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ABSTRAK 

 

 Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) Pada BUMN maka diwajibkan bagi seluruh BUMN di 

Indonesia untuk mematuhi peraturan dan menerapkan prinsip – prinsip yang ada 

dalam GCG. Selain untuk meminimalkan berbagai pelanggaran seperti Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme, penerapan GCG juga digunakan untuk meningkatkan 

pengelolaan sebuah perusahaan. Salah satunya adalah PT. Petrokimia Gresik 

sebagai perusahaan penyedia pupuk yang juga Anggota Holding PT. Pupuk 

Indonesia (Persero). Pupuk berperan penting dalam meningkatkan produksi 

pangan khususnya pada negara agraris seperti Indonesia. Melalui penerapan GCG, 

PT. Petrokimia Gresik yangjuga menyediakan pupuk bersubsidi bagi Indonesia 

mampu menunjukkan performa perusahaan dengan baik dan ditunjukkan melalui 

penghargaan – penghargaan yang telah diperoleh. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan good 

corporate governance di PT. Petrokimia Gresik. Informan ditentukan 

menggunakan teknik purposive melalui seorang key informandan dilanjutkan 

dengan teknik snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Proses analisis data dilakukan 

dengan mereduksi data sesuai kategori serta mengkombinasikan dengan data 

sekunder, dan juga menarik kesimpulan dengan menetapkan serangkaian 

hubungan keterkaitan antara data tersebut. Setelah itu validitas data diuji 

menggunakan teknik triangulasi sumber data supaya diperoleh data yang absah. 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. 

Petrokimia Gresik telah melaksanakan prinsip – prinsip dari good corporate 

governance.Prinsip yang digunakan yaitu lima prinsip dari good corporate 

governance antara lain Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, 

Independensi, dan Kesetaraan & Kewajaran. Dari kelima prinsip yang dijalankan 

terdapat empat prinsip yang menonjol dan telah berjalan optimal yaitu 

Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetraan & kewajaran. 

Sedangakan pada prinsip transparansi dirasa belum optimal dikarenakan belum 

adanya kepastian peraturan hukum dari perusahaan. 
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