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INTRODUCTION

Tata kelola perusahaan
• adalah serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, hukum, dan

lembaga
• yang memengaruhi cara korporasi diarahkan, dikelola, atau

dikendalikan.
• juga mencakup hubungan di antara banyak pemangku kepentingan

yang terlibat dan tujuan di mana korporasi diatur.
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INTRODUCTION

• Tata kelola perusahaan lebih luas dari kontrol manajemen, juga
mencakup kontrol atas manajemen puncak.

• Fokus tata kelola perusahaan adalah mengendalikan perilaku
manajemen puncak, dan melalui arahan mereka, semua karyawan
lain di perusahaan.
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INTRODUCTION

Dua orientasi tata kelola perusahaan:
1. Sistem Anglo-Amerika: 

• berfokus pada keutamaan pemegang saham
• sebagai penerima manfaat dari kewajiban fidusia

2. Sistem Kontinental Eropa/ Jepang: 
• kepedulian yang lebih luas terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.
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Sarbanes-Oxley ACT - Tahun 2002 (cont’d)

Sarbanes-Oxley 
• adalah undang-undang terpenting yang memengaruhi praktik tata kelola

perusahaan
• yang disahkan di AS sejak Securities Act 1934, dan
• ia memiliki implikasi kontrol di luar batas AS.

20/04/2020 bandi.feb.uns.ac.id 8



Sarbanes-Oxley ACT - Tahun 2002 (cont’d)

Sarbanes-Oxley 
• Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, ketepatan

waktu, dan kualitas pelaporan keuangan.
• Peraturan audit, independensi komite audit, aturan internal 

control (terkait dengan efektivitas kontrol ini)
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Sarbanes-Oxley ACT - Tahun 2002 (cont’d)

Sarbanes-Oxley 
• akan meningkatkan biaya kontrol, tetapi bukan perlindungan terhadap

kegagalan (perilaku etis sehari-hari adalah masalah manajemen).
• Seksi 404 (dari UU) mengamanatkan

• evaluasi efektivitas kontrol internal perusahaan oleh manajemen dan auditor 
eksternal perusahaan dan

• pendapat tertulis resmi tentang efektivitas kontrol tersebut.
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Dewan direksi

• Dewan direksi memiliki tugas fidusia
• untuk menumbuhkan kesuksesan jangka panjang perusahaan
• untuk kepentingan pemegang saham, dan juga terkadang untuk

pemegang utang.
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Dewan direksi (cont’d)

Elemen Dewan Direksi:
1. Tugas perawatan - tugas untuk membuat / mendelegasikan

keputusan secara terinformasi
2. Tugas kesetiaan - tugas untuk memajukan perusahaan di atas

kepentingan pribadi
3. Tugas dengan itikad baik - tugas untuk setia dan mengabdi pada

kepentingan korporasi dan pemegang sahamnya
4. Tugas untuk tidak menyia-nyiakan - tugas untuk menghindari

perusakan nilai pemegang saham yang disengaja.
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Dewan direksi (cont’d)

Dewan Direksi:
• harus independen dan bertanggung jawab kepada

pemegang saham, dan
• mereka harus menggunakan wewenang mereka untuk

kelangsungan kepemimpinan eksekutif dengan visi dan
nilai-nilai yang tepat.
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Dewan direksi (cont’d)

Dewan Direksi - Dua tanggung jawab kontrol:
1. Lindungi kepentingan ekuitas investor, khususnya dengan memastikan

bahwa manajemen berupaya memaksimalkan nilai saham para pemegang
saham dalam korporasi.

2. Lindungi kepentingan pemangku kepentingan perusahaan lainnya dengan
memastikan bahwa karyawan dalam korporasi bertindak dengan cara yang 
bertanggung jawab secara sosial dan sosial.
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Dewan direksi (cont’d)

Sebagian besar dewan memiliki setidaknya komite yang 
berdiri sendiri: 
• komite audit, 
• komite kompensasi, dan
• komite nominasi dan tata kelola.
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Komite audit

Komite Audit
• memberikan pengawasan independen atas

• proses pelaporan keuangan perusahaan, 
• kontrol internal, dan
• auditor independen.

• meningkatkan kemampuan dewan untuk fokus secara
intensif dan relatif tidak mahal pada fungsi terkait
pelaporan keuangan perusahaan.
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Komite audit (cont’d)

Komite Audit
• harus terdiri dari setidaknya tiga anggota independen.
• Piagam komite audit harus menetapkan ruang lingkup tanggung

jawab komite dan bagaimana melaksanakan tanggung jawab
tersebut.

• harus secara langsung bertanggung jawab atas penunjukan, 
kompensasi, retensi, dan pengawasan pekerjaan auditor 
eksternal.
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Komite kompensasi

Komite Kompensasi
• menangani masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan

tunjangan yang diberikan kepada karyawan, dan khususnya
eksekutif puncak.

• memiliki tanggung jawab fidusia untuk memastikan
• bahwa program kompensasi eksekutif perusahaan adil dan sesuai untuk menarik, 

mempertahankan, dan memotivasi para manajer dan
• bahwa mereka masuk akal dalam pandangan ekonomi perusahaan dan praktik-

praktik terkait perusahaan yang sebanding.

• Komite-komite tersebut bergantung pada fungsi SDM perusahaan
untuk dukungan staf.
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