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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian melalui studi kepustakaan tentang dampak penerapan 

Good Corporate Governance terhadap kinerja PT. PLN (Persero) pada tahun 

2003-2011, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan GCG di lingkungan PT. PLN (Persero) didasarkan oleh lima 

prinsip dasar GCG yaitu transparency (transparansi), accountability 

(akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independence 

(kemandirian), dan fairness (kewajaran) dimana didalam tiap prinsip 

terdapat beberapa program yang dibuat oleh PT. PLN (Persero). Dalam 

prinsip transparansi PT. PLN (Persero) telah mengimpelentasikan tiga 

program yaitu pengungkapan info perusahaan secara berkala dalam media 

komunikasi umum, penerapan manajemen risiko, dan ketiga yang juga 

diterapkan tergolong dalam prinsip akuntabilitas merupakan pengawasan 

dan pengendalian internal; prinsip akuntabilitas juga diikuti oleh dua 

pelaksanaan lain menerbitkan Pedoman Good Corporate Governance PT. 

PLN (Persero) dan juga penerbitan Kode Etik Perilaku (code of conduct); 

penerapan yang ketiga dimana tergolong dalam prinsip responsibilitas 

ialah penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO), Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan yang terakhir pengelolaan aspek lingkungan, 
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keselamatan dan kesehatan kerja; dalam pencerminan prinsip kemandirian 

terdapat penyusunan dan penerapan Code of Conduct (kode etik prilaku) 

dan yang terakhir pencerminan dari prinsip kesetaraan ialah penerapan 

Equal Treatmen atau perlakuan secara berimbang terhadap seluruh 

stakeholder  dan membuka akses info seluruh stakeholder untuk memberi 

sumbang saran untuk kemajuan dan mutu dari layanan PT. PLN (Persero). 

2. Hambatan dari penerapan GCG di tubuh PT. PLN (Persero) ialah (1) 

tingginya ketergantungan atas sumber energi tertentu, yaitu bahan bakar 

minyak (BBM); (2) masih tingginya tingkat pencurian arus listrik; (3) 

masih adanya tunggakan pembayaran listrik yang tinggi; (4) kapasitas 

listrik yang terpasang tidak memadai untuk kebutuhan yang ada; (5) 

pertambahan pelanggan baru yang terus bertambah; dan (6) masih 

terdapatnya beberapa faktor yang belum mendukung penerapan GCG di 

tubuh PT. PLN (Persero). 

 

B. Saran 

Peneliti memberikan saran sesuai dengan kondisi dari dampak penerapan GCG di 

PT. PLN (Persero) sebagai berikut : 

1. PT. PLN (Persero) sebaiknya memaksimalkan penerapkan prinsip-prinsip 

GCG sebagai acuan dari manajemen perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja manajemen dari perusahaan terutama dalam segi finansial. Dengan 

menerapkan keseluruhan acuan penerapan prinsip GCG yang sudah ada, 

sehingga penerapan GCG di PT. PLN (Persero) menjadi maksimal dan 

dapat memenuhi tujuan awal dari penerapan GCG di tubuh PLN. 
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2. PT. PLN (Persero) sebaiknya mengganti penggunaan energi dari minyak 

bumi menjadi energi lainnya agar tidak terlalu terbebani lagi oleh biaya 

bahan bakar minyak yang semakin tinggi. Tetapi dalam hal ini sangat 

dibutuhkan kebijakan yang mendukung dari pemerintah agar pergantian 

energi tersebut berjalan dengan lancar. 

3. PT. PLN (Persero) sebaiknya mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

menghambat penerapan GCG di perusahaan terlebih dahulu. Walaupun 

memakan biaya yang cukup tinggi, tetapi kedepannya diharapkan akan 

menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi juga di bandingkan 

sekarang. Sehingga penerapan GCG di PLN berjalan sesuai dengan fungsi 

utamanya. 

4. PT. PLN (Persero) sebaiknya dalam pengambilan keputusan terutama 

dalam menetapkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak adanya campur tangan 

dari pemerintah sehingga hasil yang didapat benar-benar berdasarkan apa 

yang diperlukan oleh perusahaan.  

5. PT. PLN (Persero) sebaiknya memberikan penyuluhan kepada setiap 

karyawan mengenai buruknya tindak korupsi bagi perusahaan, agar para 

karyawan tidak berfikir untuk melakukan tindak korupsi dan menberikan 

sanksi kepada karyawan yang terbukti melakukan korupsi. 


