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ABSTRAKSI 

 

 

Dalam sepuluh tahun ini, diawali dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 

tahun 1998, mulai muncul istilah yang dinamakan tata kelola perusahaan yang baik atau populer 

dengan nama Good Corporate Governance (GCG). Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia 

pada akhir tahun 90-an, Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat ekonomi yang 

tumbuh dengan baik sehingga mendapat julukan kandidat macan asia. Pada masa itu Indonesia 

didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, populasi penduduk yang banyak, serta tenaga 

kerja yang kompeten. Tetapi, pencapaian prestasi itu tidak didukung oleh tata kelola perusahaan 

yang baik sehingga disinyalir sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi. Ketika industri 

perbankan dan beberapa perusahaan publik terbelit berbagai masalah, baru disadari akan 

pentingnya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance 

(GCG). Kenyataan yang terjadi, sebelumnya adalah prinsip GCG yang meliputi keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), kemandirian 

(independency), dan kewajaran (fairness) terkesan sebagai pajangan belaka. Pada tahun 1999, 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman 

Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapakali 

disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. 

PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) sebagai perusahaan agribisnis perkebunan yang 

terintegrasi dan memiliki keunggulan daya saing (competitive advantage), melaksanakan 

reformasi bisnis, strategi, struktur, dan budaya perusahaan untuk mewujudkan profesionalisme 

berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance sesuai dengan Keputusan Menteri 

BUMN nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek 

Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara 
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