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Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah  
(Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang) 

 
 

Penulis: 
Adhitya Budhi Setiawan 

 
Pembimbing: 

Prof. Iwan Triyuwono, M.Ec. Ph.D, Ak. 
 

Abstraksi 
 
 Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 
diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun 
eksternal perusahaan. Bank Syariah sebagaimana halnya bank pada umumnya 
merupakan lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank 
merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan kepercayaan 
masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem 
keuangan, peningkatan corporate governance merupakan syarat mutlak yang 
harus dipenuhi oleh bank syariah. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance versi BI telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dan 
mengetahui strategi-strategi yang diambil oleh Bank Syariah Mandiri dalam 
mewujudkan Good Corporate Governance.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah 
Mandiri telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan 
baik namun belum sepenuhnya efektif. Untuk itu Bank Syariah Mandiri harus 
terus berupaya untuk lebih berkomitmen lagi dalam menjalankan Good 
Corporate Governance. 
    

 
Kata Kunci:  Good Corporate Governance, Bank Syariah, Prinsip-prinsip  

Good Corporate Governance. 
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Analysis of Good Corporate Governance Implementation at Syariah Bank  
(Case Study at PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang) 

 
 

Writer: 
Adhitya Budhi Setiawan 

 
Supervisor: 

Prof. Iwan Triyuwono, M.Ec. Ph.D, Ak 
 

Abstract 
 
Good corporate governance expected able to give contribution to internal 

or external parts of company. The Syariah bank as bank in general is financial 
intermediation institution. As financial institution, bank existence needs society 
trust. To improved the society trust and stability financial system, corporate 
governance improvement is absolute requirement that should be fulfilled by 
Syariah Bank. 

The research goal is to know what are the principles of good corporate 
governance of BI version that has been implemented by Syariah Mandiri Bank  
and to know the strategies that are taken by Syariah Mandiri Bank in realizing 
the good corporate governance. 
 Based on the research, it can be concluded that Syariah Mandiri Bank has 
implemented the good corporate governance well but it is not fully effective yet. 
Because of that, Syariah Mandiri Bank should try to commit in implementing 
good corporate governance. 
 
Keywords: Good Corporate Governance, Syariah Banking, Good Corporate 

Governance Principles. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya 

merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) 

yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang 

membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga 

keuangan, bank merupakan institusi yang penuh dengan pengaturan. Pengaturan 

ini sangat diperlukan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya 

sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat. 

Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal 

yang sangat penting, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya 

penarikan dana masyarakat secara besar-besaran. Jika bank syariah mampu 

membangkitkan kepercayaan nasabah maka bank syariah akan dapat berperan 

dalam mobilisasi dana, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan 

pekerjaan, membantu keuangan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran, 

dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.  

Bank harus menyadari bahwa pemilik dana selalu mempunyai tujuan atas 

dananya. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakan dana yang dimiliki 

jika tujuannya tidak dapat terpenuhi. Para nasabah tidak akan menyimpan 

dananya di bank sampai ada jaminan bahwa dana tersebut aman, mendapatkan 

return yang kompetitif, pelayanan yang memuaskan, dan adanya kemudahan 

1 
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akses. Di sisi lain, bank juga tidak akan menyalurkan dana kepada masyarakat 

tanpa adanya jaminan pengembalian dengan tingkat return yang kompetitif. 

Untuk memastikan terpenuhinya semua tujuan tersebut, serta untuk menciptakan 

kesehatan dan stabilitas sistem keuangan, peningkatan corporate governance 

merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh bank syariah.    

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

diharapkan mampu menata kembali sektor perbankan yang mengalami 

goncangan akibat krisis dan lebih penting lagi diharapkan mampu 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di negeri 

ini. Undang-undang ini membedakan bank berdasarkan prinsip operasionalnya 

menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan Prinsip Syariah. 

Adanya bank syariah selain bank konvensional menandakan dimulainya era baru 

dalam sistem hukum perbankan nasional, yakni era sistem perbankan ganda. 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

disebutkan bahwa: 

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 
 

Dengan melihat pada definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa disamping 

adanya ketentuan yang membolehkan pembentukan bank syariah murni, juga 

diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan syariah. Untuk 

dapat memberikan layanan syariah ini terlebih dahulu bank konvensional 

dimaksud harus mendirikan sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) terlebih dahulu. 
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Sementara itu, untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat memberikan 

layanan secara konvensional atau secara syariah, tidak boleh dua-duanya. Hal ini 

terlihat pada pengertian Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 

angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni: 

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat peluang yang 

besar bagi pengembangan sektor perbankan di Indonesia, dimana Bank 

Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengeluarkan produk 

hukum yang secara khusus mengatur operasional Perbankan Syariah. Adapun 

produk hukum dimaksud yakni berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lebih 

teknis lagi berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), antara lain yaitu PBI 

No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi 

Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan 

terkait dengan judul skripsi ini yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. 

Bank Syariah dituntut tidak hanya bersyariah dalam produk dan jasa serta 

pelayanan, tetapi bersyariah pula dalam kepemimipinan, keteladanan, dan 

spiritualisme Islam yang lebih baik. Itu artinya Bank Syariah tidak hanya 

dituntut mampu mendatangkan keuntungan bagi nasabah, pemegang saham, dan 

lain-lain, tetapi juga harus mencerminkan kepemimpinan Islam yang adil, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). 
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1.2. Pokok Permasalahan  

Corporate Governance yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana 

adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan. Akan tetapi corporate 

governance justru menjadi unsur kelemahan pada perusahaan-perusahaan di 

sejumlah negara berkembang. Hal ini disebabkan karena semua institusi yang 

seharusnya berperan penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan 

integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik. Kesenjangan informasi 

sangat mencolok, para pelaku pasar kurang berpengalaman, dan undang-undang 

yang tidak mampu mengatur dengan efektif dan independen karena mental 

korupsi dan sejumlah kelemahan sistem peradilan. Konsep transparansi tidak 

diterapkan dengan baik, begitu juga dengan praktik Akuntansi yang tidak 

berkembang secara optimal. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tersebut 

menjadi tidak efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi seluruh stakeholder.       

Perkembangan aktivitas perbankan yang begitu pesat di tanah air menuntut 

segera diimplementasikannya praktik-praktik GCG dalam pengelolaan 

perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua 

pihak yang berkepentingan, terutama nasabah. Disamping itu penerapan GCG 

dapat membantu bank syariah dalam meminimalkan kualitas pembiayaan yang 

tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas 

pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap high 

risk business area, product dan services. Dengan demikian perbankan syariah 

harus melihat GCG bukan hanya  sebagai aksesori belaka, tetapi sebagai suatu 

sistem nilai dan praktik terbaik yang sangat penting. Tanpa adanya penerapan 
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corporate governance yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa 

memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan 

lebih efektif. 

Bank Indonesia telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan GCG bagi 

perbankan, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Dalam peraturan 

tersebut Bank Indonesia telah merumuskan lima prinsip GCG, yaitu: 

1. Transparansi (transparency) 

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan 

serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.  

2. Akuntabilitas (accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan 

ekonomis.  

3. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kesesuaian dalam pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

4. Independensi (independency)  

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip bank yang sehat. 
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5. Kewajaran (fairness)  

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan menyadari bahwa semakin 

kompleksnya risiko yang dihadapi oleh bank, menuntut diimplementasikannya 

praktek GCG dengan kualitas yang semakin tinggi pula. Dengan prinsip-prinsip 

GCG tersebut, BI ingin mencapai tujuan untuk meningkatkan kinerja bank, 

melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku 

umum pada industri perbankan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian 

dengan judul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank 

Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang).” 

1.3. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.3.1. Pembatasan Masalah 

Mengingat terlalu luasnya uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis 

mencoba membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan penerapan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance versi Bank Indonesia pada Bank 

Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini, yang menjadi pembatasan masalah adalah 

lima prinsip utama Good Corporate Governance menurut Bank Indonesia yaitu, 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness     
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1.3.2. Perumusan Masalah 

 Agar pembahasan menjadi teratur dan sistematis, maka perlu dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah prinsip-prinsip good corporate governance versi BI telah 

diterapkan di Bank Syariah Mandiri. 

1.4. Motivasi Penelitian 

Penerapan Good Corporate Governance dalam manajemen perbankan 

diharapkan dapat membawa dampak positif bagi para pelaku usaha, khususnya 

bank syariah, dalam mengembangkan dirinya menjadi lembaga keuangan yang 

baik di kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat. Bank Syariah dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya harus selalu berlandaskan pada prinsip-

prinsip syariah, apabila Bank Syariah menjalankan prinsip syariah ini dengan 

baik dan sesuai, maka diharapkan Bank Syariah dapat menerapkan prinsip-

prinsip GCG dengan lebih baik dibandingkan Bank Konvensional. Karena pada 

dasarnya prinsip-prinsip GCG telah ada dalam prinsip Syariah. Berdasarkan 

perkembangan dan semakin diperlukannya pelaksanaan GCG pada industri 

perbankan, khususnya bank syariah, maka penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dirumuskan oleh 

Bank Indonesia pada Bank Syariah Mandiri. 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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a. Mengetahui apakah prinsip-prinsip GCG versi BI telah diterapkan oleh 

Bank Syariah Mandiri. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

dapat memberikan masukan atau informasi yang berguna bagi :  

a. Perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

- Memberikan masukan kepada perusahaan dalam mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan perusahaan terkait dengan good corporate 

governance. 

- Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana, strategi dan 

kebijakan yang lebih efisien dan efektif pada masa yang akan datang. 

b. Bagi pihak lain. 

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan studi untuk berbagai pihak yang 

berminat sekaligus sebagai bahan acuan dalam kegiatan penelitian yang 

sama. 

c. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pengalaman berinteraksi 

langsung dengan kegiatan aktivitas perusahaan yang sebenarnya. Penelitian 

ini juga sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dari kuliah 

dengan praktik yang sebenarnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam 

perusahaan saat ini sudah merupakan suatu keharusan karena keuntungan yang 

di dapat dari penerapannya akan memberikan kontribusi yang positif bagi 

perusahaan misalnya Good Corporate Governance (GCG) dapat meningkatkan 

nilai tambah (value added) bagi pemegang saham dan mempermudah akses ke 

pasar modal domestik maupun global (internasional) serta memperoleh citra 

(image) yang positif dari publik.  

2.1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)  

Istilah corporate governance telah banyak didefinisikan, tetapi beberapa 

definisi tersebut berbeda satu sama lain, bergantung pada kecenderungan pihak 

yang mendefinisikan.  

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan 

corporate governance sebagai:  

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta 
para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan 
dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 
mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk 
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).” 

 
Istilah corporate governance itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan 

oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut 

dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan 

9 
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ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik corporate 

governance di seluruh dunia.   

Cadbury Report mendefinisikan corporate governance sebagai: 

“ the system by which organisations are directed and controlled ”  

(Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan 

organisasi). 

Definisi lain dari Cadbury Commitee memandang corporate governance 

sebagai:  

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, 
creditors, the government, employees and other internal and external 
stakeholders in respect to their rights and responsibilities.” 

 
(Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang 
saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan 
hak-hak dan tanggung jawab mereka). 

 
The Organization of Economic Corporation and Development (OECD) 

mendefinisikan corporate governance sebagai: 

“The structure through which shareholders, directors, managers set of the 
board objective of the company, the means of attaining those objectives and 
monitoring performance.”  

 
(Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer 
menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.)  
 
Dalam penelitian ini pendekatan teori Good Corporate Governance yang 

digunakan adalah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 

Tentang  Pelaksanaan  Good Corporate  Governance bagi Bank Umum. 

Pengertian GCG dalam dunia perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 
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6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum adalah :  

“Good Corporate Governance adalah tata kelola bank yang menerapkan 
prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), 
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan 
kewajaran (fairness).” 

 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa corporate 

governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, 

dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. 

Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini 

dan mencegah terjadinya kesalahan–kesalahan yang signifikan dalam strategi 

korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat 

diperbaiki dengan segera. 

2.2.  Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang 

beranggotakan beberapa negara antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara 

Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, 

Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, 

Inggris.), serta negara-negara Asia Pasific (Australia, Jepang , Korea, Selandia 

Baru) pada April 1998 telah mengembangkan The OECD Principles of 

Corporate Governance. Prinsip-prinsip yang dikembangkan merupakan 

seperangkat prinsip yang diupayakan seuniversal mungkin. Hal ini mengingat 

bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi diberbagai negara 
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yang mempunyai  karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang 

berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal itu akan dapat dijadikan 

pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem 

hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana 

diperlukan (Herwidayatmo, 2000).  Prinsip-prinsip Corporate Governance yang 

dikembangkan oleh OECD meliputi lima hal yaitu: 

1.   Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak 

dasar pemegang saham, yaitu hak untuk; menjamin keamanan metode 

pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang 

dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara 

berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih 

anggota dewan komisaris dan direksi, dan memperoleh pembagian keuntungan 

perusahaan. 

2.   Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham  

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang 

sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas 

dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. 

Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham 

yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self 

dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan 
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keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan (conflict of interest). 

3.   Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan  

Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-

hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong 

kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha. 

4.   Keterbukaan dan Transparansi  

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang 

tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan 

perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, 

kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, 

informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan 

standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor 

eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan. 

5.   Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis 

perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh 

dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan 

pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus 

dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya 

kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 
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Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai 

dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan 

peningkatan risiko bank. Good corporate governance pada industri perbankan 

menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, 

mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan 

semakin meningkat. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan 

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- 

undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum 

pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan 

berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Bank Indonesia 

telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan GCG bagi perbankan, yaitu Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi bank umum. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan 

menyadari bahwa semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh bank, 

menuntut diimplementasikannya praktek GCG dengan kualitas yang semakin 

tinggi pula. Dengan peraturan tersebut, BI ingin mencapai tujuan untuk 

meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.  

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance 

bagi bank umum adalah sebagai berikut: 
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1. Transparansi (transparency) 

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan 

serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.  

2.   Akuntabilitas (accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan 

ekonomis.  

3. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kesesuaian dalam pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

4. Independensi (independency)  

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip bank yang sehat. 

5. Kewajaran (fairness)  

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib 

berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan serta pedoman yang terkait 

dengan pelaksanaan good corporate governance. 

Sedangkan berdasarkan pedoman Good Corporate Governance yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang 

diperuntukkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang 
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beroperasi atas dasar syariah, merumuskan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) sebagai berikut: 

1. Transparansi 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur 

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Secara khusus, 

perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing 

organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, 

nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. 

3. Responsibilitas 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen.  
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4. Independensi 

 Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak 

lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi 

oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari 

benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga 

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Perusahaan harus dapat memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi, memberikan 

perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai manfaat 

dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, dan memberikan kesempatan 

yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya 

secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan 

kondisi fisik. 

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good 

corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self 

assessment terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate governance dan 

menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-

kekurangan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. 

2.3    Implementasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG 
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Bank harus memastikan bahwa prinsip Good Corporate Governance telah 

diterapkan pada semua aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-

prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan 

untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan 

pemangku kepentingan. Prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan Good 

Corporate Governance sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum adalah 

sebagai berikut: 

1.   Transparansi  

Prinsip Dasar 

 Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, bank harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh stakeholders. Bank harus mengambil inisiatif  untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

stakeholders sesuai dengan haknya. 

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-

hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 
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perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, 

pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif dan pengelolaan risiko. 

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

2.   Akuntabilitas  

Prinsip Dasar 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur 

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas 

merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing 

organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan 

strategi. 

2. Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 

memahami perannya dalam pelaksanaan GCG 

3. Bank harus memastikan adanya Check and Balance sistem dalam 

pengelolaan bank.  
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4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran Bank berdasarkan 

ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan, 

sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment 

sistem. 

3.   Pertanggungjawaban 

Prinsip Dasar  

 Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan dalam usaha jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku. 

2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. 

4.   Kemandirian (Independency) 

Prinsip Dasar 

 Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, bank harus dikelola secara 

independent sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
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Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh 

stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak 

serta terbebas dari benturan kepentingan. 

2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan 

dari pihak manapun. 

5.   Kesetaraan dan Kewajaran (fairness) 

Prinsip Dasar  

 Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan 

prinsip kesetaraan dan kewajaran. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan  

1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas 

kesetaraan dan kewajaran. 

2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan 

Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

keterbukaan. 

2.4 Model-Model Good Corporate Governance 

Menurut Ariyoto (2000), ada tiga model Corporate Governance yaitu: 

1.    Principal Agent Model   

Dikenal juga dengan agency theory model, dimana korporasi dikelola 

untuk Win-Win Solution bagi pemegang saham sebagai pemilik disatu pihak dan 



                                                                                                                                        

 

22

manajer sebagai agen di lain pihak. Dalam model ini diasumsikan bahwa kondisi 

corporate governance suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam 

bentuk sentimen pasar (pasar modal, pasar produk, dan pasar input). 

2.  The Myopic Market Model 

Model ini masih memfokuskan perhatian pada kepentingan-kepentingan 

pemegang saham dan manajer, dimana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain di luar corporate governance. Oleh karena itu Principal 

dan Agent lebih berorientasi pada keuntungan-keuntungan jangka pendek. 

3.  Stakeholder Model 

Model yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait 

dengan korporasi secara luas, artinya dalam mencapai tingkat pengembalian 

yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan 

adanya batasan yang timbul dalam lingkungan dimana mereka beroperasi, 

diantaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan 

hidup, sosial, budaya, politk, dan ekonomi.      

2.4. Penerapan Good Corporate Governance  

2.4.1. Pelaksana Penerapan Good Corporate Governance  

Secara umum yang menjadi pelaksana Good Corporate Governance 

adalah dunia usaha (dalam hal ini yaitu perusahaan). Tetapi dalam kenyataannya 

perusahaan membutuhkan pihak lain untuk menciptakan situasi pelaksanaan 

Good Corporate Governance yang kondusif. Dukungan tersebut berasal dari 

negara, dunia usaha, dan masyarakat. Tiga pilar ini saling berhubungan dalam 

menerapkan Good Corporate Governance.    
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Ketika ketiga pilar tersebut masing-masing melaksanakan perannya 

dengan baik dimana negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha 

sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 

usaha, akan tercipta pasar yang efisien, transparan, dan konsisten, dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2.4.2. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance   

 Pada dasarnya banyak sekali keuntungan yang didapat dengan 

diterapkannya Good Corporate Governance (GCG). Dalam Media Akuntansi 

(2000) ada beberapa keuntungan dari penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) antara lain: mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan dengan 

peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan dalam perusahaan, memacu 

kinerja, membantu perusahaan dalam upaya go public, meningkatkan 

kepercayaan para pemegang saham, dan akuntabilitas sosial yang akan 

terungkap secara jelas. Suratman (2000) menggolongkan manfaat penerapan 

Good Corporate Governance kedalam dua bagian. Secara mikro, manfaat Good 

Corporate Governance bagi perusahaan yaitu untuk efisiensi dan produktivitas, 

sedangkan secara makro, Good Corporate Governance dapat bermanfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan melalui perbaikan ekonomi. 

Menurut Daniri dalam Mundung (2006), manfaat penerapan Good Corporate 

Governance adalah: 

1. Mengurangi Agency Cost 
Yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai 
akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya 
ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat 
penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang 
timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 
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2. Mengurangi biaya modal (cost of capital) 
Yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik 
menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam 
oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko 
perusahaan. 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan-perusahaan sekaligus dapat 
meningkatkan perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan 
tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan 
kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka 
mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari 
segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran 
dan kesejahteraan. 

 
Dengan demikian manfaat penerapan Good Corporate Governance yang 

disebutkan yaitu entitas bisnis akan menjadi lebih efisien, dapat meningkatkan 

kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, dapat mengukur target 

kinerja manajemen perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi 

risiko (management risk). 

2.4.3. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia.   

Indonesia mulai menerapkan prinsip Good Corporate Governance sejak 

menandatangani letter of intent (LOI) dengan International Monetary Fund 

(IMF) yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan 

pengelolaan perusahaan (Corporate Governance) di Indonesia. Sejalan dengan 

langkah tersebut, pada tahun 1999, pemerintah melalui Kep-

10/M.EKUIN/08/1999 membentuk suatu lembaga yaitu Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG). Komite ini bertugas untuk merumuskan dan 

menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang Corporate Governance, 

antara lain meliputi Code for Good Corporate Governance. Selanjutnya komite 
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secara berkesinambungan bertugas memantau perbaikan di bidang Corporate 

Governance di Indonesia. 

 Hal ini kemudian diikuti oleh Bapepam dengan menerbitkan surat Edaran 

Bapepam No. SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit; menerbitkan Peraturan 

Pencatatan Bursa Efek Jakarta Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan 

Efek Bersifat Ekuitas di Bursa pada tanggal 1 Juli 2000; dan beberapa peraturan 

lainnya, serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusahaan publik. 

Kementrian Badan Usaha Milik Negara mewajibkan seluruh Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerapkan Good Corporate Governance 

yang diatur melalui Keputusan Menteri Negara BUMN KEP-117/M-MBU/2002. 

Penerapan Good Corporate Governance di BUMN bertujuan meningkatkan nilai 

perusahaan dan mendorong pengelolaannya secara profesional, transparan dan 

efisien, akuntabilitas, adil, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Secara 

sistem Kementrian BUMN telah menetapkan tahapan pelaksanaan Good 

Corporate Governance yang diawali Tahapan Sosialisasi, Assessment, dan 

Review penerapan Good Corporate Governance. 

 Kewajiban menerapkan Good Corporate Governance di sektor 

Perbankan telah dicetuskan oleh Bank Indonesia pada bulan Februari 2006. Bank 

Indonesia telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan GCG bagi perbankan, yaitu 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi bank umum. Bank Indonesia selaku otoritas 

perbankan menyadari bahwa semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh 
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bank, menuntut diimplementasikannya praktek GCG dengan kualitas yang 

semakin tinggi pula. Dengan peraturan tersebut, BI ingin mencapai tujuan untuk 

meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. 

 Sektor swasta dan kalangan masyarakat juga memiliki inisiatif untuk 

membantu upaya mensosialisasikan Corporate Governance di Indonesia dengan 

terbentuknya beberapa lembaga, antara lain: Forum for Corporate Governance 

in Indonesia (FCGI), Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), 

Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Indonesian Society of 

Independent commissioners (ISICOM), KADIN Indonesia Komite Tetap GCG, 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan The Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG). Masing-masing lembaga tersebut mempunyai 

aktivitas yang berbeda namun tujuan yang sama, yaitu membantu pemerintah 

mensosialisasikan penerapan Corporate Governance di Indonesia. 

 Walaupun pada kenyataannya Indonesia dalam hal penerapan Good 

Corporate Governance masih menempati posisi bawah diantara Negara Asia, 

kita masih dapat berharap dengan keseriusan pemerintah dalam membuat 

regulasi yang mengatur dan mendukung penerapan Good Corporate 

Governance, kemantapan dunia bisnis dalam hal ini perusahaan untuk 

menjadikan Good Corporate Governance sebagai kebutuhan, serta peran 

masyarakat, pastilah Good Corporate Governance akan dapat diterapkan 
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sebagaimana seharusnya dan semua pihak akan mendapat manfaat dari 

pelaksanaannya. 

 

2.4.4. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik 

Perbankan Syariah.   

Good Corporate Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank 

memiliki keunikan bila dibandingkan Good Corporate Governance pada 

lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan 

sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir 

dan dijaga. Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya 

prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG, yakni 

keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip 

kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan 

(amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah). 

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil 

dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, 

norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi 

oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran 

yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan 

melaksanakan fungsi check and balance.  

 Seorang auditor tidak memiliki tugas untuk melakukan audit syariah, 

karena mereka tidak diposisikan untuk melakukan tugas tersebut. Namun 

demikian, auditor eksternal juga harus memiliki keahlian untuk melakukan audit 
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syariah. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan terhadap auditor tentang aspek 

syariah dalam bidang keuangan, auditing, dan hukum. Jika hal ini sulit untuk 

dilakukan, perusahaan audit mungkin bisa merekrut ahli syariah, dan 

membekalinya dengan ilmu auditing.  

Ditinjau secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak 

pihak (stakeholders). Pihak dimaksud antara lain terdiri dari nasabah penabung, 

pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai 

perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian 

penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan 

GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat 

bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati 

(prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham 

(shareholder's value) tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. 

Menurut Umer Chapra (2008:23), Stakeholder yang paling utama dalam 

sistem keuangan Islam adalah Islam itu sendiri. Jika bank tidak mampu 

menunjukkan kinerja dengan baik, orang akan beranggapan bahwa sistem Islam 

tidak selaras dengan dunia modern dan Islam akan disalahkan karena kinerja 

bank syariah yang jelek tersebut, meskipun Islam sendiri tidaklah demikian.  

Kepentingan stakeholder harus diperhatikan, termasuk di dalamnya 

adalah para deposan, kepentingan mereka harus dilindungi. Para pegawai juga 

termasuk stakeholder. Kontribusi terhadap efektifnya kinerja bank dan gaji 

mereka, keduanya ditentukan oleh struktur insentif  bank. Semakin baik kinerja 

bank, semakin baik pula gaji dan insentif yang mereka terima. Sistem keuangan 
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juga merupakan bagian dari stakeholder, karena kegagalan dari mayoritas bank 

akan menyebabkan krisis dan dapat mengancam perekonomian secara umum. 

Kepentingan pemerintah juga bagian dari stakeholder, karena kinerja bank dapat 

memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui berbagai cara. Hal ini 

mengharuskan pemerintah untuk memaksa otoritas pengawas dan regulator agar 

melaksanakan tugasnya secara konsisten. Dalam jangka pendek, perekonomian 

dan masyarakat juga termasuk stakeholder, karena tidak berfungsinya sistem 

keuangan secara efektif dapat merugikan semua sektor perekonomian dan sosial, 

seperti ketidakstabilan keuangan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Tujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder telah menjadi 

perhatian penting dalam peran corporate governance. Tujuan ini menciptakan 

keseimbangan bagi seluruh stakeholder melalui standar dan batasan yang dibuat 

untuk mengarahkan dan mengontrol bank agar melindungi kepentingan semua 

pihak dengan biaya sekecil mungkin. Masalah biaya ini sangat penting karena 

jika biayanya tinggi, akan menyebabkan kepentingan seluruh stakeholder 

menjadi tidak aman. Pada kasus ini, jika salah satu stakeholder dalam posisi 

lemah maka kepentingannya akan tidak terlindungi, dan keseimbangan menjadi 

tidak stabil. Hal ini akan menyebabkan ketidakpuasan dan kegelisahan yang 

direfleksikan oleh ketidakpercayaan stakeholder terhadap keadilan dalam sistem 

yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan sektor keuangan dan 

ekonomi menjadi tidak memuaskan.        

Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh sebuah 

bank, termasuk bank syariah paling tidak harus diwujudkan dalam: Pelaksanaan 
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tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan 

Dewan Direksi, Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan 

kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, Penerapan fungsi 

kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, Penerapan manajemen risiko, 

termasuk sistem pengendalian intern, Penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar, Rencana strategis bank, transparansi kondisi keuangan 

dan non keuangan Bank. 

Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank paling 

tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu: Pertama, 

perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan 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 GCG Bank Syariah di Indonesia. Untuk saat ini memang sebagian 

prinsip-prinsip GCG telah dipenuhi oleh bank-bank syariah, misalnya dengan 

telah dibentuknya aturan hukum dan kelembagaan khusus untuk bank syariah 

yang mengatur tentang struktur dan organisasi bank syariah, persyaratan pemilik 
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dan pengurus, aturan dan mekanisme fit and proper test, kewajiban bank untuk 

membentuk satuan kerja audit intern, ketentuan disclosure, standard akutansi, 

dan penerapan manajemen risiko yang semuanya telah diatur secara detail dalam 

PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi 

Bank Umum. 

Sebagai elemen pendukung bagi implementasi prinsip GCG pada bank 

syariah yakni adanya lembaga-lembaga lain, seperti: Dewan Syariah Nasional 

(DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Pengaduan Nasabah, 

Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS), adanya perluasan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan 

agama dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang 

ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

2.5. Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance  

Ada tiga tahap dalam melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yaitu: 

1.   Tahap Persiapan  

Pada tahap ini ada tiga langkah utama yang harus dilakukan yaitu: 

Awareness building,  GCG assessment,  GCG manual development. 

Tahap awareness building merupakan langkah sosialisasi awal untuk 

membangun kesadaran mengenai arti penting Good Corporate Governance dan 

komitmen bersama dalam penerapannya. Pada tahap yang kedua yaitu Good 
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Corporate Governance assessment yaitu suatu upaya untuk menerapkan Good 

Corporate Governance. Langkah ini perlu untuk memastikan titik awal atau 

level penerapan untuk Good Corporate Governance dan untuk 

mengidentifikasikan langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan 

infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan Good 

Corporate Governance secara efektif. Langkah selanjutnya adalah Good 

Corporate Governance manual development yang merupakan hasil dari 

pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas 

penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi Good Corporate 

Governance untuk dapat disusun. 

Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli 

independen dari luar perusahaan. Manual dapat dibedakan antara manual untuk 

organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan yang 

mencakup berbagai aspek sebagai berikut: kebijakan Good Corporate 

Governance perusahaan, pedoman Good Corporate Governance bagi organ-

organ perusahaan, pedoman perilaku, audit committee charter, kebijakan 

disclosure dan transparency, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan 

roadmap implementasi. 

2.   Tahap Implementasi  

 Setelah perusahaan memiliki Good Corporate Governance manual, 

langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Pada tahap ini 

ada tiga langkah utama yang harus dilakukan, yaitu: sosialisasi, implementasi, 

dan internalisasi. 
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Tahap sosialisasi merupakan tahap memperkenalkan kepada seluruh 

perusahaan tentang berbagai aspek yang terkait dengan implementasi Good 

Corporate Governance khususnya mengenai pedoman penerapan Good 

Corporate Governance. Upaya sosialisasi ini perlu dilakukan oleh suatu tim 

khusus yang dibentuk untuk itu yang berada langsung dibawah pengawasan 

direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk. Tahap selanjutnya setelah 

melakukan sosialisasi adalah implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan harus 

bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi 

perusahaan.  

Tahap implementasi adalah suatu tahap jangka panjang yang mencakup 

semua upaya untuk memperkenalkan Good Corporate Governance dalam 

seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi, sistem kerja, 

dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa 

penerapan Good Corporate Governance adalah benar-benar tercermin dalam 

seluruh aktivitas perusahaan. 

3.   Tahap Evaluasi 

 Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari 

waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan Good 

Corporate Governance yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan meminta 

pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atau menilai 

praktik Good Corporate Governance yang ada. Evaluasi dapat membantu 

perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governance sehingga dapat 
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mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasar rekomendasi yang 

diberikan. 

 Secara ringkas Daniri dan Angela (2007) merumuskan penerapan Good 

Corporate Governance dapat ditempuh dalam beberapa tahapan yang harus 

dilakukan secara berkelanjutan. Pertama, adalah membangun pemahaman, 

kepedulian, dan komitmen untuk melaksanakan Good Corporate Governance 

oleh semua anggota direksi dan dewan komisaris, serta pemegang saham, dan 

semua karyawan; kedua, perusahaan perlu melakukan kajian terhadap kondisi 

perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance 

dan tindakan korektif yang diperlukan; ketiga, setelah ketimpangan dan tindakan 

korektif yang diperlukan teridentifikasi, perlu disusun program dan pedoman 

pelaksanaan Good Corporate Governance perusahaan; keempat, dilakukan 

internalisasi pelaksanaan Good Corporate Governance sehingga terbentuk rasa 

memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas 

pelaksanaan pedoman Good Corporate Governance dalam kegiatan sehari-hari 

perusahaan; dan terakhir adalah melakukan penilaian independen untuk 

memastikan penerapan Good Corporate Governance secara berkesinambungan. 

 Tanpa adanya penilaian atau monitoring yang berkelanjutan atas 

penerapan Good Corporate Governasnce, maka akan sulit untuk mengukur 

efektivitas dan sampai sejauh mana penerapan Good Corporate Governance 

telah dilakukan secara konsisten. Hasil penilaian ini tentunya perlu dilaporakan 

kepada pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam laporan tahunan. 

Hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemegang 
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saham dan juga stakeholder lainnya dalam menilai penerapan Good Corporate 

Governance perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 Hal yang penting dalam penerapan Good Corporate Governance adalah 

adanya komitmen. Apabila perusahaan sudah membuat pedoman dan rincian 

praktik Good Corporate Governance sebaik mungkin, tetapi hal itu tidak 

dijalankan sebagaimana seharusnya, maka semua itu akan sia-sia. Dengan 

adanya komitmen maka penerapan Good Corporate Governance akan menjadi 

lebih mudah, dan tentu saja penerapan Good Corporate Governance harus 

didukung oleh semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.          

2.6. Pengukuran Kinerja Good Corporate Governance 

Menurut Syakhroza (2000), pengukuran kinerja Good Corporate 

Governance dapat diukur dengan beberapa kategori, pengukuran kinerja tersebut 

seperti terlihat dalam tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Pengukuran Kinerja Good Corporate Governance 

Parameter Contoh 

Internal Operating Activities  Efisiensi operasi dan pelayanan, jumlah produk rusak, 

siklus waktu, tingkat pemakaian tenaga kerja dan bahan 

baku, ketepatan persediaan, jumlah persediaan yang 

dikembalikan, jumlah tagihan yang diragukan 

Intellectual Capital and Corporate 

Learning  

Proses pengembangan pegawai seperti pelatihan pegawai, 

proses pembelajaran pegawai, produktivitas dan 

pemberdayaan pegawai. 

Corporate Capacity to Innovate 

Responds to Market 

Perubahan manajemen, fleksibilitas struktur organisasi, 

R&D, ketepatan pemakaian teknologi 

Product/Service Quality Market 

Acceptance  

Ketepatan manajemen pemasaran dan brand, kualitas 

produk dan jasa, ISO 9000, besaran pangsa pasar, 

ketepatan pengiriman 

Customer Relations Kepuasan pelanggan 
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Investor Relation Harmonisasi hubungan dengan pemegang saham, bank, 

dan pemasok dana lainnya, ketepatan penyampaian 

laporan keuangan 

Relationship with Partners and 

Other Stakeholders 

Harmonisasi hubungan dengan pemasok, pemerintah 

(Deperindag, Dirjen Pajak, dan Asosiasi-asosiasi bisnis) 

Public Services  Harmonisasi hubungan dengan public services seperti 

PLN, TELKOM, kemitraan dengan media massa dan 

masyarakat sekitar operasional perusahaan 

Environment, Health, and Safety 

Practices 

Sistem manajemen internal seperti ISO 14000, tingkat 

pencemaran limbah, jumlah kecelakaan kerja per hari. 

Finance ROI, ROA, kualitas penjualan dan cash flow, perputaran 

piutang dagang dan persediaan, profit margin, 

pertumbuhan penjualan, laba, dan asset. 

Sumber: Syakhroza (2000) 

 Untuk mengetahui apakah perusahaan telah atau sudah sejauh mana telah 

melaksanakan prinsip-prinsip Corporate Governance dengan baik, perlu 

dilakukan penilaian atau assessment terhadap beberapa bidang yang 

berhubungan dengan penerapan Good Corporate Governance. Menurut Forum 

For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) kelima bidang yang dilakukan 

penilaian adalah sebagai berikut: 

1. Shareholders right (20%) 

2. Corporate Governance policy (15%) 

3. Corporate Governance practices (30%) 

4. Disclosure (20%) 

5. Audit (15%) 

Untuk dapat menilai penerapan kelima bidang tersebut, dengan 

menggunakan suatu alat ukur yang sistematis untuk dapat meyakinkan bahwa 

perusahaan telah sungguh-sungguh dalam melaksanakan corporate governance. 
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Pada dasarnya ada beberapa alat yang digunakan sebagai self asessement untuk 

menilai penerapan Good Corporate Governance dan salah satu alat yang 

dikembangkan oleh FCGI adalah seperangkat kuisioner yang dapat diisi sendiri 

oleh perusahaan dan selanjutnya perusahaan memberikan penilaian atau skor 

secara objektif terhadap jawaban itu. 

Penilaian untuk lingkup masing-masing bidang misalnya memberikan 

nilai 5 pada setiap jawaban ”ya” dan 0 untuk setiap jawaban ”tidak ”. Jadi 

misalkan ada 10 pertanyaan untuk bidang Shareholders right, perusahaan 

menjawab “ya” sebanyak 6 kali dan menjawab tidak “4” kali maka, perusahaan 

akan memperoleh skor (6x5 + (4x0)= 30 (dari nilai maksimum 50 atau 10x5). 

Selanjutnya dikalikan dengan 20% (30/50 x 20%). Demikian pula perhitungan 

pada bidang-bidang lain. Selanjutnya untuk menentukan skor keseluruhan 

digunakan metode rata-rata tertimbang dan skor yang paling tinggi adalah 100. 

Setiap perusahaan harus berusaha mencapai angka yang setinggi mungkin, 

semakin mendekati 100 maka skor corporate governance semakin baik. Ada 

beberapa kategori yang menjadi dasar penilaian Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) yang dilakukan oleh Indonesia Institute For Corporate 

Governance (IICG) pada tahun 2005 dengan menggunakan kuisioner adalah 

sebagai berikut: 

1.   Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan 

 Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan adalah sistem Corporate 

Governance yang mendorong anggota perusahaan untuk menyelenggarakan 

GCG dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 
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2.   Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci 

 Hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci adalah sistem 

Corporate Governance yang dapat melindungi dan memfasilitasi pemenuhan 

hak-hak pemegang saham. 

3.   Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham 

Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham adalah sistem 

Corporate Governance yang dapat menjamin adanya perlakuan yang setara 

terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan 

pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus diberikan kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan tanggapan yang efektif terhadap pelanggaran 

hak-hak pemegang saham. 

4.   Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan 

 Peran Stakeholders dalam tata kelola perusahaan adalah sistem Corporate 

Governance yang dapat mengakui hak-hak para stakeholder yang telah 

ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian kerjasama, dan mendorong kerja 

sama yang aktif antara perusahaan dan para stakeholder dalam penciptaan 

kesejahteraan, lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan. 

5.   Pengungkapan dan Transparansi 

 Pengungkapan dan transparansi adalah sistem Corporate Governance yang 

dapat menjamin terlaksananya kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu 
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dan akurat atas semua informasi material yang berkaitan dengan perusahaan 

melalui berbagai media. 

6.   Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

 Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sistem 

Corporate Governance yang dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab 

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode studi kasus. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000; 3) 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang–

orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif berakar pada latar 

alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, 

memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, 

mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, 

bersikap deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi 

dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, 

rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati 

oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2000). 

 Dalam Sekaran (2004; 46) studi kasus meliputi analisis mendalam dan 

kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan 

definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami saat ini. 

Menurut Yin dalam Mundung (2006; 84), metode studi kasus didasarkan dengan 

pertimbangan yaitu: 

1. Penelitian untuk menjawab pertanyaan ”how”, ”why”, atau ” what” yang 

termuat dalam rumusan masalah 

40 
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2. Peneliti tidak dapat mengatur, mengontrol, atau mempengaruhi objek 

penelitian. 

Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif dengan metode studi kasus 

merupakan penelitian non kuantitatif yang menghubungkan peneliti dengan 

objek penelitian secara lebih nyata dan telah diuji pada penelitian sebelumnya 

dengan rumusan masalah yang hampir serupa pada organisasi yang berbeda. 

Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab 

pertanyaan penelitian apakah prinsip-prinsip Good Corporate Governance versi 

BI telah diterapkan dalam Bank Syariah? 

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 

 Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas 

manajerial, terutama yang berkaitan dengan bagian penerapan Good Corporate 

Governance dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang berlokasi di 

jalan Basuki Rachmad No.8, Malang, Jawa Timur. 

3.3. Jenis Data  

Indiantoro (1999) membagi data penelitian ke dalam tiga jenis yaitu data 

subjek, data fisik, dan data dokumenter. Dalam penelitian ini jenis data yang 

digunakan yaitu data subjek dan data dokumenter. 

1. Data Subjek  

Merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman 

atau karakteristik dari seseorang atau kelompok yang menjadi responden. 

Data subjek ini juga dapat diklasifikasikan menjadi bentuk lisan, tertulis, 

ataupun ekspresi. 
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2. Data Dokumenter 

Merupakan jenis data penelitian yang menyertakan dokumen yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Dapat berupa jurnal, surat-surat, notulen 

hasil rapat, memo, laporan keuangan dan jenis dokumen lainnya. 

3.4. Sumber Data   

 Dalam melaksanakan penelitian, data yang digunakan dibagi kedalam dua 

klasifikasi sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kedua klasifikasi 

sumber data tersebut digunakan untuk mendukung proses pengolahan data agar 

hasilnya relevan. Sumber data ini juga menjadi hal yang penting karena akan 

menjadi bahan pertimbangan untuk metode pengumpulan data. Dalam 

Indiantoro(1999), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Dengan menggunakan data primer maka data yang tidak relevan dengan tujuan 

penelitian dapat dikendalikan. 

 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). 

Secara umum, data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan juga 

yang tidak dipublikasikan. 

 Tipe data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data 

eksternal. Dalam Indiantoro (1999), data internal merupakan dokumen-dokumen 

akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan didalam suatu 
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organisasi. Sedangkan data eksternal merupakan data yang disusun oleh pihak 

lain yang berada di  luar perusahaan. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1.   Wawancara 

 Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung 

dengan cara memberikan pertanyaan lisan kepada responden. Pengertian 

wawancara dalam Moleong (2000; 135) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini pihak-pihak 

yang termasuk dalam kategori responden adalah sebagai berikut: 

a. responden yang berada pada divisi Good Corporate Governance 

perusahaan. 

b. divisi keuangan. 

c. divisi sumberdaya manusia. 

d. responden lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

2.   Observasi 

 Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan proses 

pencatatan perilaku responden atau kejadian tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan pihak yang diteliti sehingga tidak terjadi hubungan dua arah. 
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Observasi dilakukan terhadap aktivitas perusahaan sehari-hari dan segala unsur 

perilaku yang mendukung tujuan penelitian. 

3.   Dokumentasi 

 Merupakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui media perantara 

ataupun data yang telah dibuat dan diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini 

pendokumentasian dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan 

seperti pedoman penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan, 

laporan keuangan perusahaan, laporan audit, laporan tahunan perusahaan, kode 

etik dan budaya perusahaan dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan 

kebutuhan penelitian. 

3.6. Analisis Data 

 Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, 1982 (dalam 

Moleong, 2005) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  

Proses analisis data dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak dan 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis 

data dalam bentuk interaktif dengan menggunakan prosedur: 
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1. Reduksi Data. 

Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan 

rinci. Laporan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting 

kemudian dicari pola atau temanya. 

2. Pengujian Data. 

Pengujian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti guna melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengujian data dilakukan dalam bentuk 

naratif.  

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi  

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan, yang 

dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, 

dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus 

akan ditarik kesimpulan.  

Analisis yang digunakan untuk dapat mengetahui tentang penerapan Good 

Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri, yaitu dengan membedakan 

tata kelola perusahaan yang baik oleh organ perusahaan dan tata kelola 

perusahaan yang baik bagi seluruh insan perusahaan. Bagi organ perusahaan 

yaitu membahas tentang tata kelola bagi pemegang saham, komisaris, dan 

direksi. Sedangkan untuk seluruh insan perusahaan yaitu dengan menerapkan 

tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
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independensi, dan kewajaran. Hal ini penting karena antara organ perusahaan 

dan seluruh insan perusahaan memiliki cakupan wilayah kerja yang berbeda. 

Pedoman penerapan Good Corporate Governance dapat dibedakan antara 

pedoman untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk seluruh anggota 

perusahaan (Kaihatu, 2006). 

 Dalam lembaga keuangan syariah, sebagaimana halnya konvensional, 

pemegang peran kunci yang secara langsung dapat bertanggung jawab bagi 

terciptanya pelaksanaan good corporate governance adalah dewan direksi, 

manajemen, auditor, dan dewan pengawas syariah. Dewan direksi bertanggung 

jawab atas operasional bank kepada pemegang saham, deposan, dan seluruh 

stakeholder. Dewan pengawas syariah diharapkan bisa menjamin operasional 

bank telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Auditor bisa memastikan 

bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan praktik internasional 

sebagaimana juga kebijakan, aturan, dan regulasi bank.  

 Peneliti akan menganalisis beberapa elemen corporate governance yang 

relevan dengan beberapa masalah operasional perusahaan. Beberapa elemen 

corporate governance tersebut adalah : 

1.)   Transparansi 

Penerapan Transparansi : 

a.  Laporan keuangan dan profil perusahaan dapat diakses stakeholders di web-

site 

b.  Kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi. 

c.  Stakeholders relation 
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2.)   Akuntabilitas  

Penerapan Akuntabilitas : 

a.   Pelaksanaan RUPS sesuai ketentuan 

b.   Penegakan disiplin 

c.   Penilaian kinerja berkala 

3.)   Responsibility 

Penerapan Responsibility : 

a.   Ketaatan kepada hukum / UU / PP / BI / BAPEPAM / Fatwa / Pajak 

b.   Peran sebagai Good Corporate Citizen 

c.   Etika bisnis, perlindungan konsumen, asosiasi profesi 

d.   Pelayanan Masyarakat 

4.)   Independency 

Penerapan Independency : 

a.   Diaudit oleh KAP 

b.   Bebas intervensi oleh pihak tertentu  

c.   Pelaksanaan sinergi dan kerja sama sesuai hak dan kewajiban 

5.)   Fairness 

Penerapan Fairness : 

a.   Bebas KKN 

b.   Penerapan Reward dan Punishment yang adil dan wajar  

c.   Proses transaksi dan kegiatan sesuai sistem dan prosedur 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Data 

Analisis data adalah bentuk analisis terhadap data-data yang diperoleh 

selama penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance oleh Bank Syariah Mandiri.   

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 PT. Bank Syariah Mandiri adalah bank yang menggabungkan idealisme 

usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasinya. 

Keseimbangan antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani menjadi salah satu 

keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di 

Indonesia. 

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya  

Krisis moneter dan krisis ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan 

krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian 

nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang 

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat 

parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa 

mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian 

bank-bank di Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 

1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank 

48 
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syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi 

sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.  

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya 

keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah 

menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah 

dengan suntikan modal dari pemilik. 

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank 

Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) 

pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi 

bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank 

Mandiri (Persero).  

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya 

dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank 

syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk 

unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. 

Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : 

Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui 

Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT. Bank 

Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.  

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin 

perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan 
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prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat 

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 

tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahaan nama 

PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.  

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 

merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran 

Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank 

syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang 

memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri 

(Persero). 

4.2 Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Bank 

Syariah Mandiri 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 

dijelaskan, bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang. 

Dalam ayat (2) lebih diperinci lagi tentang implementasinya dalam perbankan 

antara lain: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, 

kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang 

menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, 

auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk 

sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi kondisi keuangan 

dan non keuangan bank. Jadi dalam pelaksanaan GCG bagi bank umum 
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termasuk didalamnya unit usaha syariah, paling kurang harus diwujudkan dalam 

aspek-aspek tersebut di atas. 

4.2.1.   Transparansi (Keterbukaan) 

Transparansi merupakan syarat utama dalam perolehan dan penggunaan 

informasi yang diperlukan agar bisa dilakukan koordinasi secara efisien. Dengan 

transparansi maka perusahaan akan menyediakan informasi yang tepat waktu 

dan akurat kepada seluruh stakeholders. Transparansi ini berkaitan dengan 

adanya keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan secara tepat waktu 

dan akurat. 

Transparansi ini ditunjukkan dalam bentuk pengungkapan informasi  

financial dan non financial. Pengertian transparansi sesuai Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah:  

“Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 
material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan.” 

  
Pengungkapan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan 

dapat diperbandingkan yang mencakup informasi kebijakan, keuangan, 

pemasaran, teknologi, manajemen sumber daya manusia, internal auditor, 

pengembangan usaha, dan keputusan-keputusan penting lain yang diambil oleh 

Bank Syariah Mandiri.  

Pedoman Pokok Pelaksanaan 
1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 
stakeholders sesuai dengan haknya. 

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-
hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 
perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, 
pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko. 
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3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Bank tidak mengurangi kewajiban 
untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang 
berkepentingan. 

 (Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006) 
 
4.2.1.1. Transparansi atas Self Assessment GCG 

Criteria : 

Dalam penerapan prinsip Transparansi, Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk 

melakukan Self Assessment tentang penerapan Governance Structure, Kebijakan 

Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Governance, dan audit dan 

Sistem Pengendalian Intern yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank 

Umum. 

Causes : 

BSM telah melaksanakan Self Assessment internal GCG sebanyak dua kali 

dalam setahun atau per semester sejak tahun 2006, pengisian Self Assessment 

menggunakan format baru yang  menyesuaikan format lama (dari FCGI dan 

penyesuaian aspek syariah) dengan tambahan isi/syarat yang terkandung di 

dalam PBI No.8/4/PBI/2006, sehingga BSM dapat mengukur lebih lengkap 

pelaksanaan GCG. BSM melakukan pengisian Self Asessment yang diisi oleh 

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan jajaran pejabat eksekutif. Hasil pengisian 

Self Assessment tersebut (score 1.700.”Baik”) telah disampaikan pada Bank 

Indonesia. Self Assessment BSM ditunjukkan dalam Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 
Self Assessment Internal BSM 

 
Pengelompokan Penilaian Bobot               2006 

    Sem I          Sem II 
              2007 
  Sem I            Sem II 

Penerapan Governance Structure 
 

35% 27.68%          28.11% 27.95%         28.63% 

Kebijakan Corporate Governance 
 

   20%       14.50%          14.25% 17.48%         17.71% 

Pengungkapan Corporate Governance 25% 18.57%          20.71% 
 
 

19.01%         19.60% 

Audit & Sistem Pengendalian Intern 20% 
 

13.25%          13.00% 16.33%         15.06% 
 

Total Nilai 100% 74.00%          75.10% 80.76%         81.00% 
Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 63) 
 
Effect : 

Dengan telah dilaksanakannya pengisian Self Asessment oleh Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, dan jajaran pejabat eksekutif Bank Syariah Mandiri yang 

mendapatkan skor baik dan telah disampaikan pada Bank Indonesia akan 

semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bank Syariah Mandiri. 

Rekomendasi : 

Bank Syariah Mandiri harus terus meningkatkan penerapan Good Corporate 

Governance untuk terus meningkatkan kepercayaan nasabah yang pada 

umumnya menginginkan dananya dikelola oleh Bank yang menerapkan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Sumber Daya Manusia dalam 

Bank merupakan faktor penting dalam keberhasilan menerapkan Good 

Corporate Governance. Pengungkapan Self Assessment hendaknya tidak hanya 

dalam bentuk persentase nilai, akan tetapi juga ditampilkan darimana nilai-nilai 

tersebut diperoleh agar para stakeholders memperoleh informasi yang jelas 

mengenai proses untuk mendapatkan persentase nilai tersebut.    
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4.2.1.2. Transparansi atas Laporan Keuangan 

Criteria: 

Pedoman pelaksanaan prinsip transparansi yang menyatakan bahwa Bank harus 

mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. 

Bank Syariah Mandiri memberikan kemudahan kepada stakeholders yang 

mempunyai kepentingan untuk mengakses laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh Bank. Dengan laporan keuangan 

yang memadai dan dapat dengan mudah untuk diakses, setiap stakeholders dapat 

secara langsung melihat perkembangan keuangan bank. Bank Syariah Mandiri 

meningkatkan kualitas keterbukaan informasi antara lain dengan 

diperbolehkannya nasabah untuk mengakses informasi tentang bank, seperti 

profil perusahaan, neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit. Masyarakat 

dan para pemegang saham dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan 

melalui web-site www.syariahmandiri.co.id. Laporan keuangan tersebut telah 

diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dan telah sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku. 

Causes : 

Bank Syariah Mandiri secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai 

laporan keuangan dan profil perusahaan yang dapat diakses oleh stakeholders 

melalui web-site www.syariahmandiri.co.id. Kelemahan yang harus diperbaiki 

terkait dengan pengungkapan informasi ini adalah kurang up-date nya web-site 

BSM, ketika stakeholders mengakses web-site sering terjadi web-site masih 
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menyajikan informasi yang lama. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Setia Budi, staff 

bagian SDI / Umum Bank Syariah Mandiri, dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti pada hari jumat 4 April 2008 pukul 16.30 WIB, yang menyatakan: 

 “Website BSM memang tidak di update setiap hari, pemutakhiran 
Website BSM biasanya dilakukan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku 
berakhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan di update setiap hari untuk 
memenuhi kebutuhan para stakeholders .“  
 
KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang telah mengaudit neraca PT. Bank 

Syariah Mandiri tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan perubahan dana investasi 

terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shodaqoh, serta 

laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan untuk tahun-tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut telah disajikan secara 

wajar dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.  

Effect : 

Setelah Laporan keuangan yang disajikan wajar dan telah sesuai dengan Prinsip 

Akuntansi dan kemudahan stakeholders dalam mengakses laporan keuangan 

Bank, terdapat hasil yang menjanjikan untuk eksistensi perusahaaan di masa 

depan. Salah satunya dikarenakan perusahaan mendapat image yang baik di mata 

stakeholders. 

Rekomendasi : 

Bank Syariah Mandiri harus terus meningkatkan prinsip transparansi dalam hal 

penyajian laporan keuangan. Terkait dengan web-site sebaiknya selalu dilakukan 
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pemutakhiran data agar kepentingan stakeholders akan informasi terpenuhi. 

Peningkatan prinsip ini akan lebih meningkatkan kepercayaan publik. 

4.2.1.3 Transparansi atas Kepemilikan/Hubungan 

Criteria : 

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Syariah 

Mandiri (perubahan anggaran dasar terakhir)  No. 56, tanggal 17 Mei 2006 

tentang kepemilikan saham PT. Bank Syariah Mandiri. 

Cause : 

“Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepemilikan saham 
PT. Bank Syariah Mandiri masih tetap dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) 
Tbk., sebanyak 71.674.512 saham dan PT. Mandiri sekuritas sebanyak satu 
saham. Maka PT. Bank Syariah Mandiri tidak dimiliki secara perseorangan baik 
oleh anggota Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi.” (Sumber: Laporan Tahunan 
BSM (2007, 64)) 
 
Effect : 

Komposisi kepemilikan saham tersebut dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris ataupun Dewan 

Direksi. Sesuai tugasnya Dewan Komisaris menjadi pengawas pelaksanaan 

operasional Bank apabila Dewan Komisaris memiliki saham dalam Bank maka 

kemungkinan terjadinya benturan kepentingan akan besar. Demikian halnya 

dengan Dewan Direksi yang bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional 

Bank. Kemungkinan benturan kepentingan yang dapat terjadi karena di satu sisi 

Dewan Komisaris atau Dewan Direksi berkewajiban untuk mengawasi dan 

menjalankan Bank tetapi di sisi lain juga berkepentingan terhadap Bank sebagai 

pemegang saham. Hal ini akan mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan 

kebijakan dan keputusan oleh Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi. 
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Rekomendasi : 

Bank Syariah Mandiri harus mempertahankan kepemilikan saham yang tidak 

dimiliki secara perseorangan baik oleh anggota dewan komisaris ataupun dewan 

direksi. Untuk kedepannya Bank Syariah Mandiri dapat menjadi perusahaan Go 

publik dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki saham 

Bank Syariah Mandiri. 

4.2.1.4 Transparansi atas Paket Remunerasi Manajemen 

Criteria : 

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan 

Dewan Direksi wajib untuk diungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengungkapan ini 

dilakukan untuk memenuhi prinsip transparansi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau ketidakadilan 

dalam pemberian paket remunerasi. Selain itu pengungkapan ini menjadi tolok 

ukur stakeholders dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja 

Bank yang dikelola oleh Komisaris dan Direksi Bank.  

Causes : 

Remuneration policy yang mencakup fees and salaries dan fasilitas lainnya yang 

diterima temasuk bonus dan tantiem untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

selama tahun 2007 ditunjukkan dalam tabel 4.2 dan 4.3. 
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Tabel 4.2 
Jenis Remunerasi dan Fasilitas 

  Dewan Komisaris  Dewan Direksi 
Jenis Remunerasi dan Fasilitas 

Lain (dalam 1 tahun) 
Orang Jutaan Rp Orang Jutaan Rp 

Remunerasi (gaji, bonus, 
tunjangan rutin, tantiem) 

4 1.648 6 5.590 

Fasilitas lain dalam bentuk 
natura 

4 Nihil 6 Mobil 

Fasilitas lain dalam bentuk non 
natura 

4 -Kesehatan 
-Membership 
-Tunjangan HP 
-Tunjangan BBM 

6 -Kesehatan 
-Membership 
-Tunjangan HP 
-Tunjangan BBM 
-Tunjangan Rumah 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 64)          

Tabel 4.3 
Jumlah Remunerasi Per Individu 

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Jumlah Komisaris Jumlah Direksi 
1.) Di atas Rp.2 Miliar  - - 
2.) Di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2 Miliar  - 3 
3.) Di atas Rp.500 jt s.d. Rp.1 Miliar - 3 
4.) Rp.500 jt ke bawah 4 - 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 64)  

Effect : 

Transparansi atas aspek finansial lainnya yaitu transparansi atas remunerasi dan 

benefit pejabat kunci. Dalam hal ini pihak yang paling berkepentingan adalah 

Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan adanya transparansi tersebut Dewan 

Komisaris dan Direksi dapat secara terbuka mengetahui besarnya jumlah gaji 

yang diterima berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain 

jumlah gaji, Dewan Komisaris dan Direksi juga dapat mengetahui besarnya 

bonus dan tunjangan rutin yang akan diterima. Pengungkapan ini dilakukan 

untuk memenuhi prinsip transparansi kepada stakeholders dan untuk 

menghindari terjadinya kecurangan atau ketidakadilan dalam pemberian paket 

remunerasi.  
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Rekomendasi : 

Pengungkapan paket remunerasi sebaiknya juga mencantumkan ketentuan dalam 

pemberian paket remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan 

Komisaris dan Dewan Direksi bukan hanya sebatas nominal. Masing-masing 

anggota dewan komisaris dan dewan direksi harus diungkapkan berapa jumlah 

remunerasi yang diterima. agar pengungkapan kepada pihak yang 

berkepentingan menjadi lebih jelas dan transparan. 

4.2.1.5 Transparansi atas Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah  

Criteria :  

Rasio gaji tertinggi dan terendah wajib diungkapkan oleh Bank, hal ini sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan pelaksanaan GCG pada 

Bank. Bank harus melakukan pengungkapan rasio gaji tertinggi dan terendah 

atas rasio gaji pegawai, rasio gaji direksi dan rasio gaji komisaris. BSM juga 

harus mengungkapkan rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi dan 

rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai terendah. 

Causes : 

Rasio gaji tertinggi dan terendah selama tahun 2007, rasio gaji tertinggi 

(Direktur Utama) dan rasio gaji terendah pegawai (pelaksana) BSM dalam skala 

perbandingan ditunjukkan dalam tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

Keterangan Rasio 
1.) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 1787% 
2.) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 111% 
3.) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 125% 
4.) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi  370% 
5.) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai terendah 6621% 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 64) 
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Effect : 

Pengungkapan ini penting untuk mengetahui berapa rasio perbandingan gaji 

tertinggi dan terendah dalam Bank. Rasio tersebut kemudian digunakan untuk 

menilai kesesuaian gaji dengan kinerja Bank.  

Rekomendasi : 

Dalam pengungkapan ini sebaiknya Bank tidak hanya mengungkapkan rasionya, 

melainkan secara jelas mengungkapkan berapa nominal gaji yang diterima. Gaji 

yang harus diungkapkan antara lain adalah gaji masing-masing anggota 

komisaris dari yang tertinggi sampai yang terendah, gaji masing-masing anggota 

dewan direksi dari yang tertinggi sampai terendah, dan gaji para pejabat 

eksekutif lainnya. Apabila hanya disajikan dalam bentuk rasio, kurang 

mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam Bank karena kepentingan 

stakeholders akan informasi atas transparansi gaji kurang terpenuhi.  

4.2.1.6 Transparansi atas Rencana Strategis Bank. 

Criteria : 

Rencana strategis Bank adalah rencana konkrit Bank dalam mencapai tujuan. 

Mengingat pentingnya rencana strategis, Bank perlu melakukan transparansi atas 

rencana Bank.   

”BSM menekankan rencana jangka pendek dan jangka menengah pada 
(i) konsentrasi bisnis; (ii) pengembangan pasar; (iii) pengembangan produk; dan 
(iv) inovasi berkesinambungan, yang selanjutnya diterjemahkan dalam prioritas 
kerja, yakni: 

1. Meningkatkan portfolio pembiayaan dengan fokus pada segmen UMKM. 
2. Mengembangkan produk pembiayaan consumer (car financing, home 

financing). 
3. Mempertahankan permodalan bank sehingga CAR diatas 12%. 
4. Mengembangkan teknologi informasi. 
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5. Menyempurnakan/memenuhi infrastruktur pengelolaan sumber daya 
insani 

6. Menyempurnakan dan melengkapi infrastruktur manajemen risiko dan 
kepatuhan.” (Sumber: Laporan Tahunan BSM (2007, 31-34)) 

 
Causes : 
 

“Implementasi enam prioritas kerja tersebut menghasilkan perbaikan-
perbaikan struktural dalam berbagai aspek, yaitu: 
1. Aspek Pembiayaan dan Surat Berharga. Porsi pembiayaan UMKM dengan 

limit di bawah Rp10 miliar meningkat semula 44,19% di akhir tahun 2006 
menjadi 46,83% di akhir tahun 2007. Bank juga berhasil menurunkan tingkat 
konsentrasi debitur inti dengan menurunkan pembiayaan-pembiayaan 
berskala besar. Porsi 15, 25 dan 50 nasabah debitur terbesar terus menurun 
semula masing-masing 18,15%, 26,31%, dan 39,85%, di akhir tahun 2006 
menjadi 16,79%, 23,34% dan 33,96% pada akhir tahun 2007. Sejalan dengan 
itu, jumlah debitur meningkat semula 32.388 debitur di tahun 2006 menjadi 
44.420 debitur di tahun 2007 meningkat 37,58%. 

2. Aspek Manajemen Risiko.  
3. Aspek Reengineer Core Banking System dan Implementasi Business 

Continunity Plan (BCP). Upaya reengineer core banking system pada tahun 
2007 belum dapat diimplementasikan. Kondisi ini disebabkan proses sinergi 
IT dengan Bank Mandiri yang dimulai sejak bulan Juni 2007 mengalami 
hambatan teknis yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 
2007.”  

(Sumber: Laporan Tahunan BSM (2007, 31-34)). 
 
Transparansi tidak hanya terkait dengan kondisi keuangan bank yang mudah 

diakses, akan tetapi juga terkait dengan kondisi non financial bank yang 

berhubungan dengan stakeholders. Upaya BSM dalam hal ini adalah dengan 

mengadakan sosialisasi atas rencana strategis dan sasaran bank kepada seluruh 

insan bank. Hal ini berkaitan dengan strategi yang akan ditempuh oleh bank 

dalam mencapai sasaran bank. Implementasi terhadap sosialisasi ini dilakukan 

oleh BSM dengan mengadakan program pelatihan. Program ini dilakukan pada 

setiap bagian bank yang terkait dengan kegiatan operasional. Dalam program 

pelatihan ini dibahas beberapa aspek mengenai program utama, strategi-strategi 
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yang ditempuh bank untuk mencapai sasaran, sasaran dan komitmen setiap 

bagian bank. 

Effect : 

Bank menekankan Rencana Strategis tersebut pada konsentrasi bisnis, 

pengembangan pasar, pengembangan produk dan inovasi berkesinambungan. 

Implementasi penekanan rencana strategis tersebut telah menghasilkan perbaikan 

dalam berbagai aspek, yaitu: aspek pembiayaan dan surat berharga, 

pengembangan produk pembiayaan consumer (car financing, home financing), 

aspek Kualitas Aktiva Produktif (KAP), aspek pendanaan, aspek fee based 

income, aspek manajemen risiko, aspek pelayanan prima kepada nasabah, aspek 

sumber daya manusia, aspek Reengineer Core Banking System dan Implementasi 

Business Continunity Plan (BCP), dan aspek permodalan. 

Rekomendasi : 

Penentuan rencana strategis yang ditetapkan sebaiknya harus realistis, tidak 

terlalu rendah atau terlalu tinggi, melihat juga pada keadaan eksternal 

perusahaan misalnya bagaimana potensi ekonomi yang sedang terjadi, karena hal 

tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ke depan. Bank Mandiri 

Syariah perlu meninjau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target sebagai 

pedoman untuk memperbaiki kinerja perusahaan di masa mendatang. Perusahaan 

harus membuat perencanaan kegiatan yang baik dengan program-program yang 

terkoordinir secara menyeluruh, sehingga bisa dipahami oleh setiap personal 

bagian. 
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4.2.1.7. Transparansi atas Rekruitmen Pegawai 

Criteria : 

Hal lain yang terkait dengan transparansi non financial bank adalah terbukanya 

penerimaan karyawan. Hal ini diperlukan Bank untuk memperoleh karyawan 

sesuai dengan kriteria yang diperlukan Bank. Penerimaan karyawan baru adalah 

sepenuhnya wewenang bank, demikian juga dengan ketentuan-ketentuan yang 

mengatur tata cara penerimaan karyawan baru juga menjadi wewenang Bank. 

Penerimaan karyawan didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja sesuai 

perkembangan organisasi perusahaan. Penerimaan karyawan harus memenuhi 

prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank diantarnya adalah 

seleksi administratif, tes tertulis, tes wawancara, phsyco test dan tes kesehatan.  

Causes : 

Bank harus meyakini bahwa semua organ bank dan semua karyawan mempunyai 

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam 

perusahaan. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri melakukan fit and proper test 

yang ketat terhadap calon karyawan dengan mengadakan beberapa tes 

kelayakan. Tes yang diberikan kepada calon karyawan meliputi seleksi 

administratif, tes tertulis, tes wawancara, phsyco test dan tes kesehatan. 

Penerimaan atau rekruitment karyawan pada Bank Syariah Mandiri dilakukan 

sangat transparan kepada publik. Pengumuman atas penerimaan karyawan 

diumumkan kepada publik secara terbuka melalui mading perusahaan dan 

beberapa media massa. Hal ini lebih ditegaskan oleh Bapak Setia Budi, staf 



                                                                                                                                        

 

64

SDI/Umum Bank Syariah Mandiri dalam wawancara pada hari Jumat tanggal 11 

April 2008 pukul 16.00 WIB yang menyatakan bahwa : 

“Rekruitmen atau penerimaan karyawan pada Bank Syariah Mandiri dilakukan 
terbuka kepada publik dengan melalui beberapa tes kelayakan, seleksi 
administratif, tes tertulis, tes wawancara, phsyco test dan tes kesehatan yang 
ketat”. 
 
Effect: 

Pegawai Bank Syariah Mandiri telah melalui fit and proper test yang ketat dan 

telah melalui seleksi administratif, tes tertulis, tes wawancara, phsyco test dan tes 

kesehatan. Sehingga Bank memperoleh karyawan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. Pengungkapan mengenai penerimaan karyawan yang dilakukan 

secara terbuka dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank. 

Rekomendasi: 

Karyawan Bank Syariah Mandiri menjadi salah satu komponen yang penting 

dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. Untuk itu Bank perlu lebih 

selektif dalam pemilihan karyawan. Karena Bank dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya harus didasarkan pada prinsip syariah, maka sebaiknya calon 

karyawan Bank harus mengerti dan memahami prinsip-prinsip syariah, selain 

memahami prinsip perbankan. 

Keterangan tabel: 

Tabel 4.5 menggambarkan simpulan yang dihasilkan yaitu berdasarkan skala 

interval mulai dari penerapan yang kurang (1), cukup (2), dan penerapan yang 

baik (3). Penerapan transparansi dikatakan baik apabila kondisi yang berlaku di 

bank memang berjalan sangat sesuai dengan aturan (peraturan dan kenyataan 

berjalan beriringan); dikatakan cukup apabila bank masih berusaha 
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mengembangkan sistem yang ada; dikatakan kurang apabila suatu sistem belum 

diatur atau dilakukan dalam bank.    

Tabel 4.5 
Penerapan Transparansi BSM 

 
 

 

 
 

 
ANALISA 

 
 

Perspektif Kriteria Sudah 
dilaksanakan 

Belum 
dilaksanakan 

Simpulan 

 
 

1. Laporan Keuangan harus 
dapat diakses oleh para 
pemangku kepentingan dan 
harus disusun berdasarkan 
standar akuntansi keuangan 
dan diaudit. 

 
 

X 

  

 
 
 
 
Transparansi 

2. Perusahaan harus 
mengungkap tentang tujuan, 
strategi,   dan sasaran usaha; 
kondisi keuangan; status 
pemegang saham; penilaian 
oleh eksternal auditor; 
sistem manajemen risiko, 
sistem pengendalian internal, 
pelaksanaan GCG dan 
tingkat kepatuhannya. 

 
 

 
 

X              

  
 
 
  
  Cukup 

 3. Pengungkapan terhadap 
riwayat jabatan lain anggota 
komisaris/direksi dengan 
pihak terafiliasi; sistem 
pemberian 
gaji/tunjangan/honorarium 
untuk anggota komisaris, 
direksi, auditor internal, 
eksternal auditor dan para 
karyawan (bukan hanya 
nominal).   

 
 
            

 
 

 
 
 

X 

 
 

 

Sumber: Data diolah 

Prinsip Transparansi dikatakan cukup karena Bank belum melakukan 

pengungkapan secara jelas terhadap sistem pemberian 

gaji/tunjangan/honororium yang diberikan kepada masing-masing anggota 

Dewan Komisaris, Direksi, Internal auditor, Eksternal auditor dan karyawan. 

Pengungkapan yang dilakukan oleh BSM hanya sebatas nominal. 
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4.2.2. Accountability (akuntabilitas) 

Pengertian akuntabilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia No 

8/4/PBI/2006 tentang penerapan good corporate governance bagi bank umum: 

“akuntabilitas adalah kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 
efektif dan ekonomis.” 
 
Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1.) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing 
organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan 
strategi. 

2.) Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 
memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. 

3.) Bank harus memastikan adanya check and balance sistem dalam 
pengelolaan bank.  

4.) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan 
ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan, 
sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment 
sistem.   

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006) 
 

Dengan adanya Pedoman Pokok Pelaksanaan yang tercantum dalam 

Peraturan Bank Indonesia tersebut Bank Syariah Mandiri harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu 

perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  

Dalam hal penerapan Check and Balances sistem dalam pengelolaan 

bank, Bank Syariah Mandiri menerapkan pengawasan dan keseimbangan antara 

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, independensi para komisaris dan auditor, 

masalah nominasi dan kompensasi yang diterima dewan.   
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4.2.2.1. Frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite. 

Criteria : 

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite perlu untuk diungkapkan oleh 

Bank sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja manajemen. 

Rapat Dewan komisaris, direksi dan komite ini diungkapkan untuk memberikan 

informasi kepada para stakeholders akan kinerja para anggota dewan, baik 

komisaris atau direksi. Penyelenggaraan rapat dan pengungkapan rapat harus 

sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Mengenai frekuensi rapat dewan 

komisaris, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan sebagai berikut:  

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling 
kurang empat kali dalam setahun. 

2. Rapat dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan 
Komisaris secara fisik paling kurang dua kali dalam setahun.” 

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pasal 15)   
 
Sedangkan untuk frekuensi rapat komite-komite, Bank Indonesia mengeluarkan 

peraturan sebagai berikut:  

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. 
2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat 

dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota 
termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. 

 3. Rapat Komite Pemantau Remunerasi dan Nominasi hanya dapat 
dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota 
termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif.” 

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pasal 47) 
 
Cause : 

 Frekuensi rapat dewan komisaris, direksi dan komite disajikan dalam 

tabel 4.6, 4.7, 4.8 dan 4.9. 
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Tabel 4.6 
Rapat Dewan Komisaris & Senior Advisor Dewan Komisaris 

 
Nama Pejabat Rapat Komisaris  

(6 kali) 
Rapat Komisaris  

& Direksi (10 kali) 
Rapat Komisaris & 

Dir.Bidang 
 (11 kali) 

A. Noor Ilham 
(Komisaris Utama) 

6 10 11 

Zainul Arifin 
(Komisaris Independen) 

6 10 10 

Djakfarudin Junus 
(Komisaris) 

3 7 8 

Achmad Marzuki 
(Senior Advisor) 

5 6 10 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 64) 
 
 Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang dilakukan oleh BSM telah sesuai 

dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia.  

”Dalam Peraturan Bank Indonesia disyaratkan bahwa:  
1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling 

kurang empat kali dalam setahun. 
2. Rapat dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan 

Komisaris secara fisik paling kurang dua kali dalam setahun.” 
(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pasal 15)   
 

BSM telah melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala enam kali 

dalam setahun, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang 

mewajibkan Bank melaksanakan rapat Dewan Komisaris paling kurang empat 

kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris juga telah dihadiri oleh seluruh 

anggota Dewan Komisaris, dengan frekuensi kehadiran paling sedikit tiga kali 

yaitu Bapak Djakfarudin Junus. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia yang mewajibkan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh 

anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang dua kali dalam setahun. 

Frekuensi rapat Dewan Direksi disajikan dalam tabel 4.6. 
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Tabel 4.7 
Rapat Direksi 

Nama Pejabat Rapat Direksi 
(50 Kali) 

Rapat Komisaris & 
Direksi (10 Kali) 

Yuslam Fauzi (Direktur Utama) 48 10 
M. Haryoko (Direktur) 47 7 
Hanawijaya (Direktur) 46 10 
Srie Sulistyowati (Direktur) 49 9 
Amran P. Nasution (Direktur) 45 5 
Zainal Fanani (Direktur) 45 5 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 64)  

Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi disajikan 

dalam Tabel 4.8 dan 4.9. 

Tabel 4.8 
Rapat Komite Pemantau Risiko 

Nama Pejabat Frekuensi Rapat (2 Kali) 
A. Noor Ilham (Komisaris Utama) 2 
Kasmadi (Pihak Independen) 2 
Abdillah (Pihak Independen) 2 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 65) 
 

Tabel 4.9 
Rapat Komite Remunerasi & Nominasi 

Nama Pejabat Frekuensi Rapat (4 Kali) 
A. Noor Ilham (Komisaris Utama) 4 
Zainul Arifin (Komisaris Independen) 4 
Djakfarudin Junus (Komisaris) 4 
Helmi Huseno (Kadiv DSI) 3 
Achmad Fauzi (Kadiv DKH) 3 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 65) 
 
 Frekuensi rapat Komite-komite telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Bank Indonesia.  

”Ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia adalah: 
1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. 
2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat 

dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota 
termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. 

 3. Rapat Komite Pemantau Remunerasi dan Nominasi hanya dapat 
dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota 
termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif.” 

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pasal 47) 
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Kesesuaian antara peraturan yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia 

dengan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite yang 

telah dilaksanakan BSM dapat dilihat dari frekuensi rapat yang telah 

diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank yaitu sebanyak dua kali. Rapat 

Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran 100% dari 

jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. 

Rapat Komite Pemantau Remunerasi dan Nominasi telah dilaksanakan sebanyak 

empat kali yang telah dihadiri oleh anggota termasuk seorang Komisaris 

Independen dan pejabat eksekutif dengan frekuensi kehadiran paling sedikit 

sebanyak tiga kali. 

BSM tidak mengungkapkan Frekuensi Rapat Komite Audit yang telah 

dilaksanakan. Pelaksanaan Rapat Komite Audit dilaksanakan secara bersamaan 

dengan Rapat direksi dan komisaris, Rakomdir dan Rakom, jadi Rapat Komite 

Audit dalam BSM tidak dilaksanakan secara khusus. 

”Rapat Komite Audit dilaksanakan melalui pertemuan dalam rangka 
mengikuti Radirkom, Rakomdir dan Rakom serta pada saat membahas hasil 
telaah Komite Audit dan hasil pertemuan Komite Audit dengan unit kerja serta 
pembahasan hasil kegiatan lainnya.”  
(Sumber: Laporan Tahunan BSM (2007, 65)) 
  
Effect : 

Kesesuaian antara peraturan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia dengan 

kondisi dalam Bank, dalam hal frekuensi rapat dewan komisaris, direksi dan 

komite-komite dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik kepada Bank 

Syariah Mandiri.  
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Rekomendasi : 

Secara keseluruhan BSM telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

hal frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite dengan baik. 

Akan tetapi BSM sebaiknya juga melakukan pengungkapan terhadap frekuensi 

rapat Komite Audit untuk lebih meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas dalam 

Bank. 

4.2.2.2 Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) 

Criteria : 

Segala bentuk penyimpangan yang terjadi didalam Bank Syariah Mandiri harus 

diungkapkan kepada publik untuk lebih memperkuat penerapan prinsip 

transparansi dalam Bank. Pengungkapan penyimpangan yang terjadi didalam 

Bank merupakan bentuk pertanggungjawaban Bank kepada stakeholders untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 

Causes : 

Selama tahun 2007 jumlah penyimpangan yang terjadi dalam BSM disajikan 

dalam tabel 5.1 

Tabel 5.1 
Jumlah Penyimpangan 

Internal Fraud dalam 1 
tahun 

Pengurus 
     Thn                Thn         
   Sbelum           Berjlan 

Pegawai Tetap 
     Thn              Thn 
  Sbelum         Berjlan 

Pegawai Tdk Tetap 
  Thn                Thn 
Sbelum           Berjlan 

Total Fraud              0                       0              2                   7           0                      0 
Telah Diselesaikan                                       0                                1                                   0 

Dalam Proses 
Penyelesaian Internal 

Bank 

 
             0                       0 

 
             0                   6 

 
          0                      0 

Belum diupayakan 
penyelesaiannya 

 
             0                       0 

 
             0                   0 

 
          0                      0 

Telah ditindak lanjuti 
melalui proses hukum 

 
             0                       0 

 
             0                   0 

 
          0                      0 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 65) 
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Jumlah Internal Fraud yang terjadi dalam BSM sebagian besar dilakukan oleh 

pegawai tetap. Penyimpangan yang telah diselesaikan dalam tahun berjalan 

adalah satu kasus.  

”Kasus tersebut adalah Kasus setoran/penarikan tunai tabungan yang 
lebih kecil/kurang dari jumlah yang disetor/ditarik nasabah. Potensi kerugian 
yang diderita oleh Bank adalah Rp 2,7 juta telah diganti oleh keluarga pelaku. 
Status kasus ini telah ditutup oleh Bank.” (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah 
Mandiri  (2007)) 

 
Penyimpangan yang masih dalam proses penyelesaian oleh internal Bank ada 

enam kasus.  

”Satu kasus telah menemui kata final untuk ditutup, kasus tersebut adalah 
penggunaan dana nasabah oleh petugas back office melalui penyalahgunaan 
setoran tunai warkat kliring dan warkat inkaso. Potensi kerugian Bank sebesar 
Rp 114,111 juta dan Reputation Risk telah diganti oleh pihak yang bersangkutan 
dan dikenakan PHK.” (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007)). 

 
Penyimpangan yang terjadi didalam BSM sebagian besar dilakukan oleh 

pegawai tetap Bank. Kasus yang telah diselesaikan adalah kasus 

setoran/penarikan tunai tabungan yang lebih kecil/kurang dari jumlah yang 

disetor/ditarik nasabah. Penyelesaian dari kasus ini adalah potensi kerugian yang 

diderita Bank telah diganti oleh keluarga pelaku. 

Effect : 

Pengungkapan penyimpangan yang terjadi didalam Bank merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Bank kepada stakeholders untuk mempertanggung-

jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hal ini dapat meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap Bank. Pengungkapan ini juga dapat memberikan 

efek jera kepada pelaku penyimpangan dan membuat karyawan Bank lainnya 

menjadi berpikir dua kali apabila akan melakukan penyimpangan. 
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Rekomendasi : 

Bank perlu untuk meningkatkan Satuan Pengendali Intern dalam Bank untuk 

meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Sistem punishment yang 

diberikan kepada para pelaku harus sesuai dan adil dengan penyimpangan yang 

dilakukan pelaku. Sumber Daya Manusia dalam Bank perlu diberikan 

pendidikan atau diklat akan pentingnya kesadaran untuk menjalankan kegiatan 

perusahaan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Perlu ditekankan juga bahwa tindakan penyimpangan yang terjadi akan diproses 

secara hukum.        

4.2.2.3 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana 

Besar. 

Criteria :  

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar menjadi 

salah satu syarat yang harus diungkapkan oleh Bank, sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Bank Indonesia. Pengungkapan penyediaan dana harus diungkapkan 

secara jelas agar para stakeholders mengetahui kepada siapa bank menyediakan 

dananya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan prinsip transparansi dan untuk 

menghindari terjadinya benturan kepentingan. 

Cause :   

Penyediaan dana kepada pihak terkait disajikan dalam tabel 5.2 
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Tabel 5.2 
Posisi Penyediaan Dana 

  
Penyediaan Dana Debitur Nominal (Jutaan Rupiah) 

Kepada Pihak Terkait 1 71660 
Kepada Debitur Inti: 
- Individu 
- Group 

 
27 

2 group (4 nasabah) 

 
2.405.090 
122.985 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 65) 

Effect : 

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar 

bertujuan untuk meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap adanya 

potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan mengungkapkan penyediaan 

dana yang diberikan. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar harus memperhatikan Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK) yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Bank juga harus 

mengungkapkan secara jelas informasi baik mengenai nominal maupun 

penerima dana untuk lebih meningkatkan independensi Bank. Dalam hal ini 

BSM tidak mengungkapkan informasi mengenai penerima dana secara jelas. 

Rekomendasi : 

Bank harus mengungkapkan informasi mengenai penerima dana secara jelas, 

baik secara nominal maupun keterangan lainnya yang dapat memperkuat 

informasi mengenai penerima dana. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

independensi dalam bank.  
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4.2.2.4 Pedoman Perilaku (Code of Conduct). 

Criteria : 

Bank harus memiliki pedoman perilaku yang menjadi pedoman bagi seluruh 

insan bank dalam menjalankan kegiatan operasional bank dan yang mengatur 

hubungan antara insan bank dengan pihak eksternal. Pedoman perilaku yang ada 

harus dijalankan oleh seluruh insan bank dan apabila ada yang tidak 

menjalankan pedoman perilaku yang ada, akan ada punishment yang akan 

diberikan oleh bank. 

Cause : 

BSM membuat code of conduct yang harus dilakukan oleh setiap insan 

perusahaan. Etika bisnis merupakan nilai yang dijabarkan dari budaya 

perusahaan dan nilai-nilai pokok pribadi yang dianut oleh Bank sebagai acuan 

untuk berhubungan dengan lingkungan internal maupun eksternal. Sehubungan 

dengan pencapaian good corporate governance, Bank Syariah Mandiri 

menjadikan pedoman perilaku (code of conduct) sebagai pedoman yang 

menjelaskan bagaimana insan Bank bersikap dan bertindak dalam berhubungan 

dengan pihak-pihak diluar Bank.  

”Pedoman Perilaku BSM: 
1. Landasan Ketentuan  

a.  Sebagai langkah sosialisasi kepada setiap pegawai diberikan buku saku 
GCG dan CoC serta penerapan tindak kedisiplinan pegawai yang 
tertuang dalam SE No. 7/030/SDI tanggal 15 Oktober 2005.  

b.  Annual disclosure terus ditingkatkan dengan pengungkapan tahunan oleh 
seluruh pegawai dengan prioritas Officer dan pejabat BSM.   

c.  SE No.8/018/UMM tanggal 11 Desember 2006 tentang Poster Code of 
Conduct (CoC) “La Risywah, No Kickback, No Special Payment” 

d.  SKB Piagam GCG No.9/001-KEP/KOMDIR tanggal 30 April 2007. 
2. Penerapan La-Risywah, No Kickback, No Special Payment  
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Untuk meningkatkan optimalisasi penerapan GCG khususnya yang 
berhubungan dengan CoC, Direksi telah mencanangkan gerakan “La Risywah, 
No Kick Back dan No Special Payment”. Gerakan tersebut merupakan langkah 
untuk meningkatkan kesadaran (awareness) seluruh jajaran BSM agar senantiasa 
bekerja dengan lurus dan bertanggung jawab serta obyektif secara profesional.  
3. Pengembangan SDI dan Budaya Kerja  

Selama tahun 2007 sebanyak 62 jenis pelatihan/kursus telah diberikan 
kepada 6.264 pegawai BSM dalam 172 angkatan/ pelaksanaan, dengan jenis 
pelatihan mulai dari pengetahuan dasar perbankan sampai dengan yang bersifat 
manajerial. BSM telah membentuk “Nilai-nilai Bersama BSM”, BSM shared 
values meliputi: Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity dan Customer 
Focus. 
 
4. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)  

Sepanjang tahun 2007 telah dijaga hal-hal yang menimbulkan benturan 
kepentingan didalam proses dan keputusan operasional, disamping itu atas 
temuan audit yang terbukti signifikan terjadi pelanggaran telah diambil tindakan 
tegas memadai oleh manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
5. Integritas Sistem Perbankan  

BSM sebagai bagian dari sistem perbankan Indonesia senantiasa 
berupaya untuk tetap konsisten dalam menegakkan gerakan anti money 
laundering, antara lain melalui pengenalan aktifitas transaksi nasabah secara 
akurat.  
 (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 67-68)) 
 
Effect : 

Dengan diberlakukannya pedoman perilaku BSM, diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi semua insan Bank dalam bersikap dan bertindak dalam 

hubungannya dengan pihak diluar BSM. Dari pedoman tersebut dapat dilihat 

bahwa Bank sangat berhati-hati dalam menjaga independensi Bank. Pihak Bank 

tidak diperkenankan menerima pemberian apapun dari calon nasabah/ nasabah 

atau rekanan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

mencanangkan gerakan La Risywah, No Kickback, No Special Payment. Gerakan 

ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Dalam 

pedoman ini Bank juga menegakkan gerakan anti money laundering dalam Bank 

dengan melalui pengenalan aktifitas nasabah secara akurat. 
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Rekomendasi : 

Sumber Daya Manusia menjadi tokoh utama dalam menjalankan pedoman 

perilaku yang dimiliki bank. Untuk itu bank perlu melakukan pelatihan dan 

pengembangan terhadap sumber daya manusia yang mereka miliki. Pelatihan 

dapat berupa sosialisasi pedoman perilaku bank, bagaimana seharusnya insan 

bank bertindak dan bersikap, dll. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran para karyawan agar dapat lebih baik lagi dalam menjalankan pedoman 

perilaku yang ada.    

4.2.2.5 Pengembangan Sumber Daya Insani 

Criteria :  

Untuk mempertahankan pasar di industri perbankan syariah yang mengalami 

pertumbuhan sangat cepat, Bank membutuhkan strategi bisnis yang tepat dan 

didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki 

integritas yang baik.  

Cause : 

Bank Syariah Mandiri melaksanakan beberapa strategi dan program, meliputi: 

 “1. Pengembangan Struktur Organisasi & Uraian Jabatan  
Pengembangan struktur organisasi dan uraian jabatan bertujuan untuk:  
a.  Memastikan implementasi strategi dan proses bisnis berjalan dengan 

baik.  
b. Memastikan kualifikasi jabatan telah sesuai dengan tuntutan bisnis 

perusahaan ke depan.  
Implikasi dari pengembangan struktur organisasi dan uraian jabatan tersebut 
adalah pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai struktur oganisasi, jabatan dan 
kualifikasi yang dibutuhkan.  
2. Manajemen Karir Pegawai Berprestasi  

Strategi manajemen karir meliputi:  
a.  Memprioritaskan proyeksi pemenuhan jabatan strategis bagi pegawai 

yang berprestasi. 
b.   Menyempurnakan program kaderisasi kepemimpinan, yang terdiri dari: 
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1) Management Trainee Program.  
Program khusus kaderisasi kepemimpinan yang berasal dari proses 

rekrutmen fresh graduate.  
2) Officer Orientation Program (OOP)  

Program khusus kaderisasi kepemimpinan yang berasal dari proses 
rekrutmen internal BSM. Program ini memberikan kesempatan kepada pegawai 
pelaksana (staff) untuk mengembangkan dirinya ke level jabatan yang lebih 
tinggi. 
3. Meningkatkan Daya Saing Paket Remunerasi Pegawai  

Paket peningkatan kesejahteraan pegawai meliputi kenaikan gaji pokok 
dan tunjangan-tunjangan yang dikemas dalam bentuk Annual Guaranted Cash 
(AGC). Klasifikasi kenaikan AGC pada setiap pegawai ditentukan berdasarkan 
pada risiko finansial, keahlian spesifik dan kelangkaan jabatan di pasar 
perbankan syariah nasional. BSM juga memberikan insentif khusus bagi 
pegawai dan Unit Kerja yang memiliki kinerja terbaik melalui kompetisi antar 
pegawai dan antar Unit Kerja/Cabang.” 
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 47)). 
 
Effect : 

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas ini, Bank membutuhkan strategi bisnis 

yang tepat dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan 

memiliki integritas yang tinggi. Untuk mengupayakan hal tersebut, Bank Syariah 

Mandiri menerapkan beberapa strategi dan program yang meliputi; 

pengembangan struktur organisasi dan uraian jabatan, manajemen karir pegawai 

berprestasi, serta meningkatkan daya saing paket remunerasi pegawai. Dalam 

hubungannya dengan pengembangan Sumber Daya Insani, setiap karyawan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk maju dan tanpa adanya perbedaan 

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Bank. Pendidikan 

dan pelatihan karyawan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank dan 

rencana pengembangan karyawan. Bank Syariah Mandiri menerapkan sistem 

rekruitmen pegawai yang fair, objektif dan kompetitif dengan melakukan seleksi 

ketat terhadap calon karyawan yang meliputi seleksi administratif, tes tulis, 
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wawancara, phsycho test, dan tes kesehatan. Implikasi dari beberapa strategi dan 

program tersebut antara lain adalah adanya pemenuhan kebutuhan pegawai 

sesuai struktur organisasi, jabatan dan kualifikasi yang dibutuhkan, 

memprioritaskan proyeksi pemenuhan jabatan strategis bagi karyawan yang 

berprestasi, dan paket peningkatan kesejahteraan pegawai meliputi kenaikan gaji 

pokok dan tunjangan-tunjangan serta memberikan insentif khusus bagi pegawai 

dan unit kerja yang memiliki kinerja terbaik. Hal ini merupakan bagian dari 

strategi untuk meningkatkan loyalitas pegawai dan mempertahankan pegawai 

terbaik khususnya di Unit Bisnis. Pemberian insentif ini diharapkan mampu 

memacu kinerja pegawai dan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif di 

lingkungan kerja BSM.  

Rekomendasi : 

Sumber daya manusia menjadi bagian terpenting, untuk itu pengembangan 

sumber daya manusia yang ada perlu dipertahankan untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi. Pemberian 

insentif kepada karyawan yang berprestasi memang seharusnya dilakukan untuk 

memacu kinerja pegawai dan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif di 

lingkungan kerja BSM. 

4.2.2.6 Sistem Reward and Punishment 

Criteria : 

Bank harus mengembangkan sistem Reward and Punishment secara adil, wajar 

dan proporsional. Reward and punishment harus dijadikan alat pengendalian 
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dalam bank. Semua insan bank berhak memperoleh Reward and Punishment 

sesuai dengan apa yang dikerjakannya tanpa terkecuali. 

Cause : 

1. Sistem Punishment. 
Hukuman Disiplin / Sanksi  

Bank dapat menjatuhkan sanksi berupa hukuman disiplin atau pemutusan 
hubungan terhadap karyawan tetap yang telah terbukti tidak memenuhi 
kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana telah ditetapkan.  
1. Kesalahan ringan  
A. Yang termasuk dalam kriteria kesalahan ringan adalah :  

1.  Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.  
2.  Melanggar larangan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan 

tingkat atau bobot kesalahannya.  
3. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kriteria yang telah 

ditentukan untuk kesalahan ringan.  
4. Dengan sengaja atau lalai/alpa mengakibatkan dirinya tidak dapat 

menjalankan tugas pekerjaan tanggung jawab yang dibebankan  
kepadanya.  

B. Hukuman Disiplin / Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan  
1. Teguran Lisan  

Teguran diberikan kepada karyawan tetap yang telah terbukti tidak 
memenuhi salah satu kewajiban yang ditetapkan Bank. Teguran lisan dilakukan 
oleh atasan langsung atau Bank secara tercatat yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak maksimal tiga kali untuk kesalahan yang sama. 
2. Peringatan secara tertulis  

Peringatan tertulis terdiri atas Peringatan pertama, kedua, dan ketiga, yang 
dalam pelaksanaannya tidak selalu diberikan secara berurutan, melainkan 
tergantung dari tingkat atau bobot pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.  
a) Peringatan Pertama  

Hukuman disiplin diberikan karena karyawan yang bersangkutan telah 
memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:  

1.  Pernah mendapat teguran lisan dari atasan karena pelanggaran yang sama.  
 2. Karena bobot pelanggarannya, dapat langsung diberikan peringatan 

pertama dan terakhir.  
Peringatan pertama ini berlaku dalam jangka waktu enam bulan apabila 

karyawan yang bersangkutan selama masa tersebut tidak melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Peraturan Bank, Perjanjian Kerja Bersama, tata tertib/disiplin 
kerja, peringatan pertama dianggap selesai/hapus, namun apabila dalam masa 
tersebut karyawan bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi, maka 
karyawan tersebut dapat diberikan peringatan kedua. 
2) Peringatan Kedua  

Hukuman disiplin diberikan karena karyawan yang bersangkutan telah 
memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:  
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a.  Sebagai kelanjutan dari peringatan pertama  
b. Karena tingkat atau bobot pelanggarannya, dapat langsung diberikan 

peringatan kedua atau yang terakhir  
Peringatan kedua ini berlaku dalam jangka waktu enam bulan, apabila 

karyawan yang bersangkutan selama masa tersebut tidak melakukan pelanggaran 
terhadap Peraturan Bank, Perjanjian Kerja Bersama, tata tertib/disiplin kerja, 
peringatan kedua dianggap selesai/hapus, namun apabila dalam masa tersebut 
karyawan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi, maka 
karyawan yang bersangkutan dapat diberikan peringatan ketiga. 
3) Peringatan Ketiga / Terakhir  

Hukuman disiplin diberikan karena karyawan yang bersangkutan telah 
memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:  

1.  Sebagai kelanjutan dari peringatan kedua.  
2. Karena tingkat/bobot pelanggarannya dapat langsung diberikan 

peringatan ketiga atau terakhir.  
Peringatan ketiga ini berlaku dalam jangka waktu enam bulan, apabila 

karyawan yang bersangkutan selama masa tersebut tidak melakukan pelangaran 
terhadap Peraturan Bank, Perjanjian Kerja Bersama, tata tertib / disiplin kerja, 
peringatan kedua dianggap selesai / hapus, namun apabila dalam masa tersebut 
karyawan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi, maka 
karyawan yang bersangkutan dapat diberikan sanksi disiplin lainnya. 
2. Kesalahan Berat  
A. Yang termasuk dalam kriteria kesalahan berat adalah :  

a.  Melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan.  
b. Tidak mentaati perintah atasan atas penugasan yang layak untuk 

kepentingan perusahaan walaupun telah diperingatkan, sehingga 
menimbulkan kerugian jiwa dan atau barang/peralatan/material/ 
keuangan perusahaan.  

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku umum. 

B. Sanksi Kesalahan Berat 
 1. Penurunan pangkat/golongan sampai dua tingkat. 
 2. Pemutusan Hubungan Kerja 
 3. Ganti Rugi Untuk Pelanggaran Ringan atau Berat.    
2. Sistem Reward. 

Bank meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan paket 
remunerasi guna mendukung akselerasi bisnis merupakan program yang telah 
dijalankan pada tahun 2007. Paket peningkatan kesejahteraan pegawai meliputi 
kenaikan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang dikemas dalam bentuk 
Annual Guaranted Cash (AGC). Melalui proses perbandingan dengan pasar 
perbankan nasional (benchmarking) BSM menargetkan tingkat AGC yang 
diterima pegawai setara dengan rata-rata AGC pasar perbankan nasional. 
Klasifikasi kenaikan AGC pada setiap pegawai ditentukan berdasarkan pada 
risiko finansial, keahlian spesifik dan kelangkaan jabatan di pasar perbankan 
syariah nasional.  
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Selain kenaikan AGC, BSM juga memberikan insentif khusus bagi 
pegawai dan Unit Kerja yang memiliki kinerja terbaik melalui kompetisi antar 
pegawai dan antar Unit Kerja/Cabang. Insentif khusus tersebut diberikan kepada 
Unit Kerja/Kantor Cabang yang mampu melampaui target bisnis di bidang 
pembiayaan, pendanaan dan fee based income.  
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007)). 
 
Effect : 
 
Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan 

ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, Bank 

Syariah Mandiri memberi sistem rewards and punishment kepada semua insan 

perusahaan. Disamping memberi hukuman, perusahaan juga memberikan 

karyawan penghargaan atas kinerja yang telah dicapai. Sistem rewards yang 

diberikan oleh Bank antara lain adalah peningkatan gaji pokok dan tunjangan-

tunjangan yang diberikan dalam bentuk Annual Guaranted Cash serta 

memberikan insentif khusus bagi pegawai dan unit kerja yang memiliki kinerja 

terbaik. Hal ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan loyalitas 

pegawai dan mempertahankan pegawai terbaik khususnya di Unit Bisnis. Selain 

itu program ini diharapkan mampu memacu kinerja pegawai dan menumbuhkan 

semangat kompetisi yang positif di lingkungan kerja BSM. 

Sistem punishment yang diberikan oleh BSM meliputi hukuman terhadap 

kesalahan ringan yaitu diberikan teguran lisan dan peringatan tertulis yang terdiri 

dari SP1, SP2, dan SP3. Sedangkan untuk kesalahan berat hukuman yang 

diberikan meliputi penurunan pangkat/golongan sampai dua tingkat, pemutusan 

hubungan kerja, dan ganti rugi untuk kesalahan ringan atau berat. Diharapkan 

sistem punishment ini dapat memberikan efek jera kepada karyawan yang 

bermasalah. 
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Rekomendasi : 

Sistem Rewards and Punishment harus diberikan secara adil, wajar dan 

proporsional kepada semua insan bank. Pemberian Rewards and Punishment 

tidak boleh diberikan secara sembarangan, harus ada penelitian terlebih dahulu 

sebelum memberikan rewards atau punishment. 

    

Keterangan tabel: 

Tabel 5.3 menggambarkan simpulan yang dihasilkan yaitu berdasarkan skala 

interval mulai dari penerapan yang kurang (1), cukup (2), dan penerapan yang 

baik (3). Penerapan akuntabilitas dikatakan baik apabila kondisi yang berlaku di 

bank memang berjalan sangat sesuai dengan aturan (peraturan dan kenyataan 

berjalan beriringan); dikatakan cukup apabila bank masih berusaha 

mengembangkan sistem yang ada; dikatakan kurang apabila suatu sistem belum 

diatur atau dilakukan dalam bank. 

 

Tabel 5.3 
Penerapan Akuntabilitas BSM 

  
 ANALISA  

 
Perspektif Kriteria Sudah 

dilaksanakan 
Belum 

dilaksanakan 
Simpulan 

 
 

1. Bank harus menetapkan 
rincian tugas dan tanggung 
jawab masing-masing insan 
bank secara jelas dan 
meyakini bahwa mereka 
mempunyai kemampuan 
sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab tersebut.   

 
X 

  

 
 
 

2. Bank harus memastikan 
adanya system pengendalian 
internal yang efektif dalam 
pengelolaan bank. 

 

 
 

X              
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Akuntabilitas 

3. Dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya, 
seluruh insan bank harus 
berpegang pada etika bisnis 
dan pedoman perilaku yang 
telah disepakati. 

 
 
           X  

 
 

 

 
 

Baik 

 
 
 

4. Insan bank dilarang   
memberikan/menawarkan 
sesuatu baik langsung 
maupun tidak langsung 
kepada pejabat Negara dan 
atau individu yang mewakili 
mitra bisnis, yang dapat 
mempengaruhi pengambilan 
keputusan. 

 

 
 
 
           X 

  

 
 
 

5. Bank harus memiliki ukuran   
kinerja untuk semua jajaran 
bank yang konsisten dengan 
sasaran usaha bank, serta 
memiliki system 
penghargaan dan sanksi 
(rewards and punishment 
system). 

 
 
 
           X 

  

Sumber : Data diolah 

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan 

dapat dikatakan baik. Kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Syariah Mandiri. 

4.2.3.   Responsibility (pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

8/4/PBI/2006: 

“Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan bank dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan 
bank yang sehat.” 
 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen.  
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“Pedoman Pokok Pelaksanaan 
1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku. 
2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.” 
(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006) 

Merupakan pertanggungjawaban jajaran bank sebagai bagian dari 

masyarakat untuk mematuhi hukum dan bertindak sesuai aturan yang berlaku di 

masyarakat. Pada dasarnya prinsip ini berhubungan dengan adanya 

keseimbangan pemenuhan tanggung jawab antara tanggung jawab terhadap 

pihak internal dan pihak eksternal bank. Keseimbangan tanggung jawab ini perlu 

dilakukan oleh bank untuk menciptakan good corporate governance.  

Dalam hal pemenuhan tanggung jawab bank terhadap pihak internal dan 

dalam hubungannya dengan etika bisnis, Bank Syariah Mandiri membuat code of 

conduct yang harus dijalankan oleh semua insan bank. Etika bisnis merupakan 

nilai yang dijabarkan dari budaya perusahaan dan nilai-nilai pokok pribadi yang 

dianut bank sebagai acuan untuk berhubungan dengan pihak internal maupun 

eksternal bank. Untuk pencapaian good corporate governance, Bank Syariah 

Mandiri menjadikan pedoman prilaku (code of conduct) sebagai pedoman yang 

menjelaskan bagaimana insan bank bersikap dan bertindak dalam berhubungan 

dengan pihak-pihak diluar perusahaan. 

Berkaitan dengan pedoman pokok pelaksanaan yang menyatakan bahwa 

bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku, Bank Syariah Mandiri melaksanakan reward 

and punishment sistem secara menyeluruh terhadap seluruh insan perusahaan. 

Selain itu Bank Syariah Mandiri juga menerapkan prinsip prudential banking 
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secara menyeluruh dalam kegiatan bank, penerapan ini tidak hanya menyangkut 

masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank didirikan, dan penentuan 

manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan yang tidak hanya 

bersifat seremonial. 

BSM berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan memberikan 

produk/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Produk-produk yang 

ditawarkan oleh BSM adalah; produk berbasis pembiayaan konsumer dan 

produk berbasis teknologi. Produk dan jasa yang ditawarkan ini telah sesuai 

dengan kebutuhan pasar. 

4.2.3.1 Jumlah Permasalahan Hukum 

Criteria : 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia jumlah permasalahan hukum 

merupakan salah satu hal yang harus diungkapkan oleh Bank. Pengungkapan ini 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Bank sebagai bagian dari 

masyarakat untuk mematuhi hukum.  

Cause : 

Jenis dan jumlah permasalahan hukum dapat dilihat dalam tabel 5.4 

Tabel 5.4 
Jenis Permasalahan Hukum 

 
Permasalahan Hukum Perdata Status 

Gugatan perdata nasabah Deposito a.n. 
Ny Supartini kepada BSM melalui 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

 
1 

 
Dalam Proses penyelesaian 

Gugatan perdata nasabah PT. Airin 
kepada BSM melalui Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara  

 
1 

 
Proses 

Gugatan Perdata Havizul bin Nawawi 
kepada BSM di Pengadilan Negeri Kuala 
Tungkal 

 
1 

 
Proses 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 67) 
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Untuk mencapai responsibilitas atas pihak eksternal perusahaan, Bank Syariah 

Mandiri melakukan pengungkapan atas jumlah permasalahan hukum yang 

terjadi dalam Bank. Pengungkapan ini menjadi salah satu syarat yang 

disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk diungkapkan. Jumlah permasalahan 

hukum yang terjadi dalam BSM ada tiga kasus berjenis perdata yang sedang 

dalam proses penyelesaian. 

Effect : 

Pengungkapan atas jenis permasalahan hukum ini dapat meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap bank.  

Rekomendasi : 

Apabila terjadi permasalahan hukum sebaiknya bank segera melakukan 

penelitian tentang bagaimana permasalahan tersebut terjadi, mencari solusi 

terbaik dan kemudian melakukan pengungkapan kepada publik. 

4.2.3.2. Corporate Social Responsibility 

Criteria : 

Khusus untuk Corporate Social Responsibility, sebagai pertanggungjawaban 

sosial kemasyarakatan BSM, telah dilakukan pada LAZNAS BSM Umat. Biaya 

CSR disajikan dalam tabel 5.5. 

Tabel 5.5 
Biaya CSR 

Kategori Saldo 
Minibank 213.459.883 
Kegiatan Ramadhan 11.675.000 
Sumbangan Anak Yatim 23.536.144 
Sumbangan Bencana 47.185.799 
Sumbangan Sosial 31.509.636 

Total 327.366.462 
Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 67) 
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”LAZNAS BSM Umat memiliki tiga program yang terdiri dari: 

1. Program Mitra Umat  
2. Program Didik Umat  
3. Program Simpati Umat  
 (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 70)) 
 
 
 
Cause : 
 
1. Program Mitra Umat  

Salah satu programnya adalah pemberdayaan sektor ekonomi mikro 
seperti pedagang di pasar-pasar tradisional dan kaki lima. Bantuan diberikan 
dalam skema qardhul hasan. Selama tahun 2007 dana yang sudah disalurkan 
melalui program ini berjumlah Rp1,6 milyar. Beberapa daerah kekurangan 
mendapatkan bantuan program ini, melalui kerjasama dengan beberapa BMT, 
yaitu Semarang 11 BMT, Pontianak 7 BMT dan Sukoharjo 13 BMT. 
2. Program Didik Umat  

Sebagai salah satu program pengembangan sumber daya manusia, pada 
tahun 2007 BSM memberikan bantuan pendidikan kepada hampir 1.000 anak 
(SD,SMP,SMU/K) termasuk didalamnya santri Pondok Pesantren Daarul Qur’an 
milik Ust. Yusuf Mansur. Bank Syariah Mandiri bersama LAZNAS BSM 
membiayai proyek rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) Billaan, Pamekasan 
Madura dengan nilai Rp120 juta. Proyek tersebut berupa rehabilitasi tiga ruang 
kelas gedung SD, termasuk dalam program ini adalah beasiswa bagi murid 
berprestasi yang tidak mampu.  
3. Program Simpati Umat  

Tahun 2007 LAZNAS meluncurkan program Wakaf Sejuta Qur’an. 
Program ini digulirkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
pembelajaran dan pemilikan Al Qur’an, serta peremajaan terutama berkaitan 
dengan kepemilikan Al Quran, karena banyak kondisi fisik Alquran yang telah 
rusak, susah dibaca dan tanpa dilengkapi terjemahan. Program wakaf ini 
diharapkan dapat memacu kegemaran umat Islam dalam membaca kitab suci 
Alquran. Sasaran dari ’Program wakaf Qur’an Untuk Persaudaraan’ adalah para 
wakif (para pewakaf/donatur) untuk menyalurkan sebagian rizkinya kepada 
saudara-saudara kaum Muslim yang memiliki kendala dalam memiliki kitab suci 
Alquran, khususnya di daerah-daerah pedalaman dan daerah bencana.” 
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 70)) 
 
Pertanggungjawaban BSM sebagai bagian dari masyarakat luas ditunjukkan 

melalui kerjasama dengan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat), 

untuk melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Program-

program yang berdaya guna dan bermanfaat bagi para penerima bantuan 
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terutama di daerah kemiskinan, daerah kritis dan daerah bencana dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip syariah menjadi tugas utama LAZNAS BSM 

Umat, dengan terus mengoptimalkan sumberdaya insani dan jaringan Cabang-

cabang BSM di seluruh Indonesia.  

Effect : 
 
Untuk mencapai responsibilitas atas pihak eksternal perusahaan, Bank Syariah 

Mandiri melakukan pertanggungjawaban sosial kemasyarakatan yang telah 

dilakukan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera 

Mitra Umat. LAZ NAS BSM Umat memiliki tiga program yang terdiri dari: 

BSM Mitra Umat, BSM Didik Umat dan BSM Simpati Umat. Dengan 

kepedulian terhadap pendidikan dan sosial kemasyarakatan, diharapkan Bank 

Syariah Mandiri dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat secara umum. Sehingga citra BSM menjadi positif di mata 

masyarakat. Sedangkan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bank 

Syariah Mandiri melakukan penyaluran bantuan modal usaha melalui 

pendampingan secara intensif. Hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat 

benar-benar tersalurkan kepada pihak yang benar.  

Rekomendasi : 

Bank Syariah Mandiri harus melakukan pendampingan secara intensif dalam 

melakukan penyaluran bantuan modal usaha agar pendistribusian dana zakat 

tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan agar 

dana zakat benar-benar tersalurkan kepada pihak yang tepat. 
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4.2.3.3 Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 

Criteria : 

Bank Syariah Mandiri menyadari bahwa sektor usaha mikro dan kecil memiliki 

potensi yang besar, akan tetapi hanya sedikit dari pengusaha mikro dan kecil 

yang mampu membesarkan usahanya. Hal ini dapat disebabkan karena 

kurangnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha mikro-kecil untuk 

mengakses pembiayaan bank dan terbatasnya jaminan dan modal sendiri yang 

bisa disediakan oleh pengusaha mikro-kecil. Untuk meningkatkan pemberdayaan 

usaha mikro-kecil yang memiliki beberapa kendala, maka dibutuhkan strategi 

dan program yang tepat oleh pihak Bank. 

“Strategi BSM antara lain sebagai berikut: 
1. Melakukan kerjasama (linkage) dengan LKMS, BPRS, BMT, KJKS/UJKS  
2.  Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan 

sektor mikro-kecil.  
3.  Melakukan kerjasama dengan NGO dan Business Development Services 

(BDS) 
4.  Melakukan kerjasama pola kemitraan. 
 (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 39)) 
 
Cause : 
 
1. Melakukan kerjasama (linkage) dengan LKMS, BPRS, BMT, KJKS/UJKS 

sebagai marketing arm BSM untuk menjangkau nasabah mikro-kecil yang 
lokasi usahanya diluar jangkauan outlet BSM.  

2.  Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan 
sektor mikro-kecil.  

3.  Melakukan kerjasama dengan NGO dan Business Development Services 
(BDS) untuk ikut serta berperan baik dalam peningkatan capacity building 
dalam bentuk pelatihan dan pendampingan maupun dana dan teknologi bagi 
usaha mikro-kecil.  

4.  Melakukan kerjasama pola kemitraan, BSM berfungsi sebagai fasilitator 
usaha mikro-kecil dengan pengusaha besar dalam pola kemitraan Inti-
Plasma, di mana perusahaan inti menjamin pasar dan pendampingan 
teknologi. Misalnya inti-plasma dalam pembuatan furniture/ handy craft, di 
mana perusahaan inti menyediakan bahan baku dan pendampingan teknologi 
serta pasar.” 

 (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 39)) 
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Effect : 

Dengan data tersebut diatas dapat dilihat keseriusan BSM dalam membantu 

mengembangkan usaha mikro dan kecil dalam hal pembiayaan usaha. Hal ini 

sesuai dengan misi Bank yang mengutamakan penghimpunan dana konsumer 

dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.  

Rekomendasi : 

Untuk membantu meningkatkan pemberdayaan usaha mikro-kecil, bank dapat 

mengembangkan strategi dan program baru yang dapat membantu mengatasi 

beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro-kecil. Strategi yang 

dapat dikembangkan misalnya dengan memberikan kemudahan bagi pelaku 

usaha mikro-kecil untuk mengakses pembiayaan bank. 

4.2.3.4 Produk / jasa memenuhi kebutuhan pasar 

Criteria : 
 
Adapun jenis layanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai 

berikut : 

1. Produk Berbasis Pembiayaan Konsumer  
a.  PPR Syariah Bersubsidi  
b.  Pembiayaan Griya BSM Optima  
c. Pembiayaan Umrah  
d.  Pembiayaan Griya BSM DP 0%  
e.  Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri 
 
2. Produk Berbasis Teknologi  
a. BSM Mobile Banking Berbasis GPRS  
b. BSM Net Banking  
c. BSM Pooling Fund  
d. Layanan ATM Prima dan Debit BCA  
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 71-72)) 
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Causes : 
 
Untuk memberikan suatu produk yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

nasabah serta dapat memberikan nilai jasa yang baik, maka selalu mengusahakan 

hal berikut : 

1. Kesesuaian dengan kebutuhan akan produk 

2. Harga yang kompetitif 

3. Kualitas dan reabilitas 

4. Penyelesaian yang tepat waktu 

5. Tanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang digadaikan. 

Effect : 

1. Produk Berbasis Pembiayaan Konsumer  
Guna mendukung pencapaian target perusahaan, baik dalam bidang 

financing, funding maupun fee based income, BSM melakukan inovasi dan 
enhancement produk. Dalam bidang pembiayaan, BSM berkepentingan untuk 
menciptakan produk berbasis pembiayaan konsumer. Produk-produk berbasis 
pembiayaan konsumer yang diluncurkan pada tahun 2007 adalah sebagai 
berikut:  
a.  PPR Syariah Bersubsidi  

Pembiayaan pemilikan rumah secara syariah dalam rangka memfasilitasi 
pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang 
dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi pemerintah. Produk ini 
merupakan implementasi dari peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat. 
b.  Pembiayaan Griya BSM Optima  

Pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya 
fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu 
sepanjang coverage atas agunannya masih dapat meng-cover total 
pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan debt to service ratio 
Nasabah. 
c. Pembiayaan Umrah  
 Pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan 
kepada calon nasabah dalam memperoleh biaya yang dibutuhkan guna 
menunaikan ibadah umrah.  
d.  Pembiayaan Griya BSM DP 0%  

Pengembangan dari produk pembiayaan pemilikan rumah secara syariah 
yang selama ini telah berjalan dengan tambahan fitur berupa peniadaan uang 
muka bagi nasabah.  



                                                                                                                                        

 

93

e.  Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri 
Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (cash collateral) di mana 

pemilik dana (investor memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara 
dan objek investasinya. 
2.  Produk Berbasis Teknologi  

Seiring perkembangan zaman yang menuntut kecepatan dan kemudahan 
dalam bertransaksi, BSM juga secara kontinu mengembangkan produk-produk 
berbasis teknologi guna memenuhi kebutuhan nasabah. Produk-produk jasa 
berbasis teknologi yang berhasil dikembangkan pada tahun 2007 adalah sebagai 
berikut:  
 
 
a. BSM Mobile Banking Berbasis GPRS  

Produk ini memberikan kepada nasabah fasilitas untuk mengakses rekening 
yang dimilikinya dan melakukan transaksi, melalui teknologi GPRS (General 
Package Radio Services) dengan sarana telepon seluler (ponsel). Ini adalah 
layanan pertama yang ada di Indonesia. 
b. BSM Net Banking  

Fasilitas layanan Bank yang dapat dimanfaatkan Nasabah untuk melakukan 
transaksi perbankan yang ditentukan oleh Bank melalui jaringan internet dengan 
sarana komputer yang dimiliki Nasabah.  
c. BSM Pooling Fund  

Fasilitas yang disediakan oleh Bank yang memudahkan Nasabah untuk 
mengatur/mengelola dana di setiap rekening yang dimiliki Nasabah secara 
otomatis sesuai keinginan Nasabah.  
d. Layanan ATM Prima dan Debit BCA  

Pengayaan fitur BSM Card dan perluasan jaringan ATM dan EDC yang 
menerima BSM Card sebagai alat transaksi. BSM Card dapat digunakan untuk 
tarik tunai, cek saldo, transfer antar bank anggota ATM Prima (termasuk BCA) 
serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang merchant-nya 
menggunakan EDC BCA. 
 (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 71-72)) 
 
Rekomendasi : 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa BSM memiliki ragam produk dan jasa 

yang sangat luas. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi keinginan nasabah 

dengan memberikan produk yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah diharapkan 

dapat lebih mudah dalam menginvestasikan dananya. Pihak Bank juga harus 

menjelaskan secara jelas dan terperinci lagi mengenai keunggulan dan 

kekurangan produk-produknya agar nasabah tidak merasa dirugikan. Selain itu, 
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bagian pemasaran harus terus melihat kondisi dan peluang pasar yang ada agar 

terus mampu mengikuti permintaan pasar, mengantisipasi gempuran dari para 

pesaing, serta apabila memungkinkan dapat mengembangkan produk baru yang 

lebih baik. 

Keterangan Tabel : 

Tabel 5.6. menggambarkan simpulan yang dihasilkan yaitu berdasarkan skala 

interval mulai dari penerapan yang kurang (1), cukup (2), dan penerapan yang 

baik (3). Penerapan pertanggungjawaban dikatakan baik apabila kondisi yang 

berlaku di bank memang berjalan sangat sesuai dengan aturan (peraturan dan 

kenyataan berjalan beriringan); dikatakan cukup apabila perusahaan masih 

berusaha mengembangkan sistem yang ada; dikatakan kurang apabila suatu 

sistem belum diatur atau dilakukan dalam bank.      

Tabel 5.6 
Penerapan Pertanggungjawaban BSM 

 
 

 

 
 

 
ANALISA 

 
 

Perspektif Kriteria Sudah 
dilaksanakan 

Belum 
dilaksanakan 

Simpulan 

 
 

1. Ketaatan kepada hukum / 
UU /PP /BI / BAPEPAM  
/Fatwa / Pajak / Ketentuan  
eksternal lainnya 

 
X 

  

 
 
Pertanggung 
jawaban 
 
 

2. Bertanggung jawab terhadap 
karyawan dengan cara  
meningkatkan kesejahteraan, 
kesehatan dan keselamatan 
kerja. 

 
 

X              

  
 
     Baik 
  
  

 
 
 

3. Bank harus melaksanakan 
tanggung jawab sosial  
dengan antara lain peduli 
terhadap masyarakat. 

 
 
           X  

 
 

 

 
 

 

Sumber : Data diolah 
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Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam Bank Syariah Mandiri telah 

dilakukan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari ketaatan BSM terhadap hukum, 

pertanggungjawaban terhadap karyawan dan pertanggungjawaban sosial bank 

terhadap masyarakat. 

 

4.2.4.   Independency (kemandirian atau kebebasan). 

Independency menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006:  

“adalah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak 
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip bank yang sehat.”  
 
“Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh 
stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak 
serta terbebas dari benturan kepentingan. 

2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan 
dari pihak manapun.” 

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006)  

Untuk melancarkan pelaksanaan azas GCG, bank harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak tertentu. 

4.2.4.1 Penggunaan Jasa Auditor Eksternal 

Criteria : 

Kinerja dari Bank Syariah Mandiri selalu diaudit oleh lembaga-lembaga auditor, 

baik auditor internal, auditor eksternal serta dewan komisaris melalui komite 

audit. Tujuan dari auditing dalam perbankan adalah melindungi kepentingan 

masyarakat yang menjadi nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada 
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bank untuk memperoleh manfaat dan pembayaran kembali dari bank sesuai 

dengan sifat, jenis dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama. 

Causes : 

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Syariah Mandiri menunjuk 

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang terdaftar di Bank 

Indonesia. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri telah menunjuk Kantor Akuntan 

Publik Doli, Bambang, Sudarmaji, & Dadang. Proses penunjukan dilakukan 

melalui RUPS atas rekomendasi Komite Audit melalui komisaris setelah melalui 

pemilihan oleh Divisi terkait, penunjukan didasarkan atas legalitas KAP, 

kompetensi khususnya dalam melakukan audit di bank syariah, lingkup audit 

dan past performance.  

”KAP Doli, Bambang, Sudarmaji, & Dadang telah melakukan audit atas 
neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan 
laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana 
zakat, infak, shadaqah, serta laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan 
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006.  

Setelah melakukan audit, KAP memberikan pendapat wajar atas laporan 
keuangan BSM.” 
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 88)) 

Effect : 

KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang telah mengaudit neraca PT. Bank 

Syariah Mandiri tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan perubahan dana investasi 

terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shodaqoh, serta 

laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan untuk tahun-tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut telah disajikan secara 

wajar dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di 



                                                                                                                                        

 

97

Indonesia. Penggunaan jasa auditor eksternal dapat meningkatkan kepercayaan 

publik. 

Rekomendasi : 

Penggunaan jasa auditor eksternal harus terus dipertahankan untuk memperkuat 

penerapan prinsip-prinsip GCG. Penunjukan jasa auditor eksternal harus 

didasarkan atas legalitas KAP, kompetensi khususnya dalam melakukan audit di 

bank syariah, lingkup audit dan past performance.  

4.2.4.2 Penetapan Komisaris Independen 

Criteria :  

Sebagai salah satu wujud penerapan prinsip independensi dalam pelaksanaan 

GCG dalam Bank adalah adanya penetapan Komisaris Independen. Ketentuan 

Umum Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006  Pasal 1 ayat 4 mengenai 

Komisaris Independen dinyatakan bahwa:  

“Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki 
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang 
saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen.“ 
 
Cause : 
  
Bank Syariah Mandiri telah menetapkan dua orang komisaris independen, yaitu: 

”1. A. Noor Ilham sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen. 
  2. Zainul Arifin sebagai komisaris sekaligus komisaris independen.” 
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007)) 
 
Effect : 

Secara keseluruhan komposisi Komisaris Independen dalam Bank Syariah 

Mandiri telah sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia No. 
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8/4/PBI/2006  Pasal 1 ayat 4 mengenai Komisaris Independen. Kesesuaian 

komposisi Komisaris Independen antara yang disyaratkan oleh Bank Indonesia 

dengan pelaksanaan dalam BSM dapat dilihat dari penunjukan anggota Dewan 

Komisaris yang tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen menjadi Komisaris Independen 

BSM. 

Rekomendasi : 

Komposisi komisaris independen dalam Bank Syariah Mandiri harus 

dipertahankan, terutama dalam tingkat independensi anggota komisaris yang 

ditunjuk untuk menjadi anggota komisaris independen. Agar tidak 

mempengaruhi pengambilan keputusan 

4.2.4.3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite. 

1. Komite Audit  

Criteria :  

Pembentukan Komite Audit bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan GCG 

pada BSM melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas 

untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 

“Komite Audit BSM pada tahun 2007 telah melakukan kegiatan sebagai 
berikut:  
a.  Menyusun konsep Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Bank tentang 

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.  
b. Mereview dan memonitor rencana kerja dan pelaksanaan audit laporan 

keuangan Bank Tahun Buku 2006 oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan 
Publik,  

c.  Mereview draft final laporan keuangan PT BSM hasil audit Akuntan Publik,  
d.  Melakukan telaah laporan keuangan PT BSM per 31 Desember 2006.  
 e.  Memonitor pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan audit internal dan 

eksternal, dan tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. 
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Dalam Peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa anggota Komite Audit 

paling kurang terdiri: 

1. seorang Komisaris Independen 
2. seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang 

keuangan atau akuntansi 
3. seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum 

atau perbankan.  
4. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit. 
6. Komisaris Independen dan pihak independen yang menjadi anggota 

Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Audit. 
7. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang 

baik.“ 
(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, Pasal 38) 
 
Cause : 
 
 Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat dikemukakan bahwa 

dalam tahun 2007:  

a.  Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku,  

b.  Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang cukup memadai guna 
pencapaian sasaran kegiatan Bank,  

c.  Bank secara optimal telah menindaklanjuti temuan hasil audit intern maupun 
ekstern, 

 d.  Bank telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.“ 
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 24)) 
 
 Bank Syariah Mandiri telah membentuk Komite Audit dengan keanggotaan 

sebagai berikut: 

 “1.  Zainul Arifin sebagai ketua Komite Audit sekaligus sebagai Komisaris dan 
Komisaris Independen. 

2.  Abdillah sebagai anggota Komite Audit, pihak independen berpengalaman   
keuangan dan akuntansi. 

3. Kasmadi Adriyanto sebagai anggota Komite Audit, pihak independen 
berpengalaman perbankan.” 

(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 24)) 
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Effect : 

Secara keseluruhan struktur dan keanggotaan komite audit dalam Bank Syariah 

Mandiri dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Kesesuaian ini dapat dilihat dari struktur dan keanggotaan Komite Audit dalam 

BSM dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Lima poin Peraturan yang 

ditetapkan telah dipenuhi oleh BSM.  Anggota Komite Audit BSM telah terdiri 

dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen ahli di bidang 

keuangan dan akuntansi dan seorang pihak independen ahli di bidang perbankan. 

Komite Audit BSM diketuai oleh Zainul Arifin sekaligus sebagai Komisaris 

Independen. Tidak ada Anggota Direksi BSM yang menjadi anggota Komite 

Audit. 

Rekomendasi : 

Pelaksanaan tugas yang telah sesuai dengan apa yang ditargetkan harus 

dipertahankan untuk lebih meningkatkan kinerja bank. Kesesuaian struktur dan 

keanggotaan komite audit Bank Syariah Mandiri dengan peraturan Bank 

Indonesia tetap dipertahankan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.    

2. Komite Pemantau Risiko 

Criteria : 

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan 

prasyarat utama bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang 

berkesinambungan. Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Bank 

telah membentuk Komite Pemantau Risiko. Sesuai dengan Pedoman Komite 
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Pemantau Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris melalui pemberian 

pendapat dan rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas 

pokoknya. 

“ Tugas Pokok Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:  
a.  Melakukan evaluasi tentang keseuaian antara kebijakan manajemen risiko 

dengan pelaksanaannya.  
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen 

Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.  
c.  Melakukan pemantauan dan evaluasi lainnya yang berkaitan dengan 

kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank sesuai permintaan Dewan 
Komisaris.“  

(Sumber: Laporan Tahunan BSM (2007, 26)) 

Cause : 
 
Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, selama tahun 2007 Komite 

Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

a. Melakukan telaah Kebijakan Pembiayaan.  
b. Menyusun Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT Bank Syariah 

Mandiri tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT 
Bank Syariah Mandiri.  

c.  Melakukan telaah Kebijakan Investasi Surat Berharga.  
d.  Melakukan telaah penerapan manajemen risiko dan kegiatan lainnya yang 

berkaitan dengan manajemen risiko Bank.“ 
(Sumber: Laporan Tahunan BSM 2007, 26)) 
 
Effect : 

Dalam pengungkapan tentang Komite Pemantau Risiko ini, Bank Syariah 

Mandiri tidak mengungkapkan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau 

Risiko. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat independensi Bank apabila 

keanggotaan dalam Komite Pemantau Risiko tidak diungkapkan. 

Rekomendasi : 

Bank harus melakukan pengungkapan struktur keanggotaan Komite pemantau 

risiko, hal ini untuk memperkuat tingkat independensi bank. 
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3. Komite Remunerasi dan Nominasi 

Criteria : 

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi 

meliputi bidang remunerasi, antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan 

remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 

“Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi: 
a. Kebijakan remunerasi bagi Pengurus untuk disampaikan kepada RUPS.  
b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara 

keseluruhan untuk disampaikan ke Direksi. 
Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab bidang nominasi yaitu menyusun 
dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:  
a.  Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Pengurus 

untuk disampaikan kepada RUPS.  
b.  Mengenai calon anggota pengurus untuk disampaikan kepada RUPS.  
c.  Mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan 

Komite Pemantau Risiko. 
 
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Pasal 40 disebutkan bahwa: 

  “1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari: 
a. seorang Komisaris Independen 
b. seorang Komisaris 
c. seorang Pejabat Eksekutif 

2. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen 
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan 

Nominasi. 
 4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari tiga 

orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah dua 
orang.“ 

 
Cause : 

Bank Syariah Mandiri telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi 

dengan keanggotaan sebagai berikut: 

“ 1. Ketua Komite: A. Noor Ilham (Komisaris Utama).         
 2. Anggota terdiri:  

a. Zainul Arifin (Pihak Independen dan Anggota Komisaris) 
   b. Djakfarudin Junus (Anggota Komisaris) 

c. Helmi Huseno (Kepala SDI) 
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d. Achmad Fauzi (Kepala DKH).“ 
 (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 25)) 
 
Komite Remunerasi & Nominasi BSM telah melakukan rapat-rapat antara lain:  
1.   Pemilihan Pengurus/Direksi BSM.  
2.  Pembahasan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman dan Tata Tertib 

Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.  
3.   Kebijakan remunerasi bagi pegawai yang diangkat menjadi Pengurus BSM.  
4.   Pembahasan kenaikan gaji bagi pegawai.” 
(Sumber: Laporan Tahunan BSM (2007, 25))   
  
Effect : 

Secara keseluruhan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bank 

Syariah Mandiri telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Anggota Komite 

Remunerasi dan Nominasi BSM telah terdiri dari dua orang Komisaris 

Independen yaitu, A. Noor Ilham dan Zainul Arifin. Satu orang Komisaris yaitu, 

Djakfarudin Junus dan dua orang pejabat eksekutif yaitu, Helmi Huseno dan 

Achmad Fauzi. Komite Remunerasi dan Nominasi BSM telah diketuai oleh 

Komisaris Independen yaitu, A. Noor Ilham. Tidak ada anggota Direksi BSM 

yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.  

4.2.4.4 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 

Criteria : 

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank melalui Dewan 

Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan 

kerja operasional. Kepercayaan seluruh stakeholder merupakan kunci 

pertumbuhan dan keberhasilan usaha. BSM telah mengacu pada Peraturan Bank 

Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang penugasan 

Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank Umum.  
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Cause : 

Untuk memelihara kepercayaan stakeholder Bank menjalankan fungsi Internal 

Audit yang dilakukan dalam berbagai program dan kegiatan antara lain:  

“1.  BSM telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 
tanggal 20 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan 
(Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 
Intern Bank Umum. Pelaporan hasil audit disampaikan kepada Direktur 
Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris. Peran DPI sebagai salah 
satu pilar pendukung Good Corporate Governance, telah berjalan baik 
khususnya dalam mengawal prinsip akuntabilitas, independensi dan 
kewajaran pelaporan keuangan.  

2.  Realisasi audit rutin tahun 2007 telah dilakukan pada seluruh Cabang dan 
Kantor Pusat serta beberapa kali melakukan audit khusus (investigasi) atas 
kasus-kasus yang mengemuka. Berbagai kewajiban pelaporan atas hasil-hasil 
audit telah ditindaklanjuti dengan baik, dan selalu dikoordinasikan dengan 
pihak–pihak yang berkepentingan (pembina sistem) sebagai langkah 
memberikan kontribusi perbaikan kinerja dan sistem kerja operasional BSM.  

3.  Untuk lebih meningkatkan peran dan manfaat audit intern, DPI secara 
konsisten dan berkesinambungan mengembangkan peran kemitraan dengan 
auditee, antara lain melalui komunikasi yang efektif untuk membahas dan 
meindaklanjuti semua temuan audit sehingga auditee dapat memahami 
dengan sebaik-baiknya mengenai risiko penyimpangan yang ada.” 

(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007, 35)) 
 
Effect : 

Dari data diatas secara keseluruhan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BSM telah 

berjalan dengan baik. Satuan Kerja Audit Intern dalam hubungannya dengan 

prinsip independensi terus menjaga kemandiriannya dan independensinya agar 

bebas dari benturan kepentingan.  

Rekomendasi : 

Mengingat Satuan Kerja Audit Intern ini dibentuk oleh Dewan Direksi yang 

menjalankan kegiatan operasional Bank maka SKAI harus terus menjaga 

independensinya, apabila  tidak menjaga independensinya dikhawatirkan akan 

mendapatkan pengaruh dari Dewan Direksi yang dapat mempengaruhi 
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keputusan yang diambil oleh SKAI. SKAI dalam kinerjanya harus selalu 

berpedoman pada pedoman pengawasan intern yang dimilikinya dan pada 

budaya perusahaan.  

 

4.2.4.5 Menghindari Terjadinya Benturan Kepentingan 

Criteria : 

Berdasarkan pengertian dan pedoman pokok pelaksanaan prinsip kemandirian 

atau independensi yang harus bebas dari benturan kepentingan, Bank Syariah 

Mandiri membuat peraturan yang mengatur tentang benturan kepentingan untuk 

dijalankan oleh setiap insan bank. Benturan kepentingan dan segala pengaruh 

atau tekanan dapat mempengaruhi keputusan manajemen bank. Kebijakan-

kebijakan bank yang mengatur benturan kepentingan kepada seluruh insan bank 

menjadi pedoman atau manual yang secara umum dilaksanakan oleh semua 

insan bank. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil oleh manajemen 

dapat diambil dengan obyektif. 

Dalam hal penerapan kebijakan tentang benturan kepentingan, setiap insan bank 

mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab tersebut 

merupakan upaya sosialisasi dan upaya komunikasi terhadap peraturan yang 

menyangkut benturan kepentingan yang memungkinkan dilakukan oleh setiap 

insan bank. Untuk menegakkan kebijakan bank tentang benturan kepentingan 

ini, peraturan yang dibuat dilengkapi dengan adanya punishment system sebagai 

upaya pengendalian internal bank. 
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Benturan kepentingan dapat didefinisikan dengan situasi yang menimbulkan 

kepentingan pribadi insan dengan kepentingan perusahaan dalam posisi yang 

bertentangan. Suatu benturan dapat terjadi pada sebuah hubungan peristiwa atau 

pertimbangan keuntungan finansial bagi diri pribadi atau keluarga yang 

menyebabkan obyektivitas dan kemandirian atau pertimbangan komersial dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dikesampingkan. 

Bank memegang prinsip bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil oleh insan 

perusahaan menghasilkan kontribusi kepada kepentingan Bank. Dengan 

demikian insan perusahaan wajib menjauhi dan menghindari situasi apapun yang 

dapat menimbulkan atau dapat diinterpretasikan pihak lain menimbulkan suatu 

benturan antara kepentingan pribadi dan keluarganya dengan kepentingan Bank.  

Cause : 
 
“Berikut ini adalah kebijakan perusahaan mengenai benturan kepentingan:  

a. Insan perusahaan tidak diperkenankan memiliki kepentingan finansial, 
secara langsung maupun tidak langsung, pada perorangan dan atau 
institusi/lembaga bisnis yang bersaing dengan perusahaan atau memiliki 
hubungan bisnis dengan perusahaan.  

b.  Insan perusahaan tidak diperkenankan melakukan perbuatan / tindakan 
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank, seperti:  

1.  Sebagai perantara demi kepentingan pihak ketiga dan mengambil 
manfaat untuk dirinya sendiri atau keluarganya dalam transaksi yang 
melibatkan Bank.  

2.  Memberikan jasa konsultasi bisnis kepada perorangan atau institusi 
atau lembaga bisnis yang menjadi pesaing dan atau memiliki hubungan 
bisnis dengan Bank.“ 

(Sumber: Code of Conduct Bank Syariah Mandiri)  
 
Effect : 

Keadaan yang pada awalnya tidak menimbulkan benturan kepentingan, tapi 

suatu saat dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Misalnya 

anggota keluarga insan perusahaan dipekerjakan pada perorangan atau institusi 
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atau lembaga bisnis yang akan melakukan hubungan bisnis dengan Bank dalam 

kapasitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan karena perolehan 

manfaat dari hubungan bisnis tersebut. Apabila suatu keadaan demikian timbul, 

insan perusahaan harus berkonsultasi dengan atasan langsung dan atau pejabat 

puncak, atau bidang SDM untuk mendapatkan kejelasan pengaruh terhadap 

Bank.  

Rekomendasi : 

Apabila insan perusahaan yang memiliki kepentingan yang mungkin akan 

menempatkan pada suatu keadaan, posisi atau situasi yang menimbulkan 

terjadinya suatu benturan, wajib melapor pada Bidang SDM. Bidang SDM wajib 

membuat daftar benturan kepentingan yang memuat nama dan jabatan insan 

perusahaan dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan Bank. 

Daftar tersebut harus dimutakhirkan setiap tahun. Khusus untuk kepemilikan 

saham pada perusahaan lain oleh komisaris dan direksi, beserta anggota 

keluarganya dicatat dalam daftar khusus. Hubungan keuangan ataupun hubungan 

keluarga baik antara Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan pemegang saham 

dalam Bank Syariah Mandiri adalah nihil. 

Keterangan Tabel : 

Tabel 5.7. menggambarkan simpulan yang dihasilkan yaitu berdasarkan skala 

interval mulai dari penerapan yang kurang (1), cukup (2), dan penerapan yang 

baik (3). Penerapan independensi dikatakan baik apabila kondisi yang berlaku di 

bank memang berjalan sangat sesuai dengan aturan (peraturan dan kenyataan 

berjalan beriringan); dikatakan cukup apabila perusahaan masih berusaha 
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mengembangkan sistem yang ada; dikatakan kurang apabila suatu sistem belum 

diatur atau dilakukan dalam bank.      

 
 

Tabel 5.7 
Penerapan Independensi BSM 

 
 

 

 
 

 
ANALISA 

 
 

Perspektif Kriteria Sudah 
dilaksanakan 

Belum 
dilaksanakan 

Simpulan 

 
 

1. Bank menghindari  
terjadinya dominasi yag 
tidak wajar oleh 
stakeholders manapun dan 
tidak terpengaruh oleh 
kepentingan sepihak serta 
terbebas dari benturan 
kepentingan. 

 
X 

  

 
 
Independensi 
 
 

2. Bank mengambil keputusan 
secara objektif dan bebas  
dari segala tekanan dari 
pihak manapun 

 
 

X              

  
 
     Cukup 
  
  

 
 
 

3. Pengungkapan kelengkapan 
struktur keanggotaan dan   
pelaksanaan tugas Komite 
audit, Komite Pemantau 
Risiko, Komite Remunerasi 
dan Nominasi 

 
 
            

 
 

X 

 
 

 

Sumber : Data diolah 

Penerapan prinsip independensi dikatakan cukup karena bank belum 

mengungkapkan kelengkapan struktur keangotaan dan pelaksanaan tugas komite 

pemantau risiko. Pengungkapan ini akan mempengaruhi penerapan prinsip 

independensi dalam Bank.  

4.2.5 Fairness (kewajaran atau keadilan) 

Prinsip Fairness dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang 

saham minoritas dari kecurangan atau praktik insider yang merugikan 

kepentingan pemegang saham minoritas. Prinsip ini berkaitan dengan hak legal 
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dari pihak-pihak yang berkepentingan dan membantu menetapkan ukuran yang 

berkaitan dengan tujuan perusahaan yang telah dimandatkan kepada manajemen.  

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 kewajaran (fairness) 

adalah: 

“Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
  

Prinsip Keadilan ini adalah keadilan terhadap stakeholders agar 

terlindungi dari upaya penyelewengan baik dalam bentuk usaha untuk 

kepentingan pribadi maupun benturan kepentingan atau praktek-praktek yang 

tidak sehat. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 
1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas   

kesetaraan dan kewajaran. 
2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk 

memberikan  masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank 
serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 
keterbukaan. 

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006) 
 

Berkaitan dengan Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh 

stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan 

prinsip keterbukaan maka Bank Syariah Mandiri memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk menyampaikan masukan dan pendapat bagi kepentingan 

bank. Hal ini sebagai media untuk menampung aspirasi dan kreativitas para 

karyawan. Segala aspirasi yang berhubungan dengan pekerjaan ditampung oleh 

atasan dan didiskusikan bersama untuk mencari solusi dari permasalahan.   
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4.2.5.1 Realisasi dan Metode Penghitungan Bagi Hasil 

Criteria :  

Bank Syariah Mandiri telah menerapkan metode Bagi hasil dengan adil dan 

wajar. Penerapan metode ini dengan pemberian informasi yang wajar kepada 

nasabah tentang bagi hasil, equivalent rate, dan pendapatan dari bank. Nasabah 

sebagai investor haruslah diberikan informasi yang wajar dengan mengambil 

contoh bulan lalu, sehingga nasabah mengetahui dan bisa mempertimbangkan 

risiko yang mungkin dan akan dihadapi apabila ia menginvestasikan dananya di 

Bank Syariah Mandiri. 

“Prinsip Bagi Hasil: 
1. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.  
2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh.  
3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan.  
4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.” 

(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007)) 
 
Cause : 
 
Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek 

itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh 

kedua belah pihak. Realisasi dan metode penghitungan bagi hasil periode 

Desember 2007 disajikan dalam Tabel 5.8 sebagai berikut: 
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Tabel 5.8 
Realisasi & Metode Penghitungan Bagi Hasil Periode Desember 2007  

(dalam Jutaan) 
 

Jenis Penghimpunan Dana     Saldo           Pendptan 
 Rata-rata        Yg. Harus 
                       Dibagi. Hsl 

        Porsi Pemilik Dana 
Nisbah         Jml Bonus 
                  & Bg.Hasil     

 
Indikasi Rate    
of Return 

1. Giro Wadiah 1,743,947          19,606          8.00%              1,568     1.07%         
2. Tabungan   Mudharabah 
    - Bank Syariah Mandiri 
    - Mabrur 
    - Pendidikan 
    - Berencana BSM  
    - Mudharabah Perusahaan 

3,730,684        41,595 
3,311,034       36,905      
   301,310          3,368 
     54,598             610 
     15,515             173 
     48,227             539      

38.79%           16,136 
40.09%          14,794 
21.73%               732 
51.97%               317 
45.09%                 78 
38.89%               215     

    5.19% 
    5.36% 
    2.92% 
    6.98% 
    6.05% 
    5.35%         

3. Deposito Mudharabah 
     a. Rupiah 
        - 1 bulan 
        - 3 bulan 
        - 6 bulan  
        - 12 bulan 
     b. Valas 
        - 1 bulan 
        - 3 bulan 
        - 6 bulan 
        - 12 bulan 

 5,372,609       60,508 
 5,163,157       57,717 
 3,373,844       37,715 
 1,023,690       11,443 
    412,012         4,606 
    353,611         3,953 
    209,452          2,341 
    185,127         2,069 
      11,523            129 
        4,862             54 
        7,940               89        

54.98%           33,021 
56.20%           32,436 
54.86%           20,691 
58.59%             6,704 
59.44%             2,738 
58.26%             2,303 
24.99%                585 
24.99%                517 
24.81%                 32 
25.93%                 14 
24.72%                 22 

    7.38% 
    7.54% 
    7.36% 
    7.86% 
    7.97% 
    7.82% 
    3.35% 
    3.35% 
    3.35% 
    3.35% 
    3.35%         

Sumber:Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007) 

Effect : 

Bank menerapkan prinsip keterbukaan dalam penghitungan bagi-hasil sehingga 

nasabah dapat mengetahui secara terbuka berapa bagi-hasil yang akan diperoleh. 

Penghitungan tersebut dilakukan dengan memperhatikan besarnya saldo rata-rata 

nasabah, perbandingan bagi-hasil atau nisbah antara bank dan nasabah, saldo 

rata-rata tabungan seluruh nasabah, dan pendapatan bank yang dibagi-hasilkan 

untuk nasabah tabungan. Dalam hal ini hak nasabah untuk mengetahui secara 

terbuka bagi-hasil yang akan diterima telah terpenuhi.  

Rekomendasi : 

Dalam penghitungan bagi-hasil tersebut, bank juga harus menginformasikan 

kepada nasabah dasar pemberian persentase nisbah yang menjadi salah satu 

dasar penghitungan bagi-hasil, agar prinsip keterbukaan benar-benar telah 
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diterapkan dalam penghitungan bagi–hasil tersebut. Apabila nasabah menemui 

perbedaan penghitungan antara bank dengan penghitungannya sendiri maka 

nasabah dapat bertanya kepada pihak bank. Keterbukaan ini akan berpengaruh 

terhadap hubungan bank dengan stakeholders lainnya baik internal maupun 

eksternal.    

4.2.5.2 Kewajaran Atas Hubungan Kerja 

Criteria : 
1. Kewenangan Bank   
2. Penerimaan Karyawan  
3. Pengangkatan Karyawan  
4. Jenjang karir, Kenaikan Golongan / Jabatan (promosi) dan Kenaikan Gaji       

Berkala  
   a. Jenjang karir  
   b. Kenaikan Golongan/Jabatan (Promosi)  
   c. Kenaikan gaji pokok berkala 
 (Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007)) 
 
Cause : 

“1. Kewenangan Bank   
Penerimaan, pengangkatan, kenaikan golongan/pangkat/jabatan, 

penurunan golongan/pangkat/jabatan, perubahan status karyawan, pemindahan 
dan penempatan, pemutusan hubungan kerja/pensiun adalah wewenang Bank. 
Dalam pelaksanaan hal tersebut, serikat pekerja secara aktif memberikan 
pendapat/masukan kepada Bank melalui Lembaga Kerja Sama (LKS). 
2. Penerimaan Karyawan  

Penerimaan karyawan baru adalah sepenuhnya wewenang Bank, melalui 
ketentuan yang mengatur tata cara penerimaan karyawan baru. Penerimaan 
karyawan didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja sesuai perkembangan 
organisasi Bank (standar formasi). Penerimaan karyawan harus memenuhi 
prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank. 
3.  Pengangkatan Karyawan  

Pengangkatan karyawan dilakukan oleh pengusaha. Ketentuan mengenai 
pengangkatan karyawan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di 
perusahaan. Setiap karyawan yang baru diterima, harus melalui:  

1. Masa orientasi dan pelatihan maksimal dua belas bulan  
2. Masa percobaan tiga bulan dan dalam hal ini, masa percobaaan ini 

dihitung sebagai masa kerja. 
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4.  Jenjang karir, Kenaikan Golongan / Jabatan (promosi) dan Kenaikan 
Gaji Berkala  

a. Jenjang karir  
Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk meraih jenjang karir 

yang setinggi-tingginya dalam Bank. Pengaturan mengenai jenjang karir 
karyawan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Bank. 
b. Kenaikan Golongan/Jabatan (Promosi)  

Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan 
karirnya guna memperoleh kenaikan golongan dan jabatan di Bank. Karyawan 
dapat dipromosikan menduduki jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari 
jabatan / kedudukan semula, setelah mempertimbangkan prestasi dan potensi 
dari karyawan yang bersangkutan serta tersedia formasi dalam struktur 
organisasi Bank. Bagi karyawan yang memperoleh kenaikan jabatan, maka 
kepadanya diberikan penyesuaian golongan gaji serta fasilitas sesuai dengan 
jabatan yang dipangkunya menurut ketentuan Bank. Karyawan yang mempunyai 
jabatan tertentu yang lebih tinggi, maka hak-haknya disesuaikan dengan jabatan 
yang dipangkunya sesuai dengan ketentuan Bank. Karyawan yang menduduki 
jabatan tertentu yang lebih tinggi, jika selama dua tahun prestasinya baik, maka 
golonganya dapat disesuaikan pada jabatan yang dipangkunya. Sedangkan 
apabila prestasinya tidak baik maka jabatan karyawan tersebut dikembalikan 
pada posisi semula atau yang setingkat. Kenaikan setiap strata dilaksanakan 
dengan seleksi dan pelaksanan promosi jabatan tersebut dilaksanakan dengan 
surat keputusan Bank.  
c. Kenaikan gaji pokok berkala 

Kenaikan gaji pokok berkala diberikan secara bertahap setiap tahun tanpa 
didahului pengusulan, kecuali bagi yang ditunda kenaikan gaji pokok berkala. 
Bagi yang menunjukkan prestasi, kecakapan, disiplin kerja, sangat baik dan telah 
memberikan kontribusi yang cukup tinggi berdasarkan penilaian untuk masa satu 
tahun penuh sehingga patut menjadi teladan terhadap rekan-rekan kerjanya, 
dapat diberikan kenaikan gaji pokok berkala istimewa sebanyak dua kali skala 
gaji pokok. Kenaikan gaji pokok berkala istimewa dapat diberikan sekali dalam 
setiap jenjang golongan.“  
(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2007)) 
 
Effect : 

Aspek yang menjadi pedoman pelaksanaan adalah adanya perhatian bank 

terhadap kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan 

kewajaran. Hal ini diimplementasikan Bank Syariah Mandiri dengan 

memberikan kesempatan yang sama atas hubungan kerja. Hubungan kerja ini 

meliputi penerimaan karyawan, pengangkatan karyawan, jenjang karir, promosi 
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jabatan, dan kenaikan gaji berkala. Hal-hal yang terkait dengan hubungan kerja 

diatur oleh perusahaan berdasarkan prinsip keadilan.  

Rekomendasi : 

Setiap karyawan harus diperlakukan sama secara proporsional sesuai dengan 

kedudukannya dalam perusahaan. Selain itu BSM juga harus menerapkan Equal 

treatment kedalam dan keluar BSM untuk menjamin adanya perlakuan yang 

sama terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. 

Bank Syariah Mandiri harus melarang praktik insider trading atau self dealing, 

dan mewajibkan untuk membuat pengungkapan jika terdapat transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan. 

Keterangan Tabel : 

Tabel 5.9. menggambarkan simpulan yang dihasilkan yaitu berdasarkan skala 

interval mulai dari penerapan yang kurang (1), cukup (2), dan penerapan yang 

baik (3). Penerapan kewajaran dikatakan baik apabila kondisi yang berlaku di 

bank memang berjalan sangat sesuai dengan aturan (peraturan dan kenyataan 

berjalan beriringan); dikatakan cukup apabila perusahaan masih berusaha 

mengembangkan sistem yang ada; dikatakan kurang apabila suatu sistem belum 

diatur atau dilakukan dalam bank.      
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Tabel 5.9 
Penerapan Kewajaran BSM 

 
 

 

 
 

 
ANALISA 

 
 

Perspektif Kriteria Sudah 
dilaksanakan 

Belum 
dilaksanakan 

Simpulan 

 
 

1. Bank memperhatikan 
kepentingan seluruh  
stakeholders berdasarkan 
asas kesetaraan dan 
kewajaran. 

 

 
X 

  

 
 
 
 
Kewajaran 
 
 

2. Bank memberikan 
kesempatan kepada 
seluruh stakeholders untuk 
memberikan masukan dan 
menyampaikan pendapat 
bagi kepentingan Bank 
serta mempunyai akses 
terhadap informasi sesuai 
dengan prinsip 
keterbukaan. 

 
 

 
 

X              

  
 
     
 
   Baik 
  
  

Sumber : Data diolah 

Penerapan prinsip kewajaran dalam Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan telah 

dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari perhatian bank terhadap 

kepentingan seluruh stakeholders atas azas kesetaraan dan kewajaran. 

4.2.6 Evaluasi Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Bank 

Syariah Mandiri. 

 Dalam perkembangan dunia perbankan yang penuh dengan persaingan 

dan perubahan yang sangat cepat, Bank perlu memiliki nilai lebih dan daya tarik 

bagi para stakeholders. Tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan 

untuk menjawab tantangan dan persaingan tersebut. Menanggapi hal tersebut, 

Bank menyadari bahwa dengan pengelolaan perusahaan yang baik dan selalu 

berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang telah diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia maka Bank secara berkesinambungan akan 
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dapat menjamin pertumbuhan dalam jangka panjang dan meningkatkan nilai 

para pemangku kepentingan. 

Bank telah mengembangkan budaya perusahaan dan pedoman perilaku 

yang digunakan oleh insan perusahaan dalam berperilaku dan bersikap baik 

dalam hubungannya dengan internal Bank atau dengan pihak diluar Bank. Dalam 

pedoman perilaku ini, seluruh insan Bank dilarang menerima pemberian hadiah 

dari calon nasabah/ nasabah/ rekanan baik langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Bentuk 

komitmen Bank ditunjukkan melalui pengenalan Good Corporate Governance 

tehadap karyawan yang baru masuk melalui program training dan diklat yang 

diberikan Bank. Diharapkan dengan komitmen ini penerapan GCG bukan 

sekedar dipermukaan atau hanya sebagai pemenuhan peraturan saja tetapi benar-

benar tercermin dalam seluruh kegiatan Bank dan menjadi sebuah kebutuhan 

untuk melaksanakannya. 

Langkah yang dilakukan oleh Bank dalam peningkatan Good Corporate 

Governance pada tahun 2007 yaitu pengembangan struktur Dewan Komisaris 

dengan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite 

remunerasi dan nominasi ini melengkapi Komite Audit yang telah dibentuk 

terlebih dahulu. Komite-komite tersebut bertujuan untuk mendukung komitmen, 

kebijakan dan penerapan praktik GCG dalam Bank. Frekuensi rapat, struktur dan 

keanggotaan Komite-komite tersebut telah sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi dalam hal pengungkapan struktur 

keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sesuai pengamatan dilapangan, Bank 
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tidak mengungkapkan struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Hal ini 

dapat mempengaruhi prinsip independensi Bank. Bank telah mengungkapkan 

riwayat jabatan lain anggota komisaris/direksi dengan pihak terafiliasi, akan 

tetapi sesuai dengan apa yang ada di lapangan, Bank belum melakukan 

pengungkapan terhadap sistem pemberian gaji/tunjangan/honorarium untuk 

anggota komisaris, direksi, auditor internal, eksternal auditor dan para karyawan 

secara terinci, Bank hanya mengungkapkan sebatas nominal. Selain itu Bank 

juga telah mengungkapkan kepemilikan hubungan, kepemilikan PT Bank 

Syariah Mandiri masih dipegang oleh PT Bank Mandiri sebagai pemegang 

saham utama dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pemegang saham minoritas. PT. 

Bank Syariah Mandiri tidak dimiliki secara perorangan, para anggota Dewan 

Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif lainnya tidak mempunyai kepemilikian 

saham dalam Bank, hal ini untuk menjaga tingkat independensi dan untuk 

menghindari terjadinya benturan kepentingan. Bank telah menyusun buku 

pedoman Good Corporate Governance internal pada tahun 2007 untuk lebih 

meningkatkan penerapan GCG dalam Bank. Selanjutnya, Bank telah 

melaksanakan self Assessment untuk menilai penerapan GCG pada Bank dengan 

memperoleh score Baik dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Bank 

juga menerapkan sistem pemberian rewards dan punishment, sistem rewards 

yang diberikan oleh Bank antara lain adalah peningkatan gaji pokok dan 

tunjangan-tunjangan yang diberikan dalam bentuk Annual Guaranted Cash serta 

memberikan insentif khusus bagi pegawai dan unit kerja yang memiliki kinerja 

terbaik. Hal ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan loyalitas 
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pegawai dan mempertahankan pegawai terbaik khususnya di Unit Bisnis. Selain 

itu program ini diharapkan mampu memacu kinerja pegawai dan menumbuhkan 

semangat kompetisi yang positif di lingkungan kerja BSM. 

Sistem punishment yang diberikan oleh BSM meliputi hukuman terhadap 

kesalahan ringan yaitu diberikan teguran lisan dan peringatan tertulis yang terdiri 

dari SP1, SP2, dan SP3. Sedangkan untuk kesalahan berat hukuman yang 

diberikan meliputi penurunan pangkat/golongan sampai dua tingkat, pemutusan 

hubungan kerja, dan ganti rugi untuk kesalahan ringan atau berat. Diharapkan 

sistem punishment ini dapat memberikan efek jera kepada karyawan yang 

bermasalah.  

Untuk lebih memperkuat GCG dalam Bank, BSM telah membentuk 

Komite Audit, Satuan Kerja Audit Intern dan telah menunjuk KAP Doli, 

Bambang, Sudarmaji & Dadang sebagai Auditor Eksternal. Hasil kerja Komite 

Audit menunjukkan bahwa: Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, Bank telah memiliki sistem 

pengendalian intern yang cukup memadai guna pencapaian sasaran kegiatan 

Bank, Bank secara optimal telah menindaklanjuti temuan hasil audit intern 

maupun ekstern, dan Bank telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Selain itu komposisi keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 

telah melakukan audit rutin pada seluruh Cabang dan Kantor Pusat serta 

beberapa kali telah melakukan audit khusus (investigasi) atas kasus-kasus yang 

mengemuka. Berbagai kewajiban pelaporan atas hasil-hasil audit telah 
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ditindaklanjuti dengan baik, dan selalu dikoordinasikan dengan pihak–pihak 

yang berkepentingan sebagai langkah memberikan kontribusi perbaikan kinerja 

dan sistem kerja operasional BSM. Bank telah menunjuk KAP Doli, Bambang, 

Sudarmadji & Dadang untuk menjadi auditor eksternal Bank. KAP Doli, 

Bambang, Sudarmaji, & Dadang telah melakukan audit atas neraca, laporan 

laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan perubahan 

dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, 

shadaqah, serta laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan untuk tahun 

yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006. Setelah melakukan audit, KAP 

memberikan pendapat wajar atas laporan keuangan BSM. 

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan, maka dapat dikatakan 

bahwa penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri telah 

berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1. 

Keterangan Tabel:  

Berkaitan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan Good 

Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri, maka yang menjadi acuan 

adalah apakah Good Corporate Governance sudah dilakukan dalam perusahaan 

dan apakah penerapannya sudah baik atau masih ada yang kurang. Oleh karena 

itu, simpulan yang dihasilkan yaitu berdasarkan skala interval mulai dari 

penerapan yang kurang (1), cukup (2), dan penerapan yang baik (3). Penerapan 

dikatakan baik apabila kondisi yang berlaku di bank memang berjalan sangat 

sesuai dengan aturan (peraturan dan kenyataan berjalan beriringan); dikatakan 
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cukup apabila perusahaan masih berusaha mengembangkan sistem yang ada; 

dikatakan kurang apabila suatu sistem belum diatur atau dilakukan dalam bank.      
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ANALISA 

 
 

 Perspektif Kriteria Sudah 
dilaksanakan 

Belum 
dilaksanakan 

Simpulan 

 
 
 
 
 

 
Pemegang Saham 

a.  Pemegang Saham Berhak menghadiri, menyampaikan 
pendapat, dan memberikan suara pada RUPS; 
memperoleh informasi material secara tepat waktu, 
akurat dan teratur; menerima pembagian keuntungan.  

b. Pemegang saham menggunakan hak suara dalam 
RUPS dan tidak mencampuri kegiatan operasional 
perusahaan.  

 
X 
 
 
 

X 

  
 
 
 

Baik 

 
ORGAN BANK 

Komisaris a. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris 
Independen. 

b. Minimal 50% anggota Komisaris harus independent 
 c. Wajib membentuk minimal, komite audit (diketuai 

oleh komisaris independen), komite pemantau risiko, 
komite nominasi dan remunerasi.  

d. Wajib Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain 
yang diterima.   

            X 
            
           X 
 
           X 
 
           X 

  
 

 
Baik 

 Direksi a. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban 
pengelolaan bank dalam bentuk laporan tahunan. 

b Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan 
kepengurusan bank. 

c Aggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite 
Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite remunerasi 
dan Nominasi. 

d Wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain 
yang diterima. 

X 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 

  
 
 
 

Baik 

 1. Transparansi a. Laporan Keuangan harus dapat diakses oleh para 
pemangku kepentingan dan harus disusun berdasarkan 
standar akuntansi keuangan dan diaudit. 

 
X 
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  b.Perusahaan harus mengungkap tentang tujuan, strategi,   
dan sasaran usaha; kondisi keuangan; status pemegang 
saham; penilaian oleh eksternal auditor; sistem 
manajemen risiko, sistem pengendalian internal; 
faktor risiko material, pelaksanaan GCG dan tingkat 
kepatuhannya. 

 
 

X             

  

  c. Pengungkapan terhadap riwayat jabatan lain anggota 
komisaris/direksi dengan pihak terafiliasi; sistem 
pemberian gaji/tunjangan/honorarium untuk anggota 
komisaris, direksi, auditor internal, eksternal auditor 
dan para karyawan (bukan hanya nominal).   

 
 
            

 
 

X 

 
 

Cukup 

 2. Akuntabilitas  a.  Bank harus menetapkan rincian tugas dan tanggung 
jawab masing-masing insan bank secara jelas dan 
meyakini bahwa mereka mempunyai kemampuan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tersebut.   

 
X 

  

  b. Bank harus memastikan adanya system pengendalian 
internal yang efektif dalam pengelolaan bank. 

X   

  c.  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 
seluruh insan bank harus berpegang pada etika bisnis 
dan pedoman perilaku yang telah disepakati. 

 
X 

  
Baik 

 
PRINSIP-
PRINSIP GOOD 
CORPORATE 
GOVERNANCE 

 d. Insan bank dilarang memberikan/menawarkan sesuatu 
baik langsung maupun tidak langsung kepada pejabat 
Negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis, 
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

 
 

X 

  

  e. Bank harus memiliki ukuran kinerja untuk semua 
jajaran bank yang konsisten dengan sasaran usaha 
bank, serta memiliki system penghargaan dan sanksi 
(rewards and punishment system)  

 
X 

  

      
 3. Responsibilitas  a.  Ketaatan kepada hukum / UU /PP /BI / BAPEPAM  

/Fatwa / Pajak / Ketentuan  eksternal lainnya 
X   
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 b. Bertanggung jawab terhadap karyawan dengan cara  
meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan 
keselamatan kerja. 

 
X 

  
Baik 

  
 

c. Bank harus melaksanakan tanggung jawab sosial  
dengan antara lain peduli terhadap masyarakat. 

 
X 

  

 4. Independensi   a. Bank menghindari terjadinya dominasi yag tidak wajar 
oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh 
kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan 
kepentingan. 

b. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas  
dari segala tekanan dari pihak manapun. 

  c. Pengungkapan kelengkapan struktur keanggotaan dan   
pelaksanaan tugas Komite audit, Komite Pemantau 
Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

Cukup 

 5. Fairness   a.Bank memperhatikan kepentingan seluruh  
stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan 
kewajaran. 

b.Bank memberikan kesempatan kepada seluruh 
stakeholders untuk memberikan masukan dan 
menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta 
mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan 
prinsip keterbukaan. 

 
X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Baik 
 

 1.  Dewan 
Pengawas 
Syariah 

 a. Mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan 
bank guna menjamin bahwa bank telah beroperasi 
sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.  

 
X 

  
 

Baik 
  b. Mengkaji produk/jasa baru yang belum ada fatwa  

untuk dimintakan kepada DSN.   
X 
 

  

ELEMEN-
ELEMEN LAIN 

2.  Sekertaris  
Perusahaan 

a. Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam 
bidang kesekretariatan bank dan bidang regulatory 
bank. 

 
X 

  
 

Baik 
  b. Menjalankan tugas dan tanggung jawab bidang 

governancy. 
 

X 
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3.  Sistem Audit  
 

a. Evaluasi auditor internal terhadap sistem pengendalian   
internal. 

b. Evaluasi auditor internal terhadap manajemen risiko di 
tiap unit. 

c. Auditor eksternal ditentukan dalam RUPS dan bersifat 
independen dan bertangggung jawab menyampaikan 
opini atas ketaatan penyusunan laporan keuangan 
yang diaudit terhadap standar akuntansi keuangan. 

 
X 
 

X 
 
 

X 

  
 
 
 

Baik 

Tabel 5.8 Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Syariah Mandiri. 
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Prinsip Transparansi dikatakan cukup karena Bank belum melakukan 

pengungkapan terhadap sistem pemberian gaji/tunjangan/honororium yang diberikan 

kepada Dewan Komisaris, Direksi, Internal auditor, Eksternal auditor dan karyawan. 

Pengungkapan yang dilakukan oleh BSM hanya sebatas nominal. Prinsip 

Independensi dikatakan cukup karena pengungkapan kelengkapan struktur 

keanggotaan Komite Pemantau Risiko tidak diungkapkan oleh Bank hal ini dapat 

mempengaruhi tingkat independensi Bank apabila keanggotaan dalam Komite 

Pemantau Risiko tidak diungkapkan. Dengan beberapa kekurangan yang ada, dapat 

dikatakan bahwa Bank Syariah Mandiri telah menerapkan tata kelola perusahaan yang 

baik dengan komitmen yang terus menerus untuk memperbaiki sistem yang belum 

sempurna.   

Semua insan bank hendaknya dapat bersama-sama mewujudkan tata kelola 

perusahaan yang baik. Organ perusahaan menjadi faktor penting dalam penerapan 

good corporate governance dalam perusahaan, apabila organ perusahaan secara terus 

menerus berkomitmen dan melakukan peran dan tanggung jawab mereka secara 

transparan, accountable, bertanggung jawab, mandiri dan bersikap adil maka para 

karyawan yang ada di bawah akan melihat dan meneladani atasannya dan secara 

otomatis akan berlaku seperti apa yang telah ditentukan. Dengan begitu penerapan 

Good Corporate Governance dalam Bank Syariah Mandiri tidak hanya menjadi 

sekedar pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi 

karena seluruh pihak perusahaan merasa perlu untuk mengimplementasikan Good 

Corporate Governance dalam Bank. 
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4.2.7 Kendala dan Permasalahan Yang Dihadapi Bank Syariah Mandiri dalam 

Penerapan Good Corporate Governance 

1. Kurangnya Independensi dikarenakan Bank tidak mengungkapkan struktur 

keanggotaan Komite Pemantau Risiko. 

2. Bank belum melakukan pengungkapan terhadap sistem pemberian 

gaji/tunjangan/honororium yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, 

Internal auditor, Eksternal auditor dan karyawan. Hal ini mempengaruhi 

Transparansi dalam Bank. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri 

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti di lapangan, secara umum 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri 

dapat dikatakan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. 

Adapun penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri adalah 

sebagai berikut : 

1. Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan 

mengenai bank. Pengungkapan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas dan 

dapat diperbandingkan, yang mencakup informasi kebijakan, keuangan, 

pemasaran, teknologi, manajemen sumber daya manusia, internal auditor, 

pengembangan usaha dan keputusan-keputusan penting lain yang diambil oleh 

Bank Syariah Mandiri. Prinsip transparansi yang dijalankan oleh Bank Syariah 

Mandiri antara lain adalah transparansi atas self assessment GCG, transparansi 

atas laporan keuangan, transparansi atas kepemilikan/hubungan, transparansi atas 

paket remunerasi manajemen, transparansi atas rasio gaji tertinggi dan terendah, 

transparansi atas rencana strategis bank, dan transparansi atas rekruitmen pegawai. 

Permasalahan yang dihadapi Bank Syariah Mandiri terhadap prinsip transparansi 

ini adalah kurangnya transparansi atas pemutakhiran informasi yang diberikan 

pada web-site Bank Syariah Mandiri disebabkan oleh kebijakan bank yang tidak 

melakukan pemutakhiran web-site setiap hari. Kurangnya transparansi dalam 

127 
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Bank Syariah Mandiri juga dikarenakan perusahaan belum menjelaskan sistem 

pemberian gaji/tunjangan/honorarium untuk anggota komisaris, direksi, auditor 

internal, eksternal auditor dan para karyawan (tidak hanya dalam bentuk nominal).  

2. Akuntabilitas  

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

organisasi sehingga pengelolaan Bank terlaksana secara efektif dan ekonomis. 

Menetapkan tugas dan tanggungjawab serta penilaian kinerja secara jelas, baik 

pada tingkatan dewan Direksi serta semua bagian di Bank Syariah Mandiri secara 

menyeluruh. Prinsip akuntabilitas yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri 

antara lain adalah pengungkapan frekuensi rapat dewan komisaris, direksi, dan 

komite, pengungkapan jumlah penyimpangan internal, pengungkapan penyediaan 

dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, penerbitan pedoman 

perilaku, pengembangan sumber daya insani, dan pemberian sistem reward and 

punishment. Bank tidak mengungkapkan frekuensi rapat komite audit, karena 

pelaksanaan rapat komite audit dilaksanakan secara bersamaan dengan rapat 

direksi dan komisaris, rakomdir dan rakom, jadi rapat komite audit tidak 

dilaksanakan secara khusus. Dalam pengungkapan penyediaan dana kepada pihak 

terkait dan penyediaan dana besar, bank tidak mengungkapkan informasi 

mengenai penerima dana secara jelas.  

3.   Pertanggungjawaban 

Pertangggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. Memastikan bahwa Bank Syariah Mandiri hati-hati dan taat pada hukum 

dan peraturan yang berlaku termasuk adanya pengendalian yang tepat. 

Responsibilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban 
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sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, antara lain pengembangan 

masyarakat lingkungan (community development). Pada dasarnya perusahaan 

harus melakukan tanggung jawab keseimbangan antara kepentingan internal 

perusahaan dengan kepentingan eksternal perusahaan. Sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kepentingan internal perusahaan, Bank Syariah Mandiri 

membuat code of conduct yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak bank. 

Sedangkan untuk eksternal perusahaan, Bank Syariah Mandiri melakukan 

kepedulian terhadap pendidikan dan sosial. Bank juga melakukan pengungkapan 

terhadap jumlah permasalahan hukum yang terjadi, melakukan pembiayaan usaha 

mikro dan kecil, selalu memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan 

produk/jasa yang telah memenuhi kebutuhan pasar 

4.  Kemandirian 

Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana Bank dikelola secara professional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. Implementasi atas prinsip kemandirian pada Bank Syariah 

Mandiri dilakukan dengan baik. Adanya peraturan yang secara ketat mengatur 

tentang benturan kepentingan serta keadaan tertentu yang mempengaruhi 

obyektivitas dalam pengambilan keputusan merupakan bukti bahwa Bank Syariah 

Mandiri menjaga komitmen atas prinsip kemandirian. Penerapan kemandirian 

oleh BSM juga ditunjukkan dengan penggunaan jasa auditor eksternal untuk 

melakukan audit atas laporan keuangan bank, Bank menunjuk KAP Doli, 

Bambang, Sudarmaji & Dadang sebagai auditor eksternal Bank, penetapan 

komisaris independen, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, dan 

adanya satuan kerja audit internal,.    
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5.  Kewajaran 

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak insan Bank 

Syariah Mandiri dan stakeholders lainnya, yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memberikan 

kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses 

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan 

masing-masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 

diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang 

sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik. 

Perwujudan dari pelaksanaan prinsip ini dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri 

berkaitan dengan kewajaran atas pemberian kesempatan kepada karyawan untuk 

menyampaikan masukan dan pendapat bagi kepentingan bank, memberikan 

kesempatan yang sama atas hubungan kerja. Dalam penerapan prinsip kewajaran 

ini, bank menerapkan kewajaran atas hubungan kerja selain itu bank juga 

menerapkan realisasi dan metode penghitungan bagi hasil  

5.1.2 Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan GCG Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Berdasarkan data dilapangan dan analisis peneliti, kendala-kendala yang dihadapi 

oleh Bank Syariah Mandiri terkait dengan penerapan good corporate governance 

antara lain adalah:  

1. Kurangnya Transparansi dalam Bank Syariah Mandiri dikarenakan bank 

belum melakukan pengungkapan sistem pemberian gaji /tunjangan 
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/honorarium untuk anggota komisaris, direksi, auditor internal, eksternal 

auditor dan para karyawan.  

2. Kurangnya Independensi dikarenakan Bank tidak mengungkapkan struktur 

keanggotaan Komite Pemantau Risiko. 

5.1.3 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:   

1. Adanya pengungkapan atas sistem pemberian gaji/tunjangan/honorarium 

untuk anggota komisaris, direksi, auditor internal, eksternal auditor dan para 

karyawan yang lebih transparan, lebih jelas, dan lebih adil sehingga 

pemantauan atas Bank Syariah Mandiri dapat terkontrol dengan baik.  

2. Adanya pengungkapan atas struktur keanggotaan komite pemantau risiko 

karena pengungkapan ini mempengaruhi tingkat independensi bank.   
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