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SIMPULAN  DAN SARAN 
 
 
 

 
5.1. Kesimpulan 

 
 

1.  Penerapan good corporate governance sangat dibutuhkan untuk seluruh 

perusahaan, termasuk pemsahaan  yang bergerak di bidang perbankan.  Bank 

merupakan  lembaga kepercayaan  yang operasionalnya  adalah  menghimpun 

dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan.  Untuk 

itu, bank hams beroperasi  secara  sehat dalam rangka menjaga  kepercayaan 

masyarakat. Agar bank dapat beroperasi  secara sehat,  bank hams 

melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik. 

 

2.   Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam 

setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.  Yang 

dimaksud  dengan  seluruh tingkatan  atau jenjang  organisasi  adalah  seluruh 

pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai 

dengan pegawai tingkat pelaksana. 

 

3.    Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate 

governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan selfassessment secara 

komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate  governance, 

sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, 

bank dapat  segera  menetapkan rencana  tindak  (action plan)  yang meliputi 

tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan.



 

 
 
 
 
 
 
 

5.2. Saran 
 
 

1.     Sebaiknya informasi yang diungkapkan dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan 

lebih rinci dan detail sehingga para pengguna informasi  tersebut lebih mudah 

memahaminya. Bank seharusnya memberikan penjelasan mengenai prinsip 

kewajaran mengenai kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam 

mengembangkan karir  dan  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 

 

2.   Mengantisipasi kebijakan barn oleh Pemerintah dan Bank Indonesia di tahun• 

tahun  mendatang  dalam  mengantisipasi  perekonomian  global  yang  sedang 

turun. 

 

3.   Menaruh perhatian yang besar pada pengembangan pangsa pasar, dengan terns 

menciptakan  nilai tambah  bagi pemegang  saham serta stakeholder  lainnya. 

Dengan  demikian,  kelima  bank  tersebut  berada  di jalur  yang  tepat  untuk 

menjadi bank pilihan nasabah. 

 

4.   Program-program  pelatihan  SDM yang efektif dan kompeten  perlu  disusun 

sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan, sehingga diharapkan 

profesionalisme, kompetensi, dan integritas insan perbankan dapat terns 

ditingkatkan.
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Lampiran  1 
 

KUE SIONER 
 

Petunjuk : 
 

 

1.    Berikan tanda silang untuk jawaban yang anda pilih. 
 

2.   Jawablah pertanyaan-pertanyaan  didalam daftar pertanyaan. 
 

3.   Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sudah tersedia antara 1   sampai 5, 

dengan kategori  sebagai berikut  :     1     = sangat tidak setuju,  2 = tidak setuju, 

3 = cukup setuju, 4 = setuju,  5 = sangat setuju. 
 

Seluruh jawaban dan keterangan yang diberikan dijamin kerahasiaannya. 
 
 
 

 

Transparansi 
 

No                                        Pemyataan 
 

Apakah pengambilan keputusan oleh 

1 manajemen dilakukan secara 

terbuka 

Apakah tujuan perusahaan ditetapkan 

1                     2         3          4         5 

STS  TS  cs     s       ss

2 

dengan jelas 

Apakah penyebaran informasi yang 
 

3        material dilakukan tepat waktu dan 
 

efisien 
 
 

 
Akuntabilitas 

 

No                                         Pemyataan 
 

anggota dewan (Komisaris dan Direksi) 

bertindak dengan dasar informasi yang 

1 lengkap,  itikad baik, dan kepentingan yang 

paling baik bagi perusahaan dan pemegang 

saham 
 

2      
keputusan dewan akan mempengaruhi 

1                     2         3          4        5 

STS  TS  cs     s       ss



1 2 3 4 5 

STS TS cs s ss 

 

pemegang saham 
 

 

dewan memperlakukan  semua pemegang 
3        saham secara layak 

 

dewan memastikan ketaatan terhadap hukum 

dan perundang-undangan yang berlaku dan 
4      mempertimbangkan 

 
kepentingan stakeholder 

 

 
 
 
 
 
 

Responsibilitas 
 

No                                        Pemyataan 
 

hak stakeholders  yang dilindungi hukum 
1               dihargai 

 

2 
perusahaan membayar pajak tepat waktu 

lingkungan disekitar perusahaan merupakan 
3        tanggung jawab perusahaan 

 
 
 

 
Independensi 

1                     2         3          4         5 

STS  TS  cs   s   ss

 

No                                         Pemyataan 
 

dalam pengelolaan perusahaan bebas dari 
1              pengaruh pihak lain 

 

kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan 
2      dan perundangundangan yang berlaku 

 
 
 

 
Kewajaran 

1                     2         3          4        5 

STS  TS  cs   s   ss

 

 

No                                        Pemyataan 
 

hak-hak pemegang saham telah terpenuhi 
1 

 

pemegang saham diberi kesempatan untuk 
2      memberikan suaranya dalam RUPS sesuai



 

dengan saham yang dimilikinya 

 
pemegang saham mendapatkan pembagian 

laba 

3 
perusahaan berupa dividen sesuai dengan 

saham yang dimilikinya 
 

stakeholders  memperoleh informasi yang 
4      akurat dan seimbang



saham

s      s      s    s     ss 

s      s      s   ss    ss

cs     cs     s   s     s

cs      s     s   s    ss

cs     cs     s   ss     s

cs      s     ss   s    ss

cs      s     ss   s    ss

 
TRANSPARANSI                                   BNI 

 

MANDIR     BR     BC 

I          I      A 

 
PANIN

 

Pengambilan keputusan oleh manajemen dilakukan 

secara terbuka 
 

Tujuan perusahaan ditetapkan dengan jelas                      cs      s     s   ss    ss 
 

Penyebaran informasi yang material dilakukan tepat 

waktu dan efisien 
 

AKUNTABILITAS 
 

Anggota dewan (Komisaris & Direksi) bertindak 

dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, 

kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan 

pemegang saham 
 

Keputusan dewan akan mempengaruhi pemegang            
ss     ss     ss   ss    ss

 

 
Dewan memperlakukan semua pemegang saham 

secara layak 
 

Dewan memastikan ketaatan terhadap hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku dan                            cs      s     s   ss    ss 
mempertimbangkan  kepentingan stakeholder 

 

RESPONSIBILITAS 
 

Hak stakeholders  yang dilindungi hukum dihargai           cs     cs     s   s     s 

Perusahaan membayar pajak tepat waktu                           s      ss     ss   ss     s 

Lingkungan disekitar perusahaan merupakan 

tanggung jawab perusahaan 
 

INDEPENDENSI 
 

Dalam pengelolaan perusahaan bebas dari pengaruh 

pihak lain 
 

Kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku 
 

KEWAJARAN 

Hak-hak pemegang saham telah terpenuhi                        cs        s        s     s       s 
 

Pemegang saham diberi kesempatan untuk 

memberikan suaranya dalam RUPS sesuai dengan           ss        s        s     s       ss 
saham yang dimilikinya



s      ss     s   ss    ss

 

Pemegang saham mendapatkan pembagian  laba 

perusahaan berupa dividen sesuai dengan saham               ss      s      s    s     ss 
yang dimilikinya 

 

Stakeholders  memperoleh informasi yang akurat dan 

seimbang 
 


