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Turbulensi ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 atau 
yang lebih dikenal sebagai "Krisis Ekonomi", telah mengakibatkan puluhan Bank 
mengalami kesulitan karena modalnya negatif. Sebagai akibatnya banyak bank 
dibekukan operasinya (BBO), dilakukan Take Over oleh Pemerintah (BTO) atau bahkan 
hams mengalami Likuidasi. 

Untuk menyelamatkan bank-bank di Indonesia, berbagai langkah kebijakan di 
tempuh oleh Pemerintah seperti anjuran untuk melakukan merger, akuisisi temasuk 
keputusan temahal yang pemah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu melakukan 
Rekapitalisasi. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia diduga bukan hanya disebabkan faktor 
keuangan semata, namun jauh lebih penting dari itu, adalah sebagai akibat dari 
penyelenggaraan Corporate Governance yang tidak sesuai dengan norma kelayakan 
yang patut (Best Practice). Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil kajian Bank Dunia 
atas krisis moneter dan ekonomi yang melanda Asia. 

PT. Bank X tidak dapat mengindari imbas dari krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia. Pada saat itu PT. Bank X mengalami modal negatif sebagai akibat kerugian 
sebesar Rp. 46 trilyun dimana Rp. 38 trilyun berasal dari pencadangan akibat jumlah 
kredit bermasalah yang mencapai 70%. 

Untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan, 
PT. Bank X hams menjalani program rekapitalisasi sebagaimana yang tertuang dalam 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubemur Bank Indonesia No. 
53KMK.01711999 dan No.31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999. Pada 
pelaksanaannya seperti yang tertuang pada Letter of Intent ketujuh yang ditandatangani 
oleh Pemerintah Indonesia tanggal 22 Juli 1999 mensyaratkan dua tambahan kegiatan 
utama yaitu Management & Corporate Governance dan Rencana Divestasi selain dari 
melanjutkan Letter of Intent keenam. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip- 
prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan norma kelayakan yang patut (Best 
Practice) diimplementasikan dalam sistem manajemen PT. Bank X. Penelitian ini 
dilakukan dengan rnetode Benchntarking dan menggunakan kuesioner yang 
dikembangkan oleh Credit Lionnais South Asia (CLSA) yang mencakup tujuh prinsip 
dasar dari Good Corporate Governance. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
kelemahan pada pelaksanaan prinsip Indipendensi dan Disiplin dengan nilai masing- 
masing adalah 55% dan 43%, sedangkan untuk nilai implementasi prinsip Good 
Corporate Governance secara total terbobot sebesar 66%. Dengan nilai yang diperoleh 



PT. Bank X masih lebii baik dibandiigkan dengan dua bank pesaingnya didalarn 
negeri. 

Pada area prinsip Disiplin , pelaksanaannya baru dinyatakan sebagai suatu 
Komitmen Manajemen namun belum dimasukkan dalam Misi Perusahaan. Sedangkan 
pada area prinsip Indipendensi , Komisaris yang ada jumlahnya jauh lebih sedikit 
dibandingkan best practice dan komite yang mendukung hanya Komite Audit, 
sedangkan menurut best practice direkomendasikan adanya Komite Nominasi dan 
Remunerasi. Pada tingkat Direksi dalam penegakan prinsip Indipendensi diantaranya 
diperlukan keberadaan Direktur Independen, dan komposisi Komisaris dan Direksi 
Independen menurut best practice sekurang-kurangnya 20%. Selain itu mekanisme 
Anggaran Dasar pemsahaan masih belum dapat memenuhi tuntutan Good Corporate 
Governance. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, disarankan untuk melakukan sejumlah 
penyempumaan dalam implementasi Good Corporate Governance pada Tingkat 
Komisaris seperti jumlah, komposisi dan komite pendukungnya, sedangkan pada tingkat 
Direksi diperlukan keberadaan Direktur Independen dengan komposisi yang sekurang- 
kurangnya 20%. Untuk mendulcung penegakan Good Corporate Governance di PT. 
Bank X perlu disusun mekanisme Good Corporate Governance untuk mendukung 
mekanisme Anggaran Dasar yang telah ada. 
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