakeholders. 

 
Keyword: Good Corporate Governance, business strategy, agency theory, the 

performance of the company 
 

 
1. Pendahuluan 

Setiap perusahaan memiliki visi 
dan misi dari keberadaannya. Visi dan 
misi tersebut merupakan pernyataan 
tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan 
usaha yang akan dilakukannya. “Misi 
perusahaan (company mission) adalah 
pernyataan luas dan kekal mengenai niat 
suatu perusahaan.” (Pearce and 
Robinson, 2009: 31)  Apabila pernyataan 
misi menyatakan jawaban atas 

pertanyaan ”What is our business?” 
maka pernyataan visi perusahaan 
seringkali dirancang untuk menyatakan 
aspirasi dari kepemimpinan eksekutif. 
Pernyataan visi ini ingin menjawab 
pertanyaan ”What do we want to 
become?” Pernyataan visi menyajikan 
maksud strategis perusahaan yang 
memfokuskan energi dan sumber daya 
perusahaan pada pencapaian masa 
depan yang diinginkan (Sunarto, 2002: 
25). Tentunya kegiatan terencana dan 
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terprogram ini dapat tercapai dengan 
keberadaan sistem tata kelola 
perusahaan yang baik. Disamping itu 
perlu terbentuk kerjasama tim yang baik 
dengan berbagai pihak, terutama dari 
seluruh karyawan dan top manajemen. 

Untuk mencapai visi dan misi 
tersebut dibutuhkan suatu pengelolaan 
dan pengendalian atas perusahaan yang 
dikenal dengan corporate governance. 
Corporate governance merupakan tata 
kelola perusahaan yang menjelaskan 
hubungan antara berbagai pihak yang 
berkepentingan dalam perusahaan guna 
menentukan arah kinerja perusahaan. 
Konsep Corporate Governance 
berkembang menjadi Good Corporate 
Governance (GCG). Sejarah mencatat, 
bahwa dahulu kala perusahan-
perusahaan di Amerika Serikat dikelola 
oleh pemilik yang sekaligus menjadi 
pendirinya, sehingga kepemilikan dan 
kontrol perusahaan terletak di tangan 
orang yang sama. Ketika perusahaan 
menjadi besar, revolusi juga dibutuhkan 
yaitu dengan memisahkan kepemilikan 
dan kontrol yang diberikan kepada 
manajer profesional. Hal ini didasarkan 
pada premis-premis hukum dasar yang 
menunjukkan bahwa tujuan utama dari 
kegiatan perusahaan adalah untuk 
meningkatkan laba perusahaan, dan 
karenanya keuntungan keuangan bagi 
pemilik (para pemengang saham) (Hitt et 
al, 2005: 97). 

Konsep Good Corporate 
Governance sendiri mulai banyak 
diperbincangkan di Indonesia pada 
pertengahan tahun 1997, saat krisis 
ekonomi melanda Asia Tenggara 
termasuk Indonesia. Dampak dari krisis 
tersebut adalah banyak perusahaan 
berjatuhan karena tidak mampu 
bertahan, salah satu penyebabnya 
adalah karena pertumbuhan yang 
dicapai selama ini tidak dibangun di atas 
landasan yang kokoh sesuai prinsip 
pengelolaan perusahaan yang sehat.  
 Penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) merupakan salah 
satu upaya yang cukup signifikan untuk 
melepaskan diri dari krisis ekonomi yang 
melanda Indonesia. Penerapan GCG 
dalam dunia usaha di Indonesia 
merupakan tuntutan zaman agar 

perusahaan-perusahaan yang ada dapat 
bertahan dalam persaingan global yang 
semakin ketat. Prinsip dasar GCG 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan. Dengan menerapkan 
prinsip dasar GCG secara universal 
diharapkan perusahaan dapat 
mempertahankan going concern 
usahanya dan memberikan manfaat bagi 
para stakeholders. 
 
2. Konsep dan Tinjauan Mengenai 

Good Corporate Governance  
a. Konsep Dasar Good Corporate 

Governance 
Menurut Chinn (2000) dan Shaw 

(2003) dalam Kaihatu (2006), dua teori 
utama yang terkait dengan corporate 
governance adalah stewardship theory 
dan agency theory. Stewardship theory 
dibangun diatas filosofis mengenai sifat 
manusia yaitu bahwa manusia pada 
hakekatnya dapat dipercaya, mampu 
bertindak dengan penuh tanggung 
jawab, memiliki integritas dan kejujuran 
terhadap pihak lain. Dengan kata lain, 
stewardship theory memandang 
manajemen sebagai pihak yang dapat 
dipercaya untuk bertindak dengan 
sebaik-baiknya bagi kepentingan publik 
maupun stakeholder. 
 Agency theory menyatakan 
bahwa terdapat dua kepentingan yang 
berbeda dalam suatu perusahaan, yaitu 
agent dan principal. Principal sebagai 
pemilik membayar agen yang bertugas 
mengelola perusahaan sesuai dengan 
kepentingan principal, yaitu berusaha 
memaksimalkan nilai perusahaan. 
Agency theory menyatakan bahwa setiap 
investor akan bertindak rasional dengan 
berusaha meningkatkan kekayaan, 
sedangkan agen akan berusaha pula 
meningkatkan insentifnya. Dengan 
adanya perbedaan kepentingan antar 
pemilik dan agen ini menyebabkan 
pemilik berusaha untuk memantau 
kinerja agen. 

Hal ini sesuai dengan teori 
keagenan yang dikupas secara 
mendetail oleh Jensen dan Meckling 
(1976), yang mendefinisikan hubungan 
keagenan sebagai sebuah kontrak 
dimana satu atau lebih principal atau 
pemilik menyewa orang lain (agent) 
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untuk melakukan beberapa jasa untuk 
kepentingan mereka dengan 
mendelegasikan beberapa wewenang 
untuk membuat keputusan agen. Adanya 
pemisahan kepemilikan dan 
pengendalian menyebabkan pihak 
manajemen (agent) bertindak tidak 
sesuai dengan keinginan pemilik 
(principal). 

Fama dan Jensen (1983) 
menyatakan bahwa pemisahan fungsi 
antara pemilik dan kontrol dapat 
menimbulkan kos keagenan, karena itu 
diperlukan pengaturan yang maksimal. 
Salah satu bentuk pengaturan tersebut 
melalui struktur kepemilikan tertentu 
yang merupakan satu dimensi dari 
corporate governance dan bertujuan 
untuk membatasi gerak langkah 
manajemen sehingga dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan 
(Gedajlovic dan Shapiro, 1998).  

Collis dan Montgomery (2008: 
208) juga menulis mengenai dasar 
pemikiran Good Corporate Governance 
sebagai berikut:  

In 1932, Adolph Berle and 
Gerdiner Means noted that 
consequences of the separation of 
ownership and control when they 
cautioned against separating the 
owners (principals) and the 
managers (agents) of firms. They 
established the basis for what 
became known as agency theory, a 
key factor in debates about corporate 
governance.  

 
Dengan adanya stewardship 

theory dan agency theory, berbagai 
pemikiran mengenai corporate 
governance muncul dan berkembang 
dengan tujuan menciptakan suatu 
pengelolaan untuk mendorong kinerja 
perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan 
suatu instrumen baru yaitu Good 
Corporate Governance (GCG) untuk 
memastikan bahwa manajemen berjalan 
dengan baik sesuai dengan visi dan misi 
perusahaan. 

 
b. Pengertian Good Corporate 

Governance (GCG) 
Ada beberapa pengertian Good 

Corporate Governance yang 

disampaikan oleh para ahli. Istilah 
Corporate Governance pertama kali 
diperkenalkan oleh Cadbury Committee 
tahun 1992 dalam laporannya yang 
dikenal sebagai Cadburry Report. 
Menurut Komite Cadburry, GCG adalah 
prinsip yang mengarah dan 
mengendalikan perusahaan agar 
mencapai keseimbangan antara 
kekuatan serta kewenangan perusahaan 
dalam memberikan pertanggungjawaban 
kepada para shareholders khususnya 
dan stakeholders umumnya. Definisi lain 
dari cadburry committee adalah dengan 
memandang corporate governance 
sebagai seperangkat aturan yang 
merumuskan hubungan antara para 
pemegang saham, manajer, kreditor, 
pemerintah, karyawan dan pihak-pihak 
yang berkepentingan lainnya, baik pihak 
internal maupun eksternal sehubungan 
dengan hak-hak dan tanggung jawab 
mereka. Shleifer dan Vishny (1997) 
menyebutkan bahwa Corporate 
Governance sebagai bagian cara atau 
mekanisme untuk meyakinkan para 
pemilik modal dalam memperoleh 
imbalan hasil yang sesuai dengan 
investasi yang ditanamkan.  

Hitt et al (2005) menulis bahwa 
pengendalian perusahaan (corporate 
governance) mewakili relasi diantara 
para pemegang saham yang digunakan 
untuk menentukan dan mengontrol arah 
strategis dan kinerja organisasi. 
Pengertian Good Corporate Governance 
menurut Bank Dunia (World Bank) 
adalah ”kumpulan hukum, peraturan, dan 
kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang 
dapat mendorong kinerja sumber-
sumber perusahaan bekerja secara 
efisien, menghasilkan nilai ekonomi 
jangka panjang yang berkesinambungan 
bagi para pemegang saham maupun 
masyarakat sekitar secara 
keseluruhan”(Effendi, 2005). 

OECD (2004) dan FCGI 
mendefinisikan corporate governance 
sebagai seperangkat peraturan yang 
menetapkan hubungan antara 
pemegang saham, pengurus, pihak 
kreditur, pemerintah, karyawan serta 
peran pemegang kepentingan intern dan 
ekstern lainnya sehubungan dengan 
hak-hak dan kewajibannya, atau dengan 
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kata lain sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan. 

 
c. Prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) 
Prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (KNKG, 2006:5-7), antara 
lain: 
1. Transparansi (Transparency)  

Untuk menjaga obyektivitas 
dalam menjalankan bisnis, 
perusahaan harus menyediakan 
informasi yang material dan relevan 
dengan cara yang mudah diakses 
dan dipahami oleh pemangku 
kepentingan. Perusahaan harus 
mengambil inisiatif untuk 
mengungkapkan tidak hanya 
masalah yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan, 
tetapi juga hal yang penting untuk 
pengambilan keputusan oleh 
pemegang saham, kreditur dan 
pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability)  
Perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan 
kinerjanya secara transparan dan 
wajar. Untuk itu perusahaan harus 
dikelola secara benar, terukur dan 
sesuai dengan kepentingan 
perusahaan dengan tetap 
memperhitungkan kepentingan 
pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akuntabilitas 
merupakan prasyarat yang 
diperlukan untuk mencapai kinerja 
yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (Responsibility)  
Perusahaan harus mematuhi 

peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab 
terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara 
kesinambungan usaha dalam jangka 
panjang dan mendapat pengakuan 
sebagai good corporate citizen.  

4. Independensi (Independency)  
Untuk melancarkan 

pelaksanaan asas Good Corporate 
Governance, perusahaan harus 
dikelola secara independen sehingga 
masing-masing organ perusahaan 
tidak saling mendominasi dan tidak 
dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 
(Fairness)  

Dalam melaksanakan 
kegiatannya, perusahaan harus 
senantiasa memperhatikan 
kepentingan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lainnya 
berdasarkan asas kewajaran dan 
kesetaraan.  

Prinsip-prinsip corporate 
governance yang dikembangkan oleh 
OECD (Effendi, 2005) meliputi lima hal 
yaitu : 
1. Perlindungan terhadap hak-hak 

pemegang saham (The Rights of 
shareholders). 

2. Perlakuan yang sama terhadap 
seluruh pemegang saham (The 
Equitable Treatment of 
Shareholders). 

3. Peranan Stakeholders yang terkait 
dengan perusahaan (The Role of 
Stakeholders). 

4. Keterbukaan dan Transparansi 
(Disclosure and Transparency). 

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris / 
Direksi (The Responsibilities of The 
Board). 

 
Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 

3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 
117/M-MBU/2002 tanggal  31 Juli 2002 
tentang penerapan GCG pada BUMN 
(Effendi, 2005) sebagai berikut :   
1. Transparansi (transparency): 

keterbukaan dalam melaksanakan 
proses pengambilan keputusan dan 
mengemukakan informasi materil 
yang relevan mengenai perusahaan.  

2. Pengungkapan (disclosure): 
penyajian informasi kepada 
stakeholders, baik diminta maupun 
tidak diminta, mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan kinerja 
operasional, keuangan, dan resiko 
usaha perusahaan.  

3. Kemandirian (independence): 
suatu keadaan dimana perusahaan 
dikelola secara profesional tanpa 
benturan kepentingan dan 
pengaruh/tekanan dari pihak 
manapun yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku 
dan prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat.  
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4. Akuntabilitas (accountability): 

kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Manajemen 
perusa-haan sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif 
dan ekonomis.  

5. Pertanggungjawaban 
(responsibility): kesesuaian dalam 
pengelolaan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi 
yang sehat.  

6. Kewajaran (fairness): keadilan dan 
kesetaraan di dalam memenuhi hak-
hak stakeholders yang timbul 
berdasarkan perjanjian dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Selain prinsip-prinsip di atas, 
untuk mewujudkan Good Corporate 
Governance diperlukan tiga pilar utama 
yang bergerak kolektif, yaitu negara dan 
perangkatnya sebagai regulator, dunia 
usaha sebagai pelaku pasar, dan 
masyarakat sebagai pengguna produk 
dan jasa dunia usaha (KNKG, 2006: 3). 
Prinsip-prinsip dasar yang harus 
dilaksanakan oleh masing-masing pilar 
adalah: 
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). 

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar 
menerapkan Good Corporate 
Governance sebagai pedoman dasar 
pelaksanaan usaha. 

3. Masyarakat sebagai pengguna 
produk dan jasa dunia usaha serta 
pihak yang terkena dampak dari 
keberadaan perusahaan, 
menunjukkan kepedulian dan 
melakukan kontrol sosial secara 
obyektif dan bertanggung jawab. 

Warsono (2009: 60) menulis 
bahwa sebagai sebuah sistem, 
pengembangan Good Corporate 
Governance minimal dipengaruhi oleh 
tiga pilar utama, yaitu: 
1. Pilar pengetahuan yang mapan; pilar 

ini berfungsi sebagai landasan utama 
agar mekanisme Good Corporate 

Governance dapat berjalan secara 
sistematis. 

2. Pilar prinsip-prinsip dasar; pilar ini 
berfungsi sebagai pedoman dan 
arahan dalam menerapkan Good 
Corporate Governance.  

3. Pilar rancang-bangun; pilar ini 
berfungsi agar penerapan Good 
Corporate Governance dapat secara 
cost effective mencapai tujuan 
perusahaan secara khusus.  
 

d. Mekanisme Pelaksanaan Good 
Corporate Governance (GCG) 

Banyak penelitian yang dilakukan 
mengenai corporate governance dan  
menghasilkan berbagai mekanisme yang 
bertujuan untuk meyakinkan bahwa 
tindakan manajemen selaras dengan 
kepentingan shareholders. Mekanisme 
corporate governance dibagi menjadi 
dua kelompok berupa: 
1. Internal mechanism (mekanisme 

internal) seperti komposisi dewan 
direksi/ komisaris, kepemilikan 
manajerial dan kompensasi 
eksekutif. 

2. External mechanisms seperti 
pengendalian oleh pasar dan level 
debt financing. (Barnhart & 
Rosentein, 1998). 

Walsh dan Seward (1990) 
mengemukakan bahwa terdapat dua 
mekanisme untuk membantu 
menyamakan perbedaan kepentingan 
antara manajer dengan pemegang 
saham, yaitu: (a) mekanisme 
pengendalian internal; dan (b) 
mekanisme pengendalian eksternal 
berdasarkan pasar. 

Hitt et al (2005: 97) juga 
menunjukkan mekanisme pengendalian 
perusahaan (corporate governance) 
yang digunakan oleh perusahaan-
perusahaan modern. Berikut ini adalah 
tabel yang menunjukkan beberapa hal 
yang membentuk mekanisme 
pengendalian perusahaan baik secara 
internal maupun eksternal dan 
membentuk suatu kesatuan. 
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TABEL 1 
MEKANISME PENGENDALIAN 

PERUSAHAAN 

Mekanisme Pengendalian Internal 
Konsentrasi Kepemilikan 

 Jumlah saham relatif yang dimiliki oleh 
para pemegang saham individual dan 
investor institusional. 

Dewan Direktur 

 Individu-individu yang bertanggung 
jawab untuk mewakili pemilik 
perusahaan dengan mengawasi 
keputusan-keputusan strategis yang 
dibuat oleh para manajer tingkat atas. 

Kompensasi Eksekutif 

 Menggunakan gaji, bonus, dan insentif 
jangka panjang untuk 
menggabungkan kepentingan para 
manajer dengan kepentingan para 
pemegang saham. 

Struktur Mulitidivisi 

 Penciptaan divisi-divisi bisnis 
individual untuk secara dekat 
mengawasi keputusan strategis para 
manajer tingkat atas 

Mekanisme Pengendalian Eksternal 
Pasar untuk Kontrol Perusahaan 

 Pembelian perusahaan yang 
kinerjanya di bawah kinerja industri 
untuk memperbaiki daya saing 
strategisnya. 

 
Berikut ini akan diberikan 

penjelasan mengenai masing-masing 
mekanisme pengendalian tersebut. 
1. Konsentrasi Kepemilikan. 

Konsentrasi kepemilikan 
ditentukan oleh jumlah pemegang 
saham blok-terbesar dan total 
persentase saham yang dimiliki 
mereka. Pemegang saham blok-
terbesar biasanya memiliki paling 
sedikit lima persen dari total saham 
yang diterbitkan perusahaan. Secara 
umum, kepemilikan yang tersebar 
menghasilkan pengawasan yang 
lemah terhadap keputusan-
keputusan manajerial. Kepemilikan 
yang menyebar menyulitkan pemilik 
untuk mengkoordinasikan tindakan 
mereka dengan efektif. Pengawasan 
yang lemah bisa menghasilkan 
diversifikasi lini produk yang tidak 
sesuai dengan tingkat optimum yang 

diinginkan para pemegang saham. 
(Hitt et al, 2005: 103). 

Kepemilikan dari luar 
perusahaan maupun kelompoknya 
justru akan dapat memicu 
berjalannya Good Corporate 
Governance (Vafeas, 1999 dalam 
Mardiyah, 2002: 103). Maher dan 
Anderson (2000) menunjukkan 
bahwa semakin terkonsentrasinya 
kepemilikan pada pihak di luar 
perusahaan maka kinerja 
perusahaan menjadi lebih baik.  

Melalui mekanisme 
kepemilikan institusional, efektivitas 
pengelolaan sumber daya 
perusahaan oleh manajemen dapat 
diketahui dari informasi yang 
dihasilkan melalui reaksi pasar atas 
pengumuman laba. Kepemilikan 
institusional memiliki kemampuan 
untuk mengendalikan pihak 
manajemen melalui proses 
monitoring secara efektif sehingga 
mengurangi tindakan manajemen 
melakukan manajemen laba. 
Persentase saham tertentu yang 
dimiliki oleh institusi dapat 
mempengaruhi proses penyusunan 
laporan keuangan yang tidak 
menutup kemungkinan terhadap 
akrualisasi sesuai kepentingan 
manajemen.  

 
2. Dewan Komisaris. 

Salah satu cara yang paling 
efisien dalam rangka mengurangi 
terjadinya konflik kepentingan dan 
memastikan pencapaian tujuan 
perusahaan, diperlukan keberadaan 
peraturan dan mekanisme 
pengendalian yang secara efektif 
mengarahkan kegiatan operasional 
perusahaan serta kemampuan untuk 
mengidentifikasi pihak-pihak yang 
mempunyai kepentingan yang 
berbeda. Mekanisme (pengendalian) 
internal dalam perusahaan antara 
lain struktur kepemilikan dan 
pengendalian yang dilakukan oleh 
dewan komisaris dalam hal ini 
komposisi dewan.  

Dalam mekanisme corporate 
governance, board of directors 
(dewan komisaris) memegang 
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peranan yang sangat vital. Dalam 
proses pelaporan keuangan, board of 
directors membutuhkan informasi 
yang akurat agar dapat memonitor 
kinerja manajer secara efektif dan 
efisien. Sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan merupakan 
salah satu informasi yang dapat 
diandalkan dalam memonitor dan 
mengevaluasi manajer dan dalam 
proses pengambilan keputusan dan 
penetapan strategi (Watt dan 
Zimmerman, 1986). Konservatisme 
merupakan salah satu karakteristik 
yang sangat penting dalam sistem 
akuntansi perusahaan yang dapat 
membantu board of directors dalam 
mengurangi biaya agensi dan 
meningkatkan kualitas informasi 
laporan keuangan sehingga pada 
akhirnya akan meningkatkan nilai 
perusahaan dan harga sahamnya. 

Karena pentingnya dewan 
komisaris dalam pengendalian 
perusahaan, dan akibat 
meningkatnya kecermatan para 
pemegang saham, khususnya, 
investor institusi besar, kinerja 
anggota dewan individual dan 
seluruh dewan dievaluasi dengan 
lebih resmi dan dengan intensitas 
yang lebih besar. Dengan 
meningkatnya tuntutan akuntabilitas 
dan kinerja, banyak dewan direktur 
memulai perubahan dengan 
sukarela. Di antara perubahan-
perubahan ini adalah: 
a. Meningkatnya keragaman latar 

belakang dari anggota-anggota 
dewan. 

b. Memperkuat manajemen internal 
dan sistem kontrol akuntansi. 

c. Pembentukan dan digunakannya 
secara konsisten proses-proses 
formal untuk mengevaluasi 
kinerja dewan. (Hitt et al, 2005: 
111) 
 

3. Kompensasi Eksekutif. 
”Kompensasi eksekutif adalah 

mekanisme governance yang 
berusaha untuk menyatukan 
kepentingan para manajer dan 
pemilik melalui gaji, bonus dan 
kompensasi insentif jangka panjang 

seperti hak opsi saham.” (Hitt et al, 
2005:112). Seperti yang disampaikan 
oleh Murphy (1988) bahwa terdapat 
hubungan yang erat antara level 
pemberian kompensasi terhadap 
para eksekutif dengan sensitifitas 
kinerjanya.  

Hak opsi saham merupakan 
sebuah mekanisme yang digunakan 
untuk menghubungkan kinerja 
eksekutif dengan kinerja saham 
perusahaan. Penggunaan 
kompensasi eksekutif yang efektif ini 
sebagai sebuah mekanisme 
pengendalian menjadi sebuah 
tantangan dalam perusahaan yang 
menerapkan strategi-strategi 
internasional 

Untuk beberapa alasan, 
kompensasi eksekutif, khususnya 
kompensasi insentif jangka panjang, 
sangat rumit, karena: 
a. Keputusan strategis yang dibuat 

oleh para manajer tingkat atas 
biasanya kompleks dan tidak 
rutin, jadi pengawasan langsung 
terhadap eksekutif tidak tepat 
untuk menilai kualitas keputusan 
mereka. 

b. Keputusan eksekutif seringkali 
mempengaruhi hasil keuangan 
perusahaan selama periode 
tertentu, sehingga sulit untuk 
menilai dampak dari keputusan 
saat ini terhadap kinerja 
perusahaan. 

c. Ada sejumlah variabel yang 
terletak antara keputusan 
manajerial tingkat atas dan 
perilaku serta kinerja 
perusahaan. 

Komponen utama dari paket 
kompensasi besar adalah hak opsi 
saham dan saham. Alasan utama 
untuk memberi kompensasi eksekutif 
dalam bentuk saham adalah bahwa 
untuk menjaga harga saham tetap 
tinggi. Oleh karena itu, kompensasi 
saham ini akan menyatukan 
kepentingan manajer dan pemilik. 
Namun demikian terdapat juga 
konsekuensi-konsekuensi yang tidak 
diinginkan: penelitian menunjukkan 
bahwa para manajer yang 
kepemilikan saham perusahaannya 
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lebih besar dari satu persen jarang 
didesak untuk keluar dari pekerjaan 
mereka bahkan ketika kinerja 
perusahaan itu buruk. 

 
4. Struktur Mulitidivisi. 

Struktur organisasi, 
khususnya struktur multidivisi (bentuk 
M), menjadi sebuah mekanisme 
pengendalian internal dengan 
mengontrol sikap oportunis dari para 
manajer. Pengawasan aktif terhadap 
kinerja unit individual menunjukkan 
kepentingan manajerial yang kuat 
dalam pengambilan keputusan yang 
akan memaksimalkan kekayaan 
pemegang saham. Namun demikian, 
struktur ini tidak membatasi tindakan 
manajer tingkat eprusahaan yang 
mementingkan diri sendiri. Pada 
kenyataannya, salah satu masalah 
potensial dengan bentuk struktur 
multidivisi ini adalah bahwa seringkali 
struktur ini digunakan terlalu agresif. 
Di samping itu, diversifikasi lebih 
melayani kepentingan para manajer 
daripada kepentingan pemegang 
saham. 

 
5. Pasar untuk Kontrol Perusahaan. 

Pasar untuk kontrol 
perusahaan terdiri dari individu dan 
perusahaan yang membeli posisi 
kepemilikan (atau mengambil alih) 
dalam perusahaan yang berpotensi 
berkinerja buruk sehingga mereka 
dapat membentuk divisi-divisi baru 
dalam perusahaan diversifikasi yang 
sudah mapan atau menggabungkan 
dua perusahaan yang sebelumnya 
terpisah. Ketika beroperasi dengan 
efektif, pasar kontrol perusahaan 
memastikan bahwa para manajer 
yang tidak efektif atau oportunis akan 
didisiplinkan. 

Meningkatnya pemakaian 
pasar untuk kontrol perusahaan telah 
menambah kerumitan dan ragam 
taktik manajerial yang digunakan 
untuk mengurangi pengaruh dari 
mekanisme governance ini. Pasar 
untuk kontrol perusahaan ini 
cenderung meningkatkan risiko bagi 
para manajer. Akibatnya pembayaran 
manajerial seringkali secara tidak 

langsung bertambah melalui parasut 
emas (di mana CEO menerima gaji 
lebih dari tiga tahun jika 
perusahaannya diambil alih). Di 
antara dampak lainnya, bertambah 
banyaknya pengambilalihan ini 
meningkatkan biaya 
pengambilalihan, karena para 
manajer meningkatkan 
pertahanannya dan mengurangi 
kesempatan untuk memperkenalkan 
tim manajemen baru. (Hitt et al, 
2005: 119) 

 
e. Tahapan Penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) 
Menurut Chinn (2000) dan Shaw 

(2003) dalam Kaihatu (2006), terdapat 
tiga tahapan dalam menerapkan Good 
Corporate Governance (GCG), yaitu: 
1. Tahap Persiapan 

Tahap ini terdiri atas 3 langkah, yaitu 
: 
a. Awareness Building merupakan 

langkah awal untuk membangun 
kesadaran mengenai arti penting 
GCG dan komitmen bersama 
dalam penerapannya. Upaya ini 
dapat dilakukan dengan meminta 
bantuan tenaga ahli independen 
dari luar perusahaan. Bentuk 
kegiatan dapat dilakukan melalui 
seminar, lokakarya, dan diskusi 
kelompok.  

b. GCG Assessment merupakan 
upaya untuk mengukur atau lebih 
tepatnya memetakan kondisi 
perusahaan dalam penetapan 
GCG. Langkah ini dibutuhkan 
untuk mengidentifikasi aspek-
aspek apa saja yang menjadi 
prioritas dan langkah-langkah 
apa saja yang dapat diambil 
untuk mewujudkannya. 

c. GCG Manual Building merupakan 
langkah lanjutan setelah GCG 
assessment. Berdasarkan hasil 
pemetaan tingkat kesiapan 
perusahaan dan upaya 
identifikasi prioritas 
penerapannya, maka 
penyusunan manual atau 
pedoman implementasi GCG 
dapat disusun. Penyusunan 
manual dapat dilakukan dengan 
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bantuan tenaga ahli dari luar 
perusahaan. 

 
2. Tahap Implementasi 

Tahap ini terdiri atas 3 langkah 
utama : 
a. Sosialisasi 

Tahap ini diperlukan untuk 
memperkenalkan kepada seluruh 
perusahaan berbagai aspek yang 
terkait dengan implementasi GCG  
khususnya mengenai pedoman 
penerapan GCG.  

b. Implementasi 
Tahap ini dilakukan sejalan 

dengan pedoman GCG yang ada 
berdasarkan roadmap yang telah 
disusun. Implementasi harus 
bersifat top down approach yang 
melibatkan dewan komisaris dan 
direksi perusahaan. 

c. Internalisasi 
Tahap ini merupakan 

tahap jangka panjang dalam 
implementasi. Internalisasi 
mencakup upaya-upaya untuk 
memperkenalkan GCG didalam 
seluruh proses bisnis perusahaan 
ndan berbagai peraturan 
perusahaan. Dengan upaya ini 
diharapkan penerapan GCG tidak 
hanya sekedar pada permukaan 
saja atau sekedar kepatuhan 
yang bersifat superficial tetapi 
benar-benar tercermin dalam 
seluruh aktivitas perusahaan. 

 
3. Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi perlu 
dilakukan secara teratur untuk 
mengukur sejauh mana efektivitas 
penerapan GCG telah dilakukan 
dengan meminta pihak independen 
melakukan audit implementasi dan 
scoring atas praktik GCG yang ada 
dalam perusahaan. Evaluasi dapat 
membentu perusahaan memetakan 
kembali kondisi dan situasi serta 
tujuan perusahaan dalam 
implementasi GCG sehingga dapat 
mengupayakan perbaikan-perbaikan 
yang perlu berdasarkan rekomendasi 
yang diberikan. 

 

f. Pentingnya Pelaksanaan Good 
Corporate Governance (GCG) 

Ada beberapa alasan yang 
mendasari pentingnya pelaksanaan 
Good Corporate Governance (Dahlan, 
2003:51), antara lain: 

 
1. Krisis moneter yang melanda 

kawasan Asia 
Selain instabilitas pasar finansial 
internasional dan krisis nilai tukar, 
faktor-faktor yang menjadi pendorong 
munculnya krisis moneter adalah 
adanya beberapa kelemahan 
struktural dalam ekonomi negara-
negara di Asia misalnya moral 
hazard, kroni kapitalisme, hilangnya 
supervisi dan regulasi yang 
prudensial, serta lemahnya 
Corporate Governance.  

2. Meningkatnya tuntutan akuntabilitas 
Masalah prinsipal-agen muncul dari 
adanya pemisahan antara 
kepemilikan dan kontrol, serta antara 
outsider dam insider perusahaan. 
Ketika tidak terdapat proteksi 
terhadap Corporate Governance 
maka asimetri informasi dan 
kesulitan monitoring akan muncul 
dan menimbulkan pemberi modal 
kehilangan kontrol terhadap 
perusahaan sehingga akan menjadi 
berisiko dan mahal bagi pemberi 
modal untuk memproteksi dirinya 
sendiri dari perilaku opportunistik 
manajer. Tanpa proteksi yang 
signifikan bagi pemberi modal 
eksternal, maka pihak yang 
mengontrol perusahaan (manajer) 
dapat menggunakan posisi mereka 
untuk kepentingannya dengan 
mengorbankan kinerja dan nilai 
perusahaan jangka panjang. 
Konsekuensi logis dari lemahnya 
Corporate Governance ini adalah 
semakin sulitnya perusahaan 
memperoleh sumber pendanaan dari 
luar karena pemberi modal 
kehilangan proteksi terhadap 
Corporate Governance.   

3. Munculnya pasar global 
Perkembangan globalisasi yang 
semakin pesat mempengaruhi 
kondisi pasar dan investasi yang ada. 
Munculnya tuntutan globalisasi 
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mendorong para investor besar untuk 
mencari peluang investasi diluar 
pasar domestik mereka. Disamping 
untuk tujuan mencari pasar baru dan 
mengeruk keuntungan yang lebih 
besar, ekspansi ke mancanegara ini 
juga ditujukan untuk membuat 
portofolio sehingga risiko geografis 
yang mereka hadapi semakin kecil. 
Dalam melakukan hal ini, mereka 
menuntut adanya standar pelaporan 
yang konsisten dan menuntut 
perlakuan yang adil terhadap 
kepentingan pemegang saham. 
Dengan kata lain, munculnya pasar 
global telah meningkatkan tuntutan 
terhadap pelaksanaan Good 
Corporate Governance. 
 

g. Manfaat Implementasi Good 
Corporate Governance terhadap 
Kelangsungan Hidup Perusahaan  

Adapun manfaat dari 
implementasi Good Corporate 
Governance dalam suatu perusahaan 
adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan nilai perusahaan 

(corporate value). Nilai perusahaan di 
mata investor akan meningkat 
sebagai akibat dari meningkatnya 
kepercayaan mereka kepada 
pengelolaan perusahaan dimana 
mereka berinvestasi. Peningkatan 
kepercayaan investor ini akan 
memudahkan perusahaan untuk 
mendapatkan dana investasi yang 
diperlukan perusahaan terutama 
untuk tujuan ekspansi perusahaan. 

2. Meningkatkan daya saing 
(competitive advantage) perusahaan.  

3. Membangun corporate image atau 
citra positif. Dengan pelaksanaan 
Corporate Governance yang baik, 
maka tingkat kepercayaan para 
stakeholders kepada perusahaan 
akan meningkat juga sehingga citra 
positif perusahaan akan naik. Hal ini 
tentunya akan menekan biaya yang 
timbul sebagai akibat tuntutan para 
stakeholders kepada perusahaan. 

4. Menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan (sustainable company) 
dalam jangka panjang. 

5. Proses pengambilan keputusan akan 
berlangsung secara lebih baik 

sehingga akan menghasilkan 
keputusan yang optimal, dapat 
meningkatkan efisiensi serta 
tersiptanya budaya kerja yang lebih 
sehat. Hal ini akan berpengaruh 
positif terhadap kinerja perusahaan 
karena kinerja perusahaan akan 
mengalami peningkatan. 

6. Dengan mengimplementasikan 
konsep Good Corporate Governance 
secara konsisten, maka akan 
memungkinkan dihindarinya atau 
meminimalkan tindakan 
penyalahgunaan wewenang oleh 
pihak direksi dalam pengelolaan 
perusahaan. 

7. Meningkatkan kualitas laporan 
keuangan. Hal ini dikarenakan 
dengan implementasi Corporate 
Governance yang konsisten maka 
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. 

Sedangkan pelaksanaan Good 
Corporate Governance menurut FCGI 
diharapkan dapat memberikan beberapa 
manfaat berikut ini: 
1. Meningkatkan kinerja perusahaan 

melalui terciptanya proses 
pengambilan keputusan yang lebih 
baik, meningkatkan efisiensi 
operasional perusahaan serta lebih 
meningkatkan pelayanan kepada 
stakeholders.  

2. Mempermudah diperolehnya dana 
pembiayaan yang lebih murah 
sehingga dapat lebih meningkatkan 
corporate value.  

3. Mengembalikan kepercayaan 
investor untuk menanamkan 
modalnya di Indonesia.  

4. Pemegang saham akan merasa puas 
dengan kinerja perusahaan karena 
sekaligus akan meningkatkan 
shareholders value dan dividen. 
 

h. Penerapan Good Corporate 
Governance di Indonesia 

Indonesia dan negara-negara 
Asia Timur lainnya mengalami krisis 
ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. 
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Akibat krisis ekonomi tersebut, seluruh 
aspek kehidupan meliputi pemerintah 
dan organisasi bisnis di Indonesia 
mengalami stagnasi. Pasca krisis 
ekonomi, isu mengenai corporate 
governance telah menjadi bahasan 
penting dalam rangka mendukung 
pemulihan dan pertumbuhan kegiatan 
ekonomi. Terminologi corporate 
governance berkembang menjadi Good 
Corporate Governance (GCG) sebagai 
spirit pengelola korporasi dan organisasi 
publik untuk membangun kinerja 
organisasi pasca krisis ekonomi.  
 Terdapat tiga arah agenda 
penerapan GCG di Indonesia yaitu, 
menetapkan  kebijaksanaan nasional, 
menyempurnakan kerangka nasional 
dan membangun inisiatif sektor swasta. 
Dalam penerapan GCG di Indonesia, 
seluruh pihak yang berkepentingan turut 
berpartisipasi. Komite Nasional 
Kebijakan Governance telah 
menerbitkan pedoman Good Corporate 
Governance pada tahun 2006. Pedoman 
GCG Semua publikasi ini dipandang 
perlu untuk memberikan acuan dalam 
mengimplementasikan GCG. 

Di Indonesia penerapan GCG 
pada sektor swasta dan pemerintah 
pasca krisis ekonomi tahun 1997 terus 
berkembang. Penerapan  Good 
Corporate Governance (GCG) pada 
perusahaan dipercaya dapat 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
perusahaan sehingga sudah banyak 
perusahaan di Indonesia yang berlomba-
lomba menerapkan GCG. Namun 
penerapan GCG di Indonesia ini masih 
dipandang sebagai aturan saja, belum 
menjadi budaya yang mengakar di 
Indonesia sehingga masih banyak 
pelanggaran GCG yang terjadi dan 
penerapannya belum optimal. 

 
3. Penutup  

Good Corporate Governance 
(GCG) merupakan sistem yang 
mengatur dan mengendalikan 
perusahaan yang menciptakan nilai 
tambah (value aded) untuk semua 
stakeholder. Ada dua hal yang 
ditekankan dalam konsep ini  yaitu, 
pentingnya hak pemegang saham untuk 
memperoleh informasi dengan benar dan 

tepat pada waktunya, serta kewajiban 
perusahaan untuk melakukan 
pengungkapan (disclosure) secara 
akurat, tepat waktu, transparan terhadap 
semua informasi kinerja perusahaan, 
kepemilikan dan stakeholder. 

Good Corporate Governance 
merupakan suatu proses dan struktur 
yang digunakan untuk meningkatkan 
keberhasilan usaha dan akuntabilitas 
perusahaan untuk meningkatkan nilai 
perusahaan (corporate value) dalam 
jangka panjang dengan memperhatikan 
kepentingan stakeholders. Implementasi 
Good Corporate Governance dalam 
suatu perusahaan merupakan suatu 
keharusan untuk menjaga kelangsungan 
hidup perusahaan dalam jangka 
panjang, meningkatkan corporate value, 
meningkatkan competitive advantage 
perusahaan dan untuk menghindari 
terjadinya penyalahgunaan wewenang 
oleh pihak direksi dalam pengelolaan 
perusahaan. 

Lima prinsip dasar GCG yang 
menjadi indikator menurut adalah 
transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi, kewajaran 
dan kesetaraan. Bagi perusahaan, 
mekanisme Good Corporate Governance 
mampu mengendalikan pihak-pihak yang 
terlibat dalam pengelolaan perusahaan, 
sehingga dapat menekan terjadinya 
masalah keagenan (agency problem) 
karena dapat menyeleraskan perbedaan 
kepentingan atau tujuan antara pihak 
agen dan prinsipal maupun prinsipal 
(pemegang saham) dengan prinsipal 
lainnya (pemberi pinjaman), serta di 
antara pihak-pihak yang berkepentingan. 
Mekanisme yang optimal dalam 
pengelolaan perusahaan akan 
menciptakan suatu kondisi perusahaan 
yang baik atau Good Corporate 
Governance, pada akhirnya akan 
tercapai efisiensi dan perusahaan tidak 
akan pernah mengalami kesulitan dalam 
akses permodalan.  
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