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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Sejak tahun 1998, Indonesia sudah mengalami suatu perubahan yang 

mendasar hampir disetiap aspek kehidupan, termasuk pemerintahan. Berawal dari 

sistem yang didasarkan pada kekuasaan menjadi sistem yang didasarkan pada 

hukum, dari sentralisasi1 menjadi desentralisasi2, dari pemerintahan yang Otoriter3 

menjadi Demokratis4 serta dari intervensi pemerintah yang sangat kuat dan besar 

pada dunia usaha menjadi berkurangnya intervensi itu sendiri.  

Namun, perubahan-perubahan yang terjadi masih belum tuntas dan masih 

banyak tantangan bagi Indonesia ke depan. Salah satunya adalah di bidang 

hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tantangan di bidang hukum yang perlu 

diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, yaitu: 

1. Bagaimana hukum (peraturan perundang-undangan) dibuat; 

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan ditegakkan; 

                                            
1 Sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dsb) yang dianggap sebagai 
pusat; penyentralan; pemusatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, hal.1040 
2 Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada 
pemerintah daerah, op.cit., hal.257 
3 Otoriter adalah berkuasa sendiri; sewenang-wenang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Edisi 3, Departemen Pendidikan dan PT Balai Pustaka, Jakarta 2001, op.cit., hal.805 
4 Demokratis adalah bersifat demokrasi; berciri demokrasi, op.cit., hal.24 
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3.  Bagaimana agar masyarakat memiliki budaya hukum dalam negara yang 

mendasarkan diri pada sistem hukum.5 

Tantangan di bidang hukum dihadapi oleh dunia usaha, terutama 

perusahaan. Perusahaan, termasuk yang dimiliki oleh Negara (BUMN) 

menghadapi dan harus menyikapi berbagai perubahan, termasuk di bidang hukum. 

Perusahaan yang merupakan organisasi sangat bergantung pada individu yang 

menduduki berbagai jabatan di organ perusahaan, seperti Direksi, Dewan 

Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apa yang dijalankan oleh 

individu berdampak pada persepsi atas perusahaan ataupun organisasi yang 

dijalankan. Disinilah pentingnya setiap individu yang menjabat dalam organ 

perusahaan untuk berorientasi pada hukum. Orientasi ini tidak sekedar didasarkan 

akan rasa takut pada hukum tetapi didasarkan pada kepatuhan untuk selalu 

bertindak berdasarkan hukum. 

Tantangan-tantangan di bidang hukum tersebut tidak lepas dari tindakan-

tindakan korporasi. Tindakan korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

para pengurus perusahaan dalam menjalankan perusahaanya. Tindakan korporasi 

ini memberikan banyak pengaruh dalam menjalankan kinerja sebuah perusahaan 

ataupun organisasi maka tindakan korporasi tersebut harus mempunyai landasan 

hukum ataupun aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan 

ataupun organisasi tersebut. Sebagai contoh sebuah Perseroan harus 

memperhatikan ketentuan berikut dalam melakukan tindakan korporasi: 

                                            
5 Hikmanto Juwana, Masalah Good Corporate Governance dalam Transparansi di Indonesia, 
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), hal.3 
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1. Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan terkait 

lainnya, termasuk Undang-undang Pasar Modal (bagi perusahaan yang 

sudah go public); 

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha ataupun 

industri perusahaan; 

3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai isu yang 

terkait dengan perusahaan, misalnya Undang-undang Pokok Agraria, 

Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Lingkungan 

Hidup; 

4. Anggaran Dasar Perseroan dan berbagai Perjanjian dengan pihak ketiga 

(perlu dicatat Perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang 

membuatnya). 6 

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai pemberlakuan prinsip 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) untuk 

selanjutnya akan disebut “GCG”, pada tindakan korporasi dalam perusahaan 

publik berbentuk bank. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor 117/M-MBU/2002, GCG adalah suatu proses dari struktur yang 

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Bank 

merupakan sebuah lembaga yang mempunyai kredibilitas kepercayaan 

                                            
6 ibid., hal.6-7 
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dikarenakan fungsi bank yang sangat vital sebagai penghimpun dana dari dan 

untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga yang dipercaya, 

menuntut lembaga ini untuk bekerja lebih profesional dan terbuka karena 

peranannya dalam menjaga kerahasiaan daripada masyarakat. Fungsi bank 

sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat dapat dilihat 

dari berbagai program yang ditawarkan kepada masyarakat seperti deposito, 

pinjaman kredit, pemberian kredit pemilikan rumah, simpanan jangka panjang dan 

berbagai jenis lainnya. Hal ini menjadikan bank sebagai lembaga penting dalam 

roda perekonomian dunia khususnya di Indonesia.  

Bank sebagai sebuah organisasi berbentuk badan hukum yaitu berupa 

perseroan, dimana di dalam sebuah perseroan dituntut untuk memaksimalkan 

kinerjanya sebagai sebuah organisasi yang tunduk kepada undang-undang. 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk 

selanjutnya akan disebut “UUPT”, dapat disebut juga sebagai acuan untuk 

menemukan prinsip-prinsip terkait pengelolaan perusahaan yang baik bagi 

perseroan terbatas terutama bank yang tentunya didukung dengan peraturan 

perbankan seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

untuk selanjutnya akan disebut “UU Perbankan”, Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk selanjutnya akan disebut “UU BI”, 

Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia untuk selanjutnya 

akan disebut “PBI”. 
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Bentuk hukum organisasi dari bank selain perseroan terbatas dapat juga 

berbentuk koperasi ataupun perusahaan daerah. Hal ini berdasarkan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 21 ayat (1) UU 

Perbankan yang menjelaskan bahwa bank sebagai organisasi keuangan dapat 

berbentuk badan hukum seperti perusahaan perseroan, perusahaan daerah, 

koperasi maupun perseroan terbatas. Perusahaan daerah merupakan perusahaan di 

bidang perbankan yang didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa undang-

undang daerah. Perusahaan daerah ini mengikuti aturan dan tata cara pendirian 

sebuah perusahaan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 

tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

1998 yang mengatur secara khusus mengenai Bank Pembangunan Daerah. 

Pengesahan dan pengaturan mengenai perusahaan daerah di bidang perbankan ini 

tetap tunduk dan patuh pada UUPT.  

Bentuk badan hukum lain dari bank yaitu koperasi yang merupakan salah 

satu bentuk hukum yang dapat menjalankan kegiatan perbankan baik dalam 

bentuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Koperasi memiliki status 

badan hukum dalam melakukan kegiatan perbankan dimana disebutkan di dalam 

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, 

dimana koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 

di bidang ekonomi, sosial budaya, dengan sesuai nilai dan prinsip-prinsip dalam 

koperasi. Hal ini dapat dipahami bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki 
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kekhususan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Pengurus memiliki tanggung jawab dalam tugas pengelolaan atas 

kegiatan usaha perbankan yang dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota. 

Pengurus bertanggung jawab secara penuh manakala yang bersangkutan bersalah 

dalam menjalankan tugasnya dengan tidak disertai itikad baik dan tidak penuh 

tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.7 

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan objek kajian yang penting 

mengingat keberhasilan pengelolaan perusahaan di suatu negara akan menentukan 

atau menjadikan pondasi yang kuat bagi perekonomian suatu negara. Kesadaran 

akan pentingnya pengelolaan perusahaan ditegaskan pula melalui pernyataan 

bahwa dalam dunia ekonomi saat ini, pengelolaan perusahaan telah dianggap 

penting sebagaimana suatu pemerintahan negara.8 

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai kajian, di dalam tulisannya 

Tanri Abeng menyatakan bahwa runtuhnya perekonomian Indonesia juga 

disebabkan oleh karena tidak adanya GCG di dalam pengelolaan suatu 

perusahaan.9 Senada dengan pernyataan sebelumnya telah disebutkan bahwa 

penyebab utama krisis perbankan yang terjadi di tahun 1998 bukan akibat 

merosotnya nilai tukar rupiah, namun lebih banyak karena belum berjalannya 

praktek-praktek GCG yang baik dikalangan perbankan.10 Selain berpedoman 

                                            
7 “Badan Hukum, Kerahasiaan dan Sumber-sumber Dana Bank”, 
http://monumenkata.blogspot.com, diakses pada tanggal 27 November 2014 
8 Erman Radjaguguk, Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), 
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal.1 
9 ibid., hal.2 
10 Djoko Retnadi, Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya, (Jakarta: PT 
Elex Media Komputindo, 2006), hal.269 
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kepada undang-undang tersebut, bank juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan 

yang tertuang di dalam anggaran dasar perseroan maupun peraturan-peraturan 

yang berlaku lainnya.  Peraturan-peraturan yang berlaku terkait bidang usaha bank 

seperti saat ini kita melihat telah adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk 

selanjutnya akan disebut “OJK”, yang mempunyai fungsi sebagai pengawas bank. 

Terkait dengan ruang lingkup kerjanya, perbankan memiliki peran 

strategis bagi perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia. Kita dapat 

melihat iklim perekonomian dimana Indonesia mengalami peningkatan yang 

cukup pesat. Hal ini tidak lepas dari peranan bank sebagai jantung perekonomian 

di Indonesia. Dalam sistem ekonomi modern perbankan diibaratkan sebagai 

jantung yang memompa aliran darah keseluruh nadi perekonomian baik yang 

berskala kecil, menengah maupun besar. Sehingga secara analogi perbankan dapat 

dipastikan mempunyai pengaruh secara nasional dalam sebuah perekonomian di 

suatu negara.  

Bank Indonesia sebagai bank sentral berusaha untuk mengatur stabilitas 

bank-bank yang ada di Indonesia seperti membuat ketentuan-ketentuan terkait 

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian diantaranya adalah pemberlakuan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/67/KEP/DIR tanggal 28 

Februari 1991 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, yang 

dituangkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/11/BPPP 

tanggal 28 Februari 1991, mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Bank dan berbagai peraturan lainnya yang akan diuraikan sejalan dengan 

perkembangan bank di Indonesia. Setelah berlakunya UUPT pada tahun 1998 
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yang diamandemen kembali pada tahun 2004, maka Bank Indonesia menegaskan 

komitmennya untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mendorong 

penerapan menejemen resiko perbankan sesuai base practice international. 

Dimana menghasilkan sebuah PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei Tahun 

2003 dimana pada Pasal 2 menyebutkan bank harus menerapkan menejemen 

resiko secara efektif yang mencakup empat bidang yaitu: 

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; 

2. Kecukupan kebijakan; 

3. Prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, 

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem 

informasi menejemen resiko; 

4. Sistem pengendalian interen yang menyeluruh. 

Untuk mendorong peningkatan penerapan GCG yang juga berlaku pada 

perseroan maka Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan diantaranya 

menegaskan bahwa bank perlu memiliki dan menetapkan sasaran strategis dan 

seperangkat nilai perusahaan yang mengarahkan kegiatan operasional bank agar 

bank senantiasa beroperasi dengan berlandaskan perencanaan-perencanaan yang 

matang serta berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bank harus menyusun rencana bisnis yang 

lebih realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang menjadi 

sarana bank untuk mengendalikan resiko-resiko strategis yang mungkin dapat 

timbul pada tahap implementasi. Hal ini dapat dipahami bahwa baik dan buruknya 

pengelolaan suatu bank akan mempengaruhi kinerja atau pencapaian tujuannya. 
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Untuk dapat melihat kualitas atau pelaksanaan suatu perusahaan dapat ditentukan 

dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan, maka untuk mengkaji adanya 

korelasi atau hubungan tata kelola perusahaan yang baik dengan kinerja suatu 

bank maka penulis akan melakukan penelitian hukum secara normatif mengenai 

penerapan prinsip GCG pada sebuah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Bank BUMN yang dijadikan objek penelitian ini adalah PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. (Bank BRI) yang merupakan bank umum BUMN dengan kinerja 

terbaik. Bank BRI merupakan penyumbang devisa negara terbesar dalam sektor 

perbankan apabila dibandingkan dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT 

Bank Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Penulis tertarik untuk 

mengangkat bagaimana kinerja dari Bank BRI sehingga mampu untuk mencapai 

tujuan akhir yang maksimal sebagai penyumbang devisa terbesar. Hal ini tidak 

lepas dari prinsip GCG yang berlaku di Bank BRI yang merupakan salah satu 

upaya strategi untuk memperkuat sistem yang telah berlaku di Bank BRI.  

GCG yang berlaku di Bank BRI itu dijadikan sebagai standarisasi sistem 

dan pola pelaksanaan untuk memastikan suatu industri atau badan usaha berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini tidak lepas dari esensi GCG yang berlaku secara 

ideal dan prinsipil mulai dari RUPS sebagai organisasi tertinggi perusahaan 

hingga aparatur-aparatur terdepan di Bank BRI yang berjalan sesuai dengan 

mekanisme dan pengawasan pelaksaan sesuai dengan standar GCG. Keberhasilan 

Bank BRI ini tidak lepas karena kesiapan Bank BRI dalam mengimplementasikan 

PBI Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai Penerapan GCG bagi Bank Umum.  
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Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis mencoba melakukan penelitian 

berbentuk penulisan hukum dengan judul: “Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance Dalam Pengelolaan Bank BUMN: Studi Kasus PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk.”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) rumusan 

masalah yang akan dijawab serta diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan prinsip GCG dalam pengelolaan bank yang 

berbentuk Perseroan Terbatas di Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan prinsip GCG dalam kegiatan usaha PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk.? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menelusuri dan menganilisis pengaturan prinsip GCG dalam pengelolaan 

bank yang berbentuk Perseroan Terbatas di Indonesia. 

2. Menelusuri dan menganalisis penerapan prinsip GCG dalam kegiatan 

usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dilihat dari segi manfaat, maka terdapat 2 (dua) manfaat yang hendak 

diperoleh dari penelitian ini, antara lain dari segi akademis dan segi praktis. 
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1. Manfaat Akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 

perusahaan terutama tatakelola menjalankan perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan maupun dapat menjadi referensi, serta 

petunjuk bagi siapa saja yang berkepentingan perihal penelitian ini. 

Terutama dalam tatakelola perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip 

GCG, yang tidak hanya menjadi informasi saja namun juga menjadi 

pengetahuan dalam tatakelola perusahaan yang baik. Penulis juga 

mendapatkan bekal pengetahuan terkait GCG yang dapat dijadikan bahan 

acuan apabila penulis terjun di dalam dunia korporasi. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan agar penelitian ini dapat membantu dalam menjalankan 

tatakelola perusahaan sehingga menciptakan penegakan hukum secara 

aktual dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menjadi pertimbangan 

sebagai dasar hukum ataupun ketentuan umum oleh perusahaan dan dapat 

diaplikasikan secara merata. Sehingga perusahaan tersebut menjadi 

perusahaan yang terdepan dikarenakan tatakelola dalam perusahaan 

tersebut telah mengikuti aturan-aturan dalam tatakelola perusahaan sesuai 

dengan amanat dari undang-undang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini sistematika penelitian disusun sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka konsepsional. 

Landasan teori berisi pengaturan mengenai GCG di bidang perbankan, mekanisme 

dan sistematika GCG di bidang perbankan, serta hal-hal terkait lainnya. Kerangka 

konsepsional akan membahas mengenai definisi dari terminologi yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur 

perolehan bahan penelitian baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder dan bahan non-hukum, sifat analisis, serta hambatan dalam penelitian 

dan cara penanggulangannya. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini membahas mengenai hasil yang telah diteliti sesuai dengan judul 

skripsi yang telah dipilih dan menganilisi hasil yang telah di teliti agar dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih akurat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan 

saran-saran yang dianggap perlu dalam rangka memberikan masukan terhadap 

aturan-aturan hukum di Indonesia. 
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