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Abstrak  

 
Penerapan sistem “GCG (Good Corporate Governance)” sangat di butuhkan oleh para 

Lembaga keuangan perbankan Syariah agar dapat mentata kelola kinerja manajemen dengan 

efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas dari Lembaga perbankan Syariah atau suatu 

perusahaan tersebut, Tanpa adanya penerapan GCG ( Good Corporate Governance ) yang 

efektif, Bank Syariah akan sulit untuk memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan 

menunjukkan kinerjanya. Maka pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana 

Analisa performa GCG (Good Corporate Governance) pada bank Syari’ah Mandiri Kcp Pondok 

Bambu  dan  Bagaimana Evektifitas penerapan GCG (Good Corporate Governance) , pada 

Bank Syari’ah Mandiri Kcp Pondok bambu?        Maka Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan Interview,Studi Dokumentasi dan Observasi. Teknik Analisis yang di gunakan 

adalah mengumpulkan data dari hasil wawancara kemudian menganalisis dengan 

membandingkan dari Prinsip-prinsip penerapan GCG,Pelaksanaan GCG, serta Dasar Hukum 

penerapan GCG tersebut.        Berdasarkan Hasil penelitian Tersebut menunjukan bahwa secara 

umum penerapan GCG ( Good Corporate Governance ) di Bank Syariah Mandiri KCP Pondok 

bambu telah di laksanakan secara BAIK Berdasarkan Prinsip-prinsip serta pelaksanaan GCG 

yang ada tetapi masih terdapat hal yang harus di perbaiki dan di tingkatkan oleh kepala cabang 

pembantu agar pencapaian target dan  penerapan GCG ( Good Corporate Governance ) pada 

operasional di Bank Syariah Mandiri KCP pondok Bambu dapat lebih baik dimasa mendatang   

 

Kata kunci : GCG (Good Corporate Governance), Bank Syariah, Efektivitas    

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Sebagai Lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank bergantung 

pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negri ,dalam 

menjalankan kegiatan usaha tersebut Bank di wajibkan untuk menerapkan GCG (Good 

Corporate Governance), GCG dalam dunia perbankan sering di sebut sebagai “Tata Kelola 

perusahaan yang baik “.Bank kadangkala juga  masih minim dalam melakukan Penerapan 
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GCG (Good Corporate Governance) tersebut, dimana dalam era modern lembaga ini sering 

di hadapkan berbagai macam risiko baik risiko kredit ,risiko pasar,risiko oprasional maupun 

risiko reputasi dan persaingan antar bank . Masih kurangnya penerapan GCG  (Good 

Corporate Governance) pada Bank dapat berimbas kepada menurunnya Profitabilitas pada 

angka kredit, pangsa pasar,dan reputasi Bank tersebut.1        Krisis perbankan yang terjadi di 

Indonesia pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata hanya di akibatkan oleh krisis ekonomi 

saja, tetapi juga di akibatkan belum di laksanakan nya penerapan GCG (Good Corporate 

Governance) dan etika yang melandasinya. Untuk mengatasi krisis akibat lemahnya GCG 

(Good Corporate Governance) pada Bank,maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan 

No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas 

peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan  GCG ( Good Corporate 

Governance) bagi Bank umum yang merupakan salah stau upaya untuk memperkuat system 

dan pengawasan industry perbankan.peraturan Bank Indonesia tersebut harus di terapkan 

bagi seluruh industry perbankan di Indonesia tak terkecuali Bank umum Syariah(BUS) dan 

Unit Usaha Syariah  . 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG (Good 

Corporate Governance) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa seiring 

dengan perkembangan industry perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin 

beragamnya  produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan, maka GCG 

(Good Corporate Governance) pada industri perbankan  Syariah menjadi sangat penting 

untuk dilaksanakan.         

Pengaturan dan implementasi GCG (Good Corporate Governance) memerlukan komitmen 

dan top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaan nya di mulai dari penetapan 

kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus di penuhi oleh semua pihak dalam 

perusahaan. Dalam melakukan Penerapan GCG (Good Corporate Governance) harus 

berlandaskan pada lima prinsip dasar, bagian penjelasan umum PBI No. 11/33/PBI/2009 Di 

kemukakan. Pertama, Transparansi (transparency) ,di artikan sebagai keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan Kedua, Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan secara 

efektif. Ketiga, Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank 



dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank 

yang sehat. Keempat,independent (Independency) yaitu memiliki kompetensi, mampu 

bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh tekanan dari pihak manapun (independen) serta 

memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, Kewajaran 

(fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam  memenuhi hak-hak Stakeholders berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.4  Kebutuhan bank syariah akan 

GCG (Corporate Governance Governance) menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin 

kompleknya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan 

bank dalam menghadapi  tantangan dalam jangka Panjang.        

Bank Syariah Mandiri KCP pondok bambu adalah sebagai salah satu bank cabang pembantu 

yang mengelola kegiatan usaha secara Syariah wajib menerapkan GCG (Good Corporate 

Governance) yang berkomitmen serta memenuhi Prinsipprinsip Syariah. dalam 

melaksanakan GCG (Good Corporate Governance) dengan berpedoman kepada berbagai 

persyaratan dan ketentuan terkait. BSM kcp Pondok Bambu secara konsisten melakukan 

penerapan GCG dengan tujuan memperkuat posisi daya saing perusahaan, meminimalisir 

resiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya memperkokoh kepercayaan 

pemegang saham. BSM Kcp Pondok bambu menyadari perlunya untuk terus mempraktekan 

dan mengikuti perkembagan GCG sesuai dengan kebutuhan. pentingnya implementasi 

Prinsipprinsip GCG menjadikan BSM kcp Pondok Bambu untuk terus berupaya menjalankan 

system perbankan yang sehat dan berkesinambungan. 6 Dalam wawancara dengan penulis, 

Wahyu.P (18 Mei 2020) mengatakan bahwa GCG (Good Corporate Governance) Bagi BSM 

kcp Pondok Bambu memang wajib di laksanakan sebab sedikit atau banyaknya penerapan 

GCG ini pasti akan berpengaruh terhadap pegawai, baik kinerjanya,maupun terhadap 

kedisiplinan pegawainya.  

 Tanpa adanya penerapan GCG yang efektif, BSM kcp Pondok bambu akan sulit untuk 

memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya agar lebih efektif. 

Oleh karena itu, agar di kenal masyarakat, dengan semakin berkembang dan kompleksnya 

fasilitas dan oprasional yang di terapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan,maka 

akan semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang di miliki oleh suatu 

bank,oleh sebab itu BSM terus berinovasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang 

dinamis.menjadikan teknologi Informasi(TI) sebagai salah satu wadah yang efektif  untuk 



mendukung kemajuan suatu system perbankan yang semakin berkembang dan 

kompleks.produk perbankan yang di tawarkan kepada Nasabah Menjadi semakin 

memudahkan pelayanan terhadap Nasabah sehingga persaingan yang terjadi Dalam dunia 

perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan cepat kepada 

Nasabah, Dengan penerapan TI yang tepat sasaran dapat mengurangi adanya adanya 

kesalahan manusia, proses internal, dan waktu penyelesaian dalam memberikan hasil dan 

bermanfaat untuk memberikan data yang cukup dalam pengambilan keputusan kedepannya.8         

Adapun masalah masalah yang  masih menjadi kendala pada BSM Kcp Pondok bambu di 

sebabkan karena : 1. pemahaman masyarakat yang masih kurang  terhadap kegiatan 

oprasional BSM kcp Pondok Bambu, 2. sumber daya manusia yang memiliki keahlian 

mengenai bank Syariah masih terbatas, dan juga persaingan produk perbankan lain yang 

ketat mempersulit BSM kcp Pondok Bambu dalam segmen pasar, 3. Masih kurang nya 

sarana dan prasarana di mata masyarakat  pada BSM kcp Pondok Bambu, 4. Pangsa pasar 

yang belum tergali semua .dalam wawancara dengan penulis Wahyu,P, (18 Mei 2020) 

mengatakan bahwa Adapun jika ada kenadala biasanya terjadi memang market / Nasabahnya 

yang belum tergali semua membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internal sebagai 

syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat. karena itu Bank Of 

International Sattlement (BIS) sebagai Lembaga yang mengkaji terus menerus Prinsip kehati-

hatian yang harus di anut oleh perbankan. 

Sejak awal berdiri PT. Bank Syariah Mandiri terus berupaya menyempurnakan dan 

menerapkan Prinsip GCG yang selaras dengan tuntutan regulasi dan best practice yang perlu 

di bidang perbankan. Manajemen secara berkesinambungan menyampaikan pesan kepada 

setiap insan Bank Syariah Mandiri agar konsisten Dalam menerapkan Prinsip-prinsip GCG 

yang menjadikan sebagai budaya kerja seiring dengan Langkah Dalam menegakkan Prinsip 

keuangan Syariah.         

Meskipun yang menjadi salah satu faktor penyebab manajemen/pengelolaan yang kurang 

optimal pada BSM kcp pondok bambu itu sendiri adalah di sebabkan karena kurangnya 

kinerja yang maksimal oleh Bank itu sendiri. maka dari itu untuk mengoptimalkan kinerja 

GCG (Good Corporate Governance) di BSM kcp Pondok bambu perlu melakukan 

pengendalian dan pengevaluasian rencana kerja cabang yang mengarah kepada praktek 

terbaik, penyesuaian, dan pembaharuan system dan prosedur yang di perlukan,dengan itu 



BSM kcp pondok bambu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku 

Dalam PBI tersebut.         

Berdasarkan Latar Belakang Di atas Peneliti bermaksud untuk meneliti Efektivitas penerapan 

GCG (Good corporate Governance) Pada Bank Syariah, Alasan mengapa peneliti meneliti 

efektivitas penerapan GCG pada BSM kcp pondok bambu karena GCG dapat mempengaruhi 

pengelolaan maupun perkembangan bank itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti mencoba untuk membahas tentang “ Analisis Efektivitas Penerapan GCG (Good 

Corporate Governance ) pada Bank Syariah” Studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Pondok 

Bambu.   

 

A. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka peneliti akan mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

1. Menjadikan peran manajemen dalam  mengelola suatu bank agar dapat 

menghasilkan kinerja yang baik.  

2. GCG (Good Corporate Governance) berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi 

dan pengembangan industri perbankan Syariah  

3. Pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance) sangat di perlukan untuk 

membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internal  

4. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) yg tepat dapat menunjukan kinerja 

yg efektif bagi bank Syariah mandiri 5. Tanpa adanya penerapan corporate 

governance yang  efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi dan  

memperluas jaringan  

B. Batasan Masalah Terdapat banyak faktor  yang dapat mendukung dalam  kemajuan suatu 

perbankan khususnya dalam perbankan Syariah,karenanya penulis membatasi masalah 

dalam penelitian ini  hanya terfokus pada :  

1. Analisa GCG (Good Corporate Governance) pada Bank Syariah Mandiri kcp pondok 

bambu  

2. penerapan GCG (Good Corporate Governance) pada Bank Syariah Mandiri Kcp 

Pondok bambu.  



C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Analisa performa GCG (Good Corporate Governance) pada bank Syari’ah 

Mandiri Kcp Pondok Bambu ?  

2. Bagaimana Evektifitas penerapan GCG (Good Corporate Governance) , pada Bank 

Syari’ah Mandiri Kcp Pondok bambu? 

 

II. PEMBAHASAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang 

kemudian di lakukan analisis data temuan hasil penelitian. Agar lebih terperinci dan 

terurai, maka dalam pembahasan ini akan di sajikan sesuai dengan permasalahan yang 

di teliti  

1. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) di Bank Syariah Mandiri KCP 

Pondok Bambu. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa GCG (Good 

Corporate Governance) atau tata Kelola BSM memang mewajibkan adanya 

penerapan tata Kelola perusahaan (GCG) sebab pelaksanaan GCG ini merupakan 

salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika 

yang berlaku umum pada industri perbankan Syariah. dengan menerapan Good 

Corporate Governance dapat juga meningkatkan nilai perusahaan,dengan 

meningkatkan kinerja keuangan,mengurangi resiko yang mungkin di lakukan oleh 

dewan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat 

meningkatkan kepercayaan investor sedangkan GCG yang buruk dapat menurunkan 

tingkat kepercayaan investor. penerapan tata kelola BSM memberikan prosedur juga 

kepada setiap kantor-kantor cabang BSM, salah satunya BSM kcp pondok bambu 

dalam penerapan GCG di BSM Kcp Pondok bambu selain peraturan yang bersifat 

teknis dan procedural BSM pondok bambu juga menerapkan yang namanya perilaku 

dan budaya di mana selain mejalankan tugas dan fungsinya masing masing serta juga 

menjalankan operasional cabang sesuai dengan procedure yang berlaku harus di 

barengi juga dengan perilaku dan budaya yaitu ETIK, ETIK merupakan kesingkatan 

dari Excellence,team work,humanity,integrity,dan customer focus yaitu :   
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a. Excellence Bekerja keras,cerdas,tuntas,dengan sepenuh hati untuk memberikan 

hasil terbaik b. Teamwork Aktif bersinergi untuk sukses Bersama c. Humanity 

Peduli,ikhlas,memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negri d. Integrity 

Jujur,taat,amanah,dan betanggung jawab e. Customer focus Berorientasi kepada 

kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan Maksudnya 

adalah seluruh pegawai pegawai BSM selain menjalankan prosedur yang sudah di 

tetapkan oleh BSM pusat juga harus menjalankan prosedur tersebut dengan sifat 

ETIK dengan tujuan bisa membawa suatu cabang sesuai dengan harapan manajemen 

dan memberi kontribusi yang maksimal        Di dalam kegiatan penghimpun 

dana/penyaluran dana serta seluruh kegiatan operasional di BSM telah di awasi oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan 

oleh DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pengawasan dari 

DPS ini juga bagian dari aturan penerapan GCG karena bertujuan untuk mengawasi 

agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai 

dengan ketentuan syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. BSM Kcp pondok bambu telah 

memastikan seluruh produk yang di tawarkan kepada Nasabah telah sesuai dengan 

syariah karena sebelum mengeluarkan suatu produk BSM melakukan analisa dan 

kajian oleh DPS        Di dalam berjalannya kegiatan operasional tersebut BSM 

memberikan pengawasan kepada kantor-kantor cabang, yang di kawal oleh regional 

bussines control ,RBC ini berfungsi sebagai mengawasi jalannya operasional  
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cabang dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan 

berdampak signifikan dan sesuai dengan aturan yang di berikan Bank Indonesia dan 

Dewan pengawas syariah         Selain itu untuk pelaksanaan audit internal dan 

eksternal BSM mempunyai satuan unit kerja yaitu internal audit grup /SKAI (satuan 

kerja audit internal), internal audit grup/ SKAI ini merupakan bagian dari struktur 

pengenadalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan 

dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur 

pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tindakan manajemen Bank. Fungsi 



dari internal audit grup/SKAI ini ialah untuk mengaudit tiap-tiap kerja termasuk 

cabang-cabang apakah sudah menjalakan procedure yang berlaku atau tidak dan juga 

memberikan consulting yang independen dan obyektif dalam memberikan 

rekomendasi yang bernilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi. SKAI 

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata 

Kelola .   

2. Analisa GCG (Good Corporate Governance) di Bank Syariah Mandiri KCP 

Pondok bambu  Berdasarkan penelitian dan pengamatan hasil wawancara terhadap 

penerapan GCG di Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Bambu ,peneliti mencoba 

membuat analisis mengenai penerapan GCG tersebut:  

BSM telah melaksanakan transparasi kondisi keuangan dan non keuangan dengan 

sangat baik ,BSM telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan laporan 

lainnya kepada stakeholders tepat pada waktunya    Baik  Berdasarkan hasil Analisa 

GCG (Good Corprate Governance) yang telah di lakukan rata-rata keseluruhan 

penerapan GCG (Good Corporate Governance) pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Pondok bambu memperoleh predikat “BAIK” yang artinya, penerapan GCG di Bank 

Mandiri Syariah KCP pondok bambu secara keseluruhan telah di lakukan dengan 

baik dan telah memenuhi kriteria di lihat dari Prinsip-prinsip penerapan GCG, 

pelaksanaan GCG serta dasar Hukum dari penerapan GCG tersebut.  

Hasil Analisis GCG (Good Corporate Governance) di Bank Syariah Mandiri KCP 

Pondok bambu 1. Tugas dan tanggung jawab pegawai (predikat Baik ) Seluruh 

pegawai BSM Kcp pondok bambu telah melakukan tugas dan fungsi nya dengan 

baik, ada beberapa pegawai yang di tuntut harus bisa melakukan hal lain di luar tugas 

dan fungsinya nya dengan tujuan agar kegiatan operasional tetap berjalan 2. Sangsi 

untuk pegawai yang melanggar (predikat cukup baik) Bagi pegawai maupun pemilik 

cabang yang melanggar suatu peraturan BSM Kcp pondok bambu memberikan sangsi 

tersebut tergantung dari tingkat pelanggaran yang di buat. 3. Kepatuhan terhadap 

regulasi yang diberikan BI dan DPS (predikat Baik ) Untuk mengawali jalannya 

operasional cabang ,Setiap cabang di kawal oleh regional bissnis control BSM Kcp 

pondok bambu telah mematuhi segala regulasi yang di berikan oleh BI dan DPS, 



tidak terdapat pelanggaran yang berdampak signifikan di BSM kcp pondok bambu 4. 

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam kegiatan penghimpun dana,penyaluran 

dana,pelayanan jasa dan seluruh kegiatan operasional (predikat Baik ) Seluruh produk 

penghimpun dana, penyaluran dana, pelayanan jasa serta seluruh kegiatan operasional 

yang di luncurkan BSM telah melalui analisa dan kajian DPS atas kesesuaian Prinsip 

Syariah sehingga BSM kcp pondok bambu hanya menjalankan/menjual produk yang 

akan di tawarkan kepada Nasabah 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (predikat Cukup 

Baik ) BSM kcp pondok bambu telah menjalankan prinsip kepatuhan sesuai dengan 

procedure yang berlaku,apabila dalam kondisi tertentu melakukan hal di luar prosedur 

cabang tidak boleh mengambil keputusan sendiri 6. Penerapan Audit Internal dan 

Eksternal (predikat cukup Baik ) BSM mempunyai satuan kerja berupa internal audit 

grup ,yang mengaudit setiap kerja cabang-cabang untuk mendukung perkembangan 

usaha secara berkala ,Namun selama berjalannya Operasional BSM pondok Bambu 

belum mendapat audit oleh kantor pusat akan tetapi BSM kcp Pondok bambu tetap 

melakukan semua operasional secara procedure 7. Penanganan benturan kepentingan 

(predikat Baik ) BSM mempunyai kebijakan dan aturan internal yang mengatur 

penganganan benturan kepentingan pihak manajemen telah memberikan Tindakan 

tegas bagi kepala cabang,kepala KCP, Acounting Officer yang terbukti memiliki 

kepentingan pribadi dalam pembiayaan kepada Nasabah untuk menguntungkan diri 

sendiri .penanganan benturan kepentingan di BSM Kcp Pondok bambu telah di 

laksanakan dengan baik dan tidak terdapat temuan benturan kepentingan di BSM Kcp 

Pondok bambu  8. Kedisiplinan Bank Dalam menyampaikan laporan kepada kantor 

pusat (Predikat Baik ) BSM Kcp pondok bambu telah memberikan laporan kepada 

kantor pusat sesuai dengan procedure dan tepat waktu 9. Pelaksanaan standar layanan 

Nasabah di Cabang (predikat Baik ) BSM mempunyai aturan berlaku untuk standar 

layanan Nasabah di KC dan KCP baik itu dari pihak internal maupun eksternal untuk 

memastikan berjalannya standar layanan di cabang dengan baik, BSM Kcp pondok 

bambu telah menjalankan standar layanan sesuai dengan prosedur yang di berikan 

oleh kantor pusat 10. Pencapaian target bisnis pendanaan dan pembiayaan (predikat 

Cukup Baik) Untuk pencapaian target bisnis di BSM kcp pondok bambu belum 100 

% semuanya tercapai hanya minimal 90% yang sudah tercapai 11. Kejelasan strategi 



pencapaian tujuan program kerja (predikat Baik ) Untuk memastikan tercapainya 

setiap terget kerja BSM Kcp Pondok bambu telah melakukan pengendalian dan 

pengevaluasian rencana kerja cabang perminggu sekali 12. Kesejahteraan Dalam 

memenuhi kepentingan stakeholder mengenai bagi hasil (Predikat Baik )  

BSM Kcp pondok bambu telah memperhatikan kepentingan stakeholder tentang bagi 

hasil dengan cara mengajukan special nisbah kepada area dan region untuk Nasabah 

yang di berikan special nisbah bagi hasil 13. Penyaluran Dana (Predikat Baik ) BSM 

telah menerapkan Prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dengan sangat baik 

dalam memberikan penyaluran dana kepada pihak terkait. Kebijakan dan prosedur 

tentang penyaluran dana di lakukan oleh BSM Kcp Pondok bambu telah sesuai 

dengan prosedur atau perundang-undangan yang berlaku 14. Transparasi Kondisi 

Keuangan dan Non Keuangan (predikat Baik ) BSM telah melaksanakan transparasi 

kondisi keuangan dan non keuangan dengan sangat baik ,BSM telah menyampaikan 

laporan pelaksanaan GCG dan laporan lainnya kepada stakeholders tepat pada 

waktunya  . 

 

III. KESIMPULAN 

Berdasarkan Hasil Analisis dari wawancara yang telah di dapat,secara umum nilai 

rata-rata keseluruhan terhadap penerapan praktek GCG  pada Bank Syariah Mandiri 

KCP Pondok Bambu memperoleh predikat “BAIK”. Yang artinya ,Penerapan GCG 

pada Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Bambu secara keseluruhan telah di lakukan 

dengan baik . Hanya saja pencapaian target bisnis di BSM Kcp Pondok bambu Belum 

semuanya tercapai dan belum juga mendapat Audit dari pusat . dan dari hasil Analisis 

tersebut diperoleh gambaran bahwa :  

1. Dari Performa kinerja GCG (Good Corporate Governance) Pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Pondok Bmabu telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang 

diberikan oleh kantor pusat dan penerapan praktek GCG di Bank Syariah Mandiri 

KCP Pondok Bmabu telah menegakan Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan dasar 

hukum peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yang bertujuan untuk 

tercapainya kesejahteraan bagi stakeholders maupun pegawai ,meningkatkan nilai 

kinerja karyawan,dan meningkatkan kinerja keuangan   



2. Efektivitas penerapan GCG (Good Corporate Governance) di Bank Syariah 

Mandiri KCP Pondok bambu memperoleh predikat BAIK artinya penerapan GCG ini 

telah dilakukan dengan Baik Berdasarkan Prinsip-prinsip serta pelaksanaan GCG 

yang ada, tapi dalam faktor yang di nilai masih ada beberapa indicator yang harus di 

tingkatkan terutama pada pencapaian sebuah target bisnis hal tersebut di sebabkan 

karna market yang kurang tergali namun hal tersebut dapat di atasi dengan melakukan 

pengendalian dan pengevaluasian rencana kerja cabang yang di lakukan perminggu 

sekali dan dengan harapan pencapaian target dan  penerapan Good Corporate 

Governance pada operasional di Bank Syariah Mandiri KCP pondok Bambu dapat 

lebih baik dimasa mendatang.  

 

B. Implikasi Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan GCG (Good 

Corporate Governance) pada Bank Syariah Mandiri KCP Pondok bambu dapat 

membawa pengaruh positif baik untuk kinerja karyawan dan maupun eksistensi 

perusahaan  

 

B. Saran Walaupun Bank Syariah Mandiri KCP Pondok bambu secara garis besar 

sudah melakukan penerapan GCG sesuai dengan prosedur dari kantor pusat 

maupun Prinsip-prinsip GCG ,ada beberapa saran yang dapat di lakukan 

perusahaan supaya lebih meningkatkan kinerjanya dan  fungsi kepatuhan agar 

pelaksanaan GCG dapat berjalan lebih Baik lagi untuk dimasa yang akan datang. 
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