
I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia 

Tenggara telah memunculkan wacana yang berkaitan dengan permasalahan Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Good 

Corporate Governance menjadi bahasan yang penting dalam rangka mendukung 

pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang lebih stabil dimasa 

yang akan datang. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut 

telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling fundamental yang

menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG 

diabaikan. Skandal yang terjadi di negara berkembang seperti di Amerika dengan 

adanya kasus Enron dan Worldcom, maupun di negara sedang berkembang seperti 

di Indonesia dengan kasus Kimia Farma dan bank Global, kian menambah 

perhatian para pelaku pasar dan penentu regulasi terhadap isu GCG. Para pelaku 

dunia usaha dituntut

untuk mengubah cara mereka melakukan dan mengelola bisnis mereka. Ditambah 

lagi dengan datangnya era globalisasi dimana pasar akan semakin kompetitif, 

maka perubahan fundamental dalam penerapan corporate governance mutlak 

dilakukan (Herwidayatmo, 2000).



Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Good Corporate 

Governance dan penerapannya di Indonesia telah dilakukan, baik oleh 

pemerintah maupun swasta. Upaya-upaya tersebut antara lain pembentukan 

Komisi Nasional GCG oleh kantor Menko Perekonomian dan disusunnya 

National Code of Good Corporate Governance atau Pedoman Nasional GCG. 

Lembaga pemeringkat Corporate Governance seperti Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI) dan Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG) juga turut mendorong pelaksanaan GCG oleh perusahaan-

perusahaan publik di Indonesia.

Berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan GCG tersebut belumlah 

mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian 

Sulistyanto dan Wibisono (2003) yang menemukan bahwa GCG belum berhasil 

diterapkan di Indonesia. Hal menarik lainnya ditemukan oleh Bank Indonesia. 

Evaluasi Bank Indonesia terhadap 101 bank pada periode September 2007, 

menemukan bahwa

69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan GCG 

(Ghufron, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada 

perubahan yang berarti atas pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia, termasuk dibidang perbankan.

Good Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme yang 

merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi 

hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, 

termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, 

Karyawan dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) lainnya.



Good Corporate Governance juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan 

perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karenanya 

semua pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik 

perusahaan. Pada titik inilah pertanyaan reflektif tentang integritas, tanggung 

jawab dan independensi patut ditujukan kepada semua pimpinan perusahaan di 

Indonesia, termasuk sektor perbankan yang sejak semula memang bertopang 

kepada kepercayaan dan amanah masyarakat.

Wijaya (2002:48) mengungkapkan bahwa bisnis perbankan memiliki kekhasan 

dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang 

harus dipatuhi yakni Kepercayaan, Keterbukaan, dan Keberhatian. Fokus utama 

bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank merupakan lembaga kepercayaan 

dan beropersi dengan prinsip kepercayaan. Karena ketertarikan nasabah terhadap 

suatu bank diawali dengan sebuah prinsip kepercayaan tersebut. (Pilar Bisnis, 

2003). Menurut UU RI No.21 tahun 2008 tentang perbankan, definisi bank 

adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
orang banyak.

Dari definisi tersebut jelas faktor kepercayaan yang menyebabkan nasabah 

bersedia menukarkan uangnya dengan kertas tanda terima. Artinya kepercayaan 

merupakan komoditi inti yang diperjual belikan oleh bank (Pilar Bisnis, 2003).



Selain sistem kepercayaan, Bank juga memerlukan Tata Kelola Perbankan 

Nasional. Sistem perbankan nasional dalam memberikan acuan dan motivasi 

kepada bankir dalam mengelola usaha perbankan. Untuk itu diperlukan pula 

pengaturan dan pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dijalankan 

dengan hati-hati, penuh integritas serta terhindar dari moral hazard para 

pengurusnya.

Dengan demikian dunia perbankan dapat tumbuh secara mandiri dan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti dan secara sinergis mampu mencapai 

kinerja yang optimal dalam mengemban visi dan misi perbankan nasional 

dalam mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah.

Dalam upaya mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah melalui penguatan 

sektor perbankan, Bank Indonesia pada tahun 2004 telah meluncurkan program 

arsitektur perbankan indonesia (API) untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima 

sampai sepuluh tahun ke depan. Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki visi 

untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna 

menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni:

a.   Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi 

nasional yang berkesinambungan.

b.   Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan 

mengacu pada Standar Internasional.

c.   Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang 

tinggi serta memilki ketahanan dalam menghadapi risiko.



d.   Menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal 

perbankan nasional.

e.   Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya 

industri perbankan yang sehat.

f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Diantara keenam pilar tersebut tampak bahwa salah satu program API yang 

dicanangkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan adalah 

GCG.

Good Corporate Governance diyakini dapat memperkuat kondisi internal 

perbankan nasional. Dengan menerapkan GCG pada aktivitas perbankan 

diharapkan kinerja operasional perbankan akan semakin kuat dengan kemampuan 

menghadapi risiko yang semakin baik, baik saat ini maupun dimasa-masa yang 

akan datang. Pelaksanaan good corporate governance oleh sebuah bank, termasuk 

bank syariah harus diwujudkan dalam:

a.   Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas

Syariah, dan Dewan Direksi;

b.   Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja 

yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;

c.    Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor 

eksternal;  d.    Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem 

pengendalian intern;  e.   Penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar;

f. Rencana strategis bank;

g.   Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.



Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank terdapat dua 

langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu: Pertama, perlunya mengefektifkan 

aturan dan mekanisme pengakuan (endorsement) dari otoritas fatwa dalam hal ini 

Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian 

produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah. Kedua, perlunya 

mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank 

sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait 

dengan hal ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli 

yang memiliki pemahaman ilmu fikih dan syariah serta sekaligus memiliki 

pengetahuan perbankan yang memadai. Selain itu juga bagi para pemegang 

otoritas perbankan perlu mengantisipasi munculnya tantangan yang mungkin 

muncul terkait dengan implementasi Good Corporate Governance Bank Syariah di 

Indonesia. Untuk saat ini memang sebagian prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance telah dipenuhi oleh bank-bank syariah. Di bank syariah terdapat 

beberapa prinsip-prinsip Good Corporate Governance antara lain:

Pertama, Prinsip Keterbukaan (Transparency). 

Kedua, Prinsip Akuntabilitas (Accountability)  

Ketiga, Prinsip Tanggung Jawab 

(Responsibility).

Keempat, Prinsip Kemandirian Atau Kebebasan 

(Independency). Kelima, Prinsip Kewajaran atau Keadilan 

(Fairnnes)

Keenam, Prinsip Moralitas (Morality). 

Ketujuh, Prinsip Komitmen 

(Commitment)



Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madhani adalah salah satu bank 

yang turut mendukung sektor ekonomi nasional pada umumnya dan Kota Metro 

pada khususnya. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madhani 

berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) dengan 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penerapan good corporate governance di Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) Metro Madhani yang mempunyai visi “ Terwujudnya bank 

pembiayaan syariah metro madhani yang berkemajuan, bermartabat dan 

membawa kemaslahatan ummat”, serta misi “ menjalankan usaha perbankan 

sesuai syariah islam yang sehat dan terpercaya, serta memberikan pelayanan 

terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan”, dapat 

membantu meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan 

akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan dan 

mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komite Audit baik internal 

maupun eksternal. Dengan demikian, perbankan syariah harus melihat GCG 

bukan sebagai aksesoris belakang, tetapi sebagai satu sistem nilai dan praktek 

terbaik yang sangat fundamental.



Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam menejemen perbankan 

diharapkan dapat membawa dampak positif bagi para pelaku usaha, khususnya 

bank perkreditan rakyat syariah dalam mengembangkan dirinya menjadi financial  

institusion yang baik dikalangan investor, pemerintah maupun masyarakat. 

Berdasarkan perkembangan dan semakin di perlukannya pelaksanaan Good 

Corporate Governance (GCG) pada dunia perbankan, khususnya Bank 

Perkreditan Rakyat Syarih (BPRS) untuk itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Syariah (Studi kasus PT BPRS Metro Madhani).”

1.2  Perumusan Masalah

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, 

pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 

benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan

untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, 

dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, 

dan stakeholder (YPPMI & SC dalam Mintara, 2008).



Penerapan prinsip Good Corporate Governance di harapkan dapat membawa dampak 

positif bagi para pelaku usaha, khususnya bank perkreditan rakyat syariah dalam 

mengembangkan dirinya menjadi financial institusion yang baik dikalangan investor, 

pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulisan membatasi 

ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada “Bagaimanakah implementasi Good 

Corporate Governance pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madhani?”

1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi 

Good Corporate Governance (GCG) di BPRS Metro Madhani dan strategi yang 

ditempuh untuk mewujudkan Good Corporate Governance.

1.4  Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a.   Memberikan masukan kepada BPRS Metro Madani mengenai implementasi

Good Corporate Governance.

b.   Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis dan pihak- pihak 

yang membutuhkan tentang pentingnya implementasi Good Corporate 

Governance.

c.   Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan kajian mengenai masalah yang 

dibahas.


