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1. Pendahuluan 

Barangkali masalah corporate governance dapat ditelusuri dari 

pengembangan agency theory yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-

pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan 

kreditor) akan berperilaku, karena mereka pada dasarnya mempunyai 

kepentingan yang berbeda. Masalah corporate governance timbul karena terjadi 

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Asian 

Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa:  

"The issue of corporate governance arises because of the separation of 

ownership from control in modern corporations. When salaried managers run 

companies on behalf of dispersed shareholders, they may not act in 

shareholders and managers, but also between controlling and minority 

shareholders, between shareholders and creditors and between controlling 

shareholders and other stakeholders; including suppliers and workers. A sound 

corporate governance sistem should provide effective protection for shareholders 

and creditors such that they are not denied the return on their investment 

(Zhuang et. al. 2000)"  

Ada beberapa hal yang menarik dari penjelasan tersebut. Pertama, bahwa 

pemilik perusahaan dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu controlling dan 

minority shareholders; yang dapat saja terjadi ketidakselarasan kepentingan. 

Seringkali, seperti di Indonesia dan Korea, karena controlling shareholders 

mengendalikan manajemen, keputusan-keputusan yang diambil dapat 

merugikan kepentingan minority shareholders. Kedua, masalah keagenan antara 

manajer dan shareholders dapat terjadi, tetapi masalah tersebut akan lebih 

banyak terjadi pada perusahaan yang kepemilikannya (sangat) menyebar 

(manager controlled) daripada yang kepemilikannya relatif terkonsentrasi seperti 



di Indonesia (owner controlled). Ketiga, sistem corporate governance yang baik 

seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan 

kreditor. Perlindungan ini dapat dilakukan lewat mekanisme dari dalam 

perusahaan (monitoring dan internal control) maupun lewat mekanisme dari luar. 

Dua bentuk mekanisme eksternal yang penting adalah bahwa sistem corporate 

governance tersebut terdiri dari (1) berbagai peraturan yang menjelaskan 

hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan 

stakeholders yang lain (peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak-

pihak tersebut) dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak 

langsung menegakkan peraturan-peraturan tersebut.  

    Masalah corporate governance ini menjadi menarik perhatian karena di 

beberapa negara Asia yang terkena krisis finansial (yang dimulai pada tahun 

1997), banyak para ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam corporate 

governance merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang 

menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 

1997 dan 1998. Bahkan di Inggris pada akhir dasawarsa 1980an masalah 

corporate governance menjadi perhatian publik sebagai akibat publisitas  

masalah-masalah korporat seperti masalah creative accounting, kebangkrutan 

perusahaan dalam skala yang sangat besar, penyalahgunaan dana stakeholders 

oleh para manajer, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya kaitan antara 

kompensasi ekskutif dengan kinerja perusahaan, merger dan akuisisi yang 

merugikan perekonomian secara keseluruhan (Keasey and Wright, 1997).  

2. Sektor Korporat di Indonesia 

    Pelaku sektor korporat di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan swasta 

besar yang biasa disebut sebagai konglomerat dan juga BUMN. Hanya saja 

karena keterbatasan data, pengamatan hanya dilakukan terhadap perusahaan-

perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek (sebagian besar perusahaan 

swasta meskipun beberapa adalah BUMN).  



    Perkembangan sektor korporat modern di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari sejarah dan perkembangan perekonomian Indonesia dan berbagai kebijakan 

yang dipergunakan oleh pemerintah. Sebelum tahun 1942, Belanda merupakan 

pemodal utama di Indonesia meskipun beberapa perusahaan besar yang dimiliki 

oleh kelompok Tionghoa dan penduduk asli juga sudah ada. Setelah Indonesia 

merdeka, karena perhatian pemerintah lebih banyak ke bidang politik, maka 

pertumbuhan sektor korporat dapat dikatakan tidak berarti. Barulah setelah tahun 

1966 sektor korporat mengalami perkembangan yang cukup berarti sebagai 

akibat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6-7% per tahun selama 

periode 1968-1996. Sebagian besar 300 konglomerat terbesar yaitu (172 dari 

300) dibentuk pada periode 1968-1996, yang menunjukkan bahwa pemerintah 

pada periode tersebut dengan segala kebijakan dibidang ekonomi, mampu 

menciptakan suasana yang cukup mendorong perkembangan sektor korporat. 

Konglomerat-konglomerat tersebut didirikan semula sebagai bisnis keluarga, 

yang kemudian dalam pertumbuhannya mengandalkan terutama pada external 

financing.  

 

    Untuk tetap mempertahankan kendali atas perusahaan-perusahaannya para 

keluarga pendiri lebih menyukai untuk menggunakan hutang. Karenanya tidaklah 

mengherankan kalau perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai rasio hutang-

ekuitas yang sangat tinggi. Karena penggunaan hutang bank mempunyai 

batasan, grup-grup usaha tersebut umumnya mengambil strategi sebagai 

berikut. Pertama, grup tersebut mendirikan bank sendiri, sebagai salah satu 

business unit dalam grup tersebut. Seringkali bank tersebut bertindak sebagai 

"kasir" grup tersebut untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan 

dalam satu grup. Karena praktek ini mengabaikan manajemen perkreditan yang 

baik, tidak mengherankan apabila bank-bank tersebut mempunyai non 

performing loans yang sangat tinggi pada waktu krisis keuangan memukul 

Indonesia, sehingga beberapa bank tersebut ditutup atau diambil alih oleh 

pemerintah. Dengan demikian masalah di sektor korporat dan keuangan dapat 

saling terkait.  



    Kedua, perusahaan menggunakan pasar modal untuk menghimpun dana 

eksternal. Ketika pasar modal dideregulasi pada tahun 1989, banyak perusahaan 

dalam grup-grup tersebut memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena mereka 

tidak ingin kehilangan kendali atas perusahaannya maka proporsi saham yang 

dijual ke publik dibatasi dibawah 50%. Pada tahun 1997 rata-rata kepemilikan 

publik hanyalah sebesar 29.7%. disinilah mulai timbul agency problems antara 

controlling dan minority shareholders.  

    Tidak semua perusahaan dalam grup-grup tersebut terdaftar di Bursa Efek. 

Keluarga pendiri mempertahankan kendali perusahaan lewat kepemilikan dan 

manajemen. Mereka mempertahankan kepemilikan saham mayoritas dan/ atau 

mengelola perusahaan sebagai direktur atau komisaris. Seringkali Presiden 

Komisaris mewakili controlling party, baik sebagai pemilik langsung maupun 

sebagai pihak yang dipercaya oleh controlling party.  

   Kontrol keluarga atas perusahaan sebenarnya juga mempunyai sisi positif. 

Diantaranya adalah cepatnya pengambilan keputusan. Sayangnya tidak semua 

anggota keluarga mempunyai kemampuan yang baik di bidang usaha tersebut, 

sehingga masalah disuatu perusahaan dapat timbul dan kemudian membebani 

grup secara keseluruhan. Penggunaan para professional dapat timbul dan 

kemudian membebani grup secara keseluruhan. Penggunaan para professional 

dapat mengatasi masalah ini.  

 

3. Masalah Corporate Governance  

    Karena masalah corporate governance merupakan masalah yang timbul 

sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda maka barangkali cukup menarik kalau masalah 

tersebut di kelompokkan sesuai dengan karakteristik perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena masalah utama dalam corporate governance tersebut 

mungkin berbeda sesuai dengan karakteristik perusahaan.  



1. Perusahaan yang kepemilikannya sangat menyebar (dispersed 

ownership).  

Dalam tipe perusahaan seperti ini masalah keagenan yang sering yang sering 

timbul masalah antara agent (pihak manajemen) dengan owners (pemegang 

saham). Masalah ini nampaknya paling sering dijumpai di perusahaan- 

perusahaan AS yang terdaftar di NYSE. Diketemukan misalnya, bahwa 

perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang 

lebih besar kepada pihak manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang 

kepemilikannya lebih terkonsentrasi (Goldberg and Idson, 1995). Untuk 

memperkecil masalah keagenan ini antara lain dilakukan dengan membuat agar 

pihak manajemen juga ikut memiliki saham (insider ownership). Penelitian Kim, 

Lee and Francis (1988) menemukan bahwa perusahaan dengan insider 

ownership yang lebih besar mempunyai kinerja investasi yang lebih baik 

daripada perusahaan dengan insider ownership yang kecil. Meskipun demikian 

tidaklah berarti bahwa nilai perusahaan dapat dimaksimumkan dengan 

memaksimumkan insider ownership. Hal ini disebabkan karena penurunan biaya 

keagenan tidaklah monotonic dengan peningkatan insider ownership (Murali and 

Welch 1989). Masalah keagenan antara owners dan kreditur meskipun mungkin 

terjadi nampaknya kurang mendapat perhatian.  

2. Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi (closely held). 

 Dalam tipe perusahaan seperti ini, timbul dua kelompok pemegang saham, 

yaitu controlling dan minority shareholders. Karakteristik ini banyak dijumpai 

untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa di Indonesia 

(konglomerat) dan di Korea (chaebol). Masalah keagenan yang timbul terutama 

adalah antara controlling dan minority shareholders. Masalah keagenan menjadi 

semakin makin serius karena seringkali perusahaan yang terdaftar di bursa 

merupakan salah satu unit usaha dari grup sehingga masalah self-dealing yang 

dapat merugikan minority shareholders sering terjadi. Karena itu bukan hanya 

diperlukan adanya peraturan yang mencegah hal ini tetapi juga harus ada 

mekanisme untuk menegakkan peraturan tersebut. Karena pihak manajemen 



praktis diangkat dan diberhentikan oleh controlling shareholders maka masalah 

keagenan antara controlling party dan manajemen tidaklah serius. Dalam situasi 

ini pula kemungkinan terjadinya masalah keagenan antara owners dengan 

kreditur lebih besar dari pada tipe perusahaan yang kepemilikannya lebih 

menyebar.  

3. Perusahaan yang merupakan BUMN.  

Tipe perusahaan ini mempunyai kekhususan dalam artian bahwa 

pemiliknya tidak dapt mengontrol perusahaan secara langsung karena pemilik 

hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk (missal menteri). Dengan demikian 

maka sebenarnya deal (kesepakatan) yang terjadi adalah antara wakil pemilik 

(agent) dengan manajemen (yang juga agent). Kesepakatan juga dapat terjadi 

antara agent (entah mewakili pemilik atau sebagai pihak manajemen) dengan 

kreditur. Masalahnya kemudian adalah apakah para agent tersebut (pejabat 

yang mewakili pemilik ataupun pihak manajemen) akan terbaik bagi kepentingan 

pemilik perusahaan (negara)? Penelitian komprehensif nampaknya belum 

dilakukan, tetapi berbagai kasus yang terpublikasikan nampaknya menunjukkan 

bahwa keputusan-keputusan kadang-kadang diambil untuk kepentingan para 

agent. Tanpa transparansi dan sistem kontrol yang baik (termasuk enforcement) 

sangat besar peluang para agent mengambil keputusan yang menguntungkan 

diri mereka. Dengan kata lain, mekanisme untuk menegakkan peraturan perlu 

efektif.  

4. Corporate Governance di Sektor Korporat dan Keuangan: Beberapa 

Pengamatan  

    Disadari bahwa corporate governance yang baik akan ditunjukkan oleh kinerja 

perusahaan yang baik pula. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan indikator-indikator pasar modal (bagi perusahaan yang telah go 

public) maupun indikator akuntansi. Kadang-kadang juga tidak jelas apakah 

suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajemen mencerminkan buruknya 

corporate governance ataukah hanya merupakan trade off antara risk and return. 

Karena kadang-kadang pemilik perusahaan sengaja mengambil keputusan yang 



beresiko tinggi dengan pertimbangan bahwa kalau keputusan tersebut terbukti 

berhasil, maka pemilik akan menikmati imbalan yang (sangat) tinggi, sedangkan 

apabila gagal, kreditur diminta untuk ikut menanggung kerugian. Masalah ini 

disebut sebagai debt agency problem. Berdasar pertimbangan tersebut, 

seringkali pihak kreditur menyaratkan berbagai covenant untuk melindungi 

kepentingan mereka. Hanya saja apabila lindungna kepentingan kreditur tersebut 

tidak efektif, makin besar godaan bagi pemilik perusahaan untuk memanfaatkan 

kelemahan tersebut.  

Dihipotesakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) yang pemegang saham mayoritasnya adalah perusahaan 

multinasional/ internasional (seperti Unilever, Richardson Vicks, Inco Canada, 

Nutricia dan lain sebagainya) akan melakukan corporate governance yang lebih 

baik sehingga kinerja perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih baik. Kinerja 

perusahaan diukur dengan indikator akuntansi, yaitu Return Equity (ROE). 

Corporate Governance yang lebih baik ditunjukkan dari pemilihan struktur 

pendanaan perusahaan yang lebih hati-hati yang diproksi dengan rasio hutang 

ekuitas (Debt Equity Ratio DER). Dilakukan perbandingan dengan perusahaan-

perusahaan yang memegang saham mayoritasnya bukanlah perusahaan 

multinasional/ internasional dalam sector industri yang sama. Perbandingan 

dilakukan dari tahun 1996 (sebelum krisis memukul Indonesia) sampai dengan 

1998 (ketika dampak krisis mencapai puncaknya) dan disajikan dalam Tabel 1 

berikut ini. 

Tabel 1  
Perbandingan ROE dan DER kelompok perusahaan yang memegang 

saham mayoritasnya perusahaan multinasional/ internasional dan yang 
bukan , 1996-1998  

 

 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 1999, diolah  



    Ada beberapa hal yang menarik dari Tabel 1 tersebut. ROE kelompok 

multinasional relatif stabil dan cukup tinggi selama periode pengamatan. ROE 

kelompok bukan multinasional sebaliknya bukan hanya lebih rendah tetapi juga 

makin memburuk sebagai akibat krisis keuangan. Rata-rata ROE kelompok 

bukan multinasional mencapai minus 25.21% pada tahun 1998 (angkanya akan 

lebih rendah lagi kalau satu sample ekstrem tidak dikeluarkan). Dengan 

menggunakan rasio ini sebagai indikator kinerja perusahaan maka kinerja 

kelompok multinasional bukan hanya lebih baik dari kelompok bukan 

multinasional tetapi juga lebih stabil bahkan pada waktu krisis memukul 

Indonesia.   

    Kedua, DER kedua kelompok perusahaan tersebut memang meningkat 

sewaktu krisis memukul Indonesia, tetapi peningkatan tersebut nampak jauh 

lebih besar untuk kelompok bukan multinasional (yang menarik adalah pada 

tahun sebelum krisis kelompok bukan multinasional mempunyai rata-rata DER 

yang sedikit lebih rendah). Pada tahun 1998 sewaktu krisis mencapai 

puncaknya, rata-rata DER kelompok bukan multinasional mencapai lebih dari 4 

kalinya (angkanya akan lebih tinggi lagi kalau satu sample ekstrem tidak 

dihilangkan). Karena pada tahun-tahun krisis tersebut bank praktis tidak lagi 

memberikan kredit (demikian juga penerbitan obligasi baru tidak ada), maka 

peningkatan DER tersebut akan berasal dari dua kemungkinan. Pertama, nilai 

ekuitas menurun karena kerugian dan nilai hutang tetap sehingga DER 

meningkat. Kedua, terjadi peningkatan nilai hutang karena hutang tersebut 

dinyatakan dalam USD, sedangkan USDnya tidak dihedge. Apakah hal tersebut 

sengaja dilakukan karena semata-mata mencerminkan debt agency problem 

(masalah corporate governance) ataukah merupakan suatu kesalahan karena 

kebijakan managed floating yang dianut oleh pemerintah pada waktu itu. 

Mungkin juga yang terjadi adalah kombinasi dari kedua penyebab tersebut.  

 

    Disebagian besar perusahaan keputusan untuk meminjam dari bank atau 

menerbitkan surat tanda hutang harus memperoleh persetujuan Dewan 

Komisaris. Karena Direksi dan Dewan Komisaris pada dasarnya diangkat oleh 



controlling shareholders. Dalam teori keuangan dijelaskan bahwa penggunaan 

hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan meskipun dalam konteks agency 

theory juga dijelaskan bahwa keputusan tersebut dapat meneguntungkan pemilik 

perusahaan tetapi merugikan kreditur. Pengamatan terhadap 60 (enam puluh) 

perusahaan di berbagai sector yang telah terdaftar di BEJ pada tahun 1996 dan 

1997 (krisis mulai memukul Indonesia) menimbulkan pertanyaan tentang alasan 

penggunaan hutang. 

    Apabila penggunaan hutang dapat menghasilkan tingkat keuntungan (Return 

on Operating Assets. ROOA) lebih besar dari biaya bunganya, maka 

penggunaan hutang tersebut justru dapat meningkatkan Return on Equity (ROE) 

dan sebaliknya. Dengan demikian maka ROE akan dipengaruhi oleh (1) ROOA 

dan (2) DER. ROOA diharapkan berpengaruh positif (penggunaan hutang 

memberikan keuntungan yang lebih besar dari bunganya) atau negatif 

(penggunaan hutang memberikan keuntungan lebih kecil dari bunganya). 

Apabila ROE dipergunakan sebagai indikator kinerja perusahaan, maka 

meningkatnya ROE menunjukkan meningkatnya kinerja perusahaan. Regresi 

cross sectional terhadap 60 perusahaan tersebut untuk masing-masing tahun 

disajikan pada Tabel 2 berikut ini.  

 
Tabel 2  

Pengaruh ROOA dan DER terhadap ROE, tahun 1996 dan 1997  
Persamaan regresi ROE= + 1( ROOA) + 2 (DER)  

 
*signifikan pada level 1% 

  

 

    Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1996 penggunaan hutang 

memang meningkatkan ROE (koefisien regresi DER bertanda positif) tetapi pada 

tahun 1997 menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan hutang semakin 



rendah ROE (koefisien regresi bertanda negatif). Hal ini berarti bahwa pada 

tahun 1997 (ketika krisis mulai memukul Indonesia) penggunaan hutang tidak 

dapat menutup biaya bunganya. Karena itulah semakin besar hutang yang 

dipergunakan semakin rendah ROEnya. Karena pada tahun 1997 tersebut bank 

mulai tidak memberikan kredit karena kesulitan likuiditas maka pertanyaannya 

adalah darimana peningkatan DER tersebut. Kemungkinan jawabannya adalah 

sama dengan penjelasan diatas, yaitu penggunaan hutang dalam USD yang 

tidak dihedge. Karena itu sekali lagi mengapa perusahaan-perusahaan tersebut 

memutuskan untuk banyak menggunakan hutang dalam USD yang tidak 

dihedge. Apakah hal tersebut merupakan kesengajaan (debt agency problems) 

ataukah kesalahan (sebagai respons atas kebijakan managed floating yang 

dipergunakan oleh pemerintah sampai dengan 14 Agustus 1997). 

    Masalah keagenan yang lain adalah masalah antara pemegang saham 

pengendali dan pemegang saham minoritas. Telah disebutkan diatas bahwa 

perusahaan-perusahaan yang go public sebagian besar masih dikuasai oleh 

keluarga sendiri. Kalau perusahaan-perusahaan tersebut merupakan suatu grup 

usaha kemungkinan terjadi self dealing yang dapat merugikan pemegang saham 

minoritas akan makin besar. Salah satu bentuk self-dealing adalah akusisi 

internal (suatu perusahaan yang biasanya belum terdaftar di bursa diakusisi oleh 

perusahaan dalam satu grup yang sudah go public). Dalam peristiwa akusisi 

internal tersebut akan menjadi asimetri informasi antara pemegang saham 

mayoritas dengan pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas 

mempunyai informasi yang lebih lengkap terhadap target company (karena 

berasal dari grup yang sama). Untuk meminimumkan kemungkinan asimetri 

informasi tersebut dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas untuk 

kepentingan mereka maka BAPEPAM menerbitkan ketentuan yang menyatakan 

bahwa keputusan-keputusan yang menimbulkan benturan kepentingan harus 

disetujui oleh mayoritas dari pemegang saham independen (minority 

shareholders) dan pemegang saham mayoritas tidak boleh ikut dalam voting 

tersebut. Meskipun demikian nampaknya ketentuan ini dinilai tetap mempunyai 

kelemahan karena para pemegang saham mayoritas sapat "mempengaruhi" 



mayoritas dari pemegang saham minoritas sehingga keputusan dalam RUPS 

akan menguntungkan pemegang saham mayoritas. Apakah praktek-praktek 

tersebut banyak terjadi di pasar modal Indonesia nampaknya sulit untuk 

diketahui secara pasti. Hanya saja bukti empiris menunjukkan bahwa akusisi 

internal dinilai oleh pasar sebagai keputusan yang tidak menguntungkan para 

pemodal (Masruruoh, 2000). Perbandingan rata-rata abnormal return pada saat 

ex-right date antara kelompok akusisi eksternal dan internal disajikan pada Tabel 

3 berikut ini. 

Tabel 3  
Rata-rata abnormal return pada tanggal ex-right antara kelompok akuisis 

eksternal dan  
internal (right issue selama 1993-1996)  

 
Sumber: Masruroh, 2000, Ddampak Pengumuman Right Issue Terhadap 

Shareholders  
Wealth di BEJ, Thesis tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Bidang 

Ilmu  
Ekonomi Universitas Indonesia. 

    Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa meskipun akuisisi internal menghasilkan 

rata-rata abnormal return yang negatif (artinya merugikan pemegang saham) 

nilai tersebut tidaklah signifikan. Berlainan dengan kelompok akuisisi internal 

yang disamping negatif juga signifikan. Bukti empiris tersebut menunjukkan 

bahwa memang ada masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas 

dengan pemegang saham minoritas. Masalah keagenan sebagai akibat self-

dealing antara pemegang saham mayoritas dan minoritas akan menjadi makin 

besar kalau perusahaan tersebut berada dalam suatu kelompok usaha. Masalah 

keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas nampaknya juga 

telah menjadi perhatian perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Suatu 



perusahaan yang telah terdaftar di BEJ telah mencantumkan ketentuan di 

Anggaran Dasar untuk meminimalkan dampak yang merugikan dari self-dealing 

terhadap pemegang saham minoritas. Pencantuman tersebut antara lain 

berbunyi sebagai berikut: 

    "Apabila terdapat suatu perbedaan antara kepentingan ekonomis seorang 
Komisaris, Direktur dan pemegang saham utama dalam hal melakukan suatu 
transaksi tersebut harus mendapat persetujuan RUPS yang khusus diadakan 
untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan. Rapat 
tersebut harus dihadiri oleh minimal 1/ 2( satu per dua) bagian dari pemegang 
saham independen atau kuasa yang mewakili dan keputusan diambil 
berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih 
dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara sah yang dimiliki oleh pemegang 
saham independen" 

    Keberadaan ketentuan tersebut telah memberikan basis untuk melakukan 

monitoring agar masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan 

independen dapat diminimalkan dan memperbaiki corporate governance pada 

perusahaan tersebut. Masalahnya tentu saja bagaimana efektifitas monitoring 

itu. Apabila Komisaris dan direksi seluruhnya diangkat oleh pemegang saham 

pengendali, monitoring mungkin sekali tidak efektif. Karena itulah keberadaan 

Komisaris dan Direksi yang independen diperlukan paling tidak untuk melindungi 

kepentingan pemegang saham independen. 

    Disektor keuangan yaitu disektor perbankan, masala keagenan yang potensial 

dan sering terjadi adalah masalah antara pemilik perusahaan dengan kreditur 

(debt agency problems). Hal ini disebabkan karena bank, per definisi, merupakan 

perusahaan yang mempunyai rasio hutang ekuitas yang sangat tinggi (di bank 

diukur dengan rasio kecukupan modal). Dalam teori keuangan dijelaskan bahwa 

apabila pemilik perusahaan bertanggungjawab terbatas pada modal yang 

disetorkan dan perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah yang sangat 

besar, maka kemungkinan terjadi debt agency problems akan makin besar. Hal 

ini disebabkan karena keputusan-keputusan keuangan akan diambil oleh pemilik 

perusahaan (lewat pihak manajemen yang diangkat oleh pemilik perusahaan) 

sedemikian rupa sehingga apabila keputusan tersebut ternyata bekerja dengan 

baik, maka manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh pemilik perusahaan, tetapi 



apabila gagal pemberi kredit diminta untuk ikut menanggung kerugian tersebut. 

Salah satu mekanisme ekonomi adalah memberikan hutang tetapi hutang itu 

nantinya dapat dikonversikan menjadi ekuitas (bentuk convertible bonds). Di 

Amerika Serikat misalnya, untuk melindungi deposan (deposan adalah kreditur 

bank) dibentuk lembaga yang menjamin deposito yang ada di bank (tentu saja 

dengan pembayaran premi asuransi oleh bank kepada lembaga tersebut). Tetapi 

apabila bentuk penjaminan tidak dilakukan dengan hati-hati, bank dapat 

menggeser risiko kepada lembaga penjamin itu. Pertimbangan ini pula yang 

menyebabkan mengapa penjaminan deposito harus mengandung klausul untuk 

dapat dibatalkan apabila bank tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh lembaga penjamin deposito (istilah teori keuangan adalah bahwa lembaga 

penjamin deposito menerbitkan callable put option). 

    Salah satu cara untuk memperkecil masalah keagenan ini adalah dengan 

memperbaiki monitoring kinerja bank. Sayangnya monitoring itu tidak selalu 

efektif karena (i) informasi yang diperlukan tidak memadai dan (ii) informasi 

tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berkepentingan (dalam hal ini adalah 

para deposan). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa abnormal return 

saham-saham perbankan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) ternyata 

tidak berbeda dengan perusahaan non-bank. Padahal apabila hipotesis asimetri 

informasi berlaku (Baron 1982) abnormal return akan berhubungan positif 

dengan asimetri informasi. Semakin besar asimetri informasi semakin besar 

abnormal returnnya dan sebaliknya. Bagi bank yang diharuskan secara otoritas 

moneter untuk mempublikasikan informasi keuangan secara reguler, diharapkan 

bahwa asimetri informasi itu lebih kecil (karena calon pemodal telah memiliki 

informasi dari publikasi laporan keuangan tersebut bahkan sebelum bank 

tersebut go public). Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa abnormal 

return bank dan non-bank pada waktu IPO tidak berbeda secara signifikan 

mengindikasikan bahwa (i) informasi yang dipublikasikan oleh bank tidak 

dipergunakan oleh (calon) pemodal untuk analisis, atau (ii) informasi tersebut 

tidak diperhatikan oleh publik.  Dengan kata lain, monitoring tersebut tidak efektif.  

 



    Apabila suatu bank merupakan salah satu unit usaha dari suatu grup maka 

kemungkinan debt agency problems akan makin besar. Beberapa kasus 

penutupan dan pengambilalihan bank oleh pemerintah menunjukkan contoh 

tersebut. Bahkan kadang-kadang suatu bank yang semua terkenal konservatif 

akhirnya harus diambil alih oleh pemerintah setelah bank itu dibeli oleh suatu 

grup dan penyaluran kredit tidak lagi mengikuti kaidah prudential banking. 

Memang pemerintah telah membuat ketentuan bahwa apabila suatu bank 

mengalami kesulitan keuangan (sehingga perlu ditolong oleh pemerintah) tetapi 

tidak ada pelanggaran apapun terhadap peraturan-peraturan prudential banking 

maka pemilik hanya bertanggungjawab atas modal yang telah disetorkan. 

Sedangkan apabila terjadi pelanggaran, maka pemegang saham pengendali 

harus bertanggung jawab penuh. Sayangnya sekali lagi, karena masalah 

penegakkan hukum (law enforcement) masih lemah, masalah ini akhirnya 

membebani negara yang harus membail out kredit-krredit macet tersebut.  

 

    Beberapa kasus yang menunjukkan yang lemahnya perlindungan terhadap 

para kreditor dapat diilustrasikan pada kasus-kasus di pengadilan niaga 

(commercial court) pada akhir 1998 atau awal 1999. The Economist Intelligent 

Unit (1998) menulis bahwa " One of the suits rejected by the court involved a 

well-known conglomerate, Ometraco, with interests in banking, animal feed and 

infrastructure. The case had seen as a lanfmark because the suit has ben 

brought by a diverse group of creditors, comprising 13 foreign and Indonesian 

banks, which claimed they were owed more than $100 million by Ometraco and 

its finance subsidiary, Ometraco Multi Artha. The judge dismissed the case 

because in his view separate suits should have been brought against the two 

companies. On November 25 th the Supreme Court rejected an appeal brought 

by the plaintiffs, saying that they had failed to prove that a majority of creditors 

had called a default, as required in the syndicated loan agreement".   

 

    Kasus pada Februari 1999 menyangkut penolakan tuntutan kepailitan 

terhadap Dharmala Agrifood, perusahaan yang telah terdaftar di bursa. Tuntutan 



dilakukan oleh International Finance Coeporation, Bank Niaga dan ING Bank, 

yang menyatakan bahwa mereka memberikan pinjaman sebesar $45 juta dan 

Rp. 10 milyar. Meskipun Dharmala Agrifood tidak pernah mengingkari bahwa dia 

berhutang, tuntutan tersebut ditolak oleh hakim atas dasar bahwa kredit tersebut 

dipergunakan untuk transaksi derivatif yang bertentangan dengan hukum. 

Penolakan tersebut anehnya mendasari diri atas peraturan Bank Indonesia 

tentang margin trading yang sudah dicabut pada tahun 1995.  

 

    Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah 

(dalam hal perlindungan kreditur) akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya 

debt agency problems. Pada saat situasi pereklonomian dan bisnis masih cukup 

baik masalah ini tidak terlalu dirasakan (karena tidak terjadi), tetapi pada waktu 

perusahaan terpaksa default masalah ini akan mengemuka. Lemahnya 

penegakan hukum untuk melindungi kepentingan kreditur akan mengakibatkan 

(1) kreditur akan menghindari pemberian dana kepada perusahaan-perusahaan 

yang memerlukan sewaktu kondisi perekonomian dinilai masih belum cukup baik 

(padahal dana tersebut mungkin diperlukan untuk memuat perusahaan turn-

around), atau (2) kreditur akan meminta persyaratan yang sangat berat untuk 

memberikan dana (dengan kata lain menimbulkan agency costs yang sangat 

tinggi). Kedua alternatif tersebut pada akhirnya hanya akan merugikan sector 

korporat, karena sulit memperoleh tambahan dana dan/ atau dana yang 

diperoleh menjadi sangat mahal.  

 
5. Penutup  

    Masalah corporate governance selalu akan muncul sejauh pihak-pihak yang 

bekerja sama dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 

Dengan demikian maka masalahnya adalah bagaimana meminimalkan masalah-

masalah keagenan (agency problems) tersebut sehingga agency costs yang 

ditanggung perusahaan mengarah ke maksimal. Di Indonesia nampaknya 

masalah keagenan yang utama adalah (1) masalah antara pemegang saham 

pengendali dengan pemegang saham independen dan (2) masalah antara 



kreditur dan pemilik perusahaan. Berbagai mekanisme baik ekonomi maupun 

non-ekonomi, perlu diciptakan untuk meminimalkan masalah keagenan tersebut. 

Agar mekanisme tersebut dapat berlangsung dengan baik maka bukan hanya 

aturan mainnya harus jelas dan tidak bias tetapi penegakan aturan main tersebut 

juga mutlak diperlukan.  

  

 


