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Studi Penerapan Good Corporate Govenance Dalam Upaya 

Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng 

 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pentingnya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) masih menjadi fokus utama dalam pengembangan iklim 

usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Good 

Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan 

GCG telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis tahun 2006 lalu berjudul “Pedoman 

Umum Good Corporate Governance Indonesia”. Oleh karenanya semua perusahaan 

dalam berbagai skala dan jenis perlu menggunakan konsep GCG guna mendorong 

persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif serta menunjang pertumbuhan 

dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (Pedoman GCG 2006). 

Konsep GCG juga sangat relevan untuk diterapkan pada perusahaan jasa 

publik seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan institusi publik lainnya baik 

yang berorientasi laba maupun nonlaba. Sebuah LKM yang merupakan organisasi 

bisnis yang berorientasi profit sudah barang tentu membutuhkan dana yang cukup 

guna melayani kebutuhan masyarakat dan membiayai semua aktivitas bisnisnya guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam situasi bisnis LKM yang sangat 

kompetitif termasuk di Indonesia saat ini, maka manajemen LKM perlu merumuskan 

strategi pengelolaan yang tepat dan mengimplementasikannya secara bertanggung 

jawab dalam kegiatan bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnisnya guna menjamin 

eksistensi dan kontinuitas usaha LKM.  

Salah satu LKM yang ada di Kabupaten Buleleng adalah Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) merupakan jenis lembaga keuangan mikro yang cukup unik. Kepemilikan 

Lembaga keuangan ini adalah milik desa adat setempat yang dengan sendirinya 

adalah milik masyarakat desa, karena keberadaannya di desa maka nasabahnya adalah 

masyarakat desa setempat baik sebagai debitur maupun kreditur. Sebagai lembaga 
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milik desa adat dengan sendirinya hasil pengelolaannya akan dinikmati oleh 

masyarakat desa setempat. Landasan pembentukan LPD adalah Perda Provinsi Bali 

nomor 2 tahun 1988 yang telah diperbaharui dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 dan 

mengalami perubahan kembali menjadi Perda Nomor 3 tahun 2007 sebagai sumber 

hukum bagi kehidupan LPD di Bali antara lain memuat: pengertian, maksud dan 

tujuan serta pengelolaan LPD. Tujuan dari dikeluarkanya Perda ini adalah sebagai 

wujud dari kepedulian pemerintah Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan program 

pengentasan kemiskinan.  

Di tengah upaya membangun ekonomi kerakyatan, banyak pengelola 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak serius. Hal ini disebabkan karena kurang 

maksimalnya pengelolaan terhadap manajemen. Akibatnya, puluhan LPD yang 

sedianya diharapkan oleh masyarakat menjadi penggerak ekonomi justru bermasalah. 

Data dari tahun 2005 menunjukkan, 7 buah LPD dikategorikan kurang sehat, 32 LPD 

pada berbagai desa tidak sehat, serta puluhan di antaranya dinyatakan macet. Tidak 

sehatnya sebuah LPD, lebih dominan disebabkan karena pengurus LPD ataupun 

pengurus adat bermasalah, bukan pada masyarakat. Pentingnya penerapan sistem tata 

kelola perusahaan yang baik (GCG) masih menjadi fokus utama dalam 

pengembangan iklim usaha di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng terutama 

dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

1.2  Fokus Kajian 

 Studi ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh 

KNKG pada LPD di Kabupaten Buleleng, dalam upaya keberlanjutan program 

pengentasan kemiskinan.   

 

1.3 Tujuan Studi 

 Studi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran awal (baseline) yang 

komprehensif tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh KNKG 

pada LPD di Kabupaten Buleleng, dalam upaya keberlanjutan program pengentasan 

kemiskinan, dan sebagai data pembanding dengan kondisi di masa depan. 

1.4 Manfaat Studi 

Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menerapkan GCG 

yang mampu menciptakan landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional LPD  
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dengan baik, efisien, dan menguntungkan, serta sebagai informasi bagi manajer 

selaku pengelola dan pihak yang berkepentingan dalam menerapkan GCG. 

Memperluas wawasan bagi penulis dan berbagai pihak atas penerapan prinsip GCG 

dalam upaya keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, serta meningkatkan 

perkembangan terhadap teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

II KAJIAN TEORITIS 

Corporate Governance (CG) dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

(www.fcgi.or.id). Tujuan CG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholders). Ada dua hal yang menjadi perhatian 

konsep ini adalah (1) Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar dan tepat pada waktunya; (2) kewajiban perusahaan untuk 

mengungkapkan secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua 

informasi kinerja keuangan, kepemilikan dan stakeholders. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan suatu konsep tentang tata kelola perusahaan yang 

sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar 

dapat memperoleh kembali investasinya. GCG merupakan suatu sistem pengelolaan 

perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan 

pemegang saham, kreditur, pemerintah dan stakeholders lainnya. Sistem CG yang 

baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak 

kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan perolehan kembali 

investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus 

juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor 

usaha yang efisien dan berkesinambungan.  

 Upaya Pemerintah Propinsi Bali untuk penanggulangan kemiskinan adalah 

dengan menghadirkan program usaha ekonomi desa. Usaha ekonomi desa yang 

bergerak di bidang simpan pinjam adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang 

keberadaannya di Bali pertama kali dilandasi oleh Perda Tingkat I Bali No. 06, Tahun 
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1986. LPD memiliki beberapa tujuan (Mantra, 1998:326), yaitu sebagai berikut. 

Pertama, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang 

terarah serta penyaluran modal yang efektif. Kedua, memberantas sistem ijon, gadai 

gelap, dan lain-lain yang bisa disamakan dengan itu di daerah pedesaan. Ketiga, 

menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan. Keempat, 

menciptakan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di 

desa. Landasan operasional LPD berpijak pada awig-awig desa adat, yang 

mengedepankan ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antarwarga desa 

adat. Guna lebih memantapkan kelembagaan LPD di seluruh Bali, Pemerintah Daerah 

Provinsi Bali kembali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8, 

Tahun 2002 disertai Keputusan Gubernur yang mengatur pendirian, lapangan usaha, 

modal, organisasi, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan pengawasan, serta 

pembinaan LPD. Sampai dengan awal tahun 2005 di Bali terdapat 1.200 buah LPD 

yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota (Bank Indonesia, 2005:24). 

 Khusus di Kabupaten Buleleng, jumlah LPD sampai dengan tahun 2010 

adalah sebanyak 166 LPD yang tersebar pada 168 Desa Adat di 6 kecamatan. LPD ini 

juga mampu menyerap 761 tenaga kerja. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa 

penyebaran LPD telah sangat luas, dengan membandingkan jumlah LPD dengan 

jumlah desa adat yang sebesar 168 desa di seluruh Kabupaten Buleleng maka rasionya 

adalah 99%. 

 

 

III METODE STUDI  

Studi ini membatasi pengkajian pada implementasi penerapan prinsip GCG 

yang dikeluarkan oleh KNKG pada LPD di Kabupaten Buleleng. Prinsip GCG ini 

meliputi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan 

kesetaraan. Dalam pelaksanaannya studi ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi 

tentang teori mengenai Good Corporate Governance. Melakukan penelaahan 

kesesuaian antara Prinsip dasar Corporate Governance yang dikeluarkan KNKG 

pada tahun 2006. 

b. Studi lapangan, yaitu melakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa 

responden, dan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri 

pimpinan dan pengawas LPD di Kabupaten Buleleng. 
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 Populasi dalam studi ini adalah semua LPD yang ada di Kabupaten Buleleng 

sampai dengan tahun 2010, adalah sebanyak 166 LPD yang tersebar pada 168 Desa 

Adat di 6 kecamatan. Dari populasi tersebut, sample diambil secara acak dengan 

jumlah 15 LPD di masing-masing Kecamatan. Instrumen pengumpul data yang 

digunakan pada penelitian berupa daftar pernyataan yang belum baku, oleh karena itu 

instrumen tersebut perlu diketahui validitas dan reliabilitasnya. Jika instrumen secara 

statistik dinyatakan valid dan reliabel berarti instrumen layak digunakan sehingga 

mampu mengukur variabel sebagaimana mestinya. 

 Pengujian terhadap validitas menggunakan teknik Pearson Product Moment, 

dengan Program Statistical Package for Social Science (SPSS) for windows versi 17.0 

dimana suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi (r) antara 

butir pernyataan dengan skor total dalam instrumen tersebut ≥ 0,3 dengan tingkat 

kesalahan Alpha 0,05 (Sugiyono, 2004). Sedangakan pada pengujian reliabilitas 

dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Program SPSS versi 17.0 

memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (). Suatu 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha () > 0,6 (Umar, 

2002). Jika semua butir pernyataan dalam indikator penelitian adalah handal, maka 

dapat digunakan untuk penelitian  selanjutnya. 

 Analisis data dilakukan dengan analisis Deskriptif, dengan menghitung 

terlebih dahulu persentase /indeks implementasi prinsip GCG. Analisis deskriptif ini 

digunakan untuk menganalisis data kuantitatif  yang diolah menurut perhitungan 

sehingga dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai implementasi prinsip 

GCG pada LPD di Kabupaten Buleleng. 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar 

pernyataan dalam bentuk kuesioner yang akan dijawab oleh seluruh responden. 

Namun daftar pernyataan atau kuesioner ini bersifat belum baku oleh karena itu 

instrumen tersebut perlu diketahui validitas dan reliabilatasnya. Jika instrumen secra 

statistik dinyatakan valid dan reliable berarti instrument dikatakan layak digunakan 

dalam penelitian, sehingga mampu mengukur variable sebagaimana mestinya. 

 Pengujian terhadap validitas menggunakan teknik product moment, dengan 

Program Statistical Package for Social Science (SPSS) for windows versi 17.0 dimana 
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suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi (r) antara butir 

pernyataan dengan skor total dalam instrumen tersebut ≥ 0,3 dengan tingkat kesalahan 

Alpha 0,05 (Sugiyono, 2004). Hasil perhitungan uji validitas dapat ditunjukkan pada 

Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Pengujian Validitas 

 

 

Indikator Koefisien Korelasi Keterangan 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

Pertanyaan 9 

Pertanyaan 10 

Pertanyaan 11 

Pertanyaan 12 

Pertanyaan 13 

Pertanyaan 14 

Pertanyaan 15 

Pertanyaan 16 

Pertanyaan 17 

Pertanyaan 18 

Pertanyaan 19 

Pertanyaan 20 

Pertanyaan 21 

Pertanyaan 22 

Pertanyaan 23 

Pertanyaan 24 

0,361 

0,610 

0,440 

0,797 

0,909 

0,785 

0,909 

0,905 

0,752 

0,752 

0,600 

0,550 

0,642 

0,909 

0,889 

0,777 

0,909 

0,851 

0,905 

0,813 

0,694 

0,561 

0,694 

0,694 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki skor lebih 

besar dari 0,3. Dengan demikian seluruh indikator dalam kuesioner penelitian ini 

dapat dinyatakan valid. Sedangakan Hasil uji reliabilitas pernyataan tentang indikator 

penelitian, dapat diringkas sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 4.2 : 

   

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

  

Koefisien Alpa Nilai Kritis Status 

0,972 0.6 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam Tabel 4.2 

dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha pada indikator tersebut 

nilainya lebih besar dari 0,6 berarti semua butir pernyataan dalam indikator penelitian 

adalah handal, sehingga dapat digunakan untuk penelitian  selanjutnya. 

Prinsip-prinsip mengenai corporate governance yang diterbitkan KNKG telah 

menjadi acuan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia di dalam praktik 

pengelolaan organisasi, baik organisasi bisnis maupun non bisnis. Untuk melihat 

sejauhmana prinsip-prinsip KNKG tentang GCG telah diterapkan pada LPD di 

Kabupaten Buleleng, berikut diuraikan hasil dan analisis wawancara serta penyebaran 

kuisioner pada LPD di  Kabupaten Buleleng : 

1) Data LPD 

Dari 166 LPD yang tersebar pada 6 kecamatan di Kabupaten Buleleng, 15 LPD 

dipilih secara acak pada masing-masing kecamatan sebagai responden. Dari hasil 

survei diketahui sebanyak 36 dari 90 responden yang menjawab kuesioner atau 

sebesar 40%. Hasil pengembalian kuesioner terlihat bahwa, mayoritas responden 

yang menjawab merupakan LPD besar yang mempunyai menengah ke atas dan 

jumlah dewan pengawas lebih dari satu. Hasil kuesioner tentang data LPD secara 

rinci disajikan pada Gambar 4.1 dan 4.2 sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Total Aset LPD di Kabupaten Buleleng 

Tahun 2010 

 

Total Aset LPD Jumlah PTG 

 

 
 

    5 Milyar < 10 28% 
     Rp 500 jt - 5 Milyar 18 50% 
     > Rp 500 jt  8 22% 
     Jumlah 36 100% 
     Sumber: Data primer yang diolah 

 

Gambar 4.2 

Jumlah Dewan Pengawas LPD di Kabupaten Buleleng 

Tahun 2010 

 

Dewan Pengawas Jumlah PTG 

 

 
 

    5 Orang < 5 14% 
     2 - 5 Orang 29 81% 
     > 2 Orang  2 6% 
     Jumlah 36 100% 
     Sumber: Data primer yang diolah 

 

Dari 90 responden yang dipilih secara acak hanya 36 responden yang memberikan 

respon atau sebesar 40% saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama LPD di 

Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan survei atau riset yang melibatkan 

pengurus dan Dewan Pengawas LPD tersebut belum optimal. Ini juga 

menandakan bahwa tingkat kepedulian LPD dalam pelaksanaan penelitian guna 

pengembangan LPD itu sendiri masih sangat rendah.  

 

2) Pemahaman Prinsip GCG 

Terkait dengan pemahaman prinsi-prinsip tata kelola yang baik, sebagian besar 

responden (83%) menjawab telah mengerti dan memahami prinsip-prinsip GCG 

secara umum bahkan 39% diantaranya sudah mengetahui mengenai prinsip GCG 

yang diterbitkan KNKG tahun 2006. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, 

hampir seluruh responden (97%) berpendapat bahwa dalam pengelolaan LPD saat 

ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi kebutuhan untuk 
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menciptakan pengelolaan lembaga keuangan masyarakat yang lebih baik. Hasil 

secara rinci dapat dilihat pada Gambar 4.3, 4.4, dan 4.5 berikut ini: 

 

Gambar 4.3 

Pemahaman Prinsip GCG Pada LPD di Kabupaten Buleleng 

Tahun 2010 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       Sumber : Data primer yang diolah 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Pengetahuan tentang Prinsip GCG yang dikeluarkan oleh KNKG Tahun 2006 Pada 

LPD di Kabupaten Buleleng 

Tahun 2010 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Gambar 4.5 

Perlunya Penerapan Prinsip GCG Pada LPD di Kabupaten Buleleng 

Tahun 2010 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

3) Implementasi prinsip-prinsip GCG 

a. Jaminan peraturan perundang-undangan LPD telah memberikan 

perlindungan yang memadai di dalam melaksanakan kegiatan operasional 

organisasi. Hasil servei menunjukkan bahwa, sebanyak 83% responden 

merasa terlindungai oleh adanya peraturan tentang pelaksanaan kegiatan 

operasi LPD di masing-masing Desa Adat, dan sebanyak 92% responden 

mengetahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah 

tercermin prinsip transparansi di dalam melaksanakan kegiatan 

organisasinya. 

b. Partisipasi masyarakat/karma desa di dalam memilih dan menentukan 

calon Dewan Pengawas LPD terdapat pembatasan. Hal ini disebabkan 

karena dalam peraturan perundang-undangan LPD diketahui bahwa, salah 

satu Dewan Pengawas berasal dari pemerintah (BPD & PLPDK) dan 

Dewan Pengawas lainnya kebanyakan berasal dari pimpinan desa 

(Bendesa Adat) setempat yang secara langsung ditunjuk sebagai Dewan 

Pengawas. Hasil survei menunjukkan sebanyak 36% responden 

menyatakan bahwa karma desa dapat berpartisipasi dalam pemilihan dan 

penentuan calon Dewan Pengawas dan 64% menyatakan sebaliknya. 

Sedangkan untuk penetapan besarnya gaji pegurus LPD, sebanyak 53% 

responden menyatakan bahwa, Dewan Pengawas ikut berperan serta 

memberikan pendapat dalam penetapan besaran gaji pengurus LPD dan 

47% yang menyatakan tidak. 
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c. Terkait dengan hubungan komunikasi di antara dewan pengawas dan 

pengurus LPD yang terdapat pada pernyataan 5 sampai dengan 8, rata-rata 

jawaban responden di atas 50%. Hal ini berarti bahwa sebagaian besar di 

antara pengurus dan Dewan Pengawas LPD telah memiliki komunikasi 

yang baik sehingga mekanisme organisasi dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. 

d. LPD yang memiliki program terencana di dalam melakukan kegiatan 

sosial masyarakat masih sangat rendah, dimana dari hasil survei diketahui 

sebanyak 69% LPD di Kabupaten Buleleng tidak memiliki program 

kegiatan sosial pada masyarakat, sedangkan 31% di antaranya memiliki 

program tersebut. Ini menunjukkan bahwa LPD di daerah ini perlu 

membuat program yang terencana, dimana program ini merupakan tujuan 

dasar dari didirikannya LPD, yaitu untuk membangun dan 

mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. 

e. Mekanisme kontrol dua arah yang telah dicanangkan di dalam prinsip 

GCG yaitu, adanya kontrol secara vertikal dan horisontal. Kontrol vertical 

ditandai adanya mekanisme kontrol antara atasan terhadap bawahan dan 

juga sebaliknya yaitu, kontrol yang dilakukan oleh bawahan terhadap 

atasannya. Hasil survei menjunjukkan bahwa mekanisme kontrol yang 

dilakukan oleh LPD di Kabupaten ini masih berjalan satu arah yaitu, hanya 

kontrol oleh pimpinan/atasan terhadap bawahannya saja. Tidak adanya 

perlindungan dan sarana bagi para Whistle Blower menguatkan bahwa 

mekanisme kontrol di dalam organisasi masih berjalan satu arah. Hal ini 

ditunjukkan juga oleh rendahnya rata-rata jawaban responden yang kurang 

dari 35%. 

f. Penyediaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat luas mengenai 

pelaksanaan dan kinerja organisasi dilakukan melalui forum atau paruman 

desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh dan mengetahui informasi 

mengenai pelaksanaan dan kinerja organisasi tersebut secara berkala. Hasil 

survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan adanya 

media di dalam penyampaian informasi (lebih dari 50%). Hal ini dijadikan 

dasar bagi pengurus organisasi untuk dapat menyampaikan informasi 

secara berkala dan tepat pada waktunya.  
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g. Penerapan fungsi keadilan pada LPD di Kabupaten Buleleng telah berjalan 

dengan baik. Hal ini dilihat dari 67% responden menyatakan bahwa 

Dewan Pengawas LPD tidak mewakili salah satu pihak tertentu atau 

mewakili salah satu karma desa dan dapat bekerja secara independen. 

Dewan pengawas juga memiliki kode etik di dalam melakukan fungsi 

monitoring pengelolaan LPD di Kabupaten Buleleng. 

h. Mayoritas responden menyatakan bahwa Dewan Pengawas memiliki 

fungsi untuk menentukan pembagian dan besarnya jasa produksi bagi 

manajemen dan Dewan Pengawas, sehingga hal ini perlu diungkapkan 

kepada karma desa. Mayoritas LPD di Kabupaten Buleleng telah 

melakukan hal tersebut melalui paruman desa yang digunakan sebagai 

media. 

i. Mayoritas Dewan Pengawas (78%) telah memiliki mandat, komposisi, dan 

prosedur kerja yang jelas, dimana hal ini tertuang dalam peraturan LPD  

mengenai fungsi, komposisi, dan tugas sebagai Dewan Pengawas. Ini 

menunjukkan bahwa dewan pengawas dapat bekerja secara professional 

sehingga tujuan dan sasaran organsasi akan dapat tercapai. Mengenai 

perangkapan jabatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, mayoritas 

(83%) LPD di Kabupaten Buleleng tidak menyetujui adanya perangkapan 

jabatan tersebut. 

j. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab selaku Dewan Pengawas 

LPD, Dewan Pengawas memilki akses informasi yang cukup terhadap 

pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut yang terlihat dari adanya laporan 

pengurus terhadap Dewan Pengawas yang dibuat secara berkala sebelum 

adanya paruman desa. Hal ini terlihat dari 78% Dewan Pengawas LPD di 

Kabupaten Buleleng menyatakan hal tersebut. 

 

V SIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil studi mengenai penerapan GCG yang dilakukan pada LPD di 

Kabupaten Buleleng dapat disimpulakan bahwa, secara keseluruhan sebagian besar 

LPD yang ada di Kabupaten Buleleng telah menerapkan mekanisme GCG. Namun di 

dalam pelaksanaannya penerapan tata kelola yang baik masih kurang optimal, dimana  

terdapat beberapa prinsip yang perlu ditegaskan kembali seperti mengenai kontrol 

yang masih berjalan satu arah dan tidak adanya perlindungan bagi para Whistle 
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Blower. Selain itu, mayoritas LPD di Kabupaten Buleleng tidak memiliki program 

atau kegiatan sosial yang terencana, dimana program ini merupakan tujuan dasar 

didirikannya organisasi tersebut untuk keberlanjutan program pengentasan 

kemiskinan. 

 Perlunya sosialisasi mengenai kontrol yang bersifat 2 arah yaitu, control 

secara horisontal maupun vertikal, sehingga pengawasan organisasi dapat lebih 

meningkat. Hal ini juga memberikan mafaat untuk mengurangi dan mencegah adanya 

penyimpangan serta kecurangan di dalam pelaksanaan kegiatan organisasinya. 

Perlunya dibuatkan aturan yang melindungi para Whistle Blower, sehingga mereka 

yang mengetahui terjadinya penyimpangan maupun kecurangan di dalam organisasi 

tidak perlu takut untuk mengungkap dan menyebarkan informasi kepada pihak-pihak 

yang terkait. Adanya Incentif bagi para Whistle Blower merupakan  bentuk 

penghargaan atas keberanian mereka di dalam mengungkap dan menyebarkan 

informasi kepada pihak-pihak terkait atas tindakan-tindakan yang merugikan 

organisasi. Hal ini juga merupakan bentuk penyelamatan atau loyalitas karyawan pada 

organisasinya. Sangat penting untuk dibuatkan program atau kegiatan sosial yang 

terencana untuk dapat membantu dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik. Perlu ditingkatkannya penerapan GCG yang konsisten pada LPD di Kabupaten 

Buleleng sehinga organisasi ini dapat terus berkembang dan mampu mengurangi 

kemiskinan masyarakat.  
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