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MENGAPA HARUS BEKERJASAMA DENGAN IFC CORPORATE GOVERNANCE ADVISORY SERVICES

Berkerja secara global, IFC memiliki rekam kerja yang sangat baik dalam memberikan bantuan jasa 
layanan corporate governance kepada perusahaan-perusahaan.  Dengan bantuan dari para penasehat 
diseluruh dunia, IFC memiliki reputasi kepemimpinan yang telah terbangun dengan baik di bidang copor-
ate governance dan pelatihan dewan dinegara-negara yang sedang berkembang.  Disamping itu IFC juga 
telah membantu 11.000 perusahaan di lebih dari 30 negara untuk    mengimplementaskan praktek-praktek 
corporate governance yang lebih baik dan membawa klien-klien ini mampu memperoleh dan pembiayaan 
baru lebih dari $3,2 miliar.  

IFC membantu mengidentifikasikan masalah dan membantu perusahaan untuk mengimplementasikan 
solusi-solusi pemecahannya dari awal hingga akhir.  Para tim ahli kami, bekerja untuk mempromosikan 
perubahan-perubahan dalam skala perusahaan dan dewan guna meciptakan hasil yang lebih baik.  Mereka 
akan berkerja lebih dekat dengan perusahaan anda untuk menilai penerapan praktek-praktek corporate 
governance yang terjadi dan memberikan masukan khusus dan praktis tentang bagaimana melakukan 
perbaikan.  Selain itu, para ahli lokal IFC juga memahami cara mengimplementasikan   praktek-praktek 
ini di negara dan pasar masing-masing.  

IFC adalah institusi pembangunan dunia terbesar yang mengkhusukan diri pada sektor swasta.  Kami 
membantu negara-negara sedang berkembang  mencapai pertumbuhan berkelanjuta melalui investasi, 
memobilisasi modal di pasar-pasar keungan internasional dan menyediakan jasa layanan pendampingan 
bagi kalangan bisnis dan pemerintah.  
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Corporate governance yang baik menjadikan  
perusahaan lebih baik, efisien dan bertanggung 
jawab.  Dengan meletakkan struktur dan penerapan 
corporate governance yang baik pada tempatnya 
perusahaan mengurangi resiko bisnis, menghindari 
terjadinya kesalahan serta dapat menarik investasi 
dan modal - memberikan perusahan energi untuk 
berkembang.  

 
 IFC, anggota kelompok Bank Dunia menyediakan berbagai macam layanan jasa  
 pendampingan yang di desain khusus untuk membantu dan memperkuat 
 perusahaan-perusahaan dengan cara memperbaiki corporate governance.  
 IFC memiliki ahli dan staf yang berpengalaman untuk memberikan pelayanan di  
 bidang corporate governance seperti Keefektifan Dewan perusahaan, corporate 
 governance bisnis dan lingkungan.  Ahli-ahli corporate governance dari IFC dapat  
 memberikan : 

 -   Layanan konsultasi
 -   Kajian-kajian para ahli mengenai dokumen perusahaan (seperti angaran dasar
     perusahaan/organisasi, peraturan perusahaan dan sebagainya)
 -   Acuan dokumen perusahaan berdasarkan praktek-praktek yang lebih baik dan
      sesuai dengan hukum lokal
 -   Memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan
 -   Penilaian corporate governance dan rencana-rencana perbaikannya

 PENILAIAN DAN RENCANA PERBAIKAN CORPORATE GOVERNANCE
 
 IFC dapat memberikan penilaian-penilaian (assessment) secara mendalam 
 mengenai struktur dan penerapan corporate governance perusahaan, termasuk
 wawancara-wawancara langsung di lokasi. 

 IFC menilai kebutuhan dan pencapaian perusahaan berdasarkan lima sektor kunci
 yaitu :
 1.  Komitmen terhadap corporate governance yang baik
 2.  Struktur dan fungsi dewan
 3.  Pengendalian lingkungan 
 4.  Transparansi dan pengungkapan
 5.  Perlakuan terhadap para pemegang saham

 Perusahaan akan mendapatkan sebuah rencana perbaikan corporate governance 
 yang mencakup proposal-proposal untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 
 struktur dan penerapan corporate governance  yang sedang dijalankan serta 
 merekomendasikan metode-metode dalam memprioritaskan perbaikan-perbaikan
 yang sudah direkomendasikan.  

 Jasa Layanan Khusus Corporate Governance 
 Terbaru Bagi Klien-Klien IFC

 MEMPERBARUI KEEFEKTIFAN DEWAN 

 - Komposisi dewan
 -  Anggaran dasar dewan dan keefektifan komite dalam dewan komisaris
 -  Memperjelas otoritas dan tugas-tugas dewan komisaris dan direktur
 -  Tata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan

 MEMPERBAIKI CORPORATE GOVERNANCE BISNIS KELUARGA 

 -  Menganalisa dan memberikan rekomendasi atas praktek-praktek penerapan
     corporate governance
 -  Menyediakan pelahitan dan lokakarya mengenai corporate governance dalam
     bisnis keluarga secara komprehensif, tetapi tidak terbatas pada topik-topik
     berikut :
        -  Konstitusi perusahaan keluarga
        -  Mengelola konflik
        -  Merencanakan suksesi
        -  Manajemen profesional

 MEMPERBAIKI PENGENDALIAN LINGKUNGAN

 -  Menyediakan jasa analisa dan konsultasi
 -  Kajian dokumen peraturan-peraturan perusahaan, anggaran dasar dewan dan 
     dokumen lainnya
 -  Memberikan lokakarya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penilaian khusus
     mengenai komponen pengendalian lingkungan seperti :
        -  Fungsi audit internal
        -  Sistem kontrol internal
        -  Tata kelola resiko (risk governance)
        -  Compliance


