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ABSTRACT 

 
The implementation of good corporate governance aimed to make corporate management going well without ignoring the 

interests of stakeholders. Assessment good corporate governance during this time only done on a corporate level, whereas in business 

units as the executor in the field have never conducted an assessment on the implementation of good corporate governance. This research 

was conducted to to describe the implementation of GCG that is already underway at Juanda international airport in Surabaya as a 

business unit of PT Angkasa Pura I has been theoretically relevant. This research uses theories of good corporate governance with a 

descriptive qualitative research methods and the technique of determination of the informant was purposive. Data obtained from 

observation, in-depth interviews and documentation. The process of data analysis is done by grouping and combining the data obtained, 

and also set a series of connectedness between the data. While the validity of data is tested through the triangulation data sources so that 

the data presented is valid. The result showed that the principles of good corporate governance have been fulfilled by Juanda Airport 

through the application in the work environment. Of the principles that are executed there are three principles that stand out, namely, 

accountability, responsibility, and equality and fairness. While on the principle of transparency and the independence there needs to be 

improved through regulatory certainty to the implementation of good corporate governance can be optimized. 
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PENDAHULUAN 
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 

tahun 1997 memaksa pemerintah untuk melakukan 

introspeksi diri. Peristiwa krisis yang berdampak multi 

dimensi tersebut salah satunya diduga berasal dari faktor 

internal yaitu tata kelola yang rendah pada sektor 

ekonomi publik maupun korporasi. Sehingga pergeseran 

persepsi mulai terjadi di kalangan korporasi yang 

awalnya hanya menilai keberhasilan perusahaan melalui 

kinerja keuangan menjadi pengelolaan perusahaan yang 

baik termasuk pengelolaan hubungan kepada 

stakeholder-nya. Konsep pengelolaan perusahaan yang 

baik tersebut kemudian dikenal sebagai good corporate 

governance untuk selanjutnya disingkat GCG. 

Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG 

merupakan sistem yang berisi pengendalian usaha 

melalui fungsi pengawasan, pengatur dan pengelola 

dengan struktur hubungan yang jelas antar stakeholders 

untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa 

mengesampingkan kepentingan stakeholders. Sejalan 

dengan pendapat Zarkasyi (2008: 36) bahwa GCG 

merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit 

hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan 

dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. 

Sistem pengaturan hubungan diantara organ perusahaan 

tersebut merupakan keunggulan GCG yang 

memungkinkan untuk mencegah dan memperbaiki 

dengan segera kesalahan dalam strategi perusahaan. 

Keunggulan GCG tersebut dinilai dapat 

menghindari terjadinya krisis moneter dari segi internal 

di masa yang akan datang sehingga memacu pemerintah 

untuk memberikan respon positif mengenai penerapan 

GCG. Salah satunya dengan pembentukan Komite 

Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) 

pada bulan Agustus 1999 berdasarkan Keputusan 

Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan 

dan Industri No. KEP.10/M.EKUIN/08/1999. Komite 

yang bertugas menyusun pedoman GCG tersebut 

kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) pada bulan November 2004 

berlandaskan Keputusan Menko Bidang Perekonomian 

No. KEP.49/M.EKON/11/2004. Perubahan ini didasari 

pemikiran bahwa penerapan good governance di sektor 

publik sangat diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan 

GCG sehingga KNKG terdiri dari Sub-Komite Publik 

dan Sub-Komite Korporasi. Pedoman GCG digunakan 

sebagai acuan perusahaan dalam merumuskan pedoman 

operasional yang disesuaikan dengan karakteristik 

perusahaan. 

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri 

dari unsur Departemen Perhubungan, perguruan tinggi 

dan pemerhati transportasi serta penilaian dari 

masyarakat pengguna langsung yang dijaring melalui 

survei. Hasil penilaian survei sektor trasportasi ini 

ditetapkan dalam empat peringkat secara berjenjang yaitu 

Prima Utama, Prima Madya, Prima Pratama dan 

Partisipasi (http://m.dephub.go.id, diakses 18 Februari 

2014). Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 

965/2012, Otoritas Bandara Ngurah Rai Denpasar dan 

Otoritas Bandara Juanda Surabaya berhasil meraih 

penghargaan prima madya di kategori administrasi 

bandara (http://www.menpan.go.id, diakses 17 Februari 

2014). Kedua bandara tersebut berada di bawah 

pengelolaan PT. Angkasa Pura I. 

Penghargaan tersebut memotivasi perbaikan 

pengelolaan bandara oleh PT. Angkasa Pura I secara 

berkesinambungan, karena transportasi udara merupakan 

pilihan masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu 

tempuh. Seperti yang disampaikan oleh Martono dkk, 

(2011:1) bahwa transportasi udara dengan menggunakan 

moda pesawat udara lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan menggunakan moda transportasi di jalan dengan 

menggunakan mobil, kereta api maupun laut dengan 

menggunakan kapal laut karena transportasi udara 

dengan menggunakan pesawat udara lebih cepat, 

nyaman, dapat menjangkau tujuan yang jauh tanpa 

hambatan atau kemacetan seperti perjalanan dengan 

menggunakan moda transportasi di jalan. Transportasi 

udara dapat menjadi pilihan sarana transportasi untuk 

menempuh jarak jauh dalam waktu singkat bagi 

wisatawan, pengusaha, dan masyarakat. Ibarat stasiun 

bagi kereta api, moda transportasi udara yakni pesawat 

udara juga mempunyai pemberhentian layaknya stasiun 

yang disebut bandar udara. 

Sejak tahun 1990 model bisnis bandara telah 

bertransformasi dengan menerapkan konsep Airport City, 

yang memberikan berbagai macam pelayanan yang tidak 

hanya terbatas untuk penerbangan namun juga 

memberikan pelayanan non-aeronautika. Bandara sudah 

berkembang menjadi pusat kegiatan bisnis. Beberapa 

bandara terkemuka di dunia seperti Changi, Incheon, 

KLIA, Hongkong dan Beijing sedang mengembangkan 

bandaranya dengan konsep “Airport City”, yang 

menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti 

sebuah kawasan pusat bisnis atau Central Business 

District. Bandara sudah menjadi alat kompetisi baik pada 

lingkup nasional maupun internasional di samping 

perannya sebagai penghubung jalur transportasi 

antarmoda dan mesin ekonomi. Laporan tahunan dan 

brosur perusahaan dari bandara-bandara terkemuka sudah 

menampilkan kontribusi ekonomi bagi komunitasnya 

berupa retribusi, pajak dan lapangan kerja yang tercipta 

akibat keberadaan bandara tersebut (Laporan Tahunan 

Angkasa Pura I 2011). 

Langkah pengembangan bandara untuk 

mengantisipasi fenomena peningkatan jumlah 

penumpang perlu diimbangi dengan penguatan 

penerapan GCG. Peningkatan mutu penerapan GCG 

dilakukan dengan penilaian untuk mengetahui seberapa 

jauh GCG telah dilaksanakan. Salah satunya dapat dilihat 

http://m.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/TUJUH-UNIT-PENYELENGGARA-PELAYANAN-TRANSPORTASI-RAIH-PENGHARGAAN-PRIMA-UTAMA811
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/779-penghargaan-pelayanan-prima-sektor-transportasi
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dari penilaian kualitas pelayanan yang termasuk dalam 

tujuan GCG. Penilaian kualitas pelayanan dilakukan 

melalui survei mengenai kepuasan penumpang yang 

dilakukan oleh lembaga independen. Asosiasi 

Penerbangan Sipil Indonesia atau Indonesia National Air 

Carriers Associaton (INACA) adalah lembaga 

independen yang melakukan survei di tahun 2011. 

Pada tahun 2014 Bandara Juanda Surabaya 

meraih penghargaan yang diselenggarakan oleh Carre-

Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-

CCSL). Penghargaan yang diperoleh adalah Excellent 

Service Experience Awards (ESEA) 2014 yaitu berkaitan 

dengan pelayanan terhadap penumpang. Metode survei 

dilakukan secara acak di Jakarta dan Surabaya dengan 

lebih dari 1000 kunjungan melalui penilaian langsung 

(msytery shopping). Hasil survei menyatakan bahwa 

Bandara Juanda meraih nilai Indonesian Service 

Experience Index (ISEI) 80.057 atau excellent. 

Aspek penilaian ISEI ini terdiri dari tiga unsur 

utama, yaitu Customer Sense Experience, Customer 

Emotional Experience, dan Customer Problem Solution 

Experience. Customer Sense Experience adalah penilaian 

berdasarkan kriteria kenyamanan fisik yang diterima oleh 

pengguna jasa antara lain berupa kebersihan, kerapihan, 

dan ketersediaan lahan parkir. Customer Emotion 

Experience adalah mengevaluasi kualitas layanan 

berdasarkan kriteria suasana positif yang dirasakan 

pelanggan, antara lain berupa kemudahan mengakses 

layanan, keteraturan antrian, serta kesigapan dan 

keramahan petugas. Sedangkan Customer Problem 

Solution Experience mengevaluasi kualitas layanan 

berdasarkan pemberian win-win solution dan product 

knowledge (http://www.angkasapura1.co.id, diakses 15 

Februari 2014). 

Nilai IKP yang diperoleh Bandara Juanda 

tergolong cukup baik, hal ini dikarenakan Bandara 

Juanda selaku unit bisnis dibawah korporasi PT. Angkasa 

Pura I telah menerapkan GCG. PT. Angkasa Pura I 

berupaya menerapkan prinsip GCG dalam budaya kerja 

dan keseluruhan operasional organisasi serta melakukan 

keterbukaan informasi material secara tepat waktu dan 

akurat. Kebijakan GCG meliputi pemisahan tugas dan 

tanggung jawab yang jelas diantara direksi dan dewan 

komisaris, check and balances, strategi perusahaan yang 

jelas, etika bisnis, hubungan yang harmonis dengan 

seluruh pemangku kepentingan, dan pengawasan 

operasional oleh dewan komisaris. 

Penelitian ini mempunyai fokus bagaimana 

kesesuaian prinsip-prinsip GCG dengan pelaksanaan 

GCG. Jadi, penelitian ini ingin melihat dan menjelaskan 

apakah pelaksanaan GCG yang sudah berjalan di 

Bandara Internasional Juanda Surabaya sebagai unit 

bisnis PT. Angkasa Pura I telah relevan secara teoritis. 

Sedangkan, secara praktis, penelitian ini bertujuan 

sebagai rujukan bagi stakeholder untuk membawa 

Bandara Juanda menjadi bandara kelas dunia dengan 

pelaksanaan GCG lebih efektif. Selain itu, penelitian ini 

penting untuk dilakukan agar pelaksanaan GCG bisa 

lebih optimal. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan good corporate governance di 

PT Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda Surabaya? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini ditujukan 

untuk Menggambarkan pelaksanaan good corporate 

governance di PT Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda 

Surabaya. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang obyektif dan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pengembangan ilmu administrasi negara, teori good 

corporate governance, dan informasi bagi penelitian 

serupa di masa yang akan datang khususnya para peneliti 

yang meneliti masalah-masalah terkait dengan masalah 

penelitian ini. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan sumbangan informasi mengenai 

pelaksanaan good corporate governance di Bandara 

Juanda Surabaya. Serta dapat dijadikan sebagai rujukan 

bagi stakeholder untuk membawa Bandara Juanda 

menjadi bandara kelas dunia dan memberikan kontribusi 

yang sangat bermanfaat bagi perusahaan negara lainnya 

dalam memperbaiki pengelolaan perusahaan. 

Perbaikan dalam tubuh birokrasi pemerintah 

sudah mulai dilakukan, namun masih belum berubah 

sepenuhnya. Perbaikan tersebut membutuhkan partisipasi 

berbagai pihak agar sesuai dengan bentuk pemerintahan 

yang demokratis. Nilai demokratisasi dan partisipasi 

yang dikedepankan dalam pengelolaan pemerintahan 

otomatis menuntut adanya perubahan dalam mind-set dan 

culture-set pemerintahan, dari penekanan pada 

government (sentral peran pada pemerintah) menjadi 

governance (sentral peran pada kerjasama pemerintah 

dengan publiknya) (Triana, 2009:72). Perbaikan birokrasi 

seiring dengan pergeseran peran dalam penyediaan 

pelayanan publik dari dominasi negara menuju 

interkoneksi antar stakeholders, sektor swasta dan 

masyarakat madani yang sering disebut juga dengan 

governance menjadi suatu yang tak terelakkan pada abad 

sekarang ini (Nuh, 2009:38). Paradigma yang kemudian 

berkembang sejalan dengan perbaikan tersebut adalah 

paradigma yang menempatkan keseimbangan peranan 

antara sektor publik (pemerintah), sektor swasta, dan 

masyarakat dalam kemitraan yang setara menjalankan 

kepemerintahan (governance) dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar kehidupan masyarakat (Sedarmayanti, 

2004: 30). Jika pelaksanaannya didasari semangat 

perubahan pola kepemerintahan yang demokratis maka 

peran pemerintah dan masyarakat menjadi seimbang. 

Sehingga wujud good governance sebagai 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan 

bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan 

menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di 

antara domain-domain negara, sektor swasta dan 

http://www.angkasapura1.co.id/detail/berita/bandara-juanda-raih-excellence-service-experience-award-esea-2014
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masyarakat madani, diharapkan dapat segera tercapai 

(Sedarmayanti, 2004: 22) 

Dwiyanto (2005, dalam Nuh, 2009:41) 

menafsirkan governance sebagai sebuah sistem 

administrasi yang melibatkan banyak pelaku, jaringan, 

dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah 

dan kepentingan politik. Dwiyanto dkk (2003 dalam 

Triana, 2009:73) governance atau tata kepemerintahan 

dimaknai sebagai proses, mekanisme, jaringan, nilai-

nilai, dan sekaligus lembaga yang ditandai oleh 3 aspek 

penting : tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) tercermin melalui indikator pelaku 

pemerintah dalam menjalankan kewenangan, tanggung 

jawab dan kewajiban pelayanan publiknya yang 

memenuhi prinsip-prinsip: partisipasi, efisien dan 

efektivitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi. Istilah 

“governance” tidak hanya berarti kepemerintahan 

sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti 

pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan 

penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. 

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat 

istilah public governance, private governance, corporate 

governance, dan banking governance. (Sedarmayanti, 

2004: 35-36). 

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas dapat 

diketahui bahwa kelembagaan dalam governance 

meliputi tiga domain, yaitu negara, sektor swasta dan 

masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan 

fungsinya masing-masing. Negara berfungsi menciptakan 

lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor 

swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, 

sedangkan masyarakat memfasilitasi interaksi sosial 

budaya dan politik, menggerakkan kelompok dalam 

masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan 

ekonomi, sosial dan politik. Hubungannya dengan 

masyarakat, Hubbard (2001 dalam Sedarmayanti, 2004: 

37) mengatakan “governance is more government”. 

Kemudian istilah “governance” didefinisikan sebagai: 

“how societies steer themselves” (“bagaimana 

masyarakat mengatur dirinya sendiri”). Dari penjelasan 

di atas, terdapat beberapa unsur-unsur dalam 

kepemerintahan (governance stakeholders). Unsur 

kepemerintahan (governance stakeholders) dapat 

dikelompokkan menjadi tiga ketegori, yaitu: 

1. Negara/Pemerintahan: konsepsi 

kepemerintahan pada dasarnya adalah 

kegiatan kenegaraan, tetapi  lebih jauh dari 

itu melibatkan pula sektor swasta dan 

kelembagaan masyarakat madani (civil 

society organizations). 

2. Sektor Swasta: pelaku sektor swasta 

mencakup perusahaan swasta yang aktif 

dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: 

industri pengolahan (manufacturing), 

perdagangan, perbankan, dan koperasi, 

termasuk kegiatan sektor informal. 

3. Masyarakat Madani: (civil society): 

kelompok masyarakat dalam konteks 

kenegaraan pada dasarnya berada di antara 

atau ditengah-tengah antara pemerintah dan 

perseorangan, yang mencakup baik 

perseorangan maupun kelompok masyarakat 

yang berinteraksi secara sosial, politik dan 

ekonomi (Sedarmayanti, 2004: 38-39). 

Praktek terbaik dari governance disebut 

kepemerintahan yang baik (good governance) 

Sedarmayanti (2004:36). Denhardt (2003 dalam Masdar 

et al,  2009:92) menjelaskan ide dasar paradigma New 

Public Service (NPS) adalah good governance, 

democratic citizenship, model komunitas, masyarakat 

sipil, dan organisasi kemanusiaan dengan titik fokusnya 

pada citizen atau warga negara. Konsep yang paling 

populer adalah good governance karena melibatkan tiga 

unsur sekaligus dalam aktivitasnya yaitu pemerintah 

(birokrasi), sektor privat (swasta), dan masyarakat. Bank 

Dunia (1990 dalam Rosyadi dan Kurniasih, 2009:21) 

mendefinisikan good governance sebagai sebuah sistem 

administrasi yang melibatkan banyak pelaku, jaringan, 

dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah 

dan kebutuhan publik. Dengan kata lain, manajemen 

pemerintahan dirubah menjadi multistakeholder 

approach atau biasa disebut kerjasama tiga pilar yaitu 

pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sebelumnya 

hanya menggunakan single-stakeholder approach. Good 

governance atau tata pemerintahan yang baik dapat 

bekerja efektif sebagai gerakan perubahan jika birokrasi 

pemerintahan sebagai pilar utama telah berubah. 

Governance menempatkan pemerintah lebih sebagai 

„enabler’, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator 

yang berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi interaksi yang konstruktif antara ketiga 

aktor/elemen governance, yaitu pemerintah, swasta, dan 

masyarakatnya (Kjær, 2004 dalam Masdar, 2009:74). 

Tercapainya tata pemerintahan yang baik 

tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam 

menjalankan kewenangan, tanggung jawab, dan 

kewajiban pelayanan publiknya yang memenuhi prinsip-

prinsip: partisipasi, efisien dan efektifitas, keadilan, 

akuntabilitas, transparansi (Dwiyanto dkk., 2003 dalam 

Triana, 2009:73). Berdasarkan pengertian ini, good 

governance berorientasi pada: 

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik 

tolak pada demokratisasi dalam kehidupan 

bernegara dengan elemen konstituennya seperti: 

legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan 

mendapat kepercayaan dari rakyat, 

accountability (akuntabilitas), securing of 

human rights, autonomy and devolution of 

power, dan assurance of civilian control. 

2. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu 

secara efektif dan efisien dalam melakukan 
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upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi 

kedua ini tergantung pada sejauhmana 

pemerintah mempunyai kompetensi, dan 

sejauhmana struktur serta mekanisme politik 

serta administratif berfungsi efektif dan efisien 

(Sedarmayanti, 2003:6-7). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

pemerintah diharapkan mampu menjunjung tinggi 

keinginan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. 

Tujuan nasional tersebut dapat dicapai secara efektif dan 

efisien melalui penerapan good governance. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sedarmayanti (2003:2) bahwa proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 

penyediaan public goods dan service disebut governance 

(pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktik 

terbaiknya disebut “good governance” (kepemerintahan 

yang baik). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat 

memberi gambaran administrasi publik yang berciri 

kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi 

aparatur pemerintah untuk bertindak 

selaku penanggung jawab dan 

penanggung gugat atas segala tindakan 

dan kebijakan yang ditetapkannya. 

2. Transparansi: kepemerintahan yang baik 

akan bersifat transparan terhadap 

rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun 

daerah. 

3. Keterbukaan: menghendaki terbukanya 

kesempatan bagi rakyat untuk 

mengajukan tanggapan dan kritik 

terhadap pemerintah yang dinilainya 

tidak transparan. 

4. Aturan Hukum: kepemerintahan yang 

baik mempunyai karakteristik berupa 

jaminan kepastian hukum dan rasa 

keadilan masyarakat terhadap setiap 

kebijakan publik yang ditempuh 

(Sedarmayanti, 2004: 7). 

Dalam konteks reformasi pemerintahan yang 

sedang berjalan dewasa ini di Indonesia, perubahan 

paradigma tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, 

khususnya dalam rangka mengembalikan kepercayaan 

masyarakat, meningkatkan keberdayaan partisipasi 

masyarakat serta dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang 

selanjutnya disingkat KKN. Proses demokratisasi politik 

dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut 

profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam 

pelayanan publik, akan tetapi secara fundamental 

menuntut terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih 

dan bebas KKN (good governance and clean 

government). 

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya 

KKN yang disebabkan intervensi kepentingan tertentu 

yang bertentangan dengan hukum maka konsep good 

governance mulai dikembangkan. Good corporate 

governance yang selanjutnya disingkat GCG adalah hasil 

dari pengembangan good governance pada lingkungan 

perusahaan. GCG merupakan sistem yang mengatur, 

mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha 

untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk 

perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor, dan 

masyarakat sekitar (Wibowo et al, 2004:87). 

Sedangkan menurut Zarkasyi (2008:36) GCG 

pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, 

output) dan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan 

antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan 

direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Dengan kata 

lain GCG merupakan sistem yang mengatur batas 

kepentingan dan hubungan antar stakeholders agar tidak 

melakukan intervensi kepentingan pribadi dalam strategi 

perusahaan yang menyebabkan kesalahan-kesalahan 

signifikan serta memastikan kesalahan-kesalahan yang 

terjadi dapat segera diperbaiki. 

Penerapan good governance dalam organisasi 

kepemerintahan yang sesuai dengan aturan akan 

memudahkan pelaksanaan kegiatan di segala bidang, 

tidak terkecuali penerapan GCG di sektor swasta 

(Sedarmayanti, 2004: 21). Oleh karena itu penerapan 

GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling 

berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai 

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 

masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 

usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh 

masing-masing pilar adalah: 

1. Negara dan perangkatnya menciptakan 

peraturan perundang-undangan yang 

menunjang iklim usaha yang sehat, 

efisien dan transparan, melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan 

penegakan hukum secara konsisten. 

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar 

menerapkan GCG sebagai pedoman 

dasar pelaksanaan usaha. 

3. Masyarakat sebagai pengguna produk 

dan jasa dunia usaha serta pihak yang 

terkena dampak dari keberadaan 

perusahaan, menunjukkan kepedulian 

dan melakukan kontrol sosial secara 

obyektif dan bertanggung jawab 

(Zarkasyi, 2008:36-37). 

Tiga pilar tersebut mempunyai peran masing-

masing untuk mendukung penerapan GCG berlandaskan 

prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar GCG yang 

dimaksud meliputi: transparansi, yaitu keterbukaan 

dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan 

relevan mengenai perusahaan. Kemandirian, yaitu suatu 
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keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruhi tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. Akuntabilitas, yaitu kejelasan 

fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi 

yang sehat. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan 

kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang 

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Sedarmayanti, 2004: 18). 

Kualitas GCG diukur dari penerapan prinsip-prinsip 

GCG yang meliputi : independency, transparency and 

disclosure, accountability and responsibility, dan 

fairness (Herwidayatmo 2003 dan Alijoyo 2003 dalam 

Zarkasyi 2008:15). 

Menurut Wibowo dkk (2004:98) manfaat 

penerapan GCG yang baik telah terbukti meningkatkan 

kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian 

(rate of return) yang normal. Selain itu Wibowo juga 

berpendapat bahwa penerapan GCG yang baik dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Perbaikan dalam komunikasi 

2. Minimalisasi potensial benturan 

3. Fokus pada strategi-strategi utama 

4. Peningkatan dalam produktivitas dan 

efisiensi 

5. Kesinambungan manfaat (sustainability 

of benefits) 

6. Promosi citra korporat 

7. Peningkatan kepuasan pelanggan 

8. Perolehan kepercayaan investor. 

Sedangkan menurut The Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (dalam Wibowo dkk, 2004:98) 

kegunaan dari corporate governance yang baik adalah 

sebagai berkut: 

1. Lebih mudah memperoleh modal 

2. Biaya modal (cost of capital) yang 

lebih rendah 

3. Memperbaiki kinerja usaha 

4. Memperngaruhi harga saham 

5. Memperbaiki kinerja ekonomi.  

Banyak perusahaan melihat praktik GCG 

sebagai suatu cara untuk memperbaiki dan memperkuat 

kinerja ekonomi dalam lingkungan yang dinamis seperti 

saat ini. Salah satunya PT. Angkasa Pura I, khususnya 

Bandara Juanda Surabaya sebagai lini terdepan 

perusahaan BUMN maka dituntut untuk terus adaptif 

terhadap perubahan lingkungan agar nilai perusahaan 

terus meningkat dan dapat bersaing di dunia internasional 

dengan menerapkan GCG. 

BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah 

selanjutnya disingkat BUMD merupakan tulang 

punggung negara di sektor ekonomi yang melaksanakan 

berbagai kegiatan pembangunan berorientasi bisnis. 

Secara filosofis peran BUMN atau BUMD bertujuan 

untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dengan 

cara mengadakan pelayanan yang sebaik-baiknya, 

sekaligus memenuhi kebutuhan mereka yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan mereka secara cepat 

dan berkualitas (Sedarmayanti, 2003:81). Menyandang 

status sebagai perusahaan yang berada dibawah naungan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka Bandara 

Juanda Surabaya diwajibkan untuk menerapkan prinsip-

prinsip GCG sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 ayat (3) dan 

diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri BUMN 

Nomor Kep-117/MMBU/ 2002 tanggal 31 Juli 2002 

tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik 

Negara. Keputusan tersebut dilaksanakan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, menaikkan 

produktivitas serta menurunkan biaya modal. 

  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif, dimana yang dicari 

adalah pemahaman atas suatu fenomena sosial, sehingga 

yang menjadi fokus utama adalah memperoleh 

pemahaman atas tindakan dan makna gejala sosial. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah 

sifat masalah yang diteliti, dimana peneliti berupaya 

mengungkap dan memahami fenomena pelaksanaan 

good corporate governance di Bandara Juanda Surabaya. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tipe penelitian deskriptif dimana dalam 

penelitian ini yang dilakukan adalah menggambarkan 

secara rinci dan lengkap mengenai pelaksanaan good 

corporate governance di Bandara Juanda Surabaya dan 

mencoba untuk mengungkap dalam penjabaran-

penjabaran tertentu. Sebagaimana ditunjukkan oleh 

namanya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik 

realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, 

situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2008: 68). 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bandara 

Juanda Surabaya. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi 

penelitian adalah  

1. Bandara Juanda Surabaya merupakan salah 

satu bandara selain Bandara Hasanuddin 

Makasar yang memperoleh indeks kepuasan 

pelanggan tertinggi diantara bandara lain 

dibawah pengelolaan PT. Angkasa Pura I. 

2. Bandara Juanda Surabaya merupakan satu-

satunya unit bisnis dari PT. Angkasa Pura I 

yang meraih beragam penghargaan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rincian hasil dan pembahasan untuk setiap 

prinsip good corporate governance dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Prinsip Transaparansi 

1. Keakuratan dan ketepatan waktu dalam 

pengungkapan informasi 

Keakuratan informasi dijamin karena melalui 

proses pemilahan oleh Bapak Trikora Harjo 

sebagai General Manager dan proses 

pengecekan kembali sebelum disampaikan. 

Sedangkan jaminan ketepatan waktu 

menggunakan sistem umpan balik dari 

penumpang. Jika informasi yang disampaikan 

tidak tepat waktu maka penumpang akan 

melakukan proses komplain yang akan 

mempengaruhi penilaian lembaga eksternal baik 

nasional maupun internasional mengenai 

kepuasan penumpang. 

2. Keterbukaan informasi yang wajib diungkapkan 

Keterbukaan informasi di Bandara Juanda 

disampaikan melalui laporan tahunan yang 

didalamnya berisi visi, misi, sasaran usaha dan 

strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan 

dan kompensasi pengurus, pemegang saham 

pengendali, sistem manajemen resiko, sistem 

pengawasan dan pengendalian internal, sistem 

dan pelaksanaan GCG serta tingkat 

kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat 

mempengaruhi kondisi perusahaan. Selain itu 

informasi juga disampaikan melalui website dan 

media cetak seperti proses pelelangan, 

manajemen resiko, keuangan dan rekruitmen 

pegawai. 

3. Kemudahan akses dan bentuk informasi 

mengenai PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara 

Juanda Surabaya 

Akses informasi yang ditawarkan Bandara 

Juanda memberikan kemudahan bagi yang 

membutuhkan karena menggunakan berbagai 

media. Selain melalui website informasi 

mengenai Bandara Juanda juga disampaikan 

saat ada kunjungan dari instansi lain dan pada 

saat memenuhi undangan dari instansi lain. 

4. Kelengkapan informasi yang diterbitkan 

Informasi mengenai Bandara Juanda berisi 

seluruh informasi seperti kondisi keuangan, 

kondisi perusahaan dan termasuk lengkap. 

Tetapi kewenangan untuk mempublikasikan ke 

masyarakat berada di kantor pusat dalam bentuk 

laporan tahunan. 

5. Batasan keterbukaan informasi 

Ketentuan batasan informasi yang dapat 

dipublikasikan diatur dalam peraturan 

perusahaan. Jika informasi tersebut masuk pada 

golongan informasi rahasia maka setiap pegawai 

dilarang untuk menyebarluaskan. Selain itu, 

terdapat proses pemilahan informasi oleh 

General Manager sebelum disampaikan ke 

masyarakat. Sedangkan informasi yang bersifat 

terbatas akan menjadi wewenang kantor pusat 

dalam menyampaikannya. 

6. Kebijakan tertulis di PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara Juanda Surabaya 

Bandara Juanda mempunyai pedoman berupa 

kebijakan dalam menjalankan aktivitasnya. 

Kebijakan ini tertulis dan berupa surat 

keputusan direksi ataupun peraturan 

internasional. 

7. Proses penyampaian kebijakan PT. Angkasa 

Pura I (Persero) Bandara Juanda Surabaya 

secara proporsional kepada pegawai 

Penyampaian kebijakan di Bandara Juanda 

dilaksanakan melalui sosialisasi, tiap chapter 

atau tiap cabang, berupa banner, surat edaran, 

KEP direksi bahkan pada waktu apel pagi. 

Proses sosialisasi disesuaikan dengan klasifikasi 

kebijakan sehingga penyampaian kebijakan 

tersebut dilakukan secara proporsional kepada 

pegawai. 

2. Prinsip Akuntabilitas 

1. Kejelasan rincian tugas dan tanggung jawab 

setiap divisi maupun seluruh pegawai di PT. 

Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda 

Surabaya 

Bandara Juanda memberikan kejelasan rincian 

tugas dan tanggung jawab dalam sistem 

program PMS (Perfomance Management 

System) yang di dalamnya terdapat job desc, 

KPI (Key Performance Indicators), dan target 

atau kinerja yang harus dicapai. 

2. Kesesuaian rincian tugas dan tanggung jawab 

visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan 

Penyusunan tugas dan tanggung jawab pegawai 

Bandara Juanda mengacu pada visi dan misi 

perusahaan 

3. Jaminan bahwa semua pegawai mempunyai 

kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan GGC 

Bandara Juanda menjamin bahwa seluruh 

pegawainya mempunyai kompetensi sesuai 

tugas dan tanggung jawabnya karena melewati 2 

proses. Pertama, melakukan proses seleksi 

secara tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan 

perusahaan. Kedua, seluruh pegawai Bandara 

Juanda diberi program pelatihan dan pendidikan 

yang telah di atur secara rutin dalam rangka 

menunjang atau meningkatkan kemampuan 

pegawai 

4. Efektivitas sistem pengendalian internal untuk 

menjamin pengelolaan PT. Angkasa Pura I 
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(Persero) Bandara Juanda Surabaya berjalan 

dengan baik 

Sistem pengendalian internal sangat efektif 

karena Bandara Juanda menjalin kerjasama 

dengan BPK ( Badan Pemeriksa Keauangan) 

dan KAP (Kantor Akuntan Publik). Sedangkan 

dari internal dibentuk satuan pengawas internal 

yang melakukan audit dalam periode triwulan 

atau 6 bulanan. 

5. Ketersediaan ukuran kinerja yang sesuai dengan 

nilai dan strategi perusahaan. 

Ketersediaan ukuran kinerja pegawai yang 

berbentuk distinct job profile kemudian diukur 

melalui key performance index. Ukuran kinerja 

yang sejalan dengan nilai dan strategi 

perusahaan ini menjadi fungsi kontrol kegiatan 

perusahaan. 

6. Ketersediaan sistem penghargaan dan sanksi 

(reward and punishment) 

Bandara Juanda memiliki sistem penghargaan 

dan sanksi yang diterapkan kepada seluruh 

pegawai. Melalui key performance index yang 

menilai kinerja pegawai juga sebagai acuan 

dalam memberikan besaran penghargaan. 

Sedangkan untuk menerapkan sistem sanksi, 

perusahaan memiliki tim P4DP (Panitia 

Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran 

Disiplin Pegawai) yang bertugas untuk 

mendisiplinkan pegawai. 

 

7. Komitmen pegawai terhadap etika bisnis dan 

pedoman perilaku 

Pegawai Bandara Juanda berkomitmen terhadap 

etika bisnis dan pedoman perilaku dalam 

melaksanakan tugasnya. Pedoman perilaku 

digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 

tugas sesuai DJP yang hasilnya berupa KPI dan 

menentukan penghargaan yang diberikan. 

3. Prinsip Responsibilitas 

1. Komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar, dan 

peraturan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara 

Juanda Surabaya 

Bandara Juanda mempunyai komitmen yang 

tinggi dalam mematuhi peraturan dan 

perundang-undangan. Peraturan merupakan 

harga mutlak yang tidak bisa di tawar karena 

berkaitan dengan keselamatan penumpang 

sehingga setiap tindakan yang dilakukan selalu 

mempunyai dasar hukum yang kuat. Selain itu 

juga untuk menjaga keberlangsungan organisasi 

dengan mematuhi peraturan seperti ketentuan 

pengadaan, ketentuan akutansi, ketentuan 

membayar rekan kerja perusahaan. 

2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar 

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda 

Surabaya 

Bandara Juanda telah memenuhi tanggung 

jawabnya kepada masyarakat sekitar bandara 

melalui 2 pola, yakni pemberian bantuan dan 

pemberdayaan masyarakat. Bandara Juanda juga 

bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian 

lingkungan melalui penerapan terminal bandara 

yang ramah lingkungan. 

4. Prinsip Independensi 

1. Langkah PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara 

Juanda Surabaya untuk menghindari terjadinya 

saling mendominasi, saling lempar tanggung 

jawab dan intervensi oleh kepentingan tertentu 

pada masing-masing divisi 

Bandara Juanda menerapkan 3 komponen di 

sistem kerja pegawai untuk menghindari 

terjadinya saling mendominasi, saling lempar 

tanggung jawab dan intervensi oleh kepentingan 

tertentu. Komponen tersebut adalah DJP 

(Distinct Job Profile), KPI (Key Performance 

Indicators) dan code of conduct yang menjamin 

setiap proses pelaksanaan tugas pegawai 

berjalan sesuai dengan peraturan. 

2. Jaminan tidak ada benturan kepentingan dan 

pengaruh tekanan selama kegiatan di PT. 

Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda 

Surabaya berlangsung 

Bandara Juanda menjamin tidak ada potensi 

untuk memberi pengaruh tekanan tertentu serta 

benturan kepentingan. Usaha yang dilakukan 

melalui pengambilan keputusan yang bersifat 

kolegial atau keputusan bersama. Selain itu juga 

terdapat ketentuan perundang-undangan yang 

melarang terjadinya benturan kepentingan dan 

pengaruh tekanan. 

5. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran 

1. Kesempatan pegawai untuk menyampaikan 

pendapat 

Bandara Juanda memberikan kesempatan yang 

sama dan luas kepada pegawai melalui 

pemanfaatan berbagai media. Media yang 

digunakan bersifat formal seperti kuisioner 

pegawai, rapat koordinasi, e-mail, saat apel pagi 

dan konvensi atau pertemuan tertentu. 

Sedangkan media penyampaian yang bersifat 

informal pada saat rapat di masing-masing divisi 

atau bisa disampaikan langsung saat bertemu 

atasan. 

2. Keterbukaan informasi sesuai dengan 

kedudukan pegawai 

Bandara Juanda menerapkan keterbukaan 

informasi secara umum kepada seluruh 

pegawainya. Sedangkan untuk informasi yang 

lebih detail dimungkinkan untuk diperoleh tetapi 
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disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kepentingannya. 

3. Perlakuan PT. Angkasa Pura I (Persero) 

Bandara Juanda Surabaya terhadap pegawai 

Bandara Juanda telah memperlakukan pegawai 

secara setara dan wajar sesuai dengan kontribusi 

kepada perusahaan. Bentuk perlakuan 

ditunjukkan dengan memberikan kesejahteraan 

dalam bentuk bonus reward dan tunjangan-

tunjangan. Perlakuan juga diberikan dalam 

bentuk promosi kepada pegawai yang memiliki 

nilai kontribusi lebih kepada perusahaan. 

4. Keadilan dan kesetaraan PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara Juanda Surabaya dalam 

memenuhi hak pegawai 

Bandara Juanda telah berlaku adil dan setara 

dalam memenuhi hak pegawai. Pemenuhan hak 

tersebut berdasarkan kinerja pegawai yang 

dinilai melalui sistem reward and punishment. 

Penerapan di lingkungan perusahaan telah 

berjalan dengan baik karena semua 

berkomitmen terhadap PKB yang dibuat antara 

manajemen dengan pegawai. 

5. Kesempatan yang diberikan PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara Juanda Surabaya kepada 

pegawai dalam berkarir dan melaksanakan tugas 

Bandara Juanda memberikan kesempatan yang 

sama dalam berkarir dan melaksanakan tugas 

kepada pegawainya. Dibuktikan dengan 

memperoleh tawaran yang disampaikan oleh 

masing-masing section head untuk bekerja di 

Bandara lain. Tawaran tersebut mempengaruhi 

penilaian untuk promosi dan jenjang karir 

pegawai. 

6. Jaminan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara 

Juanda Surabaya dapat berlaku adil kepada 

setiap pegawai 

Bandara Juanda menjamin selalu dapat bersikap 

adil kepada pegawai melalui PKB yang dibuat 

antara manajemen dengan perwakilan pegawai. 

Selain itu juga tersedia organisasi sebagai media 

pegawai yang efektif untuk menyampaikan 

pendapat yaitu Asosiasi Karyawan Angkasa 

Pura (AKA) dan Serikat Pekerja (SP). 

Perusahaan juga memberikan jaminan yang jelas 

dalam pola jenjang karir yang didasarkan SK 

Direksi. Bahkan semua pegawai diberi 

kesempatan yang sama dalam menempuh 

pendidikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan serta interpretasi data 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan good 

corporate governance di PT Angkasa Pura I Bandar 

Udara Juanda Surabaya telah berjalan optimal. Good 

corporate governance yang terdiri dari prinsip 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, 

kesetaraan dan kewajaran telah dipenuhi Bandara Juanda 

melalui penerapan di lingkungan kerja. Terdapat 3 

prinsip yang menonjol yakni prinsip akuntabilitas, 

responsibilitas dan kesetaraan dan kewajaran. 

Berdasarkan data, prinsip akuntabilitas sangat dijaga 

karena selalu diawasi melalui pencapaian kinerja yang 

sistematis, pada prinsip responsibilitas selalu 

dilaksanakan melalui dana alokasi yang disediakan 

sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan 

pada prinsip kesetaraan dan kewajaran dijamin melalui 

peraturan yang di rumuskan oleh 2 media aspirasi 

pegawai. 

1. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan fokus pelaksanaan good corporate 

governance di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara 

Juanda Surabaya, dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Pada prinsip transparansi lebih bisa di 

optimalkan pelaksanaannya melalui 

kepastian hukum tentang ketepatan waktu 

dalam pengungkapan informasi. 

2. Pada prinsip independensi perlu ada 

pengawasan di lapangan secara langsung 

untuk menghindari terjadinya benturan 

kepentingan serta ketentuan yang berisi 

batasan pasti yang termasuk pengaruh 

tekanan dan benturan kepentingan serta 

sanksi yang diberikan agar penerapannya 

bisa tegas dilaksanakan. 
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