
i 
 

JURNAL KARYA ILMIAH 
 

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
(Studi di Bank Tabungan Negara Cabang Mataram) 

 
 
 

 

 

 

  Oleh: 

 

              NI MADE AYUNDA CHARMANITA 
            D1A 010 182 

 

 

  FAKULTAS HUKUM 

  UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2017 

 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
JURNAL KARYA ILMIAH 

 
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(Studi di Bank Tabungan Negara Cabang Mataram) 
 
 

  

 Oleh:  

 

NI MADE AYUNDA CHARMANITA 
D1A 010 182 

 

Menyetujui, 

 

Pembimbing I, 

 

 

                                           Dr. H. Hirsanuddin., SH, M.Hum. 

   NIP: 19621231 198803 1 011 
 

 

 

 



iii 
 

ABSTRAK 

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Ni Made Ayunda Charmanita 

D1A010182 

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami 
bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Tabungan Negara 
dan untuk mengetahui dan memahami prinsip apakah yang paling diutamakan oleh 
PT. Bank Tabungan Negara dalam melaksanakan Good Corporate Governance. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-
undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) pada PT. 
Bank Tabungan Negara adalah dengan menerapkan prinsip keterbukaan, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. BTN telah 
menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu 
kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya. Bagi BTN tata kelola 
perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan bisnis di 
industri perbankan yang semakin kompetitif sehingga BTN menerapkan semua 
prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Tidak ada salah satu prinsip 
yang lebih diutamakan karena semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi. 

Kata Kunci: Good Corporate Governance, BTN, keterbukaan, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran. 

 

ABSTRACT 

APPLICATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE 

The purpose of this discussion is to know and understand how the 
implementation of the companies in PT. Bank Tabungan Negara and to understand 
the principle is priority by PT. Bank Tabungan Negara in implementing the Good 
Corporate Governance. The research method used is the statute approach, conceptual 
approach, analytical approach, and sociological approach. As a result of research 
shows that Good Corporate Governance in PT. Bank Tabungan Negara is to apply the 
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principle of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. 
BTN has made the GCG to be one of the main obligation that should be presented 
every year. For BTN, Good Corporate Governance is important serving in running a 
business in the banking industry more competitive so that the BTN apply all the 
principle of GCG in the running of activities of the company. It’s not one of the 
principle that more priority because they are related to each other. 

Keywords: Good Corporate Governance, BTN, transparency, accountability, 
responsibility, independency, fairness. 
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PENDAHULUAN 

Sehubungan dengan semakin menguatnya posisi keilmuan Etika Bisnis 

sebagai salah satu bidang intelektual dan akademis di antara disiplin-disiplin lain, 

tidak mengherankan jika banyak isu moral-etis, dengan sendirinya akan muncul 

dalam kaitannya dengan bidang hukum, ekonomi, dan bisnis. 

Di antara sekian isu yang mengemuka, isu seputar neoliberalisme, Good 

Corporate Governance (GCG), Kode Etik, serta tanggung jawab perusahaan atau 

yang lazim dikenal umum sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan empat isu yang paling sering muncul dan menjadi sorotan media 

massa akhir-akhir ini, bahkan cukup menyita waktu di ruang-ruang kuliah. Pada 

tataran filosofis, mengemukanya isu-isu tersebut merupakan suatu pertanda baik 

akan adanya perkembangan Etika Bisnis di kalangan masyarakat luas.1 

Para pebisnis memerlukan adanya pedoman khusus untuk mewujudkan 

tanggung jawab dalam bisnis. Pedoman tersebut adalah Kode Etik yang dapat 

dijadikan sebagai panduan untuk terlaksananya suatu tata kelola yang baik atau 

Good Corporate Governance (GCG) yang dapat menjadi rambu-rambu 

pelaksanaan bisnis secara etis. Pada dasarnya yang paling hakiki, Good 

Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem atau perangkat yang 

mengatur hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi, 

                                                             
1L Sinuar Yosephus, Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis 

Kontemporer, Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 201 



ii 
 

entah bisnis atau bahkan organisasi politik sekalipun. Itulah sebabnya secara 

hakiki GCG memiliki jangkauan yang sangat luas. 

lsu-isu yang banyak dikemukakan masyarakat berkaitan dengan kegiatan 

bisnis adalah dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Isu-

isu publik yang berkembang dapat menjadi sebuah peluang atau risiko bagi 

perusahaan, tergantung seberapa kuat isu-isu tersebut berimplikasi positif atau 

negatif terhadap kinerja perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang 

mencemari lingkungan akan memperoleh pemberitaan negatif yang dapat 

membentuk opini negatif pula dari masyarakat sehingga dalam jangka panjang 

apabila perusahaan tidak melakukan perubahan, penjualan dapat turun atau 

terhenti akibat opini tersebut sehingga tingkat kemampulabaan juga ikut 

turun.2Memperhatikan isu-isu di atas maka pelaksanaan Good Corporate 

Governance dalam perusahaan menjadi sangat urgen dan mutlak dalam rangka 

mewujudkan perusahaan yang sehat dan berkontribusi bagi kepentingan 

masyarakat. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana 

pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Tabungan Negara Cabang 

Mataram dan 2) Diantara semua prinsip Good Corporate Governance, prinsip 

apa yang paling utama dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang 

Mataram. 

                                                             
2  Sri Rejeki Hartono, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru, 
Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2006, hlm. 75 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Tabungan Negara dan 

untuk mengetahui prinsip apa yang paling diutamakan di PT. Bank Tabungan 

Negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis, dan praktis. 

Diharapkan dapat membantu instansi-insansi terkait, khususnya aparat penegak 

hukum dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam kaitannya. 

1) Manfaat akademis yaitu untuk menyelesaikan studi strata (S1) pada 

Fakultas Hukum Universitas Mataram, kemudian 2.) Secara teoritis diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dibidang hukum bisnis, terutama 

mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada suatu 

organisasi atau perusahaan di Indonesia 3) Secara praktis diharapkan dapat 

memberikan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris serta seluruh staf 

karyawan pada suatu perusahaan di Indonesia. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan 

menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Metode pendekatan yang 

digunakan yaitu 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 2) 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), 3) Pendekatan Analitis 

(Analytical Approach) dan 4) Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). 

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan 

bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum 
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dilakukan secara preskriptif yaitu sifat analisis ini dimaksudkan untuk 

memberikan argumentasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Tabungan Negara 

BTN telah melakukan langkah-langkah penerapan Good Corporate 

Governance dengan menyusun action plan perbaikan dan peningkatan kualitas 

penerapan Good Corporate Governance yang telah disampaikan kepada Bank 

Indonesia. Action plan dimaksud meliputi Peningkatan Peran Komisaris, 

Peningkatan Peran Aktif Direksi, Peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan, 

Peningkatan Efektifitas Penerapan Fungsi Audit Intern, Peningkatan Proses 

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian, Peningkatan Transparansi Laporan. 

Menurut hasil wawancara penelitan penulis dengan Bapak Dewa Gede 

Pertama Putra ,ST 3 bahwa PT Bank Tabungan Negara sebagai salah satu 

BUMN terkemuka telah menjadikan laporan GCG menjadi salah satu kewajiban 

utama yang harus disajikan setiap tahunnya. Tata kelola perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance/GCG) sudah menjadi bagian dari BTN sejak BTN 

berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. 

Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan Negara adalah 

dengan menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian 

(independency), dan kewajaran (fairness). BTN sebagai salah satu BUMN 

terkemuka telah menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG) 
                                                             

3Wawancara, Dewa Gede Pertama Putra, ST., Consumer Loan Analyst, Bank BTN Cabang 
Mataram,  Senin, 20 Maret 2017., Pukul 09.30 Wita. 
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menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya. Tata 

kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan 

bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.  

Diantara Semua Prinsip-Prinsip yang Paling Utama Dilaksanakan oleh PT 

Bank Tabungan Negara 

Menurut hasil wawancara dengan karyawan Bank BTN berikut 

penjelasan lebih lanjut mengenai peran prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance:4 1) Keterbukaan (Transparency) BTN telah menerapkan prinsip 

keterbukan dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas, 

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahan 

dijelaskan secara terinci oleh BTN setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat 

dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi Bank 

Tabungan Negara. 2) Akuntabilitas (Accountability) Accountability pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk diwujudkan dengan kejelasan mengenai 

tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya 

sesuai dengan job description-nya. 3) Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk, diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna 

bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun 

                                                             
 4Wawancara, I Gusti Ayu Gaby A.D., Customer Service,  Bank BTN Cabang Mataram, 
Senin, 20 Maret 2017,  Pukul 11.45 Wita. 
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sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. 4) Kemandirian 

(Independency) BTN telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan 

karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. BTN juga memberikan 

informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan 

kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, 

kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 5) 

Kewajaran (Fairness) Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan 

penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan dengan cara 

meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, serta melalui suatu 

mekanisme atau tata cara penanganan yang telah dibuat oleh perusahaan. 

Oleh karena itu semua prinsip GCG harus diterapkan dalam 

melaksanakan seluruh kegiatan bank, karena dari lima prinsip GCG tersebut 

dapat diperoleh keunggulannya masing-masing, tanpa mengurangi salah satu 

prinsip yang ada, karena sudah jelas semuanya saling berkaitan satu sama lain 

dan tidak dapat dipisahkan agar kinerja di dalam PT. Bank Tabungan Negara 

dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan dari 

internal maupun eksternal.5 

 

 

 

 
                                                             
5  www.btn.co.id, diakses Senin 8 Mei 2017. 

http://www.btn.co.id/
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan 

berdasarkan pokok permasalahan, yai tu sebagai berikut: 1) Good Corporate 

Governance pada PT. Bank Tabungan Negara adalah dengan menerapkan prinsip 

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness). BTN sebagai 

salah satu BUMN terkemuka telah menjadikan laporan Good Corporate Governance 

(GCG) menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya. 

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan 

bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.  2) Dalam menerapkan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance, PT. Bank Tabungan Negara menerapkan 

semua prinsip tersebut tanpa terkecuali karena menurut BTN semua prinsip yang ada 

pada GCG merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena semuanya 

saling berkaitan dan saling melengkapi. 

Saran 

1) Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank Tabungan 

Negara harus lebih diutamakan dan ditingkatkan lagi agar dapat menjalankan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat dimana melaksanakan tanggungjawab 

dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
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untuk kepentingan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. 2) PT. Bank 

Tabungan Negara harus mempertahankan segala sistemnya dalam menerapkan 

prinsip-prinsip GCG dengan tidak mengutamakan salah satu prinsip saja tetapi 

menjalani semua prinsip yang saling berkaitan ini tanpa ada yang dipisahkan. Hal 

ini demi mempertahankan prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh BTN 

sebagai salah satu bank terbaik dalam penerapan GCG kelompok negara-negara 

ASEAN . Kendala-kendala yang dihadapi perlu ditinjau ulang untuk diperbaiki 

agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik, menimalisir tindakan-

tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan 

perusahaan, serta mempublikasikan segala informasi kepada stakeholders secara 

tepat waktu. 
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