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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Good Corporate 

Governance pada Bank Komersial serta akibat hukum yang diterapkan apabila Bank 

Komersial tidak memberlakukkan GCG dalam setiap kegiatan perbankan. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan 

pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach). Manfaat dari penelitian ini adalah 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa asal mula 

diberlakukan Good Corporate Governance dikarenakan banyaknya perusahaan yang 

bangkrut sehingga menimbulkan krisis ekonimi dan moneter pada tahun 1997-1999. 

Kedua, bahwa akibat hukum tidak diberlakukannya Good Corporate Governance 

dalam kegiatan perbankan, maka Bank Komersial akan dikenakan sanksi 

administratif berdasarkan Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006.  

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Bank Komersial, Bank Indonesia 

 

ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES 

ON COMMERCIAL BANKS 

 

The purpose of this research is to know the implementation of Good 

Corporate Governance in Commercial Bank and the legal effect applied if 

Commercial Bank does not give GCG in every banking activity. The research method 

used is normative juridical by Statue Approach and  Conceptual Approach. 

Based on the results of research can be concluded first that the origin of the 

applied Good Corporate Governance due to by many companies that have been 

bankrupt, causing economic and monetary crisis in 1997-1999. Secondly, that due to 

the non-implementation of Good Corporate Governance in banking activities, 

Commercial Bank shall be liable to administrative sanctions based on Article 69 of 

Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006. 

Keywords: Good Corporate Governance, Bank Indonesia, Commercial Bank. 
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I. PENDAHULUAN 

Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda Indonesia, 

wacana yang berkenaan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance/GCG) seketika menjadi buzzword yang 

hangat diperbincangkanegeri.Dunia perbankan nasional tidak lepas dari 

kealpaan di dalam menjalankan praktik GCG tersebut
1
. 

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 pada tanggal 5 Oktober 

2006. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GCG 

tersebut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Tujuan dikeluarkan PBI 

tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam 

menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi 

kepentingan dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan 

(compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

nilai-nilai etika (ethics values) yang berlaku umum pada industri perbankan.  

Penerapan GCG pada industri perbankan memerlukan perhatian 

tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda 

dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang tidak sepadan 

(mismatched), tidak hati-hati (prudent), tidak transparan, dan penyalahgunaan 

wewenang telah mengakibatkan jatuhnya beberapa bank. Apabila 

                                                           
1
Joni Emerson, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam 

Praktik Bisnis Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 4 
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diamati,maka industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan 

yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkannya GCG. Hal ini 

merupakan salah satu kontributor utama dalam krisis perbankan tahun 1997 

yang bermuara pada krisis ekonomi nasional
2
. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh Bank 

Indonesia terhadap Bank Komersial? dan  Apa akibat hukum apabila Bank 

Komersial tidak memberlakukan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan 

kegiatan perbankan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan 

menganalisis latar belakang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam 

memberlakuan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Bank 

Komersial dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila 

Bank Komersial tidak memberlakukan atau melenceng dari prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance dalam menjalankan kegiatan perbankan. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat Akademis,  

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa maupun para 

praktisi hukum di dalam memahami peran/eksistensi Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral dalam rangka pemberlakuan GCG pada Bank Komersial. 2) 

Manfaat Teoritis, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta dapat pula memberikan 

pengetahuan mengenai latar belakang Bank Indonesia dalam menerapkan 

                                                           
2
Muh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance Teori dan Impementasi 

Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 142 



iii 
 

 
 

 

prinsip-prinsip GCG tersebut pada Bank Komersial, serta akibat hukum yang 

ditimbulkan apabila Bank Komersial tidak memberlakukan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance tersebut dan 3) Manfaat Praktis yaitu 

mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk 

mengembangkan kemampuan penyusun dalam mengkritisi persoalan-

persoalan hukum serta memberikan masukan pada penegak hukum khususnya 

di praktisi hukum. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan 

dan konseptual dan analisis data kualitatif. Penelitian yuridis normative 

adalah  penelitian yang mengkajii bahan hukum baik bahan hukum primer 

yang terdiri dari undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan 

masalah yang diteliti dan juga mengkaji bahan hukum sekunder yang terdiri 

dari literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah 

yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

II. PEMABAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Komersial 

Apa itu Good Corporate Governance? Good Corporate 

Governance atau yang dalam Bahasa Indonesia yakni Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara para pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang 

saham, dewan komisaris, dam dewan direksi demi tercapainya tujuan 

organisasi.  

Good Corporate Governance memiliki 5 prisip yang dapat 

diterapkan dalam seriap kegiatan perbankan
3
. 

a. Transparansi (Transparency). Perusahaan harus menyediakan 

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkap tidak hanya masalah yang 

diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal 

penting lain untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 

kreditur, dan pemangku kepentingan terkait.  

b. Akuntabilitas (Accountability). Perusahaan harus 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 

Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 

                                                           
3
Leo J. Susilo dan Karlen Sinormata, Good Corporate Governance Pada Bank: 

Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya, PT. Hakikat Dunia, Jakarta, 

2007, hlm 19 
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dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

c. Tanggung Jawab (Responsibility). Perusahaan harus terus mematuhi 

peraturan perundnag-undangan serta melaksanakan tanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d. Kemandirian (Independency). Perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e. Kewajaran (Fairness). Perusahaan harus selalu memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada umunya pelaksanaanGood Corporate Governance yang 

berhasil dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yaitu persiapan, 

implementasi dan evaluasi. 

1) Pada tahap pertama, yakni tahap persiapan, perusahaan melakukan 

langkah utama yang dimulai dari awareness building, GCG 

assessment, serta GCG manual building
4
. 

                                                           
4
Tri Hendro dan  Conny Tjandra Rahardja, Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di 

Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 89 
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2) Tahapan yang kedua, dalam membangun GCG adalah tahap 

implementasi. Tahap ini berisi sosialisasi, implementasi, hingga 

internalisasi. 

3) Tahapan ketiga, adalah tahapan evaluasi. Tahap ini harus dilakukan 

secara teratur untuk mengukur efektivitas penerapan GCG, yang 

apabila diperlukan dapat melalui tenaga ahli independen di luar 

perusahaan guna melakukan audit implementasi dan scoring atas 

praktik GCG perusahaan
5
. 

Pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) pada perbankan adalah sangat penting untuk 

melakukan penahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan 

kondisi bank dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan GCG dapat 

berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam 

bank. 

Sejak peristiwa krisis multidimensi melanda Indonesia, wacana 

yang berkenaan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance) seketika menjadi buzzword yang hangat 

diperbincangkan. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa 

tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling 

fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan 

prinsip-prinsip GCG diabaikan
6
. 

                                                           
5
Ibid, hlm. 90 

6
Wilson Arafat, How to Implement GCG Effectively,Skyrocketing Publisher, Jakarta, 

2008, hlm. 17 
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Dunia perbankan nasional tidak lepas dari kealpaan di dalam 

menjalankan praktik GCG tersebut.Fakta berbicara dan bukti menunjukkan 

bahwa betapa sejumlah kasus yang menerpa perbankan nasional telah 

tercatat di dalam lembaran sejarah hitam yang mencoreng citra lembaga-

lembaga intermediasi tersebut. Hal ini tidak akan pernah terjadi atau 

minimal dapat dieliminasi jika saja perbankan nasional dapat menjalankan 

praktik-praktik GCG dengan keteguhan hati.  

Bank Indonesia perlu meningkatkan perannya sehingga praktik-

praktik GCG benar-benar dapat membumi. Itu merujuk pada sejumlah 

sumber peran Bank Indonesia (BI) dalam mewujudkan Good Corporate 

Governance perbankan, yaitu: 

Peran pengaturan.sebagaimana yang dipahami secara luas, GCG 

adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Oleh 

karena itu, sangat logis bila diperlukan sebuah aturan dan ketentuan-

ketentuan dalam rangka mendorong penerapan GCG di kalangan 

perbankan. 

 

B. Akibat Hukum bagi Bank Komersial yang Tidak Memberlakukan 

Good Corporate Governance dalam Menjalankan Kegiatan 

Perbankan. 

Good Corporate Governance di Indonesia belum sepenuhnya 

diterapkan walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang 
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melaporkan masih rendahnya perusahaan maupun bank yang menerapkan 

prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan maupun bank yang 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance karena dorongan 

regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap 

prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, 

kewajiban penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan. 

Penilaian atas penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

sangatlah krusial untuk mengetahui kualitas penerapan GCG yang 

seharusnya tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan maupun juga 

perilaku karyawan serta pejabat Bank. Dengan rating/nilai komposit GCG 

yang baik, akan semakin memperkokoh keyakinan stakeholders terhadap 

perusahaan yang bersangkutan. 

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 

April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank 

Umum, dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, 

Bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala 

yang paling kurang 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaskanaan GCG yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (bobot 

10%); 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (bobot 20%); 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (bobot 10%); 

4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 10%); 

5. Penerapan fungsi kepatuhan (bobot 5%); 

6. Penerapan fungsi audit intern (bobot 5%); 

7. Penerapan fungsi audit ekstern (bobot 5%); 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern 

(bobot 7,5%); 
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9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan 

penyediaan dana besar (large exposure) (bobot 7,5%); 

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelapor internal (bobot 14%); 

11. Rencana strategi Bank (bobot 5%).   

Selain itu perlu diperhatikan pula informasi lainnya yang terkait 

penerapan GCG Bank di luar 11 (sebelas) Faktor Penenerapan 

Pelaksanaan GCG seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai 

dampak kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal 

bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. 

Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target 

di akhir tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi (ambisius) 

sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat 

oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya
7
. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 Pasal 69 

disebutkan bahwa Bank yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal-pasal 

dari PBI No. 8/14/PBI/2006 dikenakan sanksi administratif, antara lain 

berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor 

manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; 

c. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 

d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; 

e. pemberhentian pengurusan Bank dan selanjutnya menunjuk dan 

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang 

Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang 

tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan 

                                                           
7
Arsasi Ibrahim, Penilaian Good Corporate Governance bagi Bank Umum, 

https://arsasi.wordpress.com/2013/12/02/penilaian-good-corporate-governance-bank-umum/ 

Pukul 12.28 WITA 

https://arsasi.wordpress.com/2013/12/02/penilaian-good-corporate-governance-bank-umum/
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f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank 

dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan 

dan kepatutan (fit and proper test). 

 

Tidak ada sanksi pidana dalam hal Bank Umum tidak 

melaksanakan Good Corporate Governance dalam kegiatan perbankan 

mereka. 
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III. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan 

berdasarkan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut: 1) Penerapan Good 

Corporate Governance pada Bank Komersial oleh Bank Indonesia 

disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 1997-1999 karena tidak diterapkannya Good Corporate 

Governance dalam setiap kegiatan dalam perusahaan maupun perbankan. 

Good Corporate Governance ini dimaksudkan untuk menjamin kesehatan 

perbankan nasional agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan 

menyebabkan krisis ekonomi dan moneter seperti dahulu serta dapat 

memberikan kepercayaan kepada stakeholder dan shareholders. 2) Akibat 

hukum bagi Bank Komersial yang tidak memberlakukan Good Corporate 

Governance pada kegiatan perbankannnya diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Pasal 69 yakni sanksi administratif (teguran 

tertulis, penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor 

manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan, larangan untuk turut serta 

dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian 

pengurusan Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti 

sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota 

Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank 

Indonesia, dan pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham 



xii 
 

 
 

 

Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan 

kepatutan (fit and proper test). Tidak ada sanksi pidana bagi Bank Komersial 

yang tidak memberlakukan GCG dalam kegiatan perbankannya. 

B. Saran  

1) Hendaknya Bank Indonesia dalam  penerapan Good Corporate 

Governance pada Bank Umum memberikan pengawasan yang lebih 

ketat agar tidak adanya bank-bank di Indonesia lagi yang melanggar 

atau tidak memberlakukan Good Corporate Governance sehingga 

menyebabkan dampak bagi bank itu sendiri seperti mendapatkan sanksi 

dari Bank Indonesia maupun dampak negatif bagi perjalanan bank 

tersebut kedepannya serta tidak mengganggu perekonomian di 

Indonesia. 

2) Sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Umum 

dinilai kurang memberikan efek yang mengharuskan perbankan 

nasional  memberlakukan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan 

kewajaran) dalam setiap kegiatan perbankan. Bank Indonesia harus 

menambahkan pasal dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai sanksi 

yang lebih berat sehingga memberikan efek jera pada perbankan 

nasional untuk memberlakukan GCG pada setiap kegiatan 

perbankannya. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip GCG ini akan 

memberikan dampak yang menguntungkan bagi perbankan nasional 

serta dapat memperbaiki perekonomian Indonesia. 
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