
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perekonomian modem, perkembangan suatu pe~sahan tidak dapat 

bergantung hanya pada penggunaan modal si pemilik pemsahaan. Pernilik 

perusahaan memerlukan dana pihak ketiga untuk tumbuh dan berkembang. 

Ketergantungan perusahaan terhadap modal eksternal, mengharuskan perusahaan 

untuk memastikan kepada pihak penyandang dana ekstemal bahwa dana-dana 

tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkm, dan memastikan bahwa 

manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemsahaan. Kepastian ini 

menjadi semakin penting dengan berkembangnya pasar modal, dimana pihak 

ketiga tersebut tidak hanya bertindak sebagai kreditur, tetapi pemilik dari 

perusahaan. Pemisahan antara manajemen dan pengendalian pen~sahaan dengan 

kepemilikan perusahaan terjadi karena pihak pemilik pemsahaan menyerahkan 

sebagian atau seluruh harta perusahaannya untuk dikembangkan oleh pihak lain 

(agentlpengelola). Pemisahan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara 

pengelola (agent), pemegang saham dan pemberi pinjaman. Pada perusahaan yang 

modalnya berasal dari pemegang saham saja dan pengelolaannya diserahkan 

kepada agent, maka kesejahteraan pemegang saham sangat tergantung pada 

perilaku agent dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya pemsahaan. 

Sedangkan pada perusahaan yang sumber dananya dipasok oleh pemegang saham 

dan pemberi pinjaman, potensi konflik kepentingan dapat tejadi misalnya antara 

pemegang saham dan pemberi pinjaman dimana adanya kemungkman pengalihan 

kekayaan dari pihak pemberi pinjaman kepada pemegang saham dengan 

menggunakan dana pinjaman untuk melakukan pembayaran deviden. Untuk 



memastikan bahwa dana ekstern digunakan secara tepat dan seefisien mungkio, 

dan memastikan bahwa pengelola bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

pemsahaan diperlukan GOOD CORPORATE GOVERNANCE atau tata kelola 

perusahaan yang baik. 

Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan 

krisis ekonomi di berbagai negara telah menjadikan CORPORATE 

GOVERNANCE salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa datang. Pemerintah dan 

asosiasi-asosiasi bisnis di sejumlah negara telah mulai mengembangkan dan 

memperbaiki sistem nasionalnya dalam hal Corporate Governance. Di Indonesia, 

usaha-usaha untuk memperbaiki Corporate Governance juga telah dimulai. 

Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) telah 

menyusun suatu Kode Acuan untuk Corporate Governance (Code for Good 

Corporate Governance) yang dapat digunakan oleh pentsahaan-pemsahaan dalam 

melaksanakan Corporate Governance. Pelaksanaan Corporate Governance 

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor atas pelaksanaan kegatan 

bisnis di Indonesia. Para investor, seperti beberapa Lembaga Keuangan besar 

yang melakukan pendanaan perusahaan-perusahaan melalni pinjaman atau modal 

perusahaan mulai memasukkan sprat-syarat tentang Good Corporate 

Governance. Sebagai contoh , California Public Employees' Retirement System 

(CalPERS), perusahaan dana pensiun terbesar dan salah satu investor asing 

terbesar dari Amerika Serikat, mempunyai komitmen atas pelaksanaan Good 

Corporate Governance dari perusahaan-perusahaan dimana dananya 

diinvestasikan, tmasuk  juga IMF yang mencanturnkan isu Corporate 



Governance dalam Nota Kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Kebijakan 

ini kemungbinan besar juga akan dianut oleh banyak lembaga-lembaga investasi 

dunia Negara-negara dengan standar Corporate Governance yang rendah sering 

dikucilkan dari daftar-daftar negara di mana dana internasional diijinkan masuk. 

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Mckinsey & Company memberi indikasi 

bahwa parafund manager di Asia akan membayar 26 - 30% lebih tinggi untuk 

saham-saham perusahaan dengan Corporate Governance yang baik. Semua ini 

berarti bahwa negara-negara dan paushaan-perusaham yang memiliki 

Corporate Govemance yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik 

terhadap dana-dana internasional. 

Berdasarkan hal diatas, Pasar Modal sebagai salah satu sarana investasi 

perlu membenahi diri dalam ha1 penerapan Corporate Govemance. Bapepam 

sebagai regulator Pasar Modal dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

seperti penyelenggara Bursa telah menyesuaikan dan mengeluarkan ketentuan 

baru guna lebih mendorong penerapan Corporate Governance. Hal ini dapat 

dibaca dari pernyataan Presiden Direktur B~usa Efek Jakarta (Kontan edisi 5N, 

2000) mengenai tuntutan diberlakukannya Good Corporate Governance bagi para 

emiten Bursa Efek Jakarta. Namun implementasi Corporate Governance oleh 

perusahaan di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa 

lembaga dan institusi seperti McKznsey & Company dan Asian Development 

Bank, masih berada pada kondisi yang memprihatikan. Badan Usaha Milik 

Negara dan Pernsahaan-Pernsahaan Publik diharapkan dapat menjadi motor 

penggerak bagi terciptanya pelaksanaan Good Corporate Governance pada 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berpijak pada kenyataan tersebut, sebuah 



perusaham publik seperti PT Bahtera Adimina Samudra Tbk, salah satu emiten di 

Bursa Efek Jakarta, perlu melakukan kajian terhadap praktek-praktek Corporate 

Govemance yang telah dilakukannya tidak saja untuk memenuhi ketentuan yang 

berlaku tetapi bagi kepentingan para pemegang saham, para penyandang dana, 

karyawan dan kelangsungan perusahan di masa datang. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat diidenti&asikan beberapa masalah bagi PT 

Bahtera Adimina Samudra Tbk (F'erusahaan) dalam kaitannya dengan Good 

Corporate Governance : 

1. Bagaimana praktek-pratek Corporate Governance Perusahaan ? 

2. hflastruktur apa saja yang sudah dimiliki Perusahaan untuk dapat 

menerapkan praktek-praktek Good Corporate Govemance secara efektif ?. 

3. Aspek-aspek apa saja yang mernerlukan perbaikan agar sesuai dengan 

praktek-praktek terbaik internasional ? 

C. Tujuan Penelitian 

Kajian terhadap praktek-pratek Corporate Governance dilakukan dengan 

tujuan untuk : 

1. mengidentifikasikan praktek-praktek Corporate Governance yang telah 

dilaksanakan dalam kegiatan Perusahaan sehari-hai. 

2. mengidentifikasi infiashuktur yang telah dimiliki oleh Perusahaan untuk 

dapat menerapkan praktek-praktek Good Corporate Governance 



3. mengidentiiikasikan area atau aspek yang memerlukan perbaikan sehingga 

selanjntnya dapat dikembangkan suatu model Corporate Governance bagi 

Perusahaan yang sesuai dengan praktek-praktek terbaik internasional. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan nntuk memahami prinsip dm 

praktek Good Covorate Governance. Melalui kajian ini diharapkan perusahaan 

dapat memperoleh gambaran mengenai penerapan praktek-praktek Corporate 

Governance yang telah dilaksanakannya dan memperoleh saran dm komentar 

tentang perbaikan-perbaikan apa saja yang perlu dilakukm agar praktek-praktek 

tersebut sesuai dagan praktek-praktek terbaik internasional. 

Selain bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan membuka wawasan 

tentang pentingnya Good Corporate Governance dan mendorong untuk 

dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut. 




