
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Good Corporate Governance 

2.1.1 Definisi Good Corporate Governance 

Ada banyak definisi untuk good corporate governance, Pengertian 

governance menurut Azhar Kasim yang dikutip oleh Iman S. Tunggal dan Amin 

W. Tunggal (2002:5): 

"Governance adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan 
(sosial, ekonomi, politik, dan scbagainya) dalam suatu negara serta 
penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas." 

 

Berdasarkan definisi di atas, governance berarti suatu proses pengelolaan 

perusahaan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002;1), definisi Good Corporate 

Governance yaitu: 

“Corporate governance is the system by which business corporation are 
directed and controlled. The corporation governance structures specifies 
the distribution of right and responsibilities among participant in 
corporation, much as the boards of director, managers, shareholders, and 
other stakeholders and spells out the rules and procedure for making 
decision on corporate affair.” 
 

OECD mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan 

hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan 

pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate 

governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, 

dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan 

perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai 

tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus 



memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk 

menggunakan sumber daya yang lebih efisien. 

Sedangkan Ernst & Young yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002;7) 

mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: 

"Corporate governance consists of an inter-related set of mechanism 
comprising institutional shareholders, boards of directors and 
commissioners, managers remunerate according to performance, the 
market for corporate control, ownership structure, financial structure, 
relational investors and product market competition. A company's 
management of its business risk if of crucial importance." 

 

Ernst & Young mendefinisikan corporate governance terdiri atas 

sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham 

institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan 

kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur 

keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Manajemen perusahaan 

terhadap risiko bisnis merupakan hal yang sangat penting. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Good 

Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi 

proses pengendalian usaha sebagai bentuk perhatian kepada karyawan, kreditur, 

dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance berusaha menjaga 

keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

Tantangan dalam corporate governance adalah mencari cara untuk 

memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga tidak 

membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. 

 

2.1.2 Latar Belakang Good Corporate Governance 

 Setelah Indonesia dan negara-negara Asia Timur lainnya mengalami krisis 

ekonomi yang dimulai dari pertengahan tahun 1997, isu megenai corporate 

governance menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung 

pemulihan dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang. 

Walaupun istilah corporate governance hampir tidak dikenal di Indonesia pada 

masa sebelum krisis ekonomi terjadi, namun pada dasarnya istilah tersebut 



digunakan untuk suatu konsep lama yaitu kewajiban untuk mengontrol 

perusahaan. 

 Selain itu hal-hal lain yang ikut melatarbelakangi munculnya penerapan 

prinsip corporate governance antara lain: 

a. Krisis ekonomi yang berlangsung membuktikan lemahnya penerapan 

prinsip corporate governance di dalam praktek bisnis di Indonesia. 

b. Adanya bentuk-bentuk salah kelola perushaan (miss management) ataupun 

penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perusahaan. 

 

2.1.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Sebagai suatu konsep yang tergolong baru dipandang perlu untuk 

menentukan dasar-dasar yang menjadi landasan dalam menjabarkan konsep 

tersebut. Beberapa institusi yang concern terhadap pengembangan konsep  Good 

Corporate Governance telah mencoba mengajukan beberapa hal yang dianggap 

menjadi prinsip-prinsip dalam GCG. Tujuan penetapan prinsip-prinsip tersebut 

adalah untuk meletakkan landasan bagi pengembangan pelaksanaan GCG di 

lingkungan perusahaan secara umum dan di lingkungan BUMN/D pada 

khususnya. 

Berbagai pihak telah mengemukakan beberapa prinsip atau asumsi dasar 

yang harus dimiliki oleh setiap upaya pemanifestasian GCG. Prinsip-prinsip 

dimaksudkan menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan da langkah-langkah 

yang hendak dilakukan untuk mewujudkan GCG. Prinsip-prinsip itu juga menjadi 

patokan dalam pengujian keberhasilan aplikasi GCG di masing-masing organisasi 

atau perusahaan. 

 

Selanjutnya, organisasi negara-negara maju yang tergabung dalam OECD 

ini menerbitkan “OECD Principles of Corporate Governance” dalam tahun 1999, 

yakni: 

 

 

 



1.  Perlindungan terhadap hak-hak  pemegang saham (The rights of shareholders). 

Hak-hak   para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan 

tepat pada    waktunya    mengenai    perusahaan,  dapat   ikut  berperan  serta  

dalam pengambilan   keputusan   mengenai perubahan-perubahan yang 

mendasar atas perusahaan,  dan   turut   memperoleh   bagian   dari   

keuntungan   perusahaan. 

2. Persamaan perlakuan terhadap  seluruh pemegang saham (The equitable          

treatment of shareholders). 

Dalam hal ini terutama kepada  pemegang   saham minoritas dan                    

pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta   

melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang 

dalam (insider trading). 

3.   Peranan   stakeholders   yang   terkait   dengan   perusahaan   (The   role   of       

      shareholders) 

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum 

dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan 

dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari 

aspek keuangan. 

5.  Akuntabilitas dewan komisaris (The responsibilities of the board). Tanggung 

jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 

pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. 

  

2.1.3.1 Transparansi 

 Transparansi adalah Keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil 

dan relevan mengenai perusahaan.Transparansi merupakan salah satu syarat 

penting untuk menciptakan corporate governance. Dengan adanya transparansi di 

setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan BUMN/D, keadilan dapat 

ditumbuhkan. 



Transparansi di BUMN/D mendorong diungkapkannya kondisi yang 

sebenarnya, sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat 

mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut BUMN/D. Prinsip 

transparansi dimaksudkan sebagai tuntutan bagi perusahaan baik dewan 

komisaris/ pengawas, dewan direksi maupun karyawan untk selalu terbuka dan 

mencegah adanya upaya penyembunyian informasi setiap aspek yang menyangkut 

aspek kepentingan publik dan  stakeholders secara keseluruhan. 

Transparansi biasa dimulai dengan penyajian secara terbuka laporan 

keuangan yang akurat dan tepat waktu, kriteria yang terbuka tentang seleksi 

personil, informasi pendapatan pengurus perusahaan, pengungkapan (disclosure) 

transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau 

kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai kepada penyajian informasi 

tentang kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan. 

 Sebagai tindak lanjut dari prinsip ini, antara lai perlu ada penyamaan 

persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak yang perlu diinformasikan, 

standar apa yang dijadikan sebagai acuan, bagaimana cara mempublikasikannya, 

media apa yang akan digunakan, tolak ukur penilaiannya, dan bagaimana 

mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. 

 Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) dalam 

transparansi mencakup: 

1. Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan 

praktik terbaik untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan. 

2. Mengembangkan teknologi informasi manajemen untuk memastikan 

penilaian kinerja yang terbaik dan proses pengambilan keputusan yang efektif. 

3. Mengembangkan manajemen resiko dalam tingkat perusahaan untuk 

memastikan seluruh resiko dapat dikelola pada tingkat yang dapat ditolerir. 

4. Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang material 

yang berdampak signifikan, akurat dan tepat waktu. 

 

 



Inti dari prinsip keterbukaan dan transparansi adalah bahwa kerangka 

corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu 

dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. 

Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja 

perusahaan, disamping itu informasi yang diungkapkan harus disajikan sesuai 

dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta 

auditor eksternal untuk melakukan audit yang bersifat independen.    

 

2.1.3.2 Kemandirian 

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

professional tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh atau tekanan 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan mekanisme korporasi yang sehat. Dalam hal ini ditekankan bahwa 

dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, komisaris, direksi, dan 

manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan 

terbatas dari tekanan ataupun pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar 

perusahaan. 

Pemikiran perlunya kemandirian bagi BUMN/D didasari perlunya 

BUMN/D memiliki kebebasan untuk berkembang dan menjalankan perusahaan 

sesuai dengan sifat usahanya masing-masing. Dengan kemandirian yang 

dimilikinya, diharapkan perusahaan dapat mencegah atau mengurangi 

ketergantungannya kepada pihak lain untuk memperoleh kesempatan bisnis, 

sehingga mampu bersaing dengan para kompetitornya di pasar bebas secara sehat. 

Pada akhirnya kemandirian akan meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus 

memupuk daya tahan (sustainability) 

Prinsip kemandirian dimaksudkan agar perusahaan pada umumnya dan 

para pejabat perusahaan pada khususnya membebaskan diri dari tekanan 

(intervensi) pihak luar, termasuk tekanan dari pihak pejabat pemerintah dan pihak 

keluarga/sahabat, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan 

perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari prinsip ini, perusahaan perlu melindungi 



diri dengan menetapkan norma-norma tertulis tentang kriteria keputusan 

perusahaan dan menjalankan norma itu dengan konsisten.  

Prinsip ini harus dilaksanakan dengan baik agar tidak gampang 

terpengaruh oleh pihak-pihak dari dalam maupun dari luar yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dan prinsip korporasi yang tidak sehat, 

sehingga perusahaan dapat terhindar dari berbagai macam masalah dan benturan 

kepentingan antara perusahaan dan direksi yang dapat memperburuk citra 

perusahaan aktivitas perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan dinamis. 

Akibat tidak diberlakukannya prinsip ini adalah proses penilaian kelayakan yang 

tidak fair, bias, dan merupakan bom waktu bagi masalah dibelakang hari dalam 

bentuk proses pengelolaan perusahaan yang tidak efektif dan efisien, maupun 

kelayakan jaminan yang ada dalam perusahaan. 

 

2.1.3.3 Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses 

pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. 

Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat 

ditelusur sampai ke bukti dasarnya serta reasonableness yang berarti dapat 

diterima secara logis. 

Dengan prinsip akuntabilitas, setiap karyawan, direksi dan dewan 

komisaris/pengawas diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, 

diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang 

dimaksud, serta diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan 

wewenang yang dimilikinya. Sebagai wujud dari penerapan prinsip ini, perlu 

diciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik dan pengaturan kekuasaan 

yang seimbang antar organ perusahaan, seperti komisaris/pengawas, direksi dan 

auditor internal. Masing-masing organ perlu ditetapkan hak dan tanggung 

jawabnya, serta laporan apa saja yang harus disajikannya untuk memperlihatkan 



pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab itu. Penunjukkan auditor independen 

yang berkualitas juga merupakan bagian penting dari penerapan prinsip ini. Peran 

dari pada auditor internal dapat membantu dalam memperbaiki kinerja 

perusahaan, para auditor internal ini akan memberikan masukan kepada pihak 

manajemen atas kesalahan dan kekurangan yang akan datang dalam  mengelola 

sebuah perusahaan pada periode lalu agar dapat diperbaiki pada masa yang akan 

datang. Sebagai tambahan, akhir-akhir ini dianjurkan pembentukan komite audit 

yang menjembatani peran audit internal dan eksternal dan untuk memperkuat 

fungsi pengawasan intern oleh komisaris  

Dalam hal ini, kerangka kerja corporate governance harus memastikan 

pedoman strategik perusahaan, pemonitoran manajemen yang efektif oleh dewan 

komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan. 

1. Anggota dewan komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap,    

itikad baik, penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang 

paling baik bagi perusahaan. 

2. Dewan komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku    

dan mempertimbangkan kepentingan stakeholders. 

3. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci tertentu, mencakup: 

a. Menelaah dan mengarahkan strategi korporat, rencana tindakan utama, 

kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan 

sasaran  kinerja,  memonitor implementasi  dan  kinerja korporat;  dan 

mengawasi pengeluaran modal yang pokok. 

b. Memilih, memberi kompensasi, memonitor dan bila perlu mengganti 

eksekutif   kunci   dan   mengawasi   perencanaan   suksesi   (succession 

planning). 

c. Menelaah   eksekutif  kunci   dan   remunerasi   dewan   komisaris,   dan 

memastikan suatu proses nominasi dewan komisaris yang formil dan 

transparan. 

d. Memonitor dan mengelola benturan kepentingan yang potensial dari 

manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, mencakup 

penyalahgunaan aktiva korporat dan penyalahgunaan dalam transaksi-



transaksi pihak yarig mempunyai hubungan istimewa (related party 

transaction). 

e. Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan perusahaan, 

mencakup audit independen dan sistem pengendalian yang tepat berjalan, 

khususnya   sistem   pemonitoran   risiko,   pengendalian   keuangan,   dan 

ketaatan terhadap hukum. 

f. Memonitor efektivitas praktik-praktik tata kelola yang beroperasi dan 

melakukan perubahan-perubahan bila perlu. 

g. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. 

4. Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang obyektif 

tentang urusan korporat secara independen, khususnya terhadap 

manajemen. 

a. Dewan komisaris harus mempertimbangkan menugaskan sejumlah dewan 

komisaris non-eksekutif yang memadai untuk melakukan pertimbangan 

yang independen tentang tugas-tugas dimana terdapat suatu potensial 

benturan  kepentingan.   

b. Anggota dewan komisaris harus mencurahkan waktu yang memadai 

terhadap tanggung jawab mereka. 

5. Agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan komisaris 

harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat 

waktu. 

 

Inti dari prinsip akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) adalah 

bahwa kerangka corporate governance  harus menjamin adanya pedoman 

strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang 

dilakukan oleh dewan komisaris terhadap perusahaan. Prinsip ini juga memuat 

kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta  

kewajiban-kewajiban   profesionalnya   kepada para stakeholder. 

 

 

 



 

2.1.3.4 Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab  

perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada stakeholders untuk 

mewujudkan perusahaan menjadi good corporate citizen. Dengan demikian 

perusahaan akan menjadi professional dan penuh etika dalam menjalankankan 

usahanya, menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh organ-

organ internal perusahaan, dan adanya lingkungan bisnis yang baik seperti adanya 

larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat. Perusahaan 

mempunyai tanggung jawab sosial yang berlaku yang perlu dipertimbangkan, 

termasuk beberapa ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, dan 

perlindungan konsumen.  

Board of directors (dewan komisaris) merupakan faktor sentral dalam 

corporate governance karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab 

legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris  

secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, 

mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk 

melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut. Dewan komisaris juga menelaah 

kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik  

Tugas dan tanggung jawab komisaris menurut Iman dan Amin (2002;38), 

yaitu: 

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan  pengurusan  perseroan yang 

dilakukan direksi serta memberi nasehat kepada direksi termasuk mengenai 

rencana pengembangan perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan anggaran 

dasar  dan   peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana pengembangan perseroan, 

rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan serta perubahan dan 

tambahannya. 



3. Mengawasi   pelaksanaan   rencana   kerja   dan   anggaran  perseroan   serta 

menyampaikan  hasil  penilaian  serta  pendapatnya. 

4. Mengikuti    perkembangan    kegiatan    perseroan   dalam    hal   

menunjukkan gejala kemunduran dengan disertai saran mengenai langkah 

perbaikan yang harus ditempuh. 

5. Memberikan pendapat dan saran mengenai setiap persoalan lainnya yang 

dianggap penting bagi pengurusan perseroan. 

6. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang telah ditentukan  

7. Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, dan 

dalam rapat tersebut komisaris dapat mengundang direksi. 

 

2.1.3.5 Kewajaran  

Kewajaran adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. 

Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang 

dilakukan oleh orang dalam dengan begitu peran dan tanggung jawab komisaris 

dan manjemen sangat diperlukan. 

Prinsip ini mengatur bahwa suatu perusahaan harus menetapkan aturan dan 

mengharuskan adanya penetapan kebijakan agar telindungi dari kecurangan  yang 

dilakukan oleh orang dalam atau yang berasal dari dalam (self dealing), oleh 

karena itu peranan dan tanggung jawab komisaris dan manajemen  sangat 

diperlukan dan prinsip ini pula mengedepankan kewajaran dalam setiap informasi 

yang bersifat material dan diungkapkan secara penuh (full disclosure).  

Agar prinsip ini terwujud, perlu diatur denga tertulis dan tegas hak-hak 

dan kewajiban setiap pihak, bagaimana mekanisme hubungan antar mereka, dan 

apa yang perlu dilakukan bila ada pihak yang dirugikan atau tidak 

puas.Karenanya, pengaturan itu juga perlu mencakup tindakan sanksi serta 

tindakan hukum bila terdapat pihak yang melakukan penyimpangan. Dengan 

pengaturan demikian selalu dibuat perlindungan terhadap pihak-pihak lain yang 

mengalami rugi karena perbuatan yang lain. Dalam hal ini, tanggung jawab yang 



berkaitan dengan kepentingan sosial dan lingkungan juga perlu dijabarkan dengan 

baik.  

 

2.1.4 Manfaat Good Corporate Governance 

Corporate governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama 

terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia akhir-

akhir ini. Penerapan corporate governance yang efektif dapat memberikan 

sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta 

menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. 

Dengan   melaksanakan   corporate   governance,   menuruit   Forum   for 

Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001 ;4) ada beberapa manfaat yang 

bisa diperoleh, antara lain:  

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 dan tidak 

rigid   (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan 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. Khusus bagi 

BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil 

privatisasi. 

Selain manfaat tersebut, menurut Iman dan Amin (2002;9), dengan 

menerapkan corporate governance yang baik akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Perbaikan dalam komunikasi. 

2.  Memperkecil potensial benturan (konflik kepentingan). 

3. Fokus pada strategi-strategi utama. 

4.  Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. 



5.  Kesinambungan manfaat. 

6.  Promosi citra perusahaan. 

7.  Peningkatan kepuasan pelanggan,. 

8.  Perolehan kepercayaan investor. 

9.  Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan. 

 

Dengan corporate governance yang baik, keputusan-keputusan penting 

perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan (misalnya 

direksi), akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). Selain itu, corporate governance yang baik dapat mendorong 

pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi 

banyak kepentingan), lebih accountable (karena ada sistem yang akan meminta 

pertanggungjawaban atas setiap tindakan), dan lebih transparan serta akan 

meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat 

menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.  

 

2.1.5 Tujuan Good Corporate Governance 

Tujuan penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan 

berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4 

adalah: 

1. Memaksimalkan perusahaan 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 perusahaan secara professional, 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 peratutan perundang-

undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar 

perusahaan. 



4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. 

 

 

5. Meningkatkan iklim investasi nasional. 

6. Menyukseskan program privatisasi perusahaan. 

 

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal 

akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja, dan pada gilirannya 

memberikan value creation semua pihak yang terkait dengan perusahaan.  

 

2.2 Kinerja Karyawan 

2.2.1 Definisi Kinerja dan Penilaian Kinerja 

Kinerja menurut Indra dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor 

publik (2001; 329) yaitu: 

"Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema 
strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga 
dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh 
organisasi dalam periode tertentu." 

 

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 ; 570) 

adalah: 

"Kinerja mempunyai pengertian sesuatu yang dicapai; prestasi yang 

diperlihatkan; kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris, sering diartikan 

dengan performance yang mempunyai arti pelaksanaan." 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

sebagai prestasi kerja, pencapaian kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja 

dalam mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen 

(2001;415), definisi penilaian kinerja yaitu: 



"Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 
suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, 
standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya." 

  

Penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002; 609), adalah: 

"Penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa Inggris, 

sering diartikan dengan kata measurement yang berarti sistem 

pengukuran." 

 

Pengukuran maupun penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan 

demikian, pengertian penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang 

dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas 

yang telah dilaksanakan oleh manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari 

aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.2.2   Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong 

pencapaian   prestasi   tersebut.   Pengukuran   prestasi   yang   dtlakukan   secara 

berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-

menerus dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang. 

Tujuan pokok penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001 ;416) adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen 

atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. 

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya, untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya 

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya, serta penghargaan. 

Secara umum, tujuan suatu perusahaan untuk mengadakan evaluasi kinerja 

adalah: 



1. Menetapkan   kontribusi   masing-masing   divisi   atas   perusahaan   

secara keseluruhan maupun atas kontribusi dari masing-masing sub divisi, 

misalnya jenis produk,  daerah  pemasaran,  golongan pelanggan  dari  suatu 

divisi (evaluasi ekonomis maupun evaluasi segmen). 

2. Memberikan  dasar  untuk  mengevaluasi   kualitas   kinerja  masing-

masing  manajer divisi maupun kantor cabang (evaluasi manajerial). 

3. Memutuskan para manajer divisi maupun kantor cabang supaya 

konsisten mengoperasikan divisi maupun kantor cabang, sehingga sesuai 

dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi). 

Secara formal, produk akhir dari hasil pengukuran kinerja diwujudkan 

dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja. Menurut Mulyadi (2001 ;416), 

penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen, yaitu:  

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal. 

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan 

dicapai di masa yang akan datang dalam suatu proses yang disebut dengan 

perencanaan. Pelaksanaan dari perencanaan tersebut memerlukan alokasi 

sumber daya secara efisien. Disamping itu, pelaksanaan rencana memerlukan 

pengendalian agar efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan rencana dapat ditempuh dengan cara memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana dengan cara ini 

dapat mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien dan dapat 

membangkitkan dorongan dalam diri setiap karyawan untuk mengerahkan 

usahanya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jika 

setiap karyawan memahami sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan dan 

setiap karyawan melaksanakan sasaran perusahaan secara keseluruhan akan 

terjadi, yaitu memaksimumkan motivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

perusahaan dalam menetapkan tujuan pokok penilaian kinerja. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan,        

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 



Penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai 

kinerjanya. Jika manajemen puncak akan memutuskan promosi manajer ke 

jabatan yang lebih tinggi, maka data hasil evaluasi kinerja yang 

diselenggarakan secara periodik akan sangat membantu manajemen puncak 

dalam memilih manajer yang memiliki kepantasan untuk dipromosikan. 

Begitu pula dalam pengambilan keputusan penghentian kerja sementara, 

transfer, dan pemutusan hubungan kerja permanen, manajemen puncak 

memerlukan data hasil evaluasi kinerja sebagai salah satu informasi penting 

yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut. 

3. Mengidentifikasikan kebutuhan peralatan dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program 

pelatihan karyawan. Jika  manajemen   perusahaan  tidak mengenal  kekuatan  

dan  kelemahan karyawan   yang   dimilikinya,   maka   akan   sulit   bagi   

manajemen   untuk mengevaluasi dan memilih program pelatihan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

Dalam masa kerjanya, perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

mengembangkan karyawannya agar mereka selalu dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan bisnis yang senantiasa berubah dan 

berkembang. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kelemahan karyawan dan untuk mengantisipasi keahlian dan keterampilan 

yang dituntut oleh pekerjaan agar dapat memberikan respon yang memadai 

terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis di masa yang akan datang. Hasil 

penilaian kinerja juga dapat menyediakan kriteria untuk memilih program 

pelatihan karyawan yang memenuhi kebutuhan karyawan dan untuk 

mengevaluasi kesesuaian program pelatihan karyawan dengan kebutuhan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

Dalam organisasi perusahaan, manajemen puncak mendelegasikan sebagian 

wewenangnya kepada manajemen di bawah mereka. Dengan pengukuran 



kinerja ini, manajemen pucak memperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan 

wewenang yang dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Berdasarkan hasil 

penilaian kinerja ini, manajemen puncak memberikan penilaian terhadap 

kinerja manajemen bawah. 

 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Penghargaan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu penghargaan 

intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik dapat berupa rasa 

puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu, sedangkan 

penghargaan ekstrinsik dapat berupa kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, yaitu baik kompensasi yang bersifat langsung, tidak langsung, 

maupun non keuangan. Kompensasi langsung adalah pembayaran langsung 

berupa gaji atau upah pokok, honorarium lembur dan hari libur, pembagian 

laba, pembagian saham, dan berbagai bonus lainnya. Penghargaan tidak 

langsung adalah pembayaran untuk kesejahteraan karyawan, seperti asuransi 

kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit, 

sedangkan penghargaan non keuangan dapat berupa sesuatu yang ekstra yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, seperti ruang kerja yang 

memiliki lokasi istimewa, tempat parkir khusus, dan Iain-lain. 

 

2.2.3 Manfaat Peningkatan Kinerja 

 Peningkatan kinerja mempunyai manfaat yang sangat penting baik bagi 

organisasi atau perusahaan itu sendiri maupun bagi pegawainya. Manfaat 

peningkatan kinerja bagi perusahaan sebagai berikut: 

1. Memperkuat daya saing perusahaan karena dapat memproduksi atau 

beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan mutu produksi atau atau 

pelayanan lebih   baik.  

2. Menunjang kelestarian dan pengembangan organisasi atau perusahaan 

karena dengan peningkatan produktivitas memungkinkan organisasi atau 



perusahaan memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi 

baru. 

3. Menunjang terwujudnya hubungan industri yang lebih baik. 

4. Membantu perluasan kesempatan kerja. Hal ini terjadi karena 

keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk ekspansi perusahaan 

yang berarti membutuhkan pegawai baru. 

Sedangkan manfaat peningkatan kinerja bagi pegawai yang bekerja pada 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan pendapatan dan jaminan sosial lainnya. Hal tersebut akan 

memperbesar kemampuan untuk membeli barang dan jasa ataupun keperluan 

hidup sehari-hari sehingga kesejahteraan akan lebih baik. Dari segi lain, 

meningkatnya pendapatan tersebut dapat disimpan yang nantinya bermanfaat 

untuk investasi. 

2. Meningkatnya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi 

individu. 

3. Meningkatkan motivasi kerja dan keinginan untuk berprestasi. 

 

2.2.4 Pengertian Kinerja Karyawan 

Karyawan dalam hal ini yaitu tenaga kerja merupakan salah satu masukan 

(input) terpenting dalam menghasilkan barang dan jasa, sumberdaya manusia atau 

pegawai juga mempunyai peranan penting dalam proses peningkatan kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan akan sangat menentukan kualitas dan kuantitas 

barang dan jasa yang dihasilkan dan terjadi efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumberdaya lainnya.  

Anwar Prabu Mangkunegara (2000 ; 67) mengatakan bahwa: 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. 

 
 
 
 



Maluyu S.P. Hasibuan (2001; 34) mengatakan bahwa: 

 “Suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman 

dan kesungguhan serta waktu”. 

 

 Berdasarkan definisi diatas dapat diuraikan bahwa kinerja karyawan dalam 

organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan .  

 

2.2.5 Penilaian Kinerja Karyawan  

Penilaian kinerja karyawan menurut Sedarmayanti (2001:72),  diantaranya 

adalah: 

1. Sikap Mental, berupa: 

- Motivasi 

- Disiplin 

- Etika Kerja 

2. Pendidikan 

Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan 

mempunyai wawasan yang lebih luas. Pendidikan formal maupun non formal. 

Tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas dapat m,endorong 

pegawai yang bersangkutan melakukan tindakan yang produktif. 

3. Keterampilan  

Pada aspek tertentu, apabila pegawai semaki terampil, maka akan lebih 

mampu bekerja menggunakan fasilitas, kerja dengan baik. Pegawai akan lebih 

terampil apabila mempunyai kecakapan (ability) dan pengalaman (experience) 

yang cukup. 

4. Manajemen 

Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan system yang diterapkan 

oleh pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta mengendalikan staf 

atau bawahannya. Apabila manajemennya tepat maka akan menimbulkan 



semangat yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong pegawai untuk 

melakukan tindakan yang produktif. 

5. Tingkat Penghasilan 

Apabila tingkat penghasilan memadai dalam hal ini adalah kompensasi yang 

memadai, maka dapat menimbulkan konsentrasi kerja dan kemampuan yang 

dimiliki dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. 

6. Gizi dan Kesehatan 

Apabila pegawai dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan berbadan sehat, maka 

akan lebih kuat bekerja, apalagi bila mempunyai semangat yang tinggi maka 

akan dapat meningkatan produktivitas kerjanya. 

7. Jaminan Sosial 

 Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada pegawainya 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerja. Apabila 

jaminan sosial pegawai mencukupi maka akan dapat menimbulkan 

kesenangan bekerja, sehingga akan mendorong pemanfaatan kemampuan yang 

dimiliki untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

8. Lingkungan dan Iklim Kerja 

Lingkungan dan Iklim Kerja yang baik akan mendorong pegawai akan senang 

bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan 

dengan lebih baik menuju kearah peningkatan produktivitas. 

9. Sarana Produksi 

Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. 

Apabila sarana produksi yang digunakan tidak baik, kadang-kadang dapat 

menimbulkan pemborosan bahan pakai.  

10. Teknologi 

Apabila teknologi yang dipakai tepat guna dan lebih maju tingkatannya maka 

akan memungkinkan: 

a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi. 

b. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu. 

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa. 



Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penerapan teknologi dapat 

mendukung peningkatan produktivitas. 

11. Kesempatan Berprestasi 

Pegawai yang bekerja tentu mengharapkan peningkatan karir atau 

pengembangan potensi pribadi yang nantinya akan bermanfaat baik bagi 

dirinya maupun bagi organisasi. Apabila terbuka kesempatan untuk 

berprestasi, maka akan menimbulkan dorongan psikologis untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 

 

Kinerja karyawan dapat dinilai dari beberapa faktor yang dipisahkan ke 

dalam tiga kelompok, yaitu produktivitas pegawai dipengaruhi oleh kualitas dan 

kemampuan fisik pegawai, adanya sarana pendukung penunjang, dan adanya 

suprasarana. 

1. Kualitas dan Kemampuan Fisik Pegawai 

   Kualitas dan kemampuan fisik pegawai sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan, latihan, motivasi kerja, mental serta kemampuan fisik pegawai 

tersebut. Kualitas dan kemampuan fisik pegawai itulah yang menjadi faktor 

utama penentu produktivitas. Semakin tinggi pendidikan, semakin mampu 

seseorang untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan semua sarana yang 

tersedia, yang paling penting adalah mampu melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

2. Adanya Sarana Pendukung Penunjang 

 Sarana tersebut dapat terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu yang 

menyangkut lingkungan kerja (termasuk teknologi dan cara), sarana dan 

peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesejahteraan 

kerja serta suasana lingkungan kerja dan menyangkut kesejahteraan pegawai, 

seperti tercermin dalam sistem pengupahan, penggajian dan jaminan sosial 

serta kelangsungan kerja. 

3. Adanya Suprasarana 

 Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah kebijakan pemerintah, dan 

kemampuan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber daya secara 



maksimal untuk menciptakan sistem kerja yang optimal. Kemampuan 

manajemen ini biasanya dilakukan dengan mengkombinasikan dan 

mendayagunakan semua sarana produksi, menerapkan dengan memperhatikan 

hal fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja, menempatkan orang-

orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, serta menciptakan kondisi dan 

lingkungan kerja yang aman dan nyaman.  

 

2.3 Pengaruh Implementasi Governance Principles terhadap Kinerja 

Karyawan 

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan melakukan interaksi secara 

kelembagaan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan.  Dalam  

interaksi  tersebut,  terdapat  berbagai  kepentingan yang mungkin dan seringkali 

tidak sejalan, termasuk diantaranya kepentingan yang dimiliki karyawan, 

pemasok, pelanggan,   distributor,   pesaing,   pemerintah   serta   masyarakat   

yang   ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan yang 

ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional perusahaan.  Mereka 

adalah stakeholders yang  mempunyai  kepentingan  dalam  kemakmuran  

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengupayakan 

keseimbangan dengan memperhatikan   kepentingan  stakeholders untuk 

mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 

Dengan demikian, prinsip-prinsip GCG mengatur hal-hal yang terkait 

dengan: 

1.   Transparansi (Transparency) 

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja karyawan di 

perusahaan, prinsip ini mengatur bagaimana tuntutan perusahaan baik dewan 

komisaris/ pengawas, dewan direksi maupun karyawan untuk selalu terbuka 

dan mencegah adanya upaya penyembunyian informasi setiap aspek yang 

menyangkut aspek kepentingan publik dan  stakeholders secara keseluruhan 

yang tentunya akan mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Selain itu, 

dalam prinsip ini mengatur adanya pengungkapan (disclosure) sampai kepada 

penyajian informasi tentang kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan 



sehingga penerapan ini dapat terkait dengan kinerja karyawan dalam 

perusahaan yang mengarahkan pada peningkatan kinerja yang semakin baik. 

2.   Kemandirian (Independency) 

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja karyawan di 

perusahaan, yaitu prinsip ini mengatur tentang bagaimana perusahaan harus 

mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. 

Pengelola perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan 

fungsi, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, atau pihak-pihak 

yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan bebas dari tekanan 

atau pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan yang tidak 

selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam 

pengelolaannya perusahaan lebih meyakini, lebih percaya pada dirinya sendiri 

dan lebih mengetahui keputusan yang terbaik yang harus diambil perusahaan, 

dan pada akhrirnya kinerja karyawan pun akan lebih baik, karena kinerja 

perusahaan akan lebih terpercaya, akurat, dan menghindari proses penilaian 

kelayakan yang tidak fair. 

3.   Akuntabilitas (Accountability) 

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja karyawan di 

perusahaan, yaitu Prinsip ini mengatur bagaimana sebaiknya perusahaan 

membentuk komite audit untuk memperkuat fungsi pengawasan intern oleh 

komisaris. Peran audit intern ini dapat membantu dalam memperbaiki kinerja 

karyawan dalam perusahaan. Para auditor intern ini akan memberikan 

masukan kepada pihak manajemen atas kesalahan dan kekurangan yang akan 

datang dalam mengelola perusahaan pada periode yang lalu agar dapat 

diperbaiki untuk masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan salah satu 

solusi untuk menyelesaikan masalah agency problem antara direksi dan audit. 

Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan 

pada keseimbangan kewenangan antara komisaris dan direksi. Praktik audit 

yang sehat dan independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilitas 



perusahaan. Hal ini dapat dilakukan, antara lain dengan mengefektifikan 

komite audit. 

4.   Pertanggungjawaban (Responsibility)  

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja karyawan di 

perusahaan, yaitu Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab 

perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh 

stakeholders yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan 

hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholder (keseimbangan 

eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai good corporate citizen. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan akan menjadi 

profesional dan penuh etika, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, 

sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan. Perusahaan 

yang responsibel mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur 

masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, 

ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, 

kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur 

kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha. 

 5.   Kewajaran (Fairness) 

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja karyawan di 

perusahaan, yaitu Prinsip ini mengatur bahwa suatu perusahaan harus 

menetapkan aturan dan mengharuskan adanya penetapan kebijakan agar 

telindungi dari kecurangan  yang dilakukan oleh orang dalam atau yang 

berasal dari dalam (self dealing), oleh karena itu peranan dan tanggung jawab 

komisaris dan manajemen  sangat diperlukan dan prinsip ini pula 

mengedepankan kewajaran dalam setiap informasi yang bersifat material dan 

diungkapkan secara penuh (full disclosure). Oleh karena itu, perusahaan akan 

selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya. 

 

 



Dengan adanya prinsip-prinsip implementasi governance, maka kinerja 

karyawan di perusahaan akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan itu sendiri, salah satunya meningkatkan kontribusi perusahaan dalam 

perekonomian nasional dan meningkatkan iklim investasi nasional yang bisa 

diartikan sebagai tingkat kinerja perusahaan yang baik.  

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

diterapkannya prinsip-prinsip implementasi governance di perusahaan, maka 

pihak-pihak yang terkait di perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendorong pengelolaan organisasi 

yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih 

accountable (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas 

setiap tindakan), lebih transparan, serta akan meningkatkan keyakinan bahwa 

perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat tersebut dalam 

jangka panjang. Dalam hal ini, kinerja karyawan akan meningkat, sehingga 

prinsip corporate governance diharapkan dapat mendorong atau memotivasi 

kinerja karyawan di perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


