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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan

karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan ujian capaian pembelajaran 1 dengan judul

“Analisis Efektifitas Implementasi Tata Kelola (Corporate Governance) Pada PT

ASABRI”. Tugas ini disusun guna memenuhi penilaian tugas mahasiswa. Terima kasih kami

ucapkan khususnya kepada Ibu Dr. Ira Geraldina, S.E.,Ak.,M.S.Ak.,CA selaku dosen mata

kuliah Tata Kelola dan Etika Bisnis yang telah memberi penugasan ini sehingga kami dapat

menambah wawasan dan pengetahuan.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kegiatan pengerjaan Uji

Capaian Pembelajaran (UCP) 1 ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik dan sumbang

saran sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan tersebut. Akhirnya kami berharap semoga

laporan kegiatan Rapat Kerja ini ada manfaatnya.

Jakarta, 14 September 2021

Tim Penulis



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kegiatan adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksanaan suatu kegiatan
yang harus disampaikan oleh pembina kepada pemberi tugas sebagai
pertanggungjawaban. Laporan kegiatan pengerjaan Uji Capaian Pembelajaran (UCP) 1
bertujuan untuk memberikan gambarkan secara umum tentang bagaimana pelaksanaan
jalannya Uji Capaian Pembelajaran. Uji capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan
tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan
diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu
periode belajar. Laporan kegiatan ini sebagai salah satu kriteria penilaianan Uji Capaian
Pembelajaran (UCP) 1 mata kuliah tata kelola dan etika  bisnis.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud kegiatan UCP

UCP sendiri adalah Uji capaian Pembelajaran. Ujian ini dilakukan empat kali
setiap  satu semester  perkuliahan dengan mengujikan setiap mata kuliah yang
diambil oleh mahasiswa pada semester yang ditempuh, UCP menjadi nilai yang
nantinya akan dijumlah dengan nilai UCP lainnya, keaktifan, absensi, dan nilai
tugas kemudian dibagi dan menghasilkan nilai akhir semester bagi mahasiswa.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pelaksanaan Uji Capaian Pembelajaran
(UCP) 1 ini  bertujuan :

● Mahasiswa dapat menjelaskan tentang profil CG dan lingkup perusahaan.
● Mahasiswa dapat menganalisis penerapan teori yang digunakan pada perusahaan.
● Mahasiswa dapat melakukan analisis efektifitas Boards dalam penerapan CG.
● Mahasiswa dapat memberikan rekomendasi implementasi CG atas masalah CG

yang terjadi pada perusahaan.
● melakukan kerjasama kelompok.
● melakukan pengelolaan sumberdaya manusia (people management)
● memecahkan masalah secara kompleks.



ISI LAPORAN

A. Nama dan Judul Kegiatan

Kegiatan ini bernama Uji Capaian Pembelajaran (UCP) 1 mata kuliah Tata Kelola dan
Etika Bisnis. Judul yang telah ditentukann oleh kelompok kami yaitu Analisis Efektifitas
Implementasi Tata Kelola (Corporate Governance) Pada PT ASABRI.

B. Waktu dan Tempat Kegiatan
Waktu pelaksanaan UCP selama dua minggu. Dilaksanakan pada tanggal 6 september
2021 sampai dengan 19 september 2021. Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di
rumah masing-masing Hal tersebut dilaksanakan untuk memutus randai dan mencegah
penyebaran virus COVID-19 yang saat ini tengah menjadi pandemik di Indonesia pada
khususnya.

C. Anggota Pelaksana Kegiatan

Nama NIM

Randhika Fachri 2010112107

Dohar Hattus Maruli Silaban 2010112083

Fauzan Azhary 2010112089

Adrian Naufal Aristia 2010112110

Ja'Far Saputra 2010112096



D. Standar Penilaian

Komponen penilaian Persentase (%)

Logbook kegiatan (20%)

Daftar Hadir kelompok (10%)

Video pertemuan koordinasi awal dan
akhir

(20%)

Video paparan Laporan Keuangan (30%)

Laporan Kegiatan yang di upload di
repository perpustakaan UPNVJ

(20%)

E. Pembagian Tugas

Nama Tugas

Ja'Far Saputra Mencari permasalahan efektifitas

penerapan CG pada perusahaan

Dohar Hattus Maruli Silaban Menganalisis masalah efektifitas

perapan CG dan kinerja Boards

Fauzan Azhary Menganalisis Orientasi/dasar teori

yang mendasari implementasi CG pada

perusahaan

Adrian Naufal Aristia Mencari profil perusahaan (Kebijakan

CG, Struktur CG,Organ2 CG, dan

lain-lain)

Randhika Fachri Membuat kesimpulan dan rekomendasi

serta menyusun laporan keuangan



F. Logbook Kegiatan

● Senin 06/09/2021
Menentukan perusahaan dan pembagian tugas

● Kamis 09/09/2021
Video koordinasi (Mempertanyakaan kebingungan dalam materi yang terkait dan
mendiskusikannya secara bersama)

● Jumat 10/09/2021
Mencari Profil PT ASABRI Persero 18.31 - 20.00 (Adrian naufal)
Saya mencari profil PT ASABRI Persero di website resmi dari PT ASABRI itu sendiri. Selain
dari website PT ASABRI, saya juga mencari refrensi dari annual report PT ASABRI pada tahun
2019. Dalam research yang saya lakukan, saya menemukan latar belakang berdirinya PT
ASABRI, lalu visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi PT ASABRI Persero

Mencari Teori-Teori  yang mendasari implementasi CG untuk menganalisis masalah yang terjadi
pada PT ASABARI persero  20.00-22.000 ( Fauzan Azhary ).
Saya mencari teori teori yang mendasar implementasi CG di PPT pada pertemuan ke dua yang
membahas mengenai Teori keagenan dalam perusahaan..

● Sabtu 11/09/2021
Mencari Kronologi Kasus ASABRI dan menganalis kasus ASABRI dalam pelangggaran terhadap
prinsi Good Corporate Governance 15:00-18:00 (Ja’far Saputra)
Setelah membaca kronologi kasus dan prinsip good corporate governance, PT ASABRI
melanggar ke 5 prinsip yakni, Transparancy, Accountability, Resposibily, Indenpedence, dan
Fairness. Kemudian saya menuangkan materi tersebut kedalam word dengan tujuan agar dapat
sistematika pembahasan yang harus dipresentasikan.

Membuat Materi dalam Word 19:00-21:00 (Ja’far Saputra)
Setelah yakin dalam pembuatan sistematikanya saya kemudian menyusun materi kedalam ppt

● Minggu 12/09/2021
Edit PPT dan mencari materi 20.25-21.15 (Randhika fachri)
Merapikan beberapa slide PPT yang sudah dibuat dan membaca kronologi kasus sampai
penyelasaian kasus serta beberapa masalah terkait dengan kasus perusahaan tersebut.

Memindahkan materi yang dibuat diword ke ppt 22:00-00:00(Ja’far Saputra)

Edit PPT dan menambah materi 22.40-22.56 (Randhika fachri)
Menambahkan Materi yang dimasukan oleh Ja’far Saputra dan membuat kesimpulan kasus



Membaca Situs Resmi ASABRI mengenai implementasi GCG pada PT ASABRI 21.00 - 23.30 (
Fauzan Azhary )
Pada saat itu membaca pengimplementasiian GCG pada PT ASABRI untuk menganalisi lebih
lanjut hal-hal apa saja dalam konteks  corporate goverance  yang melanggar pada kasus PT asabri
ini .Dalam situs tersebut juga dijelaskan mengenai implementasi good corporate governance di
PT ASABRI (Persero).
\

● Senin 13/09/2021
Edit PPT 07.40-08.37 (Randhika fachri)
Merapikan PPT untuk melakukan presentasi progres pengerjaan

Melakukan presentasi progres pengerjaan 11.10 - 11.20

● Selasa 14/09/2021
Mencari referensi berupa analisis tentang kinerja boards PT ASABRI di internet ( Dohar Hattus
Maruli ) 16.00-17.37
Saya juga membaca beberapa halaman dari laporan tahunan PT ASABRI, serta evaluasi kinerja
direksi dan dewannya untuk dijadikan bahan analisis kasus.

● Rabu 15/09/2021
Membuat materi ringkasan untuk dijadikan bahan dan hasil analisis, saya juga menggabungkan
beberapa opini para pengamat dan internal asabri untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan
analisis. ( Dohar Hattus Maruli ) 21.45-23.19

● Setelah mencari berbagai referensi dan membuat suatu kesimpulan analisis, saya mulai
memindahkannya ke power point kelompok dan melakukan pengeditan ( Dohar hattus maruli )
23.27-24.49

Menganalisis dan menghubukan teori teori yang mendasari CG dengan kasus ASABRI ini 20.00 -
22.30 (Fauzan Azhary)
Pada hari ini saya menganalisis hal hal apa saja yang terjadi pada kasus  ini yang melanggar dari
CG lalu setelah saya analisa saya kembali memasukan hasil analisa saya ke dalam PPT dan saya
edit serapih mungkin agar enak diliat tidak berantakan

● Jumat 17/09/2021
Melakukan video paparan materi 10.30 -10.48
Menyusun Laporan kegiatan 23.33 - 00.45 (Randhika Fachri)

● Sabtu 18/09/2021
Menyusun Laporan kegiatan  23.40 -00.30 (Randhika Fachri)



Penutup

A. Kesimulan

Demikian laporan pertanggung jawaban ini kami susum dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
memberikan keterangan yang jelas mengenai pelaksanaan Uji Capaian Pembelajar 1mata kuliah tata
kelola dan etika bisnis dan dapat menjadi evaluasi bagi pihak terkait sebagai pengembangan dan
pencapaian mutu UPN Veteran Jakarta.

B. Evaluasi Pelaksanaan
Faktor Pendukung

● Semua anggota melaksanakan tugasnya masing- masing
● Pengerjaan lebih mudah karena tidak harus melakukan pertemuan dan bisa dilakukan kapan saja

Faktor Penghambat
● Kesulitan membuat jadwal video karena perbedaan aktivitas setiap individu
● Bersamaan dengan pengerjaan  UCP mata kuliah lainnya

C. Lampiran

Link video koordinasi dan paparan : Kelompok 7

Membuat Video Koordinasi

https://drive.google.com/drive/folders/1CGMcoPwVHBtoFyyOllSfICXe9erpVLUn


Mencari Profil asabri (adrian naufal)

Mencari Kronologi Kasus ASABRI( Ja’far Saputra)



Analisis masalah (Ja’far Saputra)

Membuat Materi dalam Word (Ja’far Saputa)



Edit PPT dan menambah materi (Randhika Fachri)

Mencari referensi berupa analisis tentang kinerja boards PT ASABRI (Dohar Hattus maruli)



Membuat materi ringkasan untuk dijadikan bahan dan hasil analisis (Dohar Hattus maruli)

memindahkannya ke power point kelompok dan melakukan pengeditan ( Dohar hattus maruli )



Membuat video paparan Kelompok

Menyusun Laporan Kegiatan ( Randhika Fachri)



Mencari Materi dari TM2 ( Fauzan Azhary )

Membuka situs resmi PT ASABRI mengenai implementasi GCG ( Fauzan Azhary )



Memasukkan hasil analisis mengenai permasalahan PT Asabri ini dan mengeditnya (Fauzan
Azhary


