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Dalam perekonomian modern terjadi pemisahan antara kepemilikan dan 
manajemen dalam pengendalian perusahaan. Pemisahan ini dapat menimbulkan 
konflik kepentingan antara pengelola dengan pemegang saham dan pemberi 
pinjaman. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa dana-dana ekstern digunakan 
secara tepat dan seefisien mungkin, dan memastikan bahwa pengelola bertindak 
yang terbaik untuk kepentingan pernsahaau diperlukan Good Corporate 
Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Para investor institusi mulai 
memasukkan syarat-syarat tentang Good Corporate Governance dalam penentuan 
perusahaan di mana dananya akan diinvestasikan. Pasar Modal sebagai salah satu 
sarana investasi perlu berbenah diri, dalam hal ini termasuk PT Bahtera Adimina 
Samudra Tbk (Perusahaan) sebagai salah satu emiten di Pasar Modal. 

Sebagai langkah awal penerapan Good Corporate Governance, Perusahaan 
perlu melakukan kajian diaguostik praktek-praktek Corporate Governance 
sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai praktek-praktek Corporate 
Governance Perusahaan dan inf?astruktur apa saja yang sudah d i d  untuk 
dapat menerapkan praktek-praktek Good Corporate Governance. Dari gambaran 
tersebut akan dilihat aspek-aspek mana saja yang memerlnkan perbaikan agar 
sesuai dengan praktek-praktek terbaik internasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi praktek-praktek 
Corporate Governance yang telah dilaksanakan dalam kegiatan Perusahaan sehari- 
hari, (2) mengidentifikasi infrastruktur yang telah dimiliki oleh Pen~sahaan untuk 
dapat menerapkan praktek-praktek Good Corporate Governance, (3) 
mengidentifikasikan area atau aspek yang memerlukan perbaikan sehingga 
selanjutnya dapat dikembangkan suatu model Corporate Governance bagi 
Pewsahaan yang sesuai dengan praktek-praktek terbaik internasional. Kajian 
diagnostik tentang praktek-praktek Corporate Governance dilakukan atas aspek- 
aspek : (1) Efektifitas Komisaris, (2) Efektifitas Direksi, (3) Pengawasan atas 
Saategi dan Perencanaan Perusahaan, (4) Pengelolaan Resiko dan Kegiatan 
Compliance, (5) Efektifitas Komisi Khusus, (6)  Transparansi dan Disklosur, (7) 
Aspek Sosial Perusahaan. 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner terhadap 
aspek-aspek diatas, kajian terhadap dokumen Perusahaan, wawancara dengan 
pihak terkait, studi pustaka dan informasi lainnya yang terkait dengan tujuan 
penelitian ini. Dari ha i l  data yang diperoleh diidentifikasi kesenjangan antara 
praktek-praktek yang dilakukan Perusahaan dengan praktek-praktek terbaik 
intemasional, kemndian diusulkan rekomendasi perbaikan yang disesuaikan 
dengan kondisi Perusahaan, kondisi lingkungan, praktek-praktek terbaik 



internasional serta perundang-undangan yang ada. Untuk membantu Perusahaan 
dalam menerapkan prioritas pelaksanaan saran-saran yang diberikan. dilakukan 
penilaian kondisi Perusahaan dalam kerangka penelitian yang pernah dilakukan 
CLSA, sebuah unit pelayanan investasi Bank Credit Lyonnais, pada 18 
perusahaan publik di Indonesia. 

Kajian diagnostik praktek-praktek Corporate Governance yang dilakukan 
atas aspek-aspek diatas menghasilkan komentar perbaikau sebagai berikut: (1) 
untuk efektifitas komisaris dilihat dari aspek: (a) kriteria, proses seleksi dan 
penunjukkan komisaris. Perusahaan perlu mendokumentasikan secara formal 
faktor-faktor khusus yang dipertimbangkan dalam pemilihan komisaris 
Perusahaan. Meskipun proses ini merupakan program pemegang saham, namun 
pemegaug saham dapat meminta komisaris Perusahaan untuk mengajukan usulan 
kriteria dan proses seleksi. (b) Stnkhqtugas dan tanggung jawab komisaris. Perlu 
peningkatan efektifitas komisaris sebagai pengawas direksi, perlu dibentuk 
sekretariat komisaris untuk membantu tugas-tugas komisaris, komisaris 
Pemsahaan perlu membuat prosedur pelaksanaan program pengenalan untuk 
komisaris ban1 dengan tujuan agar komisaris baru tersebut dapat segera 
memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan, pembuatan board manual 
untuk memberikan srunber referensi yang sama bagi para anggota komisaris 
dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas direksi, dan 
pemberdayaan komisaris independen untuk meningkatkan efektifitas dan 
transparami atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh komisaris 
Perusahaan. (c) remunerasi dan sistem insentif. Komisaris membuat suatn sistem 
dan prosedur penilaian kinerja yang jelas, transparan dan independen. Dengan 
adanya proses dan prosedur yang jelas dalam p e n g ~ h a n  kinerja komisaris.akan 
dihasiUcan remunerasi dan sistem insentif yang lebih dapat memotivasi komisaris 
untuk mencapai kinerja terbaik. (d) hubungan dengan manajemen. Untuk 
menghmdari kesalah pahaman dengan manajemen perlu disebutkan dengan jelas 
dan nnci apa yang menjadi tugas dan wewenang komisaris.Dalam menjalankan 
fimgsinya maka komisaris memerlukan pengetahuan dm kemampuan umurn 
mengenai Pemsahaan. (2) untuk efektifitas direksi dilihat dari aspek (a) kriteria, 
proses seleksi dan penunjukkan direksi. Perusghaan perlu mendokumentasikan 
secara formal faktor-faktor khusus yang dipertimbangkan dalam pemilihan direksi 
Pemsahaan. Meslupun proses ini merupakan program pemegang saham, namun 
pemegang saham dapat meminta komisaris Perusahaan untuk mengajukan usnlan 
laiteria dan proses seleksi. (b) Struktur,tugas dan tanggung jawab direksi. Perlu 
peningkatan efektifitas rapat direksi, pembuatan board manual untuk memberikan 
sumber referensi yang sama bagi para anggota direksi dalam melaksanakan 
tugasnya mengelola Perusahaan, peningkatan fungsi dan tugas sekretaris 
perusahaan sebagai pembantu diieksi untuk mendukung pelaksanaan Good 
Corporate Governance, direksi membuat prosedur pelaksanaan program 
pengenalan untuk direksi baru dan memastikan komitmen dari pihak-pihak yang 
terkait dengan pelaksanaan program. (c) remunerasi dan sistem insentif. 
Perusahaan memiliki proses penilaian kinerja direksi yang jelas, transparan dan 
independen. Sistem insentif berdasarkan kinerja, mendorong direksi mencapai 
kinerja terbaik bagi Perusahaan. (d) hubungan dengan rnanajemen dan pemegang 
saham. Dalam hubungan dengan manajer senior, perlu dilakukan 



pendokumentasian secara formal tata hubungan yang selama ini sudah berjalan. 
Sedangkan dalam hubungan dengan pemegang saham, perlu ditetapkan tata cara 
hubungan antara direksi clan pemegang saham d i l w  RUPS. (3) untuk 
pengembangan strategi dan perencanaan Pausaham, dilihat dari aspek (a) visi, 
misi, rencana kerja dan code of conduct. Kebijakan-kebijakan umum Perusahaan 
yang telah ada dijabarkan secara lebih detail, s p e s f i  dan dituangkan dalam 
dokumen yang disebut code of conduct yang selanjutnya menjadi acuan bagi 
seluruh jajaran Perusahaan dalam bekerja d m  bertingkah laku. (4) untuk 
pengelolaan resiko dan kegiatan compliance. Dalam pengelolaan resiko, perlu 
dilakukan analisa dampak dan kemungkman keterjadian dari setiap resikoyang 
telah diidentifikasi dan membuat pemetaan urutan prioritas resiko.Sedangkan 
dalam hal compliance, manajemen Perusahaan hams ten~s mendorong seluruh 
jajaran Perusahaan untuk memiliki tingkat kepatuhan yang semakin tinggi 
terhadap peratman perusaham di berbagai bidang. (5) until& efektifitas komisi 
khusus. Sudah saatnya bad komisaris Perusahaan untuk membentuk komite 
khusus. Sebagai langkah awal Perusahaan dapa membentuk komite audit yang 
bermanfaat dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan komisaris 
terhadap manajemen. (6) untuk transparansi dan diskloslu dengan pihak ketiga 
dalam proses procurement dan keterbukaan pemegang saham dalam hal pelaporan 
manajemen. Dalam proses procurement, Pen~sahaan membuat sistem dan 
prosedur pengadaan yang jelas dan transparan, sistem dan prosedur penyampaian 
keluhan sebagai feedback bagi Perusahaan dan melatih tenaga personel yang 
terlibat dalam proses pengadaan untuk lebih meningkatkan profesionalisme. 
Dalam hal pelaporan manajemen, laporan tahunan Perusahaan selain berisi 
laporan manajemen, kegiatan operasional dan keuangan juga mencakup 
pelaksanaan Corporate Governance, pelaksanaan kewajiban sosial dan etika serta 
pelaksanaan pengelolaan lingkungan. (7) untuk aspek sosial perusahaan dalam 
hubungan dengan karyawan dan masyarakat. Dalam hubnngan dengan karyawan, 
manajemen harus membuat suatu strategi komunikasi yang terstruktur sehingga 
kesenjangan komnnikasi antara manajemen dan karyawan dapat diminimalisir. 
Dalam hubungan dengan masyrakat, Perusahaan hendaknya membuat suatu 
program komunikasi dan sosialisasi yang terstmktur sebagai sarana bagi 
manajemen untuk menyampaikan informasi-informasi Perusahaan yang relevan. 

Perusahaan tidak mnngkin melakukan keselnruhan saran yang 
disampaikan oleh karena itu perlu diadakan prioritas pelaksanaan. Penentuan 
prioritas dilakukan dengan bantuan penilaian pen~sahaan dalam kerangka 
penelitian CLSA. Menurut CLSA terdapat tujuh karakteristik utama untuk 
meyakinkan bahwa perusahaan telah sunggtIh-sunggnh melaksanakan Good 
Corporate Governance, yaitu disiplin (discipline), transparansi (transparency), 
independensi (independence), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 
(responsibility), keadilan (fairness) dan kesadaran sosial (social awareness). 
Penilaian karakteristik tersebut dilakukan sesnai dengan ruang lingkup aspek- 
aspek Corporate Governance yang telah diteliti. Hasil yang diperoleh, 
karakteristik transparansi, independensi, akuntabilitas dan kesadaran sosial dapat 
disimpulkan dari penelitian ini sedangkan untuk karakteristik disiplin, 
pertanggung jawaban dan keadilan mash harus dilakukan penelitian lebih lanjut. 
Perusahaan perlu mengadakan peningkatan kondisi-kondisi yang m e n c e w a n  



independensi Perusahaan karena kondisi Pemsahaan relatif lebih rendah 
dibandingkan rata-rata perusahaan yang diteliti CLSA. Prioritas kedua diberikan 
pada aspek aknntabiilias, karena meskipun secara persentase lebih baik 
dibandingkan rata-rata perusahaan yang diteliti CSLA tetapi pemenuhan terhadap 
kondisi terbaik, lebih rendah dibandingkan karakteristik transparansi dan 
kesadaran sosial. 

Kesimpnlan atas aspek-aspek yang dikaji adalah sebagai berikut : (1) 
aspek efektifitas komisaris - bellun adanya beberapa sistem dan prosedur yang 
menjadi hftastruktur penting bagi efektifitas komisaris. (2) aspek efekti£itas 
direksi - belum adanya beberapa sistan dan prosedur yang menjadi infiastnbu 
penting bagi efektifitas direksi. (3) aspek pengembangan strategi dan perenmaan 
Pen~sahaan - meskipun proses telah berjalan baik, hal yang hams diperhatikan 
adalah pengembangan value of statement menjadi code of conduct. (4) aspek 
pengelolaan resiko dan kegiatan compliance - Pmsahaan belum memiliki 
rencana pengelolaan resiko yang telah teridentifikasi. Sedangkan kegiatan 
compliance Perusahaan telah berjalan baik.(5) aspek komite khusus - komisaris 
Pemsahaan belum memiliki komite khusus untuk membantu komisaris dalam 
melaksanah tugasnya. (6) transparansi dan disklosur. Transaksi dengan pihak 
ketiga - proses procurement. Perusahaan belum mendokumentasikan secara 
formal sistem dan prosedur hubungan dengan pemasok. Pemsahaan belum 
memiliki unit yang secara khusus bertugas untuk menangani keluhan pihak ketiga. 
Keterbukaan kepada pemegang saham - pelaporan manajemen. Sebagai 
pemsahaan publik, iransparansi dan keterbukaan merupakan prinsip yang 
mendasar. Hampir semua dokumen atau laporan yang diwajibkan bagi Pemsahaan 
dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan Pemsahaan. (7) aspek 
sosial Pen~sahaan - komunikasi antara manajemen dengan karyawan dan 
masyarakat sekitar perlu ditingkatkan. 

Pembahasan mengenai komentar yang diberikan berdasarkan hasil 
perbandingan antara kondisi Perusahaan dalam pelaksanaan praktek-praktek 
Corporate Governance dengan praktek terbaik yang berlaku untuk aspek tersebut 
me~pakan saran perbaikan yang dapat dipertimbangkan Pemsahaan. Perbaikan 
atas aspek-aspek pelaksanaan Corporate Governance sesnai dengan saran yang 
diberikan diharapkan akan membantu terwujudnya Good Corporate Governance. 
Prioritas pelaksanaan dari saran-saran tersebut mengacu pada penilaian yang 
dilakukan dalam kerangka penelitian CLSA. Prioritas pertama diberikan bagi 
peningkatan kondisi-kondisi yang mencerminkan independensi seperti 
pembentukan komite khusus. Prioritas selanjutnya untuk karakteristik 
akuntabilitas, seperti pelaporan daftar hadir rapat dalam laporan Pemsahaan 
mengenai Corporate Governance. 

Kata kunci : Corporate Governance, PT Bahtera Adimina Samudra Tbk, 
Manajemen Strategi, Studi kasns, Kajian diagnostik. 




