
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan 

menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada 

lingkungan mereka.  Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat 

berbeda dari kenyataan yang obyektif (Robbins, 2006).  Menurut Daviddof 

(Walgito, 2002), persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus 

yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan 

sehingga individu menyadari yang diinderanya itu.  Atkinson dan Hilgard 

mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan 

mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, 

persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima 

seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam otak, kernudian diartikan, 

ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian 

dihasilkan persepsi (Anonim, 2009). 

Faktor Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks, dan ditentukan oleh 

dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, 

melihat, merasa, atau bagaimana dia memandang suatu obyek dalam melibatkan 

aspek psikologis dan panca inderanya.  Menurut David Krech dan Ricard 

Crutcfield (Rahmat; 2003) faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi 

dua yaitu: faktor fungsional dan faktor struktural, yakni : 

a) Faktor Fungsional: 

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa 

lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor 

personal.  Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek 

yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. 

 

 



b) Faktor Struktural: 

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat 

stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistemsaraf 

individu.  Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori 

Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-

faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.  

Tertarik tidaknya individu untuk memperhatikan stimulus dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu: faktor internal (kebiasaan, minat, emosi dan keadaan biologis) dan 

faktor eksternal (intensitas, kebaruan, gerakan, dan pengulangan stimulus) 

a. Faktor eksternal 

1) Gerakan, seperti organisme lain, bahwa manusia secara visual 

tertarik padaobyek-obyek yang bergerak.  Contohnya kita 

senang melihat huruf dalam display yang bergerak menampilkan 

nama barang yang diiklankan. 

2) Intensitas stimuli, dimana kita akan memperhatikan stimuli yang 

lebih menonjol dari stimuli yang lain. 

3) Kebaruan (novelty), bahwa hal-hal baru, yang luar biasa, yang 

berbeda akan lebih menarik perhatian. 

4) Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai 

dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian.  Disini 

unsur “familiarity” (yang sudah kita kenal) berpadu dengan 

unsur-unsur “novelty” (yang baru kita kenal). Perulangan juga 

mengandung unsur sugesti yang mempengaruhi bawah sadar 

kita. 

b. Faktor internal 

1) Kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola berpikir 

tertentu, atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja, atau 

kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat 

otoritas. 

2) Minat, suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhannya sendiri. 



3) Emosi, sebagai manusia yang utuh, kita tidak dapat 

mengesampingkan emosi, walaupun emosi bukan hambatan 

utama.Tetapi bila emosi itu sudah mencapai intensitas yang 

begitu tinggi akan mengakibatkan stress, yang menyebabkan 

sulit berpikir efisien. 

4) Keadaan biologis, misalnya keadaan lapar, maka seluruh pikiran 

didominasi oleh makanan. Sedangkan bagi orang yang kenyang 

akan menaruh perhatian pada hal-hal lain. Kebutuhan boilogis 

menyebabkan persepsi yang berbeda. 

 

2.2  Stakeholders 

2.2.1  Pengertian Stakeholders 

 Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh 

banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya 

manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, 

dan lain-lain.  Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah 

stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan.  

Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, 

atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana.  Pendekatan 

stakeholder muncul pada pertengahan tahun 1980-an.  Latar belakang pendekatan 

stakeholder adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang 

responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan 

lingkungan (Freeman dan McVea 2001). Tujuan dari manajemen stakeholder 

adalah untuk merancang metode untuk mengelola berbagai kelompok dan 

hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis (Freeman dan McVea, 

2001).  Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap 

kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan 

karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder (Clarkson, 

1995). Stakeholder primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya 

perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern, meliputi : shareholder dan 



investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan 

sebagai kelompok stakeholder publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. 

Kelompok stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang 

mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan 

dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.  

Dari dua jenis stakeholder diatas, stakeholder primer adalah stakeholder 

yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan karena mempunyai power 

yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan. Oleh karena 

itu, “ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi 

perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan 

keinginan stakeholder” (Chariri dan Ghozali, 2007).  Berdasarkan kekuatan, posisi 

penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholders dapat 

diketegorikan kedalam beberapa kelompok yaitu stakeholders primer, sekunder 

dan stakeholders kunci.  Stakeholders utama merupakan stakeholders yang 

memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, 

dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses 

pengambilan keputusan. Misalnya masyarakat dan tokoh masyarakat, masyarakat 

yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifkasi akan 

memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan 

kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Sedangkan tokoh 

masyarakat adalah anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di 

wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Di sisi lain, 

stakeholders utama adalah juga pihak manajer Publik yakni lembaga/badan publik 

yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.  

 

2.2.2  Ruang Lingkup Stakeholders 

 Di sisi lain, James Anderson (1979), Charles Lindblom (1980), James 

Lester dan Joseph Stewart, Jr (2000) (Winarno; 2002) berpendapat bahwa faktor-



faktor dalam proses perumusan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok 

yaitu para pemeran resmi dan para pemeran tidak resmi. Yang termasuk para 

pemeran resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif (presiden, 

gubernur, bupati/walikota), legislatif dan yudikatif.  Sedangkan yang termasuk 

dalam kelompok pemeran tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, 

partai politik dan warga negara individu baik para pakar perencana maupun 

individu lainnya. 

Kelley,1991 dan Kirby,1988 menekankan 4 (empat) hal yang menjadi isu-

isu krusial dalam ruang lingkup stakeholders saat ini (Henriques dan Sadorsky, 

1999). Keempat hal tersebut adalah ; 

1. Regulasi pemerintah (Governmental Regulation), yaitu peraturan-

peraturan yang dikeluarkan pemerintah menjadi aspek penting yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan. Beberapa contoh yang termasuk 

dalam regulasi pemerintah ini adalah izin operasional perusahaan, 

analisis dan standar dampak lingkungan, peraturan tentang tenaga kerja 

/perburuhan dan lainnya. Coghill (1999) juga mengemukakan bahwa 

pemerintah sangat berperan dalam mengatur dunia usaha. 

2. Kelompok Masyarakat (Community) Kelompok masyarakat menurut 

Kelley (1991) (Coghill; 1999) harus diperhatikan, karena kelompok 

masyarakat adalah elemen konsumen yang akan mengkonsumsi hasil 

produksi dari perusahaan. Kelompok lain yang dapat dikategorikan 

bagian dari masyarakat adalah institusi pendidikan yang selalu 

merespons secara kajian akademis jika terjadi sesuatu hal di dunia usaha 

terutama yang merugikan masyarakat umum demi kepentingan dan 

tujuan kelompok tertentu. 

3. Organisasi Lingkungan (Environmental Organization), menurut Freeman 

(1984) dewasa ini telah menjadi salah satu kekuatan kontrol sosial yang 

dapat mengawasi aktifitas perusahaan. Orientasi organisasi lingkungan 

secara umum adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap 

lingkungan hidup demi kepentingan perusahaan (profit). Aktifitas 

organisasi lingkungan menurut Mitroff, (1995) dan Turcotte (1995) 



(Henriques dan Sadorsky, 1999) dapat memobilisasi gerakan masyarakat 

dan opini terhadap aktifitas perusahaan, sehingga kepentingan organsisi 

tersebut jika tidak disikapi dengan bijaksana akan berbenturan dengan 

kepentingan perusahaan. 

4. Media dalam lingkungan bisnis saat ini memiliki peran yang sangat 

dominan dalam membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktifitas 

perusahaan (William,1993). Menurut Moody (1995) media menyediakan 

informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi dan 

sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun 

kepercayaan (image) publik tentang aktfitas-aktifitas sosial yang 

dijalankan perusahaan. Secara khusus perusahaan-perusahaan tidak 

pernah menghindari media massa jika terjadi informasi-informasi tentang 

aktifitas sosial dunia bisnis, tetapi selalu menyikapi sebagai suatu bukti 

bahwa perusahaan mempersepsikan peran media memang sangat penting 

dalam dunia usaha. Freeman (1984) juga menyebutkan bahwa media 

dapat membentuk opini masyarakat terhadap perusahaan dan hal tersebut 

sangat berhubungan erat dengan kepentingan perusahaan, sehingga 

media juga salah satu kelompok yang menjadi stakeholders. 

Stakeholders adalah kelompok-kelompok yang berada di dalam maupun di 

luar perusahaan yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan. Unsur Stakeholders Internal antara lain pemegang saham, manajer 

top executive, karyawan beserta keluarganya.  Stakeholders Eksternal antara lain 

konsumen, pemasok, penyalur, pesaing, bank, pemerintah, pers, dan lembaga 

swadaya masyarakat. 

 

a. Stakeholders Internal  

Unsur-unsur stakeholders internal adalah sebagai berikut : 

1. Pemegang Saham 

Pemegang saham atau pemilik perusahaan mempunyai kekuasaan yang 

besar karena mudanya usia perusahaan dan seluruh karyawan mengidentikkan 

pemilik sebagai pemimpin spiritual perusahaan. Selama pemilik itu adalah 

pendiri hal ini akan berubah bila perusahaan telah go publik dan tidak ada lagi 



konsentrasi kepemilikan saham pada pihak tertentu. Perusahaan muda adalah 

perusahaan yang relative masih dinahkodai oleh pemilik, berada pada generasi 

pertama dan dominasi keluarga pemilik. 

2. Manajer dan Top Executives 

Manajer perusahaan berada dibawah kendali pemilik, hanya dengan kapasitas 

memadailah seorang manajer dapat tampil otonom dalam mengelola perusahaan.  

Manager profesional membutuhkan mitra yang mempunyai kapasitas manajerial 

dan wawasan intelektual. 

3. Karyawan 

Karyawan adalah orang-orang dalam perusahaan yang tidak memegang jabatan 

struktural.  PR perlu menangani karyawan  karena: Pertama, karyawan adalah 

orang yang paling banyak jumlahnya dalam perusahaan, secara struktural mereka 

lemah.  Kedua, karena tingkat pendidikannya rendah, karyawan mudah disulut 

isu.  Ketiga, karyawan adalah ujung tombak perusahaan jasa.  Keempat, 

karyawan merupakan sumber suara potensial dalam pemilihan umum.  Kelima, 

PINDAD umumnya bersimpati kepada karyawan yang dilanggar hak-haknya 

oleh manajemen. 

4. Keluarga Karyawan 

para anggota keluarga tentang keadaan pekerjaan anggota keluarganya sehingga 

mereka dapat menyesuaikan perilakunya.  

 

b. Stakeholders Eksternal 

Stakeholders eksternal adalah unsur-unsur yang ada di luar kendali 

perusahaan (uncontrollable). Konsumen adalah raja yang mempunyai hak untuk 

memilih barangnya sendiri dan Pemerintah adalah penentu kebijakan. 

Unsur Stakeholders eksternal : 

1. Konsumen 

Sentral kegiatan adalah perusahaan bukan konsumen seperti yang 

digambarkan Robert J. Keith, sebelum abad ke-16 yakni Nicolaus Copernicus 

mengatakan bahwa matahari bukan bumi adalah pusat tata surya kita dan 

bumilah berputar mengitari matahari.  Kosumen pusat dari kegiatan bisnis, 



segala upaya yang dilakukan dipusatkan untuk mendapatkan kepuasan 

konsumen.Laba adalah sarana bukan sasaran, yakni sarana untuk hidup, 

tumbuh, dan berkembang dalam jangka panjang. 

2. Bank 

Bank adalah lembaga komersial yang tidak mengandalkan bunga yang 

diterima, melainkan jaminan pengambilan pinjaman pokok debitur. 

3. Pemerintah 

Pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, 

menyediakan modal, melindungi para karyawan, melindungi sumber alam, 

mengatur hukum, mengatur dan merangsang minat investasi modal asing dan 

sebagainya. 

 

2.2.3 Fungsi Stakeholders 

 Jika diperhatikan secara seksama dari definisi diatas maka telah terjadi 

perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian stakeholder 

perusahaan. Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa stakeholder 

mereka hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa 

saja yang termasuk dalam stakeholder perusahaan sekarang ini telah berkembang 

mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis 

perusahaan.  Dengan menggunakan definisi diatas, pemerintah bisa saja dikatakan 

sebagai stakeholder bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan 

atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen 

sistem sosial dalam sebuah negara oleh kerena itu, perusahaan tidak bisa 

mengabaikan eksistensi pemerintah dalam melakukan operasinya.  Terdapatnya 

birokrasi yang mengatur jalanya perusahaan dalam sebuah negara yang harus 

ditaati oleh perusahaan melaui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 

menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah.  

Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, 

investor dan kreditor yang masing-masing elemen stakeholder tersebut memiliki 



kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen tersebut 

membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa memenuhi 

kebutuhannya masing-masing. 

Perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam sebuah 

wilayah baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional berarti 

perusahaan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat 

sendiri menurut definisinya bisa dijelaskan sebagai kumpulan peran yang 

diwujudkan oleh elemen-elemen (individu dan kelompok) pada suatu kedudukan 

tertentu yang peran-peran tersebut diatur melalui pranata sosial yang bersumber 

dari kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat (Budimanta dkk, 2008).  

Perusahaan dalam hal ini merupakan bagian dari beberapa elemen yang 

membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut 

kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara perusahaan dan para 

stakeholder yang berarti perusahaan harus melaksanakan peranannya secara dua 

arah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sendiri maupun stakeholder lainnya 

dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan 

dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi 

satu dengan yang lainnya sehingga tidaklah tepat jika perusahaan menyempitkan 

pengertian mengenai stakeholder hanya dari sisi ekonominya saja.  Perkembangan 

teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan 

dalam melakukan aktifitas usaha. Ada dua bentuk dalam pendekatan stakeholder 

menurut Budimanta dkk, (2008) yaitu old-corporate relation dan new-corporate 

relation.  Old corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas 

perusahaan secara terpisah dimana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan 

melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut. 

Bagian produksi hanya berkutat bagaimana memproduksi barang sesuai dengan 

target yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan, bagian pemasaran hanya 

bekerja berkaitan dengan konsumenya tanpa mengadakan koordinasi satu dengan 

yang lainnya.  Hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun 

berjalan satu arah, kaku dan berorientasi jangka pendek.  Hal itu menyebabkan 



setiap bagian perusahaan mempunyai kepentingan, nilai dan tujuan yang berbeda-

beda bergantung pada pimpinan masing-masing fungsi tersebut yang terkadang 

berbeda dengan visi, misi, dan capaian yang ditargetkan oleh perusahaan.  

Hubungan dengan pihak di luar perusahaan bersifat jangka pendek dan hanya 

sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerja sama untuk menciptakan 

kebermanfaatan bersama. Pendekatan tipe ini akan banyak menimbulkan konflik 

karena perusahaan memisahkan diri dengan para stakeholder baik yang berasal 

dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Konflik yang mungkin terjadi di 

dalam perusahaan adalah tekanan dari karyawan yang menuntut perbaikan 

kesejahteraan. Tekanan tersebut bisa berupa upaya pemogokan menuntut 

perbaikan sistem pengupahan dan sebagainya. Jika pemogokan tersebut terjadi 

dalam jangka waktu yang lama maka hal itu bisa mengganggu aktifitas operasi 

perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan konflik 

yang mungkin terjadi dari luar perusahaan adalah munculnya tuntutan dari 

masyarakat karena dampak pembuangan limbah perusahaan yang berpotensi 

menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan apabila diperkarakan secara 

hukum. 

New-corporate relation menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan 

seluruh stakeholder-nya sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya 

sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat karena 

profesionalitas telah menjadi hal utama dalam pola hubungan ini. Hubungan 

perusahaan dengan internal stakeholders dibangun berdasarkan konsep 

kebermanfaatan yang membangun kerja sama untuk bisa menciptakan 

kesinambungan usaha perusahaan sedangkan hubungan dengan stakeholder di 

luar perusahaan bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun 

lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan 

selain usaha untuk menghimpun kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, 

perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas kehidupan 

external stakholders.  Pendekatan new-corporate relation mengeliminasi 

penjenjangan status di antara para stakeholder perusahaan seperti yang ada pada 



old-corporate relation. Perusahaan tidak lagi menempatkan dirinya di posisi 

paling atas sehingga perusahaan mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder 

sehingga dengan pola hubungan semacam ini arah dan tujuan perusahaan bukan 

lagi pada bagaimana menghimpun kekayaan sebesar-besarnya namun lebih 

kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainability 

development).  Penjelasan diatas kemudian memunculkan sebuah pertanyaan 

siapa sajakah sebenarnya stakeholder perusahaan. Menurut the Clarkson Centre 

for Business Ethics (Pusat Clarkson untuk Etika Bisnis dan Dewan Efektivitas 

(CCBE) adalah lokus penelitian tata kelola perusahaan dan komunikasi di Sekolah 

Rotman Manajemen ) (1999) (Magness; 2007) stakeholder perusahaan dibagi 

kedalam dua bentuk besar yaitu primary stakeholders dan secondary stakeholders. 

Primary stakeholders merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti misalnya 

investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal.  Disisi lain pemerintah juga 

termasuk kedalam golongan primary stakeholders walaupun tidak secara langsung 

mempunyai hubungan secara ekonomi namun hubungan diantara keduanya lebih 

bersifat non-kontraktual.  Bentuk yang kedua adalah secondary stakeholders 

dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun kelangsungan 

hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh stakeholder jenis ini.  

Contoh secondary stakeholders adalah media dan kelompok kepentingan seperti 

lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya.  Perkembangan teori 

stakeholders membawa perubahan terhadap indikator kesusuksesan perusahaan.  

Hal tersebut tercermin dengan munculnya paradigma Triple Bottom Line. 

 John Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam 

istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. 

 Menurut Elkington, perusahaan yang ingin berkelanjutan harus 

memperhatikan „3P’ (Profit, People, Planet), yaitu bahwa selain mengejar 

keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkonstribusi aktif 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) 



2.2.4 Unsur-unsur Stakeholders 

 Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholders terhadap 

suatu isu Stakeholders  dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok ODA 

(Official Development Assistance) (1995) mengelompokkan stakeholders  

kedalam yaitu stakeholders  primer, sekunder dan stakeholders  kunci.  Sebagai 

gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek 

pemerintah (publik) dapat dikemukakan kelompok stakeholders seperti berikut : 

1. Stakeholders Utama (primer). 

Stakeholders  utama merupakan stakeholders  yang memiliki kaitan kepentingan 

secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus 

ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, yakni 

seperti : 

a) Masyarakat dan tokoh masyarakat 

Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang 

diidentifkasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak 

(kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari 

proyek ini. Tokoh masyarakat: Anggota masyarakat yang oleh 

masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili 

aspirasi masyarakat 

b) Pihak Manajer publik  

lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan 

implementasi suatu keputusan. 

2. Stakeholder Pendukung (sekunder) 

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, 

tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut 

bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal 

pemerintah, yakni seperti: 



a) Lembaga (Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki 

tanggung jawab langsung. 

b) lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki 

kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan. 

c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat 

LSM yang bergerak di bidang yang bersesuai dengan rencana, manfaat, 

dampak yang muncul yang memiliki “concern” (termasuk organisasi 

massa yang terkait). 

d) Perguruan Tinggi 

Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan 

keputusan pemerintah. 

e) Pengusaha (Badan usaha) yang terkait. 

3. Stakeholder Kunci 

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara 

legal dalam hal pengambilan keputusan.  Stakeholder kunci yang dimaksud 

adalah unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif, dan instansi.  Misalnya, 

stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek tingkatan daerah 

kabupaten, yakni : 

a) Pemerintah Kabupaten 

b) DPR Kabupaten 

c) Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. 

2.2.5 Tujuan dan Tanggung jawab Stakeholders 

 Tujuan dari stakeholders yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait 

dalam isu-isu yang digarap dalam program, peran-perannya, kepentingannya, dan 

dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu. 

 Sedangkan tanggung jawab dari stakeholders yang terlibat sama-sama 

memiliki tanggung jawab untuk  mengelola program dan dalam memanfaatkan 

sumber daya. 

 

 



2.3 Good Corporate Governance (GCG) 

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan paradigma tentang 

pengelolaan perusahaan yang menekankan pada kesejahteraan hubungan antara 

pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan direksi, manajemen senior, auditor 

internal dan auditor eksternal agar pengelolaan perusahaan lebih professional, 

transparan, dan efisien. 

 Corporate governance telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting 

di Indonesia karena perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh 

dan berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak atau belum menerapkan GCG, sehingga akan membantu 

perusahaan-perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif secara global.  Forum 

for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Tjager et.al (2003) (Simanjuntak, 

2005) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut : 

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 

serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain 

suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.  Tujuan Corporate 

governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholders). 

 

Dan menurut Pratolo (2007), “GCG adalah suatu system yang ada pada 

suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi 

semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder 

organisasi tersebut”. 

 

Kemudian Tjager (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai 

berikut : 

 

Mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan 

anatara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang 

saham, dan kelompok-kelompok kegiatan (stakeholders) yang lain.  

Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai 

aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang 



diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan serta 

pemantauan kinerja yang menghasilkan. 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate 

governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antar pemegang saham, 

dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.  

Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan 

mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan 

memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan 

segera. 

 Pihak-pihak yang terkait dengan penerapan corporate governance meliputi 

organ-organ internal perusahaan dan pihak-pihak eksternal perusahaan, yakni : 

pemegang saham, komisaris dengan komite-nya seperti komite/dewan audit, 

direksi, auditor internal, para stakeholder seperti pemerintah, konsumen, kreditor, 

pemasok, karyawan, masyarakat luas yang menjadi konsumen pengguna jasa atau 

produknya.  Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek pokok dalam 

penerapan GCG yaitu keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. 

 Keseimbangan internal maksudnya GCG menata hubungan antar organ-

organ dalam perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

Komisaris dan Direksi, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur 

kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut dengan perangkat-

perangkatnya.  Keseimbangan eksternal, berkaitan dengan tanggung jawab 

perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada stakeholders, yang 

mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antar mereka. 

 

 Interaksi antara mereka dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aturan 

permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk 

tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian secara pemantauan kinerja yang 

dihasilkan.  Berbagai aturan permainan dimaksud dapat berupa prinsip-prinsip 

yang harus diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan dan etika korporasi/etika 



usaha/etika bisnis.  Dengan memenuhi berbagai prinsip GCG dan etika berusaha, 

diharapkan semua pihak akan memperoleh keuntungan, manfaat dan 

kesejahteraan dari perusahaan. 

 

2.3.2 Prinsip-prinsip dan Manfaat Good Corporate Governance 

 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kaidah, 

norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam system pengelolaan 

BUMN yang sehat.  Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan 

dalam keputusanMenteri BUMN Nomor:  Kep-117/M-MBU/2002 tentang 

penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) adalah : 

 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan 

mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi  hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Terdapat enam hal tujuan dari penerapan GCG pada BUMN. 

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil 

agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional 

maupun internasional. 



2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. 

3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung 

jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di 

sekitar BUMN. 

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 

5. Meningkatkan iklim investasi investasi nasional. 

6. Mensukseskan program privatisasi. 

Adapun keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan Good Corporate 

Governance pada perusahaan adalah: 

1. Menurunkan risiko 

Dengan menerapkan GCG akan dapat meminimalkan praktek-praktek KKN 

yang terjadi di perusahaan.  Praktik-praktik yang tidak sehat tersebut jika 

dibiarkan akan menyebabkan risiko-risiko kerugian perusahaan bahkan 

kebangkrutan. 

2. Meningkatkan nilai saham. 

Diterapkan GCG merupakan indikator perusahaan telah dikelola dengan baik 

dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan 

investor/publik terhadap perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan 

akan menjadikan nilai saham banyak diminati di bursa, sehingga akan 

berdampak positif pada kenaikan saham. 

3. Menjamin kepatuhan 

Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur dan operasi 

perusahaan ditunjukan untuk mengatur aktivitas dan hubungan yang saling 

menguntungkan antar pihak yang terkait.  Keseimbangan dengan seluruh 

stakeholders mengarah perusahaan pada kepatuhan terhadap aturan-aturan 

yang telah ditetapkan. 

 

 



4. Memiliki daya tahan 

Dengan menerapkan GCG perusahaan akan lebih memiliki daya tahan 

terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia usaha 

sekitarnya. 

5. Memacu kinerja 

Melalui mekanisme supervisi kinerja manajemen dan mempertegas 

pertanggungjawaban komisaris dan direksi kepada pemegang saham dan 

stakeholders lainnya akan memacu jajaran komisaris dan direksi 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

6. Meningkatkan akuntabilitas publik 

GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh stakeholders 

dan diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi 

perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, 

sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas 

publik. 

7. Membantu penerimaan Negara 

Dengan transparansi dan dipatuhinya peraturan perpajakan akan berdampak 

pada penerimaan Negara yang meningkat.  Khususnya bagi BUMN/BUMD 

dengan kinerja yang prima akan meningkatkan laba operasi dan nilai saham 

yang tinggi sehingga akan meningkatkan bagian laba pemerintah. 

 Jika setiap perusahaan semakin banyak menerapkan GCG maka makin 

cepat pemulihan ekonomi yang akan dapat dirasakan seluruh masyarakat secara 

nasional.  Misalnya pergerakan dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 

dengan baik, kesempatan kerja semakin besar, kemampuan bersaing lebih tinggi 

baik lokal maupun internasional. 

 

2.3.3 Kaitan Stakeholders dengan Good Corporate Governance 

Pemangku kepentingan -selain pemegang saham- adalah mereka yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung 

oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari 

karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan.  



Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang 

sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) berdasarkan ketentuan 

yang berlaku bagi masing-masing pihak.  Agar hubungan antara perusahaan 

dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, 

agama,ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan 

jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, 

kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing. 

2. Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua 

belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. 

3. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat 

sekitar perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1) Karyawan 

a) Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang 

terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil 

keputusan mengenai penerimaan karyawan. 

b) Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan 

jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan 

secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, 

dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi 

oleh peraturan perundang-undangan. 

c) Perusahaan harus memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas 

pola rekrutmen serta hak dan kewajiban karyawan. 

d) Perusahaan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, 

termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat 

bekerja secara kreatif dan produktif. 

e) Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui 

oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat 

waktu. 

f) Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, 

fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk 



kepentingan pribadi.  Untuk itu perusahaan harus mempunyai sistem 

yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar 

etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan 

prosedur internal yang berlaku. 

g) Karyawan serta serikat pekerja yang ada di perusahaan berhak untuk 

menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan 

kesejahteraan karyawan. 

h) Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman 

perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

perusahaan. 

2) Mitra Bisnis 

a) Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak 

lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan. 

b) Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin 

dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian 

dan peraturan perundang-undangan. 

c) Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan 

bisnis dengan perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat 

keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. 

d) Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, 

perusahaan dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi 

dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. 

 

3) Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa 

a) Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya 

keselarasan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, 

termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan. 

b) Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang 

dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna. 

c) Perusahaan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan 

dimana perusahaan beroperasi.  Oleh karena itu, perusahaan harus 



menyampaikan informasikepada masyarakat yang dapat terkena dampak 

kegiatan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


