
 

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

 

Implementasi  Islamic Corporate Governance Pada PT. 

PETROKIMIA GRESIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

1. ATIKA NURIL ULYA   1031810007 

2. ELISA FATIKASARI FATAH 1031810013 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA 

GRESIK 

2021 

 



 

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

 

Implementasi  Islamic Corporate Governance Pada PT. 

PETROKIMIA GRESIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

1. ATIKA NURIL ULYA   1031810007 

2. ELISA FATIKASARI FATAH 1031810013 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA 

GRESIK 

2021 



 

LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) Tbk 

Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko 

(Periode : 1 Juli s.d 31 Juli 2021) 

 

Disusun Oleh: 

ATIKA NURIL ULYA  (1031810007) 

ELISA FATIKASARI FATAH (1031810013) 

 

Mengetahui, 

Kepala Departemen Ekonomi Syariah 

UISI 

 

 

 

 

(Ahmad Hudaifah, S.E., M.Ec.) 

NIP. 8416237 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing Kerja Praktek 

 

 

 

 

(Ahmad Dahlan Malik, B.A.(Hons)., 

M.Ec., CFP®) 

NIP. 8716241 

 

Gresik, 27 Juli 2021 

PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) Tbk 

Mengetahui, 

Manajer Departemen TKP&MR 

 

 

 

(Mohammad Nadhiful Fiqqih) 

Menyetujui, 

Pembimbing Lapangan 

 

 

 

(Sari Indrawati) 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada kami, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul “Implementasi Islamic 

Corporate Governance pada PT. Petrokimia Gresik” tepat waktu dalam rangka 

memenuhi persyaratan akademis di Departemen Ekonomi Syariah UISI. 

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

memberikan fasilitas, membantu, membina, serta membimbing penulis selama 

menyelesaikan laporan hasil kerja praktik ini, khususnya: 

 

1. Bapak Ahmad Dahlan Malik, B.A.(Hons)., M.Ec., CFP® yang membimbing 

dan mengarahkan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan Kerja Praktik. 

2. Bapak Ahmad Hudaifah, S.E., M.Ec. selaku Kepala Departemen Ekonomi 

Syariah UISI 

3. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Departemen Ekonomi Syariah yang 

telah memberikan bekal ilmu perkuliahan untuk diaplikasikan dalam kegiatan 

Kerja Praktik dan membantu kelancaran administrasi Kerja Praktik. 

4. Bapak Mohammad Nadhiful Fiqqih selaku Vice President Departemen Tata 

Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko 

5. Ibu Sari Indrawati, selaku Pembimbing Lapangan beserta seluruh Staf 

Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajamen Risiko yang membantu 

memperlancar kegiatan Kerja Praktik di PT Petrokimia Gresik. 

6. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, 

motivasi, dan doa. 

 

Besar harapan penulis agar Laporan Kerja Praktik yang telah disusun dapat 

bermanfaat bagi penulis dan semua pembacanya, terutama Departemen Ekonomi 

Syariah UISI dan PT Petrokimia Gresik. Mohon maaf apabila terdapat banyak 

kekurangan dalam laporan ini. Atas perhatian dan dukungannya, penulis ucapkan 

terima kasih. 

 

Gresik, 27 Juli 2021 

 

 



 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

iv 

 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul  .................................................................................................  i 

Halaman Pengesahan  ....................................................................................... ii 

Kata Pengantar ................................................................................................ iii 

Daftar Isi  .........................................................................................................  iv 

Daftar Gambar  ............................................................................................... vii 

Daftar Tabel  ..................................................................................................  viii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

      1.1 Latar Belakang  ......................................................................................  1 

      1.2 Tujuan dan Manfaat  ..............................................................................  2 

            1.2.1 Tujuan  ..........................................................................................  2 

            1.2.2 Manfaat  ........................................................................................  3 

      1.3 Metodologi Pengumpulan Data  ............................................................  4 

      1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik   ....................................  4 

      1.5 Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik  ...........................  4 

 

BAB II PROFIL PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) Tbk 

2.1 Sejarah PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk  .......................................  5 

2.2 Makna dan Filosofi Logo PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk  ..........  6 

2.3 Visi dan Misi PT. Petrokimia Gresik  ....................................................  7 

      2.3.1 Visi Perusahaan  ............................................................................  7 

      2.3.2 Misi Perusahaan  ...........................................................................  7 

2.4 Lokasi PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk  ........................................  7 

2.5 Struktur Organisasi PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk  ....................  8 

2.6 Produk Perusahaan  ................................................................................  8 

      2.6.1 Pupuk ............................................................................................  9 

      2.6.2 Non Pupuk  ....................................................................................  9 

2.7 Anak Perusahaan  .................................................................................  10 

      2.7.1 Anak Usaha  ................................................................................  10 

      2.7.2 Usaha Patungan  ..........................................................................  10 

2.8 Nilai-nilai Perusahaan  .......................................................................... 11 



 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

v 

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

3. 1 Definisi Good Corporate Governance ...............................................  13 

3.2 Prinsip Good Corporate Governance  .................................................  14 

3.3 Organ dan Struktur Good Corporate Governance  .............................  15 

3.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham  ............................................  15 

3.3.2 Dewan Komisaris  ..................................................................  17 

3.3.3 Direksi  ...................................................................................  18 

3.3.4 Komite Audit  .........................................................................  18 

3.4 Good Corporate Governance dan Kecurangan (Fraud)  .....................  19 

3.5 Islamic Corporate Governance ...........................................................  22 

3.6 Perbedaan Good Corporate Governance dengan Islamic Corporate 

Governance  ..............................................................................................  25 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Struktur Oganisasi Unit Kerja  ............................................................  28 

4.2 Tugas Unit Kerja  ................................................................................  29 

4.3 Tugas Khusus  .....................................................................................  30 

4.3.1 Tujuan Penelitian  ...................................................................  30 

4.3.2 Metodologi Penelitian ............................................................  30 

4.3.3 Analisa Data dan Pembahasan  ...............................................  31 

4.3.4 Kesimpulan Penelitian ............................................................  43   

4.4 Kegiatan Kerja Praktik  .......................................................................  43 

4.5 Jadwal Kerja Praktik ...........................................................................  43 

    

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  ........................................................................................  45 

5.2 Saran  ..................................................................................................  46 

 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  47 

 

 

 



 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

vi 

 

LAMPIRAN 

➢ Copy surat Panggilan Kerja Praktik 

➢ Copy Daftar Hadir Kerja Praktik 

➢ Lembar Evaluasi Kerja Praktik 

➢ Lembar Pengesahan Kerja Praktik 

➢ Surat Keterangan Kerja Praktik 

➢ Lembar Assistensi Kerja Praktik 

➢ Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

vii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Sejarah Perubahan Status Perusahaan  ..............................................  5 

Gambar 2.2 Logo PT. Petrokimia Gresik .............................................................  6 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. Petrokimia Gresik  ......................................  8 

Gambar 3.4 Fraud Triangle  .................................................................................. 21 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Departemen  ...................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

viii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.6 Perbedaan GCG dan ICG  ................................................................  26 

Tabel 4.4 Implementasi ICG pada PT. Petrokimia Gresik ..............................  36 

Tabel 4.5 Jadwal Kerja Praktik  .......................................................................  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seluruh perusahaan atau instansi selalu berharap mendapatkan nilai 

perusahaan yang tinggi dan baik untuk perusahaannya baik dimata masyarakat 

maupun karyawan. Nilai perusahaan yang baik menggambarkan kemakmuran 

pemegang saham dan dapat diukur dari nilai pasar yang ditentukan oleh 

pemegang saham. Nilai perusahaan dinilai mampu menggambarkan kesejahteraan 

pemegang saham melalui jumlah saham. Jumlah saham yang besar 

menggambarkan kemakmuran bagi perusahaan, akan tetapi menghasilkan nilai 

perusahaan yang tinggi bukan hal yang mudah bagi pihak manajemen. Adanya 

berbagai macam faktor eksternal dan internal membuat para manajer harus 

bekerja ekstra dalam meningkatkan laba dan memaksimalkan nilai perusahaan. 

Salah satu indikator untuk melihat Nilai dari suatu perusahaan yang baik dapat 

dilihat dari Good Corporate Governance  

Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian proses, 

kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, 

pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola 

perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang 

terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dari suatu perusahaan 

dilihat dari baik buruknya tata kelola disuatu perusahaan tersebut. Menurut Abu 

Tapanjeh (Iqbal and Mirakhor, 2004), prinsip-prinsip Corporate Governance 

dalam perspektif  Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan 

bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah 

SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip-prinsip corporate 

governance dalam Islam lebih cendrung ke stakeholder oriented daripada 

shareholder oriented.  

Menurut Bhattii dan Bhatti, dalam Asrori (2018) mendefinisikan tata 

kelola perusahaan Islami (ICG) adalah sebagai berikut: Islamic Corporate 

Governance  berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem 

hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan 
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sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan 

ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma ethareligius, 

dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat 

secara keseluruhan. 

Seiring perkembangan zaman, penerapan sistem Good Corporate 

Governance sangat gencar-gencarnya dilaksanakan pada sebuah perusahaan agar 

mendapatkan citra baik atas perusahaannya. Namun penerapan Good Corporate 

Governance masih dirasa kurang, penerapan unsur-unsur islami semestinya 

ditegakkan untuk melengkapi kesempurnaan dari Good Corporate Governance. 

Berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah memberikan petunjuk secara lebih 

jelas dalam penerapannya.  

Salah satu perusahaan yang sudah mengimplementasikan sistem Good 

Corporate Governance pada perusahaannya yakni PT. Petrokimia Gresik ditinjau 

dari prestasi-prestasi yang telah dihasilkan. Sehingga pada kegiatan kerja praktik 

yang diselenggarakan oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk  periode Juli 

2021 khususnya pada Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko 

yang bertanggung jawab atas GCG pada perusahaan, kegiatan yang kami 

laksanakan selama kerja praktik antara lain melakukan penelitian serta analisis 

dan mencari informasi terkait program dan tata kelola perusahaan dan bentuk-

bentuk dari penerapan GCG. Selain kegiatan tersebut, kami juga melakukan 

beberapa tugas khusus, serta berperan aktif dalam membatu program-program dan 

kegiatan operasional lainnya dari PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan 

Umum 

1. Untuk menambah wawasan, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang 

dimiliki oleh mahasiswa terkait materi Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik pada PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

2. Dengan melaksanakan kerja praktik ini mahasiswa diharapkan 

mendapatkan gambaran kerja yang sesungguhnya dan juga mendapatkan 
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pengalaman yang selama ini belum dapat diperoleh selama dibangku 

perkuliahan. 

Khusus 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dan keterampilan praktis yang 

pernah diperoleh selama mengikuti perkuliahan kedalam praktik dunia 

kerja yang sesungguhnya  

2. Untuk mengetahui proses Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT. 

Petrokimia Gresik (Persero) Tbk dan mengimplementasikan kepada 

prinsip Syariah 

 

1.2.2 Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan kerja praktik di PT. Petrokimia Gresik adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

a) Sebagai media untuk membawa citra nama baik Perguruan Tinggi 

dan menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan atau instansi 

yang dijadikan tempat kerja praktik. 

b) Sebagai masukan untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian 

kurikulum pendidikan yang disampaikan dan diberikan kepada 

Mahasiswa dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil. 

2. Bagi Perusahaan 

a) Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri 

atau perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh 

kalangan akademis. 

b) Perusahaan dapat mengenalkan dan mengedukasi mahasiswa 

praktik kerja praktik terkait program, kegiatan operasional yang 

ada di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

c) Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-

mahasiswa yang melakukan praktek kerja. 
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3. Bagi Mahasiswa 

a) Menambah wawasan dan meningkatkan keterampilam setiap 

mahasiswa praktik kerja mengenai dunia industri. 

b) Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah 

yang tepat terhadap pemecahan permasalahan didalam bidang yang 

diminati. 

 

1.3 Metodologi Pengumpulan Data 

Metodologi yang digunakan untuk memperoleh data dalam pelaksanaan 

kerja praktik melalui dua hal yaitu metode wawancara dan metode observasi 

Metode Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mengetahui secara langsung mengenai obyek yang 

diteliti. 

Metode Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatkan data dari informasi media online yang 

diberikan pihak terkait atau narasumber 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik 

Lokasi : PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk  

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Ngipik, Gresik, Jawa Timur 61119 

Waktu : 01 Juli 2021 – 31 Juli 2021 

1.5 Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik 

Unit Kerja : Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko 
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BAB II 

PROFIL PT. PETROKIMIA GRESIK 

 

2.1 Sejarah PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, 

yang pada awal berdirinya disebut sebagai Proyek Petrokimia Surabaya. 

Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan 

mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek diresmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia, HM. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang 

kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. 

PT Petrokimia Gresik saat ini menempati areal lebih dari 450 hektar di 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta 

ton/tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 (lima) juta ton/tahun, dan 

produk non pupuk sebanyak 3,9 juta ton/tahun. Anak Perusahaan PT Pupuk 

Indonesia (Persero) ini bertransformasi menuju perusahaan Solusi 

Agroindustri untuk mendukung tercapainya program Ketahanan Pangan 

Nasional, dan kemajuan dunia pertanian. 

Struktur Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik adalah PT Pupuk 

Indonesia (Persero) yang memiliki 2.393.033 lembar saham atau senilai 

Rp2.393.033.000.000 (99,9975%) dan Yayasan Petrokimia Gresik yang 

memiliki 60 lembar saham atau senilai Rp60.000.000 (0,0025%). 

Jumlah karyawan PT Petrokimia Gresik per 30 Juni 2021 sebanyak 2.144 

orang. Berikut perubahan status perusahaan : 

Gambar 2.1 Sejarah Perubahan Status Perusahaan 
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1. Tahun 1964, Proyek Petrokimia Surabaya. Agenda Tanda tangan kontrak 

Pembangunan dan Pelaksanaan kontrak Pembangunan dilaksanakan 

2. Tahun 1967, Perusahaan Umum (Perum) PP No. 55/1971  

3. Tahun 1972, Peresmian pada Tanggal 10 Juli oleh Presiden RI MH. 

Soeharto 

4. Tahun 1975, Persero PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975  

5. Tahun 1997, Anggota Holding PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) PP No. 

28/1997  

6. Tahun 2012, Anggota Holding PT Pupuk Indonesia (Persero) SK 

Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, nomor : AHU-

17695.AH.01.02 Tahun 2012 

 

2.2 Makna dan Filosofi Logo pada PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

Gambar 2.2 Logo PT. Petrokimia Gresik 

 

1. Inspirasi logo PT Petrokimia Gresik adalah seekor kerbau berwarna 

kuning keemasan yang berdiri tegak di atas kelopak daun yang berujung 

lima dengan tulisan berwarna putih di bagian tengahnya. 

2. Seekor kerbau berwarna kuning keemasan atau dalam bahasa Jawa dikenal 

sebagai Kebomas merupakan penghargaan perusahaan kepada daerah di 

mana PT Petrokimia Gresik berdomisili, yakni Kecamatan Kebomas di 

Kabupaten Gresik. Kerbau merupakan simbol sahabat petani yang bersifat 

loyal, tidak buas, pemberani, dan giat bekerja. 

3. Kelopak daun hijau berujung lima melambangkan kelima sila Pancasila. 

Sedangkan tulisan PG merupakan singkatan dari nama perusahaan. 
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4. Warna kuning keemasan pada gambar kerbau merepresentasikan 

keagungan, kejayaan, dan keluhuran budi. Padu padan hijau pada kelopak 

daun berujung lima menggambarkan kesuburan dan kesejahteraan. 

5. Tulisan PG berwarna putih mencerminkan kesucian, kejujuran, dan 

kemurnian. Sedangkan garis batas hitam pada seluruh komponen logo 

merepresentasikan kewibawaan dan elegan. 

6. Warna hitam pada penulisan nama perusahaan melambangkan kedalaman, 

stabilitas, dan keyakinan yang teguh. Nilai-nilai kuat yang selalu 

mendukung seluruh proses kerja. 

 

2.3 Visi dan Misi PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

2.3.1 Visi Perusahaan 

Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing 

tinggi dan produknya paling diminati konsumen 

 

2.3.2 Misi Perusahaan 

1. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program 

swasembada pangan; 

2. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan 

operasional dan pengembangan usaha Perusahaan; 

3. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia 

nasional dan berperan aktif dalam community development. 

 

2.4 Lokasi PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

PT Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 hektar berlokasi di 

Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. 

1. Kantor Pusat 

Alamat  : Jl. Jenderal Ahmad Yani - Gresik 61119 

Telepon : 031-3981811, 3982100, 3982200 

Fax  : 031-3981722, 3982272 

Email  : pg@petrokimia-gresik.com  

mailto:pg@petrokimia-gresik.com
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2. Kantor Perwakilan 

Alamat  : Jl. Tanah Abang III no.16 Jakarta 10160 

Telepon : 021-3446459, 3446645 

Fax  : 021-3841994 

Email  : perjaka@petrokimia-gresik.com  

3. Pusat Layanan Pelanggan  

Telepon : 08001888777 (bebas pulsa) 

SMS/WA : 0811344774 

Fax  : 031-3979976 

Email   : konsumen@petrokimia-gresik.com  

 

2.5 Struktur Organisasi PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. Petrokimia Gresik 

 

2.6 Produk Perusahaan  

Produk pada Perusahaan PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk dibagi 

menjadi dua yakni produk pupuk dan non pupuk, yang diuraikan sebagai 

berikut : 

mailto:perjaka@petrokimia-gresik.com
mailto:konsumen@petrokimia-gresik.com
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2.6.1 Pupuk 

-  Urea 

-  ZA 

-  SP-36 

-  Phonska  

-  Petroganik 

-  Phonska Oca 

-  Phonska Plus 

-  Pupuk Spesifikasi Komoditi 

 

-  ZK 

-  KCI 

-  Rock Phospate 

-  Petro Niphos 

-  Petro Nitrat 

-  Petro Ningrat 

-  Petro Bio Fertil 

 

2.6.2 Non Pupuk 

- Petro Ponic 

- Petro – CAS 

- Kapur Pertanian Kebomas 

- Petro Gladiator 

- Petro Hibrid 

- Petro Seed 

- Petro Hi-Corn 

- Petro Chili 

- Petro BioFeed 

- Petro Chick 

- Petro Fish 

- Bahan Kimia 

- Jasa 
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2.7 Anak Perusahaan PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

2.7.1 Anak Usaha 

1. PT. Petrosida Gresik  

Bisnis Utama : Formulator Pestisida dan Perdagangan Pupuk 

Saham  : 99,99 % 

2. PT. Petro Kayaku 

Bisnis Utama : Formulator Pestisida dan Produk Bio 

Saham  : 60,00% 

 

2.7.2 Usaha Patungan 

1. PT. Kawasan Industri Gresik 

Bisnis Utama : Pengelolaan Kawasan Industri 

Saham  : 35,00% 

 

2. PT. Pupuk Indonesia Sinergi 

Bisnis Utama : Industri, Pembangunan, Perdagangan, Jasa Sinergi 

Saham  : 10,00% 

3. PT. PetroCentral 

Bisnis Utama : Produsen Sodium Tri Poli Phospate (STTP) 

Saham  : 9,80% 

4. PT. Puspetindo 

Bisnis Utama : Produsen Peralatan Pabrik 

Saham  : 3,50% 

5. PT. Petronika 

Bisnis Utama : Produsen Dioctyl Ptalathe (DOT) 

Saham  : 20,00% 

6. PT. Pupuk Indonesia Pangan  

Bisnis Utama : Perindustrian dan Perdangangan bidang Pertanian 

Saham  : 10,00% 

7. Asean Potash Chaiyaphum 

Bisnis Utama : Produsen MOP (Muriate of Potash) atau KCI 
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Saham  : 5,96% 

8. PT. PetroWidada 

Bisnis Utama : Produsen Pthalic Anhydride (PA) 

Saham  : 1,48% 

 

2.8 Nilai – nilai Perusahaan 

1. Amanah 

Memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Melalui perilaku : 

a) Memenuhi janji dan komitmen 

b) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan 

c) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika 

2. Kompeten 

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Melalui perilaku : 

a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu 

berubah 

b) Membantu orang lain belajar 

c) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 

3. Harmonis 

Saling peduli dan menghargai perbedaan. Melalui perilaku : 

a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 

b) Suka menolong orang lain 

c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

4. Loyal 

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Melalui 

perilaku : 

a) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara 

b) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 

c) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum 

dan etika 

5. Adaptif 
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Berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi 

perubaha. Melalui perilaku : 

a) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 

b) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan 

teknologi 

c) Bertindak proaktif 

6. Kolaboratif 

Membangun kerjasama yang sinergis. Melalui perilaku : 

a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 

b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 

c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan 

bersama 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Definisi Good Corporate Governance 

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang diharpakan dapat memberikan dan 

meningkatkan nilai perushaan kepada para pemegang saham. (Herawati, 2009 

dalam rahnawati 2011). Sedangkan FCGI mendefinisikan corporate 

governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara 

pemegang kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta 

para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. 

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 

mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang 

saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak 

petaruh lainnya.  

Syakhroza mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola 

organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi 

secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi yang baik dapat 

dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal 

organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu 

organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. 

Sedangkan, mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana 

interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa 

mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa Good Corporate 

Governance merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha 
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3.2 Prinsip – prinsip Good Corporate Governance 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 

2006, menyebutkan terdapat lima asas GCG antara lain : 

1) Transparansi (Transparancy) 

Menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

2) Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam dalam 

organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas 

diperlukan agar setiap perusahaan melaksanakan tugasnya secara 

bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara perusahaan harus 

melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta 

menghindarkan penyalahgunaan wewenang. 

3) Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4) Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
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5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan 

 

3.3 Organ dan Struktur Good Corporate Governance  

3.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perusahaan 

merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan 

penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, 

dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undang (Hamdani, 2016, 80). Keputusan yang diambil dalam RUPS harus 

didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. 

RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi 

terhadap tugas, fungsi dan wewenang.  

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan 

transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga 

kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada:  

a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS 

harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (fit and proper) bagi 

perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki Komite Nominasi dan 

Rumenerasi, dalam pengangkatan anggota Dewan Komisarisdan 

Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang 

disampaikan oleh Dewan Komisaris pada mereka yang mempunyai hak 

untuk mengajukan calon kepada RUPS.  

b. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan 

Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang 

berhubungan dengan GCG.  
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c. Bagi perusahaan yang memiliki Komite Audit, dalam menetapkan 

auditor eksternal harus mempertimbnagkan pendapat komite tersebut 

yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.  

d. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan 

mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus 

memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.  

e. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen 

harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. 

 

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, 

Direksi harus mempersiapkan dan menyeleggarakan RUPS dengan baik. 

Dalam hal direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan 

oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. RUPS harus 

diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan 

memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, serta 

dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan 

yang sah, di antaranya:  

a. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata 

acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

b. Panggilan RUPS harus mencangkup informasi mengenai mata acara, 

tanggal, waktu, dan tempat RUPS.  

c. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan 

RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan 

RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif 

dalam RUPS dan memberikan suara acara bertanggung jawab. Jika 

bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, 

maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan.  

d. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara 

RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung. 
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3.3.2 Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang 

bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh 

manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah 

manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan 

dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (KNKG, 2006).  

Tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:  

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar 

rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan 

rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan 

dan kinerja 23 perusahaan; serta memonitor penggunaan modal 

perusahaan, investasi dan penjualan aset 

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan 

penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses 

pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil  

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, 

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi 

perusahaan 

4. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan di 

mana perlu 

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam 

perusahaan. (OECD Principles of Corporate Governance) 

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris 

nonindependen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak 

berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen 

merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud terafiliasi adalah 

pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan 

pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, 

serta dengan perusahaan itu sendiri. 
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3.3.3 Direksi 

Direksi berperan sebagai organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-

masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas serta mengambil 

keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, 

pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan 

tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi 

termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai 

primus inter pares adalah mengkoordinasi kegiatan Direksi. Agar 

pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan dengan efektif, perlu dipenuhi 

prinsipprinsip berikut :  

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat 

bertindak independen.  

2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman 

serta kecakapan untuk menjalankan tugasnya.  

3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar 

dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan 

kesinambungan usaha perusahaan  

 

3.3.4 Komite Audit 

Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan 

suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan 

penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Egon 

Zehnder International, dalam FCGI, 2002). Sesuai dengan Keputusan 

Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite 

yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas 

pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Anggota Komite Audit perlu 

mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam 

melaksanakan tugasnya dalam bentuk Audit Committee Charter. Komite 

audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk 
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disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota komite audit 

harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. 

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang 

mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas dari komite audit 

antara lain :  

1. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi 

keuangan lainnya.  

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan 

perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.  

3. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal.  

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi 

perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.  

5. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten.  

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan. 

 

3.4 Good Corporate Governance dan Kecurangan (Fraud)  

Kecurangan (fraud) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu yang 

bukan merupakan hak pelaku, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada 

suatu perusahaan. Tindakan kecurangan dapat terjadi karena lemahnya 

penerapan corporate governance atau kurangnya pemahaman yang 

menyeluruh tentang konsep fraud termasuk mengetahui motivasi orang 

melakukan kecurangan serta tanda-tanda terjadinya kecurangan (Anugrah, R, 

2014) 

 Kecurangan meliputi unsur penipuan (deception), kepercayaan 

(confidence), tipu daya (trickery) dan strategi penyembunyian (concealmeint 
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strategy). Dimana kecurangan (fraud) dilakukan oleh orang-orang yang 

berada pada lingkungan perusahaan tersebut dan biasanya dilakukan oleh 

individu yang memiliki pengetahuan dan berpengalaman pada bidangnya. 

Bentuk lain dari kecurangan ialah penggelapan. Penggelapan adalah suatu 

usaha penyembunyian kesalahan yang dimaksud menipu pihak lain sehingga 

mengakibatkan kerugian (Suprajadi, L. 2009) 

 

 Para ahli memperkirakan bahwa kecurangan yang terungkap merupakan 

bagian kecil dari seluruh kecurangan yang sebenarnya terjadi.Assosiation of 

fraud tree examiners mengembangkan teori fraud tree dan menetapkan 

sebagai acuan yang lajim dipergunakan dalam pemeriksaan kecurangan. 

Tuanakotta (2007 : 96) menjelaskan bahwa occupational fraud tree dengan 

tiga cabang utama, yakni : 

1) Korupsi (corruption) 

Secara Istilah korupsi menurut undang-undang Nomor 31 tahun 1999 

meliputi 30 tindak pidana korupsi. Korupsi dalam pengertian ini terdiri 

dari konsep conflict of interest (benturan kepentingan), bribery 

(penyuapan), illegal gratitutes (pemberian hadiah yang melawan hukum), 

dan economics extortion (pemerasan). 

Secara Etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio 

atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Dalam Al-

Qur’an korupsi disebut sebagai ghulul yang berarti penghianatan terhadap 

kepercayaan (Amanah). Korupsi dapat dideskripsikan sebagai al-hust yang 

artinya menjadi perantara dengan meenrima imbalan antara seseorang 

dengan penguasa atau pemangku kepentingan. Menurut Umar bin Khattab 

al-hust adalah bahwa seseorang yang memiliki pengaruh dilingkungan 

sumber kekuasaan menjadikan perantara dengan menerima imbalan bagi 

orang lain yang mempunyai kepentingan sehingga penguasa meluluskan 

kepentingan tersebut (Umar, Haryono. 2012) 
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2) Pengambilan Aset (Asset Missapropriation) 

Asset Missapropriation atau pengambilan aset secara illegal dapat 

diartikan sebagai mencuri. Namun dalam istilah hukum, “mengambil” 

asset secara tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang 

yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, 

disebut dengan penggelapan.  

3) Manipulasi Laporan (Fradulent Statement) 

Kecurangan yang dilakukan dalam laporan keuangan merupakan 

bentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau 

pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut, 

seperti menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang 

sebenernya (asset/revenue overstatements) atau menyajikan revenue lebih 

rendah dari yang sebenarnya (asset/revenue overstatement).Fraud dalam 

bentuk ini meliputi penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi yang 

disengaja, perubahan catatan atau pemalsuan catatan. 

Sebuah kecurangan atau fraud terjadi karena adanya tekanan untuk 

melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan 

yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan 

tersebut. Kondisi tersebut menurut Sukirman dan Sari (2013) dikenal dengan 

fraud triangle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Fraud Triangle 
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Fraud Triangle digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko 

kecurangan.(Suprajadi, L. 2009). Rationalization, kecurangan yang dilakukan 

karena adanya rasionalisasi yang dilakukan seseorang. Dengan beragam alasan 

namun pembenaran akan selalu ada. Rasionalisasi dilakukan melalui 

keputusan yang dibuat secara sadar dimana pelaku kecurangan menempatkan 

kepentingannya diatas kepentingan orang lain. 

Pressure atau tekanan, dapat terjadi dari dalam organisasi maupun 

kehidupan individu. Kebutuhan individu secara personal dianggap lebih 

penting daripada kebutuhan organisasi. Alasan untuk melakukan kecurangan 

seringkali dipicu melalui tekanan yang memengaruhi individu, rasionalisasi 

atau kesempatan. 

Opportunity, kecurangan dapat dilakukan jika terdapat kesempatan dimana 

seseorang harus memiliki akses terhadap asset atau memiliki wewenang untuk 

mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema 

kecurangan.  

 

3.5 Islamic Corporate Governance 

Menurut Najmudin yang dikutip oleh Endraswati (2018), corporate 

governance dalam Islam merupakan sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan 

melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan 

konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistimologi sosial-ilmiah 

Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.  

 Dalam mengimplementasikan Islamic Corporate Governance di 

perusahaan, diperlukan penjabaran dari sifat wajib rasul yang dianjurkan dan 

didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist, karena sifat-sifat tersebut telah 

disampaikan oleh para rasul kepada umatnya . Sifat-sifat tersebut diantaranya 

adalah shiddiq, amanah, fathanah, tabligh, dan ‘adl. Berikut penjelasannya : 

a. Shiddiq  

 Kejujuran merupakan ajaran moral yang amat penting dalam 

berbisnis dan rasul telah memberikan teladan dari sifat tersebut. Allah 
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SWT memerintahkan kita untuk berbuat jujur sebagaimana firman-Nya 

dalam QS. At-Taubah ayat 119 yang berbunyi : 

ٰٓاَيَُّها َمنُوا نَ الَِّذي   ي  ا ّللٰاَ   اتَّقُوا ا  نُو  الٰصِدقِي نَ  َمعَ   َوُكو   

Yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

sekalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur.” Sebaliknya 

Allah mengancam orang-orang yang tidak jujur, termasuk dalam berbisnis, 

seperti tindakan fraud, suap, dan mengurangi timbangan sebagaimana 

firman Allah : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 

mereka mengurangi (QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3).  

 

 Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa ketidakjujuran 

merupakan kejahatan yang akan mengakibatkan cideranya saling ridho di 

antara para pihak, sementara kejujuran merupakan kebaijkan yang akan 

memperkokoh sikap saling ridho. Pelaku bisnis yang jujur menempati 

tempat yang istimewa sebagaimana sabda Rasulullah SAW Riwayat 

Tirmidzi : “Pedagang yang jujur adalah bersama para nabi, orang-orang 

yang jujur, dan para syuhada.” 

 

b. Amanah  

 Amanah yang berarti bisa dipercaya. Memiliki arti pesan, perintah 

atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan 

yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Nabi 

Muhammad SAW dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip 

dalam menjalankan aktivitasnya.  

 Amanah merupakan komitmen untuk memenuhi atau 

melaksanakan tugas dan atau kesepakatan, dalam rangka menjaga 

kepercayaan dari pihak lain. dalam QS. Al-Mu’minun ayat 8 yang 

berbunyi : 

ِتِهمۡ م  ِلَ   ُهمۡ  َوالَِّذۡينَ  َراُعۡونَ  َوَعۡهِدِهمۡ   ن   

Yang artinya “Dan orang-orang yang memelihara amanah (yang 

dipikulnya) dan janji-janji.” Perjanjian kesepakatan dalam berbagai 

bentuknya, termasuk kontrak dalam dunia bisnis dan berbagai transaksi, 

harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya, 
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jangan sampai mengkhianati amanah perjanjian tersebut. Pengkhianatan 

atas perjanjian bisnis akan mengakibatkan cideranya sikap saling ridho di 

antara para pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27, 

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

ketahui.” 

 

c. Fathanah 

 Fathanah yang berarti cerdas atau pandai. Semua Nabi dan Rasul 

cerdas dan selalu mampu berfikir jernih sehingga dapat mengatasi semua 

permasalahan yang dihadapinya. tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang 

bodoh, mengingat tugas yang begitu berat dan penuh tantangan. Penelitian 

tentang corporate governance yang berkaitan dengan sifat ini dapat dilihat 

di perusahaan dari segi pengalaman, pendidikan, prestasi kerja, masa 

kerja, dan berbagai pelatihan yang diikuti oleh karyawan. Karena 

perusahaan akan selalu membutuhkan orang-orang yang cerdas sebagai 

sumber daya manusianya.  

 Adanya sumber daya manusia yang cerdas, permasalahan yang 

dihadapi perusahaan akan cepat teratasi, sehingga baik kinerja karyawan 

maupun kinerja perusahaan akan meningkat. Sejatinya kesejahteraan yang 

telah diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya harus dijaga dan 

dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Karena Allah 

SWT tidak menyukai hambanya yang bermalas-malasan dan tidak mau 

berpikir menggunakan akalnya.  

 

d. Tabligh  

 Tabligh yang berarti menyampaikan. Nabi dan Rasul selalu 

menyampaikan apa saja yang diterimanya dari Allah (wahyu) kepada umat 

manusia dan mustahil Nabi dan Rasul menyembunyikan wahyu yang 

diterimanya. Apabila dahulu Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu Allah 

SWT, maka sekarang tugas umat muslim adalah wajib menyampaikan 

kebenaran. Karena Allah SWT telah memerintahkan untuk menegakkan 
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yang makruf dan mencegah yang munkar serta harus dapat berlaku secara 

bijaksana terhadap kedua urusan tersebut. Dalam firman Allah SWT (QS. 

An-Nahl ayat 90) yang berbunnyi : 

َسانِ   ِبال عَد لِ   َيأ ُمرُ   ّللٰاَ  اِنَّ  ح  ِ ى ِذى  اِي تَۤائِ وَ  َوال  ب  ى  ال قُر  َشۤاءِ  َعنِ  َوَين ه   ال فَح 

نَ   لَعَلَُّكم   َيِعُظُكم   َوال بَغ يِ   َوال ُمن َكرِ  تَذَكَُّرو   

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

 

e. ‘Adl  

 Adil merupakan akhlak (etika) yang menempatkan para pihak pada 

tempatnya dalam arti tidak boleh ada zalim atau saling menzalimi, 

sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menyatakan : “Adil adalah 

menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara zalim adalah 

menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.” Dalam kaitannya dengan 

bisnis, adil dapat dipahami dengan memenuhi hak-hak pihak yang 

berinteraksi dalam kegiatan bisnis antara lain dengan menyempurnakan 

neraca sesuai dengan yang semestinya, sesuai firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Isra ayat 35 yang berbunyi : 

فُوا ا  م  ِكل تُ  اِذَا ال َكي لَ  َواَو  تَِقي ِم   ِبال ِقس َطاِس  َوِزنُو  ِلكَ  ال ُمس  َسنُ   َخي ر   ذ  اَح  تَأ ِوي ل    وَّ  

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan neraca 

yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

3.6 Perbedaan Good Corporate Governance dengan Islamic Corporate 

Governance 

Manusia berkewajiban menyebarkan rahmat (kekayaan, wealth) kepada 

seluruh makhluk yang ada di bumi (rahmatan lil’alamin) dengan cara amr 

ma’ruf nahi munkar, berkeadilan dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang 

dimilikinya (QS. Al-Anbiyaa’ ayat 107). Oleh karena itu, terdapat beberapa 

perbedaan antara Good Corporate Governance dengan Islamic Corporate 

Governance diantaranya : 
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Tabel 3.6 Perbedaan GCG dan ICG 

Kriteria Pedoman GCG Pedoman ICG 

Penciptaan 

prakondisi/ 

situasi 

yang 

kondusif 

Terciptanya pasar yang 

efisien, transparan dan 

konsisten dengan UU yang 

didukung oleh 3 pilar : 

negara, dunia usaha, dan 

masyarakat. 

Terwujudnya bisnis yang 

berlandaskan pada kaidah-

kaidah syariah dan berorientasi 

pada keberhasilan materi dan 

spiritual. Prakondisi spiritual 

untuk mewujudkan ketaqwaan. 

Prakondisi operasional yang 

didukung oleh 4 pilar : negara, 

ulama, dunia usaha, dan 

masyarakat.  

Asas GCG Transparansi. 

Akuntabilitas, 

responsibilitas, 

independensi, dan 

kewajaran serta kesetaraan 

(keadilan). 

Dua pijakan dasar, yaitu 

spiritual yang berupa halal dan 

thayib. Operasional yaitu 

prinsip transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, dan kewajaran 

serta kesetaraan (keadilan) 

yang berlandaskan pada Al-

Qur’an dan Hadist. 

Etika dan 

Pedoman 

Perilaku  

Setiap perusahaan harus 

memiliki core value : 

seperti terpercaya, adil, 

jujur yang 

menggambarkan sikap 

moral dan etika bisnis 

setiap organ perusahaan 

dan karyawan.  

Etika bisnis merupakan acuan 

moral demi terbentuknya 

akhlaqul karimah dalam 

berbisnis. Bisnis syariah harus 

mengacu pada prinsip dasar, 

jujur, adil, amanah, dan ahsan. 

Pelaku bisnis dapat 

merumuskan pedoman 

perilaku yang terdiri dari nilai-
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nilai bisnis, etika bisnis, dan 

pedoman perilaku bisnis 

syariah.  

 Sumber: Hamdani, 2020 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Struktur Oganisasi Unit Kerja 

Selama pelaksanaan kerja praktik pada PT Petrokimia Gresik (Persero) 

Tbk penulis ditempatkan di Departemen Tata Kelola Perusahaan dan 

Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Vice President. Dimana Departemen 

TKP dan MR yang bertanggung jawab atas Good Corporate Governance pada 

perusahaan. Adapun struktur Departemen Tata Kelola Perusahaan dan 

Manajemen Risiko, sebagai berikut :  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Departemen 

 

Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, memiliki 

jumlah anggota sebanyak : 

a) VP TKP & MR  : 1 Anggota  

b) Tata Kelola Perusahaan : 2 Anggota 

c) Manajemen Risiko  : 2 Anggota 

d) Kepatuhan   : 3 Anggota 
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4.2 Tugas Unit Kerja 

Berikut Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Tata Kelola Perusahaan 

dan Manajemen Risiko pada PT. Petrokimia Gresik : 

1. Penyusunan dan pencapaian target Rencana Kerja dan Anggaran di 

lingkup Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko 

berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/ Key 

Indicator (KPI)/ Sasaran Kerja Individu (SKI). 

2. Melakukan pengembangan pengelolaan risiko, proses monitoring dan 

implementasi manajemen risiko diseluruh organisasi perusahaan. 

3. Memonitor dan memastikan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan 

manajemen risiko dan prosedur pengelolaan risiko diseluruh organisasi 

perusahaan. 

4. Memonitor dan melaporkan hasil-hasil pengelolaan risiko oleh seluruh 

unit kerja kepada para pihak yang Direksi, Dewan Komisaris dan 

Pemegang Saham. 

5. Pengelolaan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)/ Malcolm 

Baldrige Criteria for Performance Excelent (MBCfPE). 

6. Pengelolaan dan memantau Implementasi GCG dilingkup perusahaan. 

7. Memfasilitasi baik akodomasi maupun administrasi bagi komite GCG, 

Pemantau Manajemen Risiko & investasi (GCG&PMRI). 

8. Pengelolaan Uraian Pekerjaan yang berada di lingkungan Unit Kerjanya 

sesuai dengan strukktur organisasi & prosedur yang berlaku. 

9. Penyusunan dan pengelolaan petunjuk pelaksanaan/ intruksi kerja di 

lingkup Departemen TKP & Manajemen Risiko. 

10. Penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala maupun insidentil 

atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah digunakan di 

lingkup Departemen TKP & Manajemen Risiko kepada pihak yang 

berkepentingan. 
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4.3 Tugas Khusus 

4.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan Kerja Praktik 

Penelitian mengenai Good Corporate Governance secara syariah pada 

PT Petrokimia Gresik ini bertujuan untuk mengetahui : 

a. Proses kerja di bagian Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko 

PT Petrokimia Gresik.  

b. Prinsip–Prinsip Good Corporate Governance yang telah dilaksanakan 

oleh PT Petrokimia Gresik. 

c. Implementasi Islamic Corporate Governance pada PT Petrokimia 

Gresik. 

 

4.3.2 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan metodologi kualitatif non-interaktif, dalam proses penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan penjelasan dari 

narasumber atau informan. Berikut beberapa metode pengumpulan data 

antara lain : 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara daring dengan ibu Sari Indrawati 

selaku Staff Pratama II Tata Kelola Perusahaan sekaligus Pembimbing 

lapangan terkait dengan Good Corporate Governance. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 

PT. Petrokimia Gresik departemen Tata Kelola Perusahaan dan 

Manajemen Risiko secara daring dengan pengaksesan website 

Enterprise University yang diberikan oleh perusahaan. Dokumen 

berupa materi pokok dan dokumen pendukung. 
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4.3.3 Analisis Data dan Pembahasan 

Analisis Data 

a. Bidang Kerja 

PT Petrokimia Gresik memiliki berbagai departemen dalam 

pengelolaan perusahaannya seperti, Departemen Produksi, Pemasaran, 

Produksi, Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, dan masih 

banyak yang lainnya. Praktikan ditempatkan di Departemen Tata 

Kelola Perusahaan, yang di dalamnya terdapat bagian sebagai berikut : 

- Tata Kelola Perusahaan  

- Manajemen Risiko 

- Kepatuhan  

Kerja praktik yang dilaksanakan di Departemen Tata Kelola 

Perusahaan dengan mempelajari Penerapan Good Corporate 

Governance di PT Petrokimia Gresik. Materi tersebut diakses melalui 

website yang diberikan PT Petrokimia Gresik, yang diberi nama 

Enterprise University.  

b. Enterprise University  

 Enterprise University merupakan website yang diberikan oleh 

perusahaan untuk mewadahi para peserta kerja praktik hingga 

karyawan. Website ini digunakan saat terjadi pandemi Covid-19 yang 

mengharuskan seluruh organ perusahaan bekerja secara online dan 

membatasi kegiatan secara offline. Berbagai materi yang dibagikan, 

dibuat sendiri oleh Pembimbing Lapangan yang berada di bidangnya. 

Adanya website ini memberikan kemudahan bagi pengaksesnya karena 

efektif dan efisien.  

c. Pelaksanaan Kerja  

 Pelaksanaan kegiatan PRAKERIN di PT Petrokimia Gresik, 

dimulai pada tanggal 1 Juli – 31 Juli 2021. Di mana pada minggu 

pertama diberikan program induksi atau pengenalan seputar PT 

Petrokimia Gresik melalui media Zoom.  
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Pembahasan 

a. Prinsip–Prinsip Good Corporate Governance di PT Petrokimia 

Gresik  

Good Corporate Governane merupakan sebuah prinsip yang 

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang 

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha 

(Peraturan Menteri BUMN PER 01/MBU/2011). Prinsip-prinsip GCG 

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan 

pentingnya GCG dalam perusahaan, berikut merupakan penerapan 

prinsip – prinsip GCG pada PT. Petrokimia Gresik : 

- Transparansi (transparency) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan 

dipahami oleh para pemangku kepentingan. 

a) Pengungkapan yang jelas dalam RUPS mengenai agenda yang 

akan diputuskan. 

b) Keterbukaan dalam penetapan gaji dan remunerasi anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi. Pemberian gaji dan remunerasi 

harus didasarkan pada peraturan yang ada dan sesuai prestasi 

serta kinerja mereka masing-masing. 

c) Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan pada 

Accounting Standard (standar akuntansi) dan Best Practices 

untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan 

pengungkapannya. 

d) Mengembangkan IT untuk memastikan pengukur kinerja yang 

sesuai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh 

direksi dan manajemen. 

e) Mengembangkan Enterprise Risk Management untuk 

memastikan bahwa seluruh risiko yang signifikan telah 
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diidentifikasi, terukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang 

telah ditentukan. 

f) Mengumumkan kepada publik laporan tahunan melalui 

website perusahaan 

g) Mengumumkan kepada publik lowongan pekerjaan melalui 

website. 

h) Melakukan pengungkapan atas semua informasi material atau 

pengungkapan (disclosure) atas seluruh informasi yang 

mempengaruhi keberlanjutan perusahaan, misalnya hal-hal 

yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan 

risiko usaha perusahaan. 

- Akuntabilitas (accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ 

Perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif. 

a) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS adalah 

keputusan yang strategis dan berdampak positif bagi 

pencapaian visi dan misi perusahaan. 

b) Penyiapan laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan 

benar. 

c) Membentuk Komite Audit dan Komite GCG, SDM, Pemantau 

Risiko dan Investasi untuk meningkatkan fungsi pengawasan 

oleh Dewan Komisaris. 

d) Menyusun dan meredifinisi tugas dan fungsi internal audit 

sebagai mitra bisnis strategis Direksi berdasarkan pada best 

practices sehingga internal audit tidak hanya melakukan 

compliance audit namun juga menggunakan pendekatan risk 

based audit. 

e) Memelihara pengelolaan kontrak-kontrak secara 

bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan yang 

timbul. 
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f) Menegakkan hukum dengan cara menyusun sistem 

penghargaan dan penghukuman (reward and punishment 

system). 

g) Menggunakan Auditor Eksternal yang berkualitas dan 

profesional. 

- Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsipkorporasi yang sehat. 

a) Penyadaran atas adanya responsibility kepada masyarakat atau 

pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung 

maupun tidak. 

b) Menghindari pemanfaatan/ penyalahgunaan kekuasaan 

c) Bersikap profesional dan memiliki etika. 

d) Perusahaan menggunakan auditor eksternal untuk melakukan 

audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan, standard dan 

ketentuan lain yang berlaku dan berpengaruh terhadap 

jalannya bisnis perusahaan. 

- Independensi (independency) 

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat. 

a) RUPS menetapkan mekanisme pemilihan dan pengangkatan 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi misalnya adanya syarat 

melalui mekanisme fit and proper test sehingga secara objektif 

dipilih seseorang yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan 

perusahaan. 

b) RUPS menetapkan auditor independen yang akan 

melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan. 
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- Kewajaran (fairness) 

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

a) Dalam pelaksanaan RUPS pihak-pihak yang memiliki hak 

bertanya dan hak memberikan saran sesuai dengan anggaran 

dasar atau peraturan perundangan yang berlaku, dapat 

menggunakan hak-hak nya tanpa ada pembatasan. 

b) RUPS memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh 

Pemegang Saham, baik Pemegang Saham mayoritas maupun 

Pemegang Saham minoritas. 

c) Menerbitkan corporate conduct dan compliance policies untuk 

mencegah terjadinya kecurangan, berbuat untuk kepentingan 

pribadi dan conflict of interest. 

d) Menyusun tugas dan kewajiban direksi, dewan komisaris, 

manajemen dan komite-komite termasuk di dalamnya sistem 

audit. 

e) Memperkenalkan kesempatan kerja yang sama pada semua 

calon pegawai maupun pegawai tetap yang telah bekerja untuk 

perusahaan. 

 

b. Implementasi Islamic Corporate Governance di PT Petrokimia 

Gresik 

Implementasi Islamic Corporate Governance ini berkaitan dengan 

prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, 

Independensi, dan Fairness) yang telah diterapkan oleh PT Petrokimia 

Gresik demi mendukung Good Corporate Governance yang baik.  
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Tabel 4.4 Implementasi ICG pada PT. Petrokimia Gresik 

Sifat Implementasi 

Shiddiq (Jujur) 

• PT Petrokimia Gresik selalu mengungkapkan informasi 

penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif agar 

terhindar dari tindakan fraud (kecurangan) dan 

manipulasi laporan. (Pedoman GCG Tahun 2018, 

Halaman 12. Transparansi) 

• PT Petrokimia Gresik membuat kebijakan tentang 

klasifikasi informasi yang bersifat terbuka dan tertutup 

sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh insan 

Petrokimia. (Pedoman GCG Tahun 2018, Halaman 12. 

Transparansi) 

Amanah (Dapat 

Dipercaya) 

• PT Petrokimia Gresik selalu menjaga kerahasiaan 

perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, 

rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi perusahaan, 

sehingga dapat menghindari terjadinya benturan 

kepentingan. (Pedoman GCG Tahun 2018, Halaman 12. 

Transparansi) 

• PT Petrokimia Gresik selalu memelihara pengelolaan 

kontrak-kontrak secara bertanggungjawab dan 

menyelesaikan permasalahan yang timbul. (Website 

Petrokimia Gresik, Penerapan Prinsip-Prinsip GCG) 

Fathanah (Cerdas) 

• Pimpinan PT Petrokimia Gresik selalu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar sesuai dengan kepentingan perusahaan. 

(Pedoman GCG Tahun 2018, Halaman 12. Akuntabilitas) 

• Dalam pengangkatan calon Dewan Komisaris dan 

Direksi, PT Petrokimia menetapkan fit and proper test 

sebagai salah satu syarat agar didapatkan Dewan 
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Komisaris dan Direksi yang mampu menjalankan 

pengawasan dan pengurusan perusahaan. (Website 

Petrokimia Gresik, Penerapan Prinsip-Prinsip GCG) 

• PT Petrokimia senantiasa menjaga kepatuhan Organ 

Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, 

anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. (Pedoman 

GCG Tahun 2018, Halaman 12. Responsibilitas) 

• Melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan, sehingga terpelihara kesinambungan usaha 

dalam jangka panjang. (Pedoman GCG Tahun 2018, 

Halaman 12. Responsibilitas) 

• Masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain, sehingga 

tidak akan terpengaruh oleh kepentingan dari segala 

tekanan. (Pedoman GCG Tahun 2018, Halaman 13. 

Independensi) 

Tabligh 

(Menyampaikan) 

• PT Petrokimia Gresik selalu mengungkapkan informasi 

baik keuangan maupun non keuangan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. (Pedoman GCG Tahun 2018, 

Halaman 12. Transparansi) 

• PT Petrokimia Gresik juga mengungkapkan hal-hal 

penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para 

pemangku kepentingan. (Pedoman GCG Tahun 2018, 

Halaman 12. Transparansi) 

‘Adl (Adil) 

• PT Petrokimia memberikan kesempatan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan, 

saran, dan pendapat bagi kepentingan perusahaan. 

(Pedoman GCG Tahun 2018, Halaman 13. Fairness) 

• Selain itu, PT Petrokimia mewujudkan pola karir tanpa 

membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. 
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Sumber : Petrokimia Gresik, 2021. 

 

c. Shariah Compliance  

Dalam ajaran Allah SWT, umat muslim tidak diperkenankan untuk 

berhubungan dengan tindakan-tindakan keji yang dapat merusak jiwa 

dan pikiran. Maka dari itu tindakan seperti fraud (kecurangan), suap, 

dan mengurangi timbangan adalah hal yang keji. PT Petrokimia Gresik 

sendiri menerapkan beberapa kegiatan pendukung untuk menghindari 

hal-hal tersebut,  diantaranya adalah : 

• Gratifikasi 

Gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rabat(discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-

cuma, dan fasilitas lainnya baik diterima di dalam negeri maupun di 

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik. Yang dikategorikan menjadi 

3 gratifikasi, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan, terkait 

kedinasan, dan tidak wajib dilaporkan.  

Kebijakan Umum yang ditegakkan oleh PT. Petrokimia dalam 

pengendalian Gratifikasi diantaranya : 

a. Insan Petrokimia yang karena jabatannya dan berlawanan 

dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga Inti 

(suami/isteri, anak) dilarang untuk menerima, meminta atau 

memberi gratifikasi. 

b. Alasan menerima/meminta/memberi gratifikasi adalah namun 

tidak terbatas pada tujuan mempengaruhi kebijakan, keputusan, 

atau perlakuan pemangku kewenangan, mempengaruhi 

(Pedoman GCG Tahun 2018, Halaman 13. Fairness) 

• PT Petrokimia Gresik selalu memberikan perlakuan yang 

setara kepada pemegang saham mayoritas dan minoritas. 

(Website Petrokimia Gresik, Penerapan Prinsip-Prinsip 

GCG)  
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pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya, mempengaruhi proses penerimaan, promosi atau 

mutasi pejabat/pegawai, mendapatkan informasi atau sesuatu hal 

yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi oleh PT. Petrokimia 

Gresik, diantaranya : 

a. Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam 

PD-02-0008 dan PR02-1036 

b. Atas penerimaan gratifikasi oleh Insan Petrokimia, pada 

prinsipnya harus ditolak, namun dalam kondisi tidak dapat 

dilakukan penolakan dikarenakan :  

- Tidak diketahui proses pemberiannya  

- Penolakan menyebabkan terganggunya nama baik 

Perusahaan 

c. Atas penerimaan gratifikasi oleh Insan Petrokimia dalam acara 

resmi kedinasan atau penugasan, maka gratifikasi harus 

dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan/penolakan 

gratifikasi terjadi. 

d. Atas penerimaan gratifikasi oleh Insan Petrokimia yang sifatnya 

umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang 

berlaku, maka gratifikasi tersebut dapat dterima dan dinikmati 

(dimiliki pemanfaatannya) oleh penerima tanpa ada pelaporan 

kepada UPG. 

e. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman pengendalian 

gratifikasi akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan. 

Bentuk pengendalian secara internal yang dilakukan oleh PT. 

Petrokima dalam pengelolaan gratifikasi, diantaranya : 

a. Sosialisasi Gratifikasi kepada Insan Petrokimia melalui media 

sosialisasi (Knowledge Management; Media Sosial, Leaflet; 
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Roadshow ke seluruh Unit Kerja; sosialisasi bersama 

Governance Officer (Goffi); Program Induksi Karyawan Baru, 

dan kepada Stakehoders lainnya melalui kegiatan Gathering 

oleh unit kerja terkait) 

b. Mengevaluasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi agar tetap 

efektif dan relevan. 

c. Menyelenggarakan penandatanganan Komitmen “Menolak 

Gratifikasi”  bagi Insan Petrokimia 

d. Melakukan kegiatan Internalisasi kepada Insan Petrokimia 

dengan mengukur tingkat pemahaman terhadap Gratifikasi. 

e. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPI-RI) . 

(Sumber : Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), 

No. Dokumen PG-PD-10-0024 tahun 2018, Halaman 101-103) 

• Whistle Blowing System (WBS) 

WBS menjadi mekanisme deteksi dini suatu tindakan 

pelanggaran yang dapat dan/atau telah merugikan serta dapat 

merusak image perusahaan. WBS dapat digunakan oleh pelapor, 

jika pelaporan melalui atasan langsung dan/atau fungsi terkait 

dinilai tidak efektif dengan kategori aduan WBS meliputi : 

1. Kecurangan  

- Korupsi yang didalamya terdapat perbuatan seperti penyuapan, 

benturan kepentingan, gratifikasi illegal, dan pemerasan 

ekonomi. 

- Penyalahgunaan aset dari segala bentuk informasi dan 

kekayaan intelektual perusahaan. 

2. Perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan/kode etik 

perusahaan. 

3. Perbuatan membahayakan keselamatan  

Penanggung jawab laporan WBS di perusahaan adalah Direktur 

Utama yang dibantu oleh Direktur Keuangan, Sumber Daya 
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Manusia, dan Umum. Direktur akan menunjuk Fungsi Pengelola 

Usaha yaitu Dep Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, 

serta Tim Investigasi yairu Dep Audit Administrasi, Dep Audit 

Operasional, Dep Operasional SDM, Dep Hukum dan Sekretariat, 

dan Dep Keamanan.  

Penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

alternatif yaitu pelapor mengungkapkan identitas kepada Pengelola 

WBS, dan pelapor tidak mengungkapkan identitas (anonymous). 

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan lewat Telepon, SMS, 

Whatsapp, Email : pgbersih@petrokimia-gresik.com, Surat, maupun 

media lainnya. Perusahaan akan memberikan sanksi atas 

pelanggaran pedoman WBS sesuai peraturan yang berlaku dan 

memberikan penghargaan kepada pelapor yang beritikad baik dan 

terbukti membatu perusahaan.  

(Sumber : Pedoman Whistle Blowing System Tahun 2020, 

Halaman 8 – 11) 

• Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP ISO 37001:2016) 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan sebuah sistem 

manajemen yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi atau 

institusi negara serta perusahaan swasta untuk menanamkan budaya 

baru yaitu budaya anti suap. Melalui standar yang berlaku pada 

penerapan SMAP dapat mendeteksi potensi penyuapan yang ada, 

sehingga organisasi atau institusi bisa melakukan pencegahan sejak 

dini (bsn.go.id).  

Pada tanggal 1 Juli 2020, PT Petrokimia Gresik telah 

memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari PT 

Asricert. Manfaat sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 adalah : 

- Membantu mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko 

penyuapan yang mungkin terjadi 

- Meningkatkan kepercayaan serta reputasi perusahaan yang 

baik dengan memiliki Good Corporate Governance (GCG) 

mailto:pgbersih@petrokimia-gresik.com
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yang baik bagi seluruh lini bisnis yang berkaitan dengan 

stakeholder PT Petrokimia Gresik. 

- Memberikan jaminan, bahwa organisasi telah melaksanakan 

pengendalian anti penyuapan yang baik serta telah diakui 

secara internasional. 

- Membantu penyelidikan, memberikan bukti kepada jaksa atau 

pengadilan bahwa organisasi telah mengambil langkah-

langkah untuk mencegah penyuapan.  

(Sumber : PPT SMAP ISO 37001:2016, Joko Nugroho) 

• E-LHKPN 

E-LHKPN (Elektronik – Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 

merupakan kewajiban Penyelenggara Negara (PN) yang kemudian 

disebut Wajib Lapor (WL) untuk melaporkan harta kekayaanya 

melalui aplikasi elektronik.  

Pengelola WL E-LHKPN di PT Petrokimia Gresik adalah Dep 

Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Dengan wajib lapor 

kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Grade I, dan Pejabat 

Grade II. Media pelaporannya dapat melalui website 

elhkpn.kpk.go.id.  

Sesuai dengan Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat 

Perusahaan (PG-PD-10-0029) per 11 Maret 2019 : 

1. Awal Menjabat : 3 bulan sejat TMT (Terhitung Mulai 

Tanggal) Pengangkatan. 

2. Periodik : Setiap tahun sekali (Max 31 Maret pada tahun 

berikutnya). 

3. Akhir Menjabat : 1 minggu setelah tanggal SK Pensiun.  

(Sumber : Pedoman E-LHKPN) 
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4.3.4 Kesimpulan Penelitian 

  Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Petrokimia Gresik telah 

berhasil memenuhi kriteria Islamic Corporate Governance yang 

berhubungan dan berkaitan dengan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance yang diantaranya pemenuhan sifat-sifat nabi, seperti shiddiq, 

amanah, fathanah, tabligh, dan ‘adl. Kemudian PT Petrokimia juga 

senantiasa menerapkan beberapa kegiatan shariah compliance untuk 

menghindari tindakan kecurangan dalam perusahaan, seperti melakukan 

sosialisasi gratifikasi, menyediakan tempat pengaduan adanya kecurangan 

(Whistle Blowing System), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP 

ISO 37001:2016), dan aplikasi elektronik untuk mendapatkan laporan 

harta kekayaan Penyelenggara Negara (E-LHKPN). 

 

4.4 Kegiatan Kerja Praktik 

Kerja Praktik merupakan suatu kegiatan kerja praktik dalam bidang Tata 

Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, yang mana mencakup aktivitas 

berikut : 

1. Program Induksi atau pengenalan seputar PT Petrokimia Gresik. 

2. Pengenalan dan orientasi di Departemen Tata Kelola Perusahaan dan 

Manajemen Risiko. 

3. Pelaksanaan tugas dari unit kerja melalui website Enterprise University. 

4. Observasi tentang topik kerja praktik melalui materi pokok dan materi 

pendukung yang telah diberikan oleh Departemen Tata Kelola Perusahaan 

dan Manajemen Risiko melalui website Enterprise University 

5. Penulisan laporan. 

 

4.5 Jadwal Kerja Praktik 

Penempatan pada pelaksanaan kerja praktik di PT Petrokimia Gresik 

adalah Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Kegiatan 

Kerja Praktik dilaksanakan selama 1 bulan. Jadwal kegiatan tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.5 Jadwal Kerja Praktik 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan terlaksananya kerja praktik selama satu bulan pada PT. Petrokimia 

Gresik (Persero) Tbk penempatan departemen Tata Kelola Perusahaan dan 

Manajemen Risiko, terdapat persamaan dan juga perbedaan antara aspek-

aspek pengetahuan, pemahaman dan keterampilan secara teoritis yang telah 

diperoleh selama di bangku kuliah. Semoga dengan kerja praktik ini dapat 

terciptanya perpaduan wawasan, keterampilan, kemampuan, serta terjalin 

hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat sehingga 

memungkinkan terwujudnya lingkungan yang komunikatif dan dinamis dalam 

pelaksanaan kerja praktik sesungguhnya. Maka dari itu kami menyimpulkan 

beberapa materi yang kami dapatkan saat kegiatan ini berlangsung.   

 Kesimpulan yang dapat diambil adalah Good Corporate Governance yang 

diterapkan oleh PT Petrokimia Gresik telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, sehingga hal tersebut dapat dikatakan GCG perusahaan 

baik dengan menerapkan prinsip TARIF, yaitu : 

- Transparansi 

- Akuntabilitas 

- Responsibilitas 

- Independensi 

- Fairness 

 Selain itu PT Petrokimia Gresik mengimplementasikan Islamic Corporate 

Governance sesuai dengan sifat-sifat nabi dan shariah compliance. Perusahaan 

telah melengkapi implementasi Islamic Corporate Governance menggunakan 

sifat-sifat nabi, diantaranya adalah : 

• Shiddiq : perusahaan memberikan informasi selain yang dipersyaratkan 

oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. 

• Amanah : perusahaan menjaga kerahasiaan perusahaan untuk menghindari 

benturan kepentingan. 
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• Fathanah : perusahaan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan, serta setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi. 

• Tabligh : perusaaan mengungkapkan atau menyampaikan informasi baik 

keuangan maupun non keuangan kepada pihak yang berkepentingan. 

• ‘Adl : perusahaan memberikan kesempatan pihak yang berkepentingan 

untuk memberikan masukan, saran, dan pendapat bagi kepentigan 

perusahaan 

 Dan mengimplementasikan shariah compliance atau kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah untuk menghindari unsur riba, gharar, fraud, dll. 

dengan melakukan kegiatan sosialisasi gratifikasi kepada seluruh organ 

perusahaan, menyediakan tempat pengaduan adanya kecurangan (Whistle 

Blowing System), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP ISO 

37001:2016), dan aplikasi elektronik untuk mendapatkan laporan harta 

kekayaan Penyelenggara Negara (E-LHKPN).  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari kegiatan kerja praktik selama satu bulan di PT 

Petrokimia Gresik, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

Bagi Perusahaan:  

Diharapkan kerjasama antara perusahaan dan universitas lebih 

ditingkatkan dengan memberi banyak peluang mahasiswa pada tingkat atau 

generasi selanjutnya untuk melakukan praktik kerja lapangan.  

 

Bagi Universitas:  

Diharapakan sosialisasi atau pembekalan sebelum pelaksanaan kerja 

praktik dilakukan lebih awal, agar mahasiswa juga lebih banyak waktu untuk 

persiapan terutama mencari tempat kerja praktik. 

 

 

 

 



 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

47 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Petrokimia Gresik, 2019. Profil Perusahaan. Gresik: Kantor Pusat PT. Petrokimia 

 Gresik (Persero) Tbk, diakses pada tanggal 25 Juli 2021. 

 (https://petrokimia-gresik.com/)  

 

Ariningtika, Pradesta, and Endang Kiswara. 2013. “Pengaruh Praktik Tata Kelola 

 Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan 

 (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa 

 Efek Indonesia Tahun 2010-2011)”. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 

Khomsiyah. 2005. “Internasionalisasi Good Corporate Governance : Pendekatan 

 Stakeholders Theory”. The Indonesian For Corporate Governance (IICG) 

Syakkroza, Akhmad. 2008. “Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, 

 Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikaasinya dan Pada 

 Perusahaan BUMN”. Lembaga Penerbitan FEUI : Jakarta. 

Hamdani, S.E., M.Pd., M.Ak (2020), “Good Corporate Governance, Tinjauan 

 Etika dalam Praktik Bisnis”. Mitra Wacana Media : Jakarta. 

Ahmad Sodiq. 2017. Jurnal: “Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): 

 Studi Kasus pada BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir 

 Tulungagung”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 

 Indonesia. 

Zainal Abidin. 2019. Jurnal: “Analisis Penerapan Islamic Good Corporate 

 Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah 

 Wakilah Banda Aceh”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://petrokimia-gresik.com/


 

Laporan Kerja Praktik Tanggal 27/07/2021 

Di PT. Petrokimia Gresik (Persero) Tbk 

 

48 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Panggilan Kerja Praktik 
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Lampiran 2. Daftar Hadir Kerja Praktik 
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Lampiran 3.  Lembar Evaluasi Kerja Praktik 
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Lampiran 4. Lembar Pengesahan Kerja Praktik 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Kerja Praktik  
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Lampiran 6. Lembar Assistensi Kerja Praktik 
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Lampiran 7. Dokumentasi  Kegiatan Kerja Praktik 

Pelaksanaan Program Induksi 

 

 

 

Pengaksesan Website Enterprise University 
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Bimbingan Online bersama Pembimbing Lapangan 

 

 

Proses Pembuatan Laporan Akhir Kerja Praktik 

 

 

 

 


