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Pokok 
Bahasan

• Filosofi dan Implementasi GCG

• Peran GCG dalam Bisnis

• Hambatan Praktik GCG dan 

Solusinya



Pillars and Elements of Corporate Governance

The 5 Pillars of 

Corporate 

Governance:

•Accountability

•Fairness

•Transparency

•Independence

•Responsibilty

The Elements of Corporate Governance :

•Good Board Practices

•Control Environment

•Transparent Disclosure

•Well-defined shareholder rights

•Board Commitments

Pillars and elements of CG - www.ifc.org



Ethics above everything

Align our business goals

Perform strategic management

Organize regularly

Report honestly

Corporate Governance – Golden Rules :



Etika & Corporate Governance

ASPEK INTERNAL

perusahaan harus
memiliki sistem

pelaporan berdasarkan
prinsip transparansi

dan akuntabilitas

ASPEK EKSTERNAL

pihak yang berhubungan
bisnis dengan

perusahaan harus
memiliki tujuan dan

pendekatan bisnis yang 
menjunjung tinggi etika

Aturan utama dari GCG adalah : perilaku etis menjadi prinsip
utama penatalaksanaan korporasi



• Tata kelola yang baik muncul dari pelaksanaan praktik manajemen yang baik dan sehat, 

ketaatan terhadap aturan, yang diikuti ketaatan pada standar  transparansi dan etika bisnis 

tertinggi .

• Standardisasi sistem GCG compliance, relevan untuk berbagai macam jenis kepatuhan, baik

anti-korupsi, anti-suap, anti-pencucian uang, anti-terorisme, dan anti-kerusakan lingkungan 

untuk menjaga kepatuhan korporasi secara terkoordinir dan terencana.

• Sudah ada beberapa standar/panduan GCG nasional (dari KNKG, OJK) dan internasional

(OECD, UNODC dan World Bank, serta Peraturan Anti Korupsi Kamar Dagang Internasional)

• Skandal bsar yang melibatkan perusahaan ternama seperti Siemens dan Motorola, muncul

dari penegakan peraturan anti-suap yang berlaku lintas negara, seperti Foreign Corrupt 

Practices Act dan UK Bribery Act, yang kerap berakhir dengan denda super besar. Kasus-

kasus tersebut memicu perkembangan sistem pencegahan praktik korupsi dan suap

terutama untuk memastikan kepatuhan dengan, antara lain, FCPA dan UKBA.

GCG sebagai upaya mencegah fraud/suap/korupsi



OJK mengakomodir perubahan prinsip-prinsip GCG G20/OECD yang dibagi dalam  6 bab :

1. Dasar kerangka tata kelola yang efektif 

2. Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci kepemilikan 

3. Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya 

4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola 

5. Transparansi dan Keterbukaan informasi 

6. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris 

OJK sebelumnya sudah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) terkait pelaksanaan GCG yaitu, 

yaitu Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang terdiri dari lima aspek  : (1) Hubungan Perusahaan 

Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; (2) Fungsi 

dan Peran Dewan Komisaris; (3) Fungsi dan Peran Direksi; (4) Partisipasi Pemangku Kepentingan; 

dan (5) Keterbukaan Informasi. 

Update Prinsip GCG : Siaran Pers OJK – 3 Des 2015



Setiap akhir tahun setidaknya wajib dilaporkan tiga hal yaitu :

• transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik paling sedikit meliputi 
pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik.

• penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik. Dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri dengan menyusun analisis 

yang membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator kondisi perusahaan 

berdasarkan data dan informasi yang relevan.

• rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan 

dilengkapi waktu penyelesaian serta kendala atau hambatan penyelesaiannya 

apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan 

yg baik.

OJK-Kewajiban Pelaporan Penerapan GCG



Ada tiga cara melakukan penilaian governance bagi perusahaan

1. Dengan menggunakan jasa profesional  kelemahan : ada 

proffessional cost

2. Dengan mengacu pada guidance tertentu  kelemahan : akurat 

tidaknya guidance dimaksud

3. Self Assessment – questionnaires  kelemahan : penilaian lebih 

bersifat subyektif

Menilai Governance



• governance structure  untuk menilai kecukupan struktur (Direksi, Dewan 

Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank) dan infrastruktur Tata Kelola Bank 

(antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan 

fungsi masing-masing struktur organisasi). 

• governance process  untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata 

Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank 

sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

• governance outcome  untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan 

Pemangku Kepentingan Bank.

Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek governance :



a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 

c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; 

d. penanganan benturan kepentingan; 

e. penerapan fungsi kepatuhan; 

f. penerapan fungsi audit intern; 

g. penerapan fungsi audit ekstern; 
h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 

i. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan 

penyediaan dana besar (large exposure); 

j. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan 
pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan 

k. rencana strategis.

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

Laporan 

+ Kertas 

Kerja

GCG Self Assessment - Area Penilaian :



dst....

Contoh Form Self Assessment



• Sebagian besar (85%) anggota Dewan Komisaris pernah memimpin perusahaan 

atau berperan sebagai CEO di satu atau lebih perusahaan. 

• Mereka mengakui tidak mudah untuk merubah kebiasaan dan peran menjadi 

seorang Komisaris  (meninggalkan kebiasaan sebagai CEO).

• Dewan Komisaris yang efektif memperlihatkan leadership bukan kepada 

perusahaan, melainkan kepada jajaran direksi/manajemen, sehingga tetap 

memfungsikan jajaran direksi sebagai the highest decision-making body dalam 

perusahaan.

• “The chair is responsible for and represents the board, while the CEO is 

responsible for and is the public face of the company”.

• Dalam HBR ini disimpulkan adanya 8 prinsip yang diperlukan untuk menjadi 

anggota Dewan Komisaris yang baik.

Hambatan GCG & Peran Komisaris Sumber : HOW TO BE A GOOD BOARD CHAIR, HBR  March-April 2018
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