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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini suatu perusahaan sangat mempengaruhi identitas 

perusahaan itu sendiri, seperti seseorang yang diberi social tag oleh orang lain 

karena orang tersebut memiliki suatu karakteristik dan sifat tertentu. Hal tersebut 

juga berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan melihat korporat lainnya, tentu 

dengan ini korporat sangat-sangat menjaga penampilannya dan juga kinerjanya agar 

bisa dipandang menarik sehingga korporat lain atau bahkan individu lain tertarik 

terhadap satu perusahaan ini. Namun akankah cukup hanya dengan menjaga 

penampilan  dan kinerja untuk menarik perhatian dan juga memberi label “baik” 

kepada perusahaan? Skripsi ini akan menganalisa implementasi salah satu faktor 

yang bisa memberi social tag kepada perusahaan yaitu dengan melihat kepada 

Good Corporate Governance. Steger dan Amann membedakan 

antara governance dari beberapa tipe organisasi yang berbeda, seperti keanggotaan 

dengan organisasi yang terpusat, dan perusahaan publik atau tertutup. Di sini 

penulis ingin mempersempit subjek agar ruang lingkup analisa tidak terlalu luas 

dengan memilih subjeknya adalah Perusahaan Tertutup menjadi Terbuka. Menurut 

Steger dan Amann mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai:1 

                                                           
1 Muhammad Frayogi, “Penerapan Konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam Budaya 

Indonesia”, https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-corporate-

governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df, hlm. 1 
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Corporate governance establishes clear structures regarding 

accountability, responsibility, and transparency, at the head of the company 

and defines the role of boards and management. 

 

Berdasarkan kajian-kajian dari paragraf sebelumnya, salah satu prinsip 

dasar dari sistem ini adalah semua orang memiliki tanggung jawab (responsible) 

dan mampu mempertanggung jawabkannya (accountable) pada keputusan yang 

mereka ambil. Prinsip-prinsip ini lah yang dimaksudkan untuk menjamin 

pertanggungjawaban tersebut untuk menggunakan wewenang dan menghormati 

kepentingan orang lain. Dalam penerapannya untuk mewujudkan konsep Good 

Corporate Governance (GCG) perlu memperhatikan beberapa hal yaitu bagaimana 

suatu perusahaan menjaga integritasnya dengan mengingat adanya GCG sebagai 

jiwa yang mendorong suatu perusahaan untuk maju dan berjalan, tidak hanya 

berjalan namun berkembang. 

Dalam hal ini perkembangan suatu perusahaan adalah ketika suatu 

perusahaan ingin membuka peluang untuk masyarakat ikut campur dalam kegiatan 

perusahaan dan menanamkan modal. Dengan ini tentu diperlukan suatu pengaturan 

yang kokoh untuk melindungi masyarakat yang menginvestasikan dananya dan 

juga untuk menjaga kinerja perusahaan. Prinsip GCG ini bukan hanya sekedar 

dipakai untuk menjual muka sebuah perusahaan untuk menunjukkan perusahaan ini 

mempunyai nilai dan juga harga tetapi GCG juga dipakai untuk melangsungkan 

kegiatan dan proses perusahaan. Dengan adanya kinerja yang bagus dari perusahaan 

maka tidak diragukan lagi harga saham akan naik dan semakin banyak masyarakat 

yang percaya akan perusahaan yang tidak ragu untuk menginvestasikan dananya. 

Dengan kata lain implementasi GCG tidak hanya digunakan pada saat perusahaan 
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masih tertutup tetapi digunakan juga pada saat perusahaan ingin membuka diri 

kepada masyarakat dengan melakukan Initial Public Offering (IPO). Prinsip ini 

bukan juga hanya digunakan sebagai pemanis agar perusahaan terlihat bagus dan 

enak dipandang, tetapi GCG ini juga mempunyai peran yang sangat penting ketika 

perusahaan ingin melakukan tindakan. Dalam hal ini tindakan hukum yang 

dilakukan oleh Perusahaan Tertutup menjadi Terbuka, yaitu dengan cara Initial 

Public Offering (IPO) atau penjualan saham perdana.2 

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, 

sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga 

pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan 

(financing), dan manajemen aset.3 Dengan IPO ini perusahaan dapat menentukan 

arah perusahaan dan juga mengumpulkan dana dari Investor. Dengan pernyataan 

seperti ini yang dapat memunculkan pertanyaan adalah apakah dengan IPO, 

investor membeli saham emiten namun ekspektasi dan hak investor terhadap suatu 

perusahaan yang diharapkan mempunyai reputasi baik seperti stabilitas keuangan 

perusahaan dan harga saham serta pengaturan dalam korporasi dapat tetap terjaga. 

Di sini GCG dapat mengambil peran penting karena saat inilah yang dapat 

menentukan umur sebuah perusahaan, kinerjanya pada masa yang akan datang dan 

juga yang paling penting pada perusahaan adalah aset yang dimilikinya untuk 

                                                           
2 T. Dominic H., Berinvestasi di Bursa Saham, 2008, hlm. 40 

 
3 Riska Franita, Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan, 2018, hlm.7 
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dilakukan pembukuan sebagai sumber penentuan keputusan serta kebijakan 

pemerintah.  

GCG pada saat IPO adalah sebagai karakter yang menunjukkan bagaimana 

suatu perusahaan sangat menjaga prinsip-prinsip dari GCG mulai dari 

Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), 

Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian) dan juga 

Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Demi mempertahankan karakter ini maka 

perusahaan perlu mematuhi beberapa peraturan dimana peraturan ini akan menjadi 

pedoman dan juga panutan suatu perusahaan untuk menjaga prinsip-prinsip yang 

membawa nilai positif kepada suatu perusahaan. Peraturan yang dimaksud adalah 

antara lain, Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) 

yang berbunyi: 

Pasal 3  

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan 

Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang 

selanjutnya disebut Bapepam.  

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri. 

 

Pasal 4  

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan 

mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, 

dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 

Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam atau yang sekarang disebut 

dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelaksanaan, pembinaan, 

pengaturan dan pengawasan di pasar modal. Mengingat pasar modal merupakan 

salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para 

pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan 
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nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat 

berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan 

masyarakat. Untuk itu OJK diberi kewenangan luar biasa dan kewajiban untuk 

membina mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar 

modal.4 Sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya yang menjadi panduan suatu 

perusahaan dalam menjalankan IPO dan juga kegiatan lainnya yang mempunyai 

sangkut paut dengan modal yang berasal dari saham. Pentingnya perlindungan bagi 

pemodal itu dapat dilihat dalam Pasal 4 UUPM yang secara khusus menyebutkan 

bahwa OJK menjalankan fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Ketiga 

kewenangan itu dilaksanakan oleh OJK dengan tujuan mewujudkan terciptanya 

pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal 

dan masyarakat.5 Jika kita lihat dari Pasal 4 secara menyeluruh dari awal kalimat 

sampai akhir tersebut sangat familiar dengan prinsip GCG. Alasan dari hal tersebut 

adalah karena OJK juga menjalankan prinsip GCG sehingga tidak aneh apabila OJK 

juga menerapkan prinsip tersebut untuk mendisiplin pengusaha dan badan 

usahanya. Apabila suatu perusahaan ini melakukan kelalaian dimana sampai 

merugikan kepentingan investor maka OJK dapat menjalankan fungsinya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf J yakni Membekukan atau membatalkan 

pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas 

Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal 

 

                                                           
4 CST. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 57 
5 Tavinayanti & Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 12 
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Hal demikian dilakukan karena salah satu unsur penting dalam aktivitas 

pasar modal adalah pemodal. Mengingat peranannya itu pemodal termasuk pihak 

yang perlu dibina, sekaligus mendapat perlindungan. Pembinaan dalam arti 

mengetahui hak-haknya, mengetahui mekanisme pasar modal, mengetahui 

keuntungan dan resiko investasi, dan lain-lain.6 Contoh perusahaan yang 

menerapkan GCG dengan baik dilansir dari panel berita Kumparan,7 seperti PT 

Astragraphia Tbk.  yang memulai usahanya dengan tahapan sebagai berikut:8 

TAHUN PENCAPAIAN 

1971 Mulai beroperasi sebagai divisi Xerox 

di PT Astra International 

1976 PT Astra Graphia berdiri sebagai badan 

hukum yang mandiri dan ditunjuk 

sebagai eksklusif distributor dari Fuji 

Xerox Co. Ltd, Jepang 

1983 Memasuki bisnis TI dengan 

ditunjuknya sebagai distributor 

eksklusif dari Digital Equipment 

Corporation. USA 

                                                           
6 Fuad Rahmany,“Sambutan Ketua Bapepam Pada Silaturahmi Nasional Masyarakat Pemodal Pasar 

Modal Indonesia”, http://www.bapepam.go.id/old/old/publikasi/pidato/ silaturahmi_pemodal, 

diakses tanggal 15 September 2019 
7 Ana Noviani, “3 Emiten Mid Ca[s Terapkan GCG Terbaik”, 

https://market.bisnis.com/read/20170418/192/645974/3-emiten-mid-caps-terapkan-gcg-terbaik, 

diakses pada 16 September 2019 
8 Astragraphia, “Sekilas Astragraphia”, 

https://www.astragraphia.co.id/tentang_kami/sekilas_astragraphia, diakses pada 16 September 

2019 

http://www.bapepam.go.id/old/old/publikasi/pidato/
https://market.bisnis.com/read/20170418/192/645974/3-emiten-mid-caps-terapkan-gcg-terbaik
https://www.astragraphia.co.id/tentang_kami/sekilas_astragraphia
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1989 Mencatatkan sahamnya di BEJ dan 

BES (sekarang BEI) 

2004 Melakukan pemisahan atas unit bisnis 

ITS dengan membentuk kemitraan 

strategis dengan SCS, Singapore 

menjadi PT SAT (49% saham dimiliki 

oleh Astragraphia) 

2008 Melakukan akuisisi atas 50.99% saham 

PT SAT dari SCS, sehingga 

kepemilikan saham Astragraphia 

menjadi 99.99% dan PT SAT diganti 

namanya menjadi PT Astra Graphia 

Information Technology (AGIT) 

2011 AGIT  dengan Monitise Asia Pacific 

Ltd, HongKong, membentuk 

perusahaan patungan (JV Company) 

bernama PT AGIT Monitise Indonesia 

(AMI) 

2014 Astragraphia mendirikan PT 

Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) 

dan mengalihkan unit bisnis Xprins 

kepada AXI 
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2014 : AGIT menjual seluruh saham PT 

AMI kepada Monitise Plc London.  

2015 Memulai e-bisnis, bisnis inisiatif baru, 

fokus pada pemenang Astra Award  

2016 Axiqoe.com dan ofiskita.com 

2017 Print Things Digitize Things 

 

Dengan perjalanan usaha yang begitu panjang dan juga menjaga prinsip-

prinsip GCG dalam bidang usahanya, PT Astragraphia Tbk, mendapatkan 

penghargaan yakni Astragraphia Peringkat Tiga Kategori Private Non Keuangan 

Listed Dalam Annual Report Award 2012. ARA merupakan pemberian 

penghargaan atas kualitas keterbukaan informasi dan penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) dalam laporan tahunan perusahaan dengan mengacu pada 

ketentuan dan pedoman yang berlaku secara nasional maupun internasional. 

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama 7 (tujuh) instansi yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 

Komite Nasional Kebijakan Governance, PT Bursa Efek Indonesia dan Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). Adapun kriteria yang dinilai oleh Dewan Juri meliputi 8 

(delapan) kriteria penilaian, khususnya menyangkut aspek transparansi dan GCG 

yaitu Umum, Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Dewan Komisaris dan 

Direksi, Profil Perusahaan, Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja 

Perusahaan, Good Corporate Governance, Informasi Keuangan dan Lain-lain. 

Proses penjurian dilakukan melalui tahapan penilaian atas laporan tahunan dari 
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seluruh peserta. Selanjutnya, dari hasil penilaian tersebut Dewan Juri menentukan 

nominasi pemenang dari setiap kategori untuk masuk tahap wawancara. 

Berdasarkan kriteria dan tahapan penilaian tersebut, Astragraphia meraih peringkat 

3 (tiga) dari 70 (tujuh puluh) peserta untuk kategori Private Non Keuangan Listed 

dengan nilai total 78,92 (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh dua) (dari 

jumlah maksimum nilai 100,00). Sebagai pemenang ARA 2012, Astragraphia 

antara lain mendapat sertifikat Pengecualian Pemeriksaan Pajak untuk Tahun Pajak 

2012 dari Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 

Pemotongan biaya annual listing fee untuk tahun 2014; Pendidikan Profesional 

Berkelanjutan (PPL) dari Ikatan Akuntan Indonesia; dan Pengurangan biaya 

Pemeringkatan atas Perusahaan tahun 2013, Riset Ekuitas dan Laporan 

Publikasi Sectoral Review serta Indonesia Rating Highlight dari Pefindo.9  

Penerapan prinsip GCG yang baik memberikan dampak yang positif 

terhadap penegakkan suatu perusahaan terbuka dan juga kredibilitas dari 

perusahaan seperti yang dialami oleh PT Astragraphia Tbk. Namun dalam 

pencahariannya secara digital masih banyak perusahaan dimana GCG perusahaan 

tersebut tergolong tidak baik atau masih kurang seperti halnya dapat dilihat dari 

aspek tata kelola manajemen perusahaan seperti transparansi, keterbukaan, hak-hak 

pemegang saham mayoritas maupun minoritas yang menjadi penyebab 

kekhawatiran sehingga  menarik perhatian penulis untuk mengangkat topik ini 

sebagai topik penelitian. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis 

                                                           
9 Astragraphia, “Penghargaan”, https://www.astragraphia.co.id/tentang_kami/penghargaan, 

diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 
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menemukan beberapa hal yang masih perlu diungkap seperti penerapan GCG dalam 

perusahaan terbuka serta peran OJK terhadap penegakan GCG dalam perusahaan 

terbuka. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berikut rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini:Bagaimana 

perbandingan penerapan GCG dalam perusahaan tertutup dan terbuka? 
2. Bagaimana peran OJK terhadap penegakan GCG dalam perusahaan Tbk.? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, dengan itu tujuan dari 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perbedaan implementasi Good Corporate Governance 

antara perusahaan tertutup dan terbuka. 

2. Untuk menganalisis peran dari Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang 

Pasar modal serta POJK terhadap pemegang kepentingan perusahaan atau 

stakeholders, mulai dari pengelola sampai kepada pemegang saham yang 

minoritas maupun mayoritas dalam perusahaan terbuka guna untuk 

mengangkat perlindungan hukum dan juga kepastian hukum. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan bukti-bukti nyata yang empiris 

untuk para pelaku usaha dan juga para penegak hukum dalam memberikan 

penerangan atau titik terang terhadap peristiwa yang menjadi akar dari masalah ini 

baik pihak pertama atau kedua ataupun ketiga sehingga teori penerapan yang ada 

dalam pasar modal dapat menyelesaikan masalah dan memberikan peluang untuk 

munculnya solusi. Pentingnya pembahasan GCG ini juga menyangkut pada 
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kesehatan perekonomian negara dan juga perusahaan karena dengan adanya 

pemahaman 5 konsep GCG antara lain, transparansi yang menekankan 

keterbukaan, kemandirian yang menekankan pada pengelolaan perusahaan secara 

profesional sehingga tidak menyebabkan benturan kepentingan ataupun faktor 

tekanan luar yang membuat perusahaan menyimpang dari peraturan perundang-

undangan, pertanggungjawaban perusahaan untuk tetap di jalur hukum, 

akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan perusahaan dan kewajaran dimana 

hak-hak pemegang saham disetarakan serta dijaga hubungannya dengan dewan 

komisaris dan dewan direksi untuk melihat peluang-peluang yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan pada saat menjalankan kegiatan dalam 

pasar modal yang mampu meningkatkan kesehatan perekonomian negara maupun 

perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dalam manfaat praktis ini diharapkan menjadi acuan bagi pengambilan 

keputusan ataupun kebijakan yang menjadi dasar kemajuan suatu perusahaan dan 

juga perbaikan bagi perekonomian Indonesia dan juga mendidik masyarakat serta 

pelaku usaha untuk melihat pentingnya Good Corporate Governance untuk 

jalannya tata kelola dan perkembangan perusahaan dengan adanya undang-undang  

yang tersedia memfasilitasi jalannya roda perusahaan dan perekonomian demi 

menjaga proses yang kondusif dan menjadikan masyarakat menjadi investor yang 

bijak dalam pasar modal Indonesia dengan harapan agar perkembangan ekonomi 

Indonesia dapat berjalan lancar dan adil dalam pengelolaan keuangan. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang dari sebuah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dalam segi 

teoritis maupun praktis dan juga sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang landasan dari teori-teori dan landasan konseptual 

dari analisis pasar modal, pengaturan OJK dan GCG dimana landasan teori 

membahas tentang pengertian-pengertian dari serta Good Corporate 

Governance, serta organ-organ yang terdapat dalam pasar modal terutama 

yang mempunyai kepentingan yaitu stakeholders. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang macam-macam penelitian, jenis metode 

penelitian, tipe-tipe penelitian, jenis-jenis data yang dikumpulkan , cara 

mengumpulkan data dan analisis data yang digunakan dari pembahasan 

tersebut. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini merupakan bab yang memuat hasil penelitian serta analisis yang 

akan menjawab rumusan masalah yang ada yakni seputar perbandingan 

perbedaan GCG pada perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup serta 

peran OJK terhadap penegakan GCG dalam perusahaan Tbk. 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang 

telah ditulis penulis serta saran dari penulis. 

  


