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 Good Corporate Governance merupakan tata kelola
perusahaan yang baik. unsur utama yang 
dipertimbangkan oleh investor saat ia memilih sekian
banyak perusahaan untuk berinvestasi.

 Good Corporate governance juga menggambarkan
baiknya kerangka kerja perusahaan yang 
menggambarkan tujuan mengapa ia didirikan.

Good Corporate Governance



 Perencanaan strategis yang matang

 Kendali internal yang terstruktur

 Pengukuran performa yang obyektif dan adil

 Transparansi keuangan perusahaan

Aspek GCG dalam organisasi



 CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility) yang merupakan satu
bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan
etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan
ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas
hidup bagi karyawan berikut keluarganya serta
sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat
sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Definisi Corporate Social 
Responsibility



 Pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik
terhadap pelaksanaan CGC dan CSR dengan menganjurkan
praktik tanggungjawab sosial

 Sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No.40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal; 66 ayat 2b 
dan Bab V pasal 74. 

 Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan
perusahaan harus mencerminkan tanggungjawab sosial, 
bahkan perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan / 
atau berkaitan sumber daya alam harus melaksanakan
tanggungjawab sosial.

Dasar Hukum



 Keterbukaan Informasi (Transparency)

 Akuntabilitas (Accountability)

 Pertanggung jawaban (Responsibility)

 Kemandirian (Indepandency)

 Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Prinsip – Prinsip GCG dan CSR



 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (UUPT)

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

Bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan
penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

UU CGC Mengacu Dari Prinsip
Prinsipnya



 PT. KSI menerapkan hukum dan prinsip-prinsip GCG dan CSR 
dengan cara perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum di 
sekitarnya. Di samping itu juga menambah pendapatan
masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
ekonomi dengan cara mempekerjakan masyarakat sekitar.

 Akibatnya perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan
ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial. Dengan
demikian keberlangsungan usaha tersebut dapat
berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung akan
mencegah konflik yang merugikan. 

Contoh Kasus Penerapan GCG dan
CSR PT. KSI



 Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
adalah salah satu bentuk dari implementasi konsep
Good Corporate Governance atau CGC.
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