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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Tentang Panduan Good Corporate Governance PT. Dok & 

Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 

 

Panduan GCG ; 

• Merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah Good Corporate, Governance, 

Peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri  Badan Usaha 

Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good 

Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, nilai-nilai budaya 

Perseroan yang dianut selama ini, Visi dan Misi serta praktek-praktek 

terbaik Good Corporate Governance, 

• Merupakan salah satu acuan kerja bagi Komisaris, Direksi dan 

segenap karyawan sert-a pihak yang berkepentingan dalam 

berhubungan dengan perseroan sehingga diharapkan akan tercapai 

standar kerja yang selaras dengan Good Corporate Governance, 

• Merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan berbagai pihak, baik 

internal maupun eksternal sehingga diharapkan mampu mengadopsi 

kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil kesepakatan 

tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar 

kerja dilingkungan perseroan. 

Selain merupakan acuan bagi Komisaris dan Direksi sada segenap jajarannya, 

panduan ini akan diterapkan pada anak perusahaan. 

Panduan Good Corporate Governance ini merupakan acuan bagi peraturan 
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Perseroan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi 

dalam jajaran Perusahaan. Mengingat lingkungan bisnis yang begitu dinamis, 

maka Perusahaan akan selalu mengkaji panduan Good Corporate. 

Governance secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar 

kerja yang terbaik bagi Perseroan. Perseroan akan selalu menerbitkan setiap 

perubahan dan tambahan yang terjadi pada panduan Good Corporate 

Governance  apabila memang diperlukan. 

B. Visi, Misi, Nilai-Nilai Dasar Perseroan, Komitmen Perseroan 

VIsi Perusahaan 

" Menjadi perusahaan industri perkapalan dan lepas pantai yang unggul di pasar 

domistik dan mampu bersaing di pasar global. " 

Misi Perusahaan 

“Mengembangkan perusahaan industri perkapalan dan lepas pantai   yang 

kornpetitif dan rnemberikan manfaat kepada stakeholders." 

 

Pernyataan misi perusahaan tersebut dijabarkan, sebagai berikut 

Industri perkapalan dan lepas pantai meliputi Pembangunan kapal baru 

(shipbuilding),  jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal (marine services), jasa 

penunjang maritim (marine support), jasa engineering & services; dan 

pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan fasilitas lepas 

pantai (offshore). 

Kompetitif yang mempunyai mutu baik (good quality), harga bersaing 

(cost leadership), penyerahan tepat waktu (on time delivery), pelayanan yang 

baik (good services). 

Stakeholders meliputi: Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Karyawan, 
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Pelanggan dan pengguna jasa, pemasok (supplier) dan sub kontraktor serta 

masyarakat sekitar. 

Nilai-Nilai Dasar Perseroan 

1. Sejarah, keberadaan Perusahaan sebagai Industri perkapalan dan lepas 

pantai saat ini adalah wujud cita-cita masa Iampau dari bangsa yang 

besar. 

2. Adat Budaya, rnenjaga dan menghormati adat budaya yang berkembang 

dalam iklim kehidupan serta rnemberdayakan masyarakat sebagai bentuk 

kepedulian sosial Perusahaan. 

3. Profesionalisme Perusahaan senantiasa menerapkan pengelolaan 

Perseroan secara profesionalisme, agar dapat memberikan jasanya 

yang optimal dan bermutu baik, dapat bersaing, penyerahan tepat 

waktu dan pelayanan yang baik. 

4. Alam dan lingkungan hidup, menjaga alam dan lingkungan hidup 

serta menghindari pencemaran laut dan perusakan ekosistem. 

Komitmen Perseroan 

1. Komitmen kepada Pelanggan, yaitu memberikan mutu pelayanan  

yang terbaik. 

2. Komitmen kepada Karyawan, yaitu menghargai Karyawan sebagai 

sumberdaya utama yang berprestasi dan sejahtera. 

3. Komitmen kepada Pemilik (Pemegang Saham), yaitu meningkatkan nilai 

Perseroan (corporate value) 

4. Komitmen kepada Masyarakat, yaitu ikut mengemban tanggung jawab 

sosial dan peduli lingkungan. 
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C. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance 

Penerapan good Corporate Governance pada Perusahaan, bertujuan untuk 

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaanr akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil 

agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional 

maupun internasional ; 

2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan 

efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandinan 

organ perusahaan; 

3. Mendorong agar organ perseroan dalam membuat keputusan dan 

rnenjalankan tindakan dilandasi  nilai moral yang tinggi  dan kepatuhan terhadap 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders rnaupun kelestarian 

lingkungan di sekitar Perusahaan; 

4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan selaku Badan Usaka Milik Negara dalarn 

perekonornian nasional; 

5. Meningkatkan iklim investasi nasional; 

6. Menyukseskan program privatisasi. 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

 

A. Transparansi (Transparency),  

yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai 

perseroan. 

Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan 

Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan instansi 

pemerintah yang terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. 

Perseroan harus mangambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan namun juga informasi 

penting yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan Pemegang saham, 

Kreditur dan Para Pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya, antara lain : 

1. Tujuan, sasaran usaha, strategi Perseroan; 

2. Status Pemegang Saham Mama dan Pemegang saham  lainnya serta 

informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham; 

3. Kepemilikan saham;  

4. Penilaian terhadap Perseroan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat 

kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; 

5. Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci Perseroan serta 

gaji dan tunjangannya; 
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6. Sistem pemberian honorarium Auditor; 

7. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk anggota Komisaris dan 

Direksi; 

8. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen 

atas iklim berusaha dan faktor risiko; 

9. Informasi material mengenai karyawan Perseroan dan Stakeholders; 

10. Klaim material yang diajukan oleh daniatau terhadap Perseroan, dan  perkara 

yang ada di Badan Peradilan atau Badan arbitrase yang melibatkan 

Perseroan; 

11. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang 

berlangsung; 

12. Implementasi Good Corporate Governance. 

 

B. Kemandirian (Independency),  

yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat 

Perseroan menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta 

kewenangan masing-masing Organ Perseroan, kemandirian merupakan suatu 

keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu 

membuat keputusan yang terbaik bagi perseroan. 
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Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip kemandirian, maka : 

1. Komisaris dan Direksi Perseroan dalam pengambilan keputusan selalu 

berusaha untuk menghindari terjadianya benturan kepentingan. 

2. Di antara Organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang 

serta tanggung  jawab masing-rnasing; 

3. Selain Organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan. 

 

C.    Akuntabilitas (Accountability),  

yaitu kejelasan fungi, pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban organ sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 

 

Adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada 

di perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. 

 

Akuntabilitas perseroan diperlukan merupakan solusi mengatasi masalah yang timbul  

sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan 

Perseroan rnaupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan 

menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan 

menyadari hak kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya. 

 

Terhadap pihak yang berkepentingan, Perseroan mengkomunikasikan hak dan kewajiban 

masing-masing dan selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat benar-benar memahami hak dan kewajiban masingmasing tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagal salah satu contoh implementasi prinsip Akuntabilitas, maka di antara organ 
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perseroan terjadi pembagian tugas yang tegas. Contoh pembagian tugas tersebut antara lain 

adalah : 

1. Direksi memiliki tugas pokok untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senatiasa berusaha rneningkatkan 

efisiensi dan efeklifitas Perseroan serta untuk menguasai, mernelihara dan mengurus 

kekayaan Perseroan; 

2. Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan 

pengurusan Perseroan yang diiakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada 

Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran 

tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

3. Rapat Umum Pemegang Saham  tahunan antara lain untuk menyetujui laporan 

tahunan dan mengesahkan  perhitungan  tahunan, menetapkan pembagian 

keuntungan dan besarnya dividen yang dibayarkan. 

 

D.  Pertanggung jawaban (Responsibility),  

yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

Perseroan selalu berusaha menjadi warga korporasi yang baik, memenuhi dan mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan selalu mengusahakan 

kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan dalam batas-batas etika bisnis 

yang sehat. 

Sebagai salah satu contoh implementasi  prinsip pertanggung jawaban, maka Perseroan, 

akan selalu berusaha: 

1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; 
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2. Mematuhi undang-undang tentang keselarnatan kesehatan kerja dan lingkungan; 

3. Melaksanakan  kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan  melakukan 

pernbinaan usaha kecil dan koperasi. 

 

E.      Kewajaran (Fairness),  

yaitu keadilan dan kesetaraan di dalarn rnemenuhi hak-hak  stakeholders yang timbul 

berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan yang  berlaku. 

Perseroan menjarnin bahwa setiap pemegang saham dan stakeholdars lainnya mendapatkan  

perlakuan yang wajar, dan dapat rnenggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan menjamin bahwa setiap pihak yang 

berkepentingan akan mendapatkan perlakuan  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sebagai salah satu contoh implementasi  prinsip kewajaran, maka perencanaan  akan menjamin 

bahwa: 

1. Pemegang Saham berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

2. Pemegang Saham berhak untuk menerima sebagian  keuntungan 

perseroan yang diperuntukan bagi Pemegang saham dalam bentuk dividen dan 

pembagian  keuntungan lainnya; 

3. Perseroan akan memperlakukan  setiap pegawai secara adil dan bebas dari  bias 

karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asai kelahiran atau hal-

hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja; 

4. Perseroan akan mernberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawal 

sesuai kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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BAB III 

ORGAN PERSEROAN  

 

A. Hubungan Antar Organ Perseroan 

 

Perseroan meyakini bahwa keberhasilan dalam penerapan Good Corporate Governance 

salah satunya sangat bergantung kepada hubungan antar organ perseroan. Untuk  itu 

Perseroan dengan tegas memisahkan fungsi serta peran Rapat Umum Pemegang Saham, 

Komisaris clan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Agar terjalin hubungan yang harmonis  di antara Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan 

Direksi, maka ketiga organ perseroan tersebut selalu berhubungan atas dasar prinsip-

prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati  fungsi dan peran 

masing-masing dan bertindak sesuai fungsi dan peran masing-masing demi kepentingan 

perseroan. 

 

Organ perseroan agar dalarn membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai 

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang 

berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan, 

 

B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  

 

Mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh Negara  Republik Indonesia. 

 

Pemegang Saham adalah stakeholder terpenting perusahaan, karena hak dan 

kewenangan yang dimilikinya untuk membentuk keputusan-keputusan krusial 

bagi Perusahaan melalui RUPS. 
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan : 

1. Organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan rnemiliki 

sernua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Kornisaris dan Direksi. 

2. Merupakan vvadah bagi Pemegang Saham dalam mempengaruhi perseroan. 

3. Merupakan forum di mana Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. 

Kewajiban perseroan dalam memberikan  informasi kepada Pemegang Saham 

berkenaan dengan  RUPS  antara lain : 

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham untuk RUPS, Panggilan 

mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul 

yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalarn RUPS. Apabila informasi tersebut 

belum tersedia saat diiakukannya panggilan. untuk RUPS, maka informasi dan/atau 

usul-usui itu akan disediakan di kantor perseroan/tempat RUPS di-

selenggarakan, sebelum RUPS diselenggarakan; 

2. Pemegang Saham mendapatkan materil penjelasan mengenai hal-hal lain 

berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS berlangsung; 

3. Perseroan menjamin keputusan RUPS diambil melalui prosedur yang 

transparan dan adil; 

4. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham. Risalah 

RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang 

tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat. 
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Hubungan Pemegang Saham dan RUPS 

RUPS adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi    dalam  

Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada 

Direksi atau Komisaris. Undang-undang Republik Indonesia mengenai Badan Usaha 

Milik Negara menyatakan bahwa “Menteri bertindak selaku    RUPS dalam 

hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara. Menteri dapat memberikan 

kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk 

mewakilinya dalam RUPS”. 

 

Kepentingan, Hak, dan Kewenangan Pemegang Saham 

1. Kepentingan Pemegang Saham 

Pemegang Saham berkepentingan terhadap: 

• peningkatan keuntungan Perusahaan; dan 

• bagaimana Perusahaan dijalankan. 

 

2. Hak-hak Pemegang Saham 

a. Hak untuk Menerima Sebagian dari Keuntungan Perusahaan jika 

Perusahaan mendapatkan laba, maka laba tersebut dapat:       

1) dibagikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk    dividen; 

2) diinvestasikan kembali di dalam Perusahaan; 

3) diinvestasikan ke dalam saham Perusahaan lain; 

4) ditahan oleh Perusahaan. 

Keputusan tentang rencana penggunaan laba dibuat setiap tahun oleh 

RUPS. 
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b. Hak untuk Turut Serta dalam Pembuatan Putusan 

Pemegang Saham mengendalikan arah jangka panjang Perusahaan  

dengan memilih anggota Komisaris dan Direksi dan dengan 

memberi suara dalam hal-hal penting lainnya dalam RUPS, sesuai 

Anggaran Dasar. 

 

Berbagai agenda yang dibahas dalam RUPS antara lain strategi, kebijakan, 

kinerja  operasional dan keuangan, anggaran, penggantian anggota Komisaris dan 

Direksi serta berbagai agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham, 

Komisaris dan/atau Direksi. 

 

Merupakan kewajiban perseroan untuk mernberikan penjelasan yang lengkap 

dan informasi yang akurat kepada setiap Pemegang Saham 

berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. 

 

RUPS dapat dilangsungkan sebagai berikut: 

1) RUPS Tahunan (sedikitnya dua kali dalam setahun sesuai ketentuan 

Anggaran Dasar Perusahaan); 

2) RUPS Luar Biasa (diselenggarakan kapan saja bila diperlukan, 

bila persyaratan khusus untuk itu terpenuhi). 

 

3. Kewenangan Pemegang Saham 

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemegang Saham melalui RUPS 

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Komisaris. 

 

Secara khusus, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai 

BUMN dan Anggaran Dasar Perusahaan, maka Pemegang Saham melalui RUPS 
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pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memutuskan: 

a. isi dan strategi Perusahaan 

b. perubahan jumlah modal; 

c. perubahan Anggaran Dasar 

d. Rencana penggunaan laba, termasuk pembagian saham dan 

penutupan kerugian; 

e. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta 

pembubaran Perusahaan; 

f. investasi dan pembiayaan jangka panjang; 

g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; 

h. pengalihan aktiva; 

i. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi; 

j. m e m be r i  p e rse tuj ua n  t e r ha d a p  L a p ora n  T a h una n  d a n  

L a p or a n Keuangan yang dibuat oleh Direksi Perusahaan dan juga 

Laporan Pengawas adalah Komisaris; 

 

Pemegang Saham melalui RUPS juga berwenang untuk memutuskan hal-hal yang 

ditetapkan di dalam Anggaran Dasar misalnya, untuk menyetujui Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Anggaran Dasar Perusahaan juga 

menetapkan hal-hal yang dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Komisaris 

atau Direksi berkaitan dengan fungsi tertentu dari RUPS selain hal-hal yang 

disebutkan dalam daftar di atas. 

 

4. Akuntabilitas Pemegang Saham 

Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 
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keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS; 

 

Pemegang Saham berkewajiban untuk menjaga jalannya Perseroan 

sehingga tujuan pendirian Perseroan tetap terlaksana dan memberikan 

manfaat yang semaksimal mungkin bagi Negara untuk kepentingan 

peningkatan kesejahteraan rakyat; 

 

Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional 

Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;  

 

Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengelolaan Perseroan.  

 

Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua 

kegiatan pengelolaan Perseroan mematuhi ketentuan perundangan yang 

berlaku. 

 

C. Komisaris  

1.  Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan  

Komisaris bertugas mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasihat kepada 

Direksi jika dipandang perlu demi kepentingan perseroan, pemegang saham serta 

pihak yang berkepentingan pada umumnya. Komisaris bertanggung jawab 

memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan 

menjalankan tugasnya. Komisaris secara teratur bertugas memantau efektifitas -

pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

Direksi agar selalu sesuai dengan arahan Pemegang Saham. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar 

dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan oleh Komisaris dapat menggunakan saran 

profesional yang rnandiri dan/atau membentuk Komite khusus. 

Komisaris Perseroan dipilih oleh RUPS dan menjadi Organ Pengurus tertinggi di 

bawah RUPS. Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat 

kepada Direksi Perseroan, serta menjalankan kekuasaan yang diberikan 

kepadanya oleh Anggaran Dasar Perseroan atau yang didelegasikan oleh 

RUPS. 

Komisaris dapat merekomendasikan kandidat  anggota Komisaris dan Direksi 

untuk mendapatkan persetujuan dan pengangkatan oleh RUPS Perseroan. 

Komisaris tidak berwenang untuk membuat keputusan manajemen sehari-hari 

seperti keputusan-keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian 

karyawan, atau penandatanganan perjanjian kerja sama atau kontrak-kontrak 

yang bersifat rutin. 

Komisaris bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan Perseroan dan 

Pemegang Saham dengan memberikan persetujuan  mengenai strategi, 

anggaran, perjanjian-perjanjian penting Perseroan sesuai dengan ketentuan 

dalam Anggaran Dasar.  

Komisaris harus mengidentifikasi risiko yang dihadapi Perusahaan dan 

memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan tepat. 

Komisaris harus memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem pengendalian 

internal (internal controls)  dan sistem informasi manajemen yang baik 

yang dapat memberikan gambaran kondisi keuangan Perseroan secara tepat 

waktu dan jelas ketika dibutuhkan. 
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Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi hubungan Perseroan dengan 

para stakeholders. 

Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan kepada Pemegang Saham dalam 

RUPS bahwa Perseroan telah menerapkan Good Corporate  Governance.  

2. Implementasi pelaksanaan tugas Komisaris tersebut sebagai berikut: 

• Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan; 

• Komisaris memantau pencapaian sasaran Perseroan sebagaimana telah 

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Rencana Jangka 

Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Perseroan; 

• Komisaris meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan 

Direksi; 

• Komisaris memastikan agar perseroan memiliki dan melaksanakan 

secara efektif sistem  pengawasan internal, sistem  pengendalian 

informasi  dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan yang beriaku; 

• Komisaris memantau efektifitas praktek Good Corporate Governance yang 

diterapkan perseroan.  

 

3. Kriteria Komisaris 

Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS. Idealnya, anggota Komisaris memenuhi 

kualifikasi berikut: 

• Dapat dipercaya oleh Pemegang Saham; 
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• Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen 

perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, 

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan serta dapat 

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

• Mampu memahami dan peduli pada kepentingan Pemegang Saham dan 

seluruh  stakeholders Perseroan, serta mampu membuat keputusan 

yang didasarkan pada penalaran yang baik; 

• Memiliki pendidikan, pengalaman profesional, hubungan yang  luas ya n g 

b e rma n faa t  ba gi  P e rse roan  (mi sa lnya ,  p en ga la man  bi sn i s ,  

pengetahuan mengenai tantangan dan tren nasional yang relevan, atau 

pengalaman dalam teknologi yang digunakan Perseroan); 

• Kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan dan pengalaman mereka 

ke dalam solusi yang dapat diterapkan oleh perseroan. 

• Adanya Komisaris Independen dalam jumlah sesuai ketentuan yang berlaku 

dan harus memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan Perusahaan di atas 

kepentingan lainnya. 

• Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara 

memadai; 

• Mampu bekerjasama; 

• Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan 

Anggaran Dasar Perusahaan maupun yang disusun oleh Komite 

Nominasi/Komite Corporate Governance Perseroan. 

Peraturan perundangan terkait melarang Komisaris memangku jabatan 

rangkap  sebagai Direksi atau jabatan lainnya di perusahaan lain, swasta 

maupun milik negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 
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Antara anggota Komisaris dan Direksi tidak boleh ada hubungan darah. Lamanya 

masa jabatan anggota Komisaris harus mematuhi peraturan perundangan 

terkait. 

 

Komposisi anggota Komisaris hendaknya sedemikian rupa sehingg a 

memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan  

independen. Jumlah anggota Komisaris sebaiknya ganjil untuk menghindari 

kebuntuan dalam pemungutan suara .   

 

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Komisaris. 

Namun demikian, untuk menjamin Komisaris yang memiliki kinerja sesuai yang 

diharapkan, maka perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria 

anggata Komisaris yang sesuai kebutuhan. 

 

Agar Komisaris Perseroan selalu dapat bekerja selaras dengan organ 

perseroan yang lain, maka bagi anggota Komisaris yang baru diangkat akan 

diberikan program pengenalan. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa 

presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas perseroan, kunjungan ke Galangan 

dan Cabang atau program lainnya. Tanggung jawab pengadaan program 

pengenalan ini berada pada Komisaris Utama. Perseroan akan secara teratur 

mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Komisaris dengan 

agenda clan materi sesuai kebutuhan komisaris, Program pengenalan yang 

diberikan kepada anggota Komisaris, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

• Prinsip-prinsip dan implementasi Good Ccorporate Governance 

• Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, 

kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan 
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jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategik 

lainnya 

• Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit 

internal dan eksternal, sistem kebijakan pengendalian internal serta 

komite audit 

• Keterangan mengenal tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi 

• Berbagai Peraturan perundang-undangan yang mengikat perseroan serta 

kebijakan perseroan. 

 

4. Pengambilan Putusan oleh Komisaris 

a. Rapat-rapat Komisaris 

Komisaris secara teratur sekurang-kurangnya sebulan sekali mengadakan 

rapat untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis perseroan serta 

melakukan evaluasi terhadap kinerja perseroan. 

 

Rapat Komisaris terdiri dari rapat internal Komisaris serta rapat Koordinasi 

Komisaris dengan Direksi, disamping rapat terjadwal, rapat Komisaris dapat 

dilakukan setiap saat apabila diperlukan. 

 

Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama 

atau oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Panggilan 

rapat disampaikan sebelum rapat diadakan dalam jangka waktu yang 

memadai bagi Komisaris untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Panggilan 

rapat yang dibuat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.  

 

Rapat Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang menglkat 

apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komisaris. 

Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota 
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komisaris lainya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk 

keperluan itu. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang 

anggota Komisaris lainnya. 

 

Dalam setiap  rapa t  Komisa ri s  dibuat  risa la h  ra pat  yan g dapat  

menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, 

argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan 

keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan 

pendapat. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat 

Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. 

Perbaikan risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) 

hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Setiap anggota Komisaris yang hadir 

dan/atau yang diwakili harus menyarnpaikan persetujuan atau keberatannya 

dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah 

rapat tersebut. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam 

jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau 

perbaikan terhadap risalah rapat yang bersangkutan.  

 

Dalam prakteknya rapat Komisaris akan selalu memenuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. 

 

Beberapa pemenuhan tersebut di antaranya adalah: 

• Dalam Rapat Komisaris, setiap peserta rapat memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya serta tidak ada 

salah satu pihak yang mendominasi jalannya rapat; 

• Seorang anggota Komisaris berhak rnengeluarkan satu suara ditambah satu 

suara untuk anggota Komisaris lain yang diwakiiinya, apabila 

pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak; 
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• Komisaris bisa mengundang karyawan perseroan untuk dimintai 

keterangannya dalam Rapat Komisaris berkaitan dengan aspek 

operasional sesuai dengan pekerjaannya. 

 

Komisaris hendaknya mengadakan pertemuan/rapat sesuai kebutuhan atau  

sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pedoman ini menyarankan 

agar rapat Komisaris diselenggarakan sedikitnya sekali dalam sebulan. 

 

b. Mekanisme Dissenting Comments / Dissenting Opinions 

Rapat Komisaris hendaknya menetapkan mekanisme dissenting  

comments/dissenting opinions berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 

• Dissenting comments / dissenting opinions bukanlah suatu sarana untuk 

mencapai kepentingan pribadi. 

• Dissenting comments / disentting opinions hanya dapat diterima atas  dasar 

argumentasi yang sehat, profesional, dan tidak terkandung 

benturan kepentingan.  

 

5. Komisaris dari Kalangan Luar Perseroan 

Perseroan menyadari pentingnya keberadaan Komisaris dari kalangan luar 

yang independen. Untuk mempersiapkan keberadaan Komisaris dari kalangan di 

luar Perseroan yang independen, rnaka sejalan dengan Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik 

Good Coorporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUM), Perseroan 

mendefinisikan Komisaris dari kalangan di luar Perseroan sebagai berikut : 

• Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan 

Perseroan, 

• Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lernbaga dan 

kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

• Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir, 
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• Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Perseroan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan 

produk kepada Perseroan dan afiliasinya, 

• Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau  hubungan lain yang 

dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris yang 

berasal dari kalangan di luar perseroan untuk bertindak atau berpikir 

secara babas di lingkup Perusahaan. 

 

6.   Kinerja Komisaris 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran. 

Kinerja Komisaris dan anggota Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh 

Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Secara umum, kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran 

Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. 

 

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Komisaris maupun 

individu anggota Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Komisaris 

antara lain meliputi: 

• Kehadiran  dalam rapat-rapat Kornisaris maupun Komite 

• Kontribusi dalam proses pengambilan keputusan 

• Keterlibatan dalam penugasan tertentu 

• Komitmen dalam memajukan kepentingan perusahaan 
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• Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta 

kebijakan Perseroan,  misalnya mengenai benturan kepentingan. 

• Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Komisaris. 

 

7.    Hubungan Kerja Kornisaris dengan Direksi 

Komisaris menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan 

Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, 

Komisaris berhak meminta dilaksanakan pertemuan dengan Direksi apabila 

diperlukan. Dalam setiap pertemuan apapun, informasi dan data yang penting 

untuk pemahaman Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan 

untuk menjamin tersedianya waktu bagi Komisaris dalam memahami 

permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi akan membuat ringkasan 

bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 

 

Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap 

informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. 

Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh 

mengganggu pelaksanaan operasional Perseroan. 

 

Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan 

menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara ini diberitahukan secara 

tertulis kepada Direksi yang bersangkutan. 

 

Kewenangan Komisaris dan prosedur pemilihan anggota Komisaris,  serta 

berbagai permasalahan lain yang terkait dengan peran dan fungsi 

Komisaris agar dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 
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8.   Komite-komite di bawah Komisaris 

Agar dapat menjalakan tugas lebih efektif, apabila diperlukan Komisaris berhak 

mendapatkan saran profesionai independen atas beban Perseroan untuk  hal-hal yang 

menjadi tanggung jawab profesional Komisaris. Apabila diperlukan Komisaris berhak 

mernbentuk komite - komite sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya. Komite 

komite tersebut bertanggung jawab membantu Komisaris dalam menjalank.an tugas dan 

kevvajibannya, serta merumuskan kebijakan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite 

yang bersangkutan. Penetapan kebijakan Komisaris tetap menjadi wewenang Komisaris 

kecuali untuk hal-hal yang telah didelegasikan kewenangannya dalam surat Keputusan 

Komisaris.  Komite-komite tersebut salah satu anggotanya adalah Anggota Komisaris 

yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite. 

Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Komisaris antara lain Komite Audit, Komite 

Nominasi dan Komite Remunerasi serta Kornite Asuransi dan Resiko Usaha, 

Kornite Audit bertugas membantu Kornisaris dalam memastikan efektifitas sistem 

pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor internal mupun 

auditor eksternal. 

Komite Nominasi bertugas menyusuri kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi 

Anggota Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan 

memberikan rekomendasi tentang jumlah Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan. 

Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi 

Komisaris, Direksi dan Karyawan serta rekomendasi tentang : 

• Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Komisaris, Direksi dan 

Karyawan tersebut; 

• Sistem Pensiun; 

• Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan; 

• Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham. 
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Komite Asuransi dan Risiko Usaha bertugas melakukan penilaian secara berkala dan 

memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup 

oleh Perusahaan dalam hubungannya dengan risiko usaha. 

Komite-komite tersebut atau komite lainnya dapat dibentuk sesuai kewajiban dan 

kebutuhan serta disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris. Apabila suatu waktu 

komite-komite tersebut sudah tidak relevan, maka dapat diakhiri keberadaannya. 

9 .   Akuntabilitas Komisaris 

Komisaris Perusahaan wajib mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan 

dan segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran langkah 

perbaikan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran; 

 

Komisaris wajib melakukan tugas-tugas mereka dengan jujur, penuh tanggung jawab, 

dan menempatkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadinya; 

 

Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan Pedoman Good Corporate  

Governance Perusahaan dan menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya 

kepada RUPS; 

 

Komisaris wajib mendukung kebijakan-kebijakan yang ditujukan langsung pada 

peningkatan laba Perusahaan; 

 

Komisaris dilarang mengambil kesempatan yang dimiliki Perusahaan untuk 

kepentingan pribadi atau yang membahayakan Perusahaan; 

 

Komisaris dilarang terlibat dalam bisnis yang bersaing dengan Perusahaan; 

 

Komisaris dilarang untuk menerima gratifikasi yang dapat  mempengaruhi 

pembuatan keputusan oleh Organ -organ Perusahaan. 
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Komisaris dilarang melakukan transaksi yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung 

maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan. 

 

Komisaris wajib memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai  setiap 

persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan dan 

perkembangan perseroan. 

 

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, Komisaris wajib 

menunjuk salah seorang Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang lowong 

hingga ditunjuk penggantinya oleh RUPS. Dan kewajiban-kewajiban lainnya 

yang ditetapkan RUPS. 

 

10.    Hak-hak Komisaris 

Anggota Komisaris mempunyai hak untuk memperoleh akses informasi 

perusahaan secara tepat waktu dan lengkap serta berhak setiap waktu 

memasuki bangunan, halaman dan tempat-tempat lain yang dikuasai atau yang 

digunakan oleh Perusahaan. 

 

Anggota Komisaris berhak atas biaya perusahaan mendapatkan bantuan 

Sekretaris Komisaris sesuai dengan saran pemegang saham dalam hal 

jabatan dan fungsi tersebut tidak dijalankan oleh salah satu anggota 

Komisaris. 

 

Anggota Komisaris dengan suara terbanyak berhak untuk memberhentikan 

sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang bertindak bertentangan 

dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan 

mendesak bagi perusahaan dengan tatacara yang diatur di dalam Anggaran Dasar 

Perusahaan. 
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Anggota Komisaris mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari jabatannya; 

prosedur pengunduran diri ini d iatur menurut ketentuan teknis yang  

dirumuskan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. 

 

D. Direksi 

 

1. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan 

Direksi adalah organ Perseroan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Direksi 

mengendalikan operasi Perseroan dari hari ke hari dalam batas-batas yang 

ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan RUPS dan dibawah     pengawasan Komisaris 

Perseroan. 

 

Direksi berwenang menggunakan properti dan dana Perseroan dalam batas-batas 

yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan RUPS. 

 

Direksi berwenang membuka rekening Perseroan. 

 

Direksi berwenang untuk menyusun dan merekomendasikan berbagai 

kebijakan dan perencanaan strategik Perusahaan dengan mempertimbangkan 

saran-saran Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.  

 

Direksi selaku Organ Perseroan berwenang merumuskan dan 

mendelegasikan tugas-tugas kepada para Pejabat dibawahnya, menetapkan 

ruang lingkup kewenangan mereka, memantau serta mengevaluasi kinerja mereka. 

 

Direksi berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 

karyawan, termasuk mempekerjakan dan memberhentikan karyawan kecuali 

yang diangkat oleh RUPS dan Komisaris. 

 

Direksi berwenang mengimplementasikan keputusan-keputusan RUPS dan 

memberi laporan pertanggung jawaban kepada Organ tersebut. 
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Dan segala wewenang lainnya yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan 

perundangan dan RUPS.  

Direksi dengan itikad baik dan demi sebesar-besarnya kepentingan Perseroan 

dan Pemegang Saham akan mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan 

dengan aktivitas perseroan, Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati 

dan selalu mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam 

pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk 

kepentingan Perseroan semata-mata. 

Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan 

berbenturan atau mempunyai potensi benturan dengan kepentingan pribadi.  

Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadir maka anggota Direksi yang 

bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan 

tersebut kepada Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya  anggota Direksi  yang 

bersangkutan  tidak  berwenang mewakili Perseroan dan digantikan oleh Direksi lain 

yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan setelah 

mendapat persetujuan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi mempunyai 

benturan atau potensi benturan kepentingan maka Komisaris atau seorang yang 

ditunjuk Komisaris yang mewakili Perseroan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi antara lain akan selalu: 

• Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

• Mempertanggung jawabkan  pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan  

kepada Pemegang saham. Direksi secara tepat waktu dan teratur melaporkan 

kepada Pemegang Saham secara lengkap dan jujur semua fakta material 

berkenaan dengan urusan Perseroan, kecuali  apabila pengungkapan tersebut 
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justru akan merugikan kepentingan Perseroan secara keseluruhan. 

• Melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan Perseroan dan selalu 

memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta 

memperhatikan kepentingan dari terbagai pihak yang berkepentingan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

• mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan 

sesuai tujuan dan memberikan kontribus  yang optimal bagi Pemegang 

Saham. 

• Mengelola Perseroan sejalan dengan arah Perseroan yang 

diwujudkan dengan keselarasan antara visi, misi, tujuan serta Rencana 

Jangka Panjang Perseroan. 

• Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tepat pada 

waktunya. 

• Menjaga kesinambungan  Perseroan dan menyiapkan rencana 

pengembangannya. 

• Menjaga dan meningkatkan citra perseroan. 

• Mempunyai watak baik dan mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang 

didudukinya. 

 

2. Kriteria Anggota Direksi 

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk 

mengangkat Direksi, Namun demikian, untuk menjamin Direksi memiliki 

kinerja sesuai yang diharapkan, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan 

tentang Wteria anggota Direksi yang sesuai kebutuhan. 
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Kriteria Direksi Perseroan diantaranya hal-hal sebagai berikut: 

• Mempunyai keahlian yang ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan 

dan pengalaman yang memadai di dalam bidang usaha perseroan atau 

yang relevan dengan bidang usaha perseroan. 

• Mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi 

Perseroan serta mampu untuk mengimplementasikan sesuai 

kepentingan Perseroan. 

• Memiliki track record yang baik. baik dalam hal profesionelisme, reputasi 

dan integritas, jujur, bertanggung jawab, berani dan bijaksana menjadi 

panutan. 

• Mempunyai  kualitas kepemimpinan yang baik 

• Memahami  proses bisnis Perseroan. 

• Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku termasuk peraturan Perseroan dan arahan Pemegang Saham. 

• Mampu mewakili Perseroan  dihadapan publik, Pemegang Saham dan 

stakeholders lainnya . 

 

3. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi  

a. Seleksi,  Pengangkatan dan masa jabatan Anggota Direksi 

Anggota Direksi dipilih dan ditetapkan oleh RUPS. 

 

Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian,  integritas, 

kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi 

untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan. 

 

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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RUPS berhak untuk setiap waktu mengganti anggota Direksi yang tidak 

kompeten, menyalahgunakan jabatannya, menyampaikan informasi rahasia 

kepada pihak ketiga, atau tindakan lain yang bertentangan dengan 

kepentingan terbaik Perseroan atau Pemegang Saham. 

Agar Direksi Perseroan selalu dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan 

yang lain, maka bagi anggota Direksi yang baru diangkat akan diberikan 

program pengenalan. Program pengena!an yang diberikan dapat berupa 

presentasir pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke 

Galangan dan Cabang atau program Iainnya. Tanggung jawab pengadaan 

program pengenalan ini berada pada Direktur Utama, apabila Direktur Utama 

berhalangan maka tanggung jawab program pengenalan berada pada 

Komisaris Utama dan anggota Direksi yang ada. Perseroan akan secara 

teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Direksi 

dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Direksi.  

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi, antra lain 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Prinsip-prinsip dan implementasi Good corporate Governance 

2) Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, 

kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan 

jangka panjang, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya. 

3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit 

internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta 

Komite Audit. 

4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi, 
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5) Berbagai Peraturan perundang-undangan yang mengikat Perseroan serta 

Kebijakan Perseroan. 

 

 

4. Komposisi Anggota Direksi  

Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan  

perkembangan Perseroan. Direksi sebaiknya merupakan bauran para 

profesionel yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat 

dibutuhkan Perseroan. 

 

Komposisi Direksi juga harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan  

pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak 

secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat  

mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri   

dan kritis. 

 

Perseroan  harus memiliki Kontrak Manajemen/Statement of Corporate 

Intent (SCI), yakni dokumen penunjukan/atau pengangkatab Direksi secara 

tertulis lengkap dengan daftar anggota Direksi.  Dokume n ini hendaknya 

mencakup hal-hal berikut: 

• penjabaran tentang hak dan kewajiban Direksi dan target kerja mereka; 

• remunerasi dan jam kerja; 

• sangsi yang diterapkan bila anggota Direksi gagal memenuhi tanggung 

jawabnya; 

• manfaat dan hak-hak lain (misalnya, hak cuti, subsidi kesehatan, 

kompensasi perumahan, dan lain-lain); 

• jaminan perusahaan untuk menanggung kerugian yang timbul karena  

pelaksanaan kewajiban-kewajiban profesionalnya; 
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• masa tugas; 

• komitmen Direksi  untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan atau 

informasi yang dinilai rahasia oleh Perusahaan selama masa tugasnya 

dan untuk jangka waktu tertentu sesudah tugasnya berakhir; 

• jika Direksi memiliki keahlian yang sangat penting bagi daya saing 

Perusahaan, Direksi tersebut harus membuat komitmen untuk tidak 

memasuki usaha yang bersaing dengan Perusahaan dalam masa 

tugasnya dan selama masa tertentu sesudah tugasnya berakhir; 

• komitmen untuk membela kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham. 

Misalnya, anggota Direksi  perlu memperingatkan Direksi atau 

Komisaris akan adanya benturan kepentingan dalam suatu transaksi 

Perusahaan atau benturan kepentingan lainnya. 

 

5. Rapat Direksi 

a. Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Rapat-rapat  Direksi 

 

Rapat Direksi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

pengelolaan Perusahaan yang baik. Rapat Direksi hendaknya dirancang agar 

menjadi forum pengambilan putusan yang transparan,  sehat,  dan 

bertanggung jawab. 

 

Oleh karena itu perusahaan hendaknya memiliki prosedur baku dan tertulis 

mengenai bagaimana mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Direksi.  

 

Direksi dapat mengadakan rapat-rapat regular maupun rapat-rapat luar biasa jika 

dipandang perlu. 
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Dalam rapat-rapat Direksi, setiap anggota Direksi perlu menyampaikan 

kepada anggota Direksi lainnya pencapaian dan permasalahan terakhir 

di dalam area tanggung jawabnya. Bilamana mungkin, para anggota Direksi 

saling membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik pada saat 

rapat itu sendiri ataupun melalui langkah-langkah tindak lanjutnya. Dalam 

rapat-rapat Direksi juga dibahas permasalahan-permasalahan tingkat 

Perusahaan seperti posisi keuangan Perusahaan, masalah riset dan 

pengembangan, perubahan yang terkait dengan undang-undang dan regulasi, 

prospek ekspansi atau perampingan. Perusahaan dan kemungkinan-kemungkinan 

baru dalam persaingan. 

 

b. Mekanisme Dissenting Comments/Dissenting Opinions 

Rapat Direksi hendaknya menetapkan mekanisme dissenting comments / dissenting 

opinions berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 

• Dissenting comments / dissenting opinions bukanlah suatu sarana untuk 

mencapai kepentingan pribadi. 

• Dissenting comments / disentting opinions hanya dapat diterima atas dasar  

argumentasi yang sehat, profesional, dan tidak terkandung benturan 

kepentingan. 

Direksi melakukan pertemuan secara teratur sekurang-kurangnya sebulan 

satu kali untuk membicarakan masalah dan bisnis Perusahaan, pembuatan 

keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan 

bisnis Perusahaan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan Komisaris 

dalam rapat koordinasi minimal sebulan sekali. Disarnping rapat terjadwal, 

rapat Direksi dapat dilakukan setiap saat apabila diperlukan. 

Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang 

berhak untuk mewakili perseroan. Panggilan rapat disampaikan sebelum 

rapat diadakan dalam jangka waktu yang memadai bagi Direksi untuk 
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mempersiapkan segala sesuatunya.  Panggilan rapat yang dibuat 

mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 

Rapat Direksi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat 

apabila dihadiri oleh lebih dari (satu per dua) jumlah anggota Direksi. 

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota 

Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk 

keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang 

anggota Direksi lainnya. 

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan 

situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang 

dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap 

kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.  

Setiap anggota Direksi  berhak menerima risalah rapat  Direksi ,  

meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. Perbaikan 

risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak tanggal pengiriman. Setiap anggota Direksi yang hadir dan/atau 

yang diwakili harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan  

asal usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercancum di risalah rapat 

tersebut, jika keberatan dan asal usul perbaikan tidak diterima dalam jangka 

waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau perbaikan 

dalam risalah rapat yang bersangkutan. 

Dalam prakteknya rapat Direksi akan selalu memenuhi peraturan perundang--

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Beberapa pemenuhan tersebut di antaranya adalah: 

• Dalam rapat Direksi, setiap peserta rapat memiliki kesempatan yang sama 

untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya serta tidak ada salah 

satu pihak yang mendominasi ja!annya rapat; 
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• Direksi dalam pengambilan keputusannya berdasarkan informasl 

dan pertimbangan yang cukup serta menghindari benturan kepentingan; 

• Peserta rapat Direksi akan selalu rnempersiapkan diri dengan materi 

yang menjadi agenda rapat Direksi. 

 

6.   Kewajiban Hukum  Anggota Direksi 

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. 

 

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung 

rentang  apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun, Perseroan hendaknya mengembangkan mekanisme perlindungan 

terhadap Direksi dan Komisaris dalam hal risiko pelanggaran hukum yang 

tidak disadarinya. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar 

Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran. 

 

Peraturan perundang-undangan yang perlu selalu diperhatikan oleh Direksi 

dalam melaksanakan tugasnya antara lain: Undang-undang Perseroan 

Terbatas, Undang-undang BUMN, Undang-undang terkait industri yang 

dijalani Perusahaan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang 

Ketenagakerjaan, Undang-undang Persaingan Usaha, Undang-undang Pasar 

Modal, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain-lain. 
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7. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional 

Perusahaan menetapkan kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh 

saran profesional yang independen atas beban perseroan dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. sesuai dengan peraturan. Perundang-

undangan. Hal ini tidak berlaku apabila Direksi yang bersangkutan 

mempunyai benturan kepentingan. Implementasi atas kebijakan ini atas 

sepengetahuan Komisaris. 

8. Kinerja Direksi 

Perusahaan menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi yang didasarkan pada 

target kinerja dalam Perjanjian Penunjukan Direksi (Statement of Corporate Intent) 

serta komitmennya di dalam memenuhi arahan Pemegang Saham. Perjanjian 

Penunjukan Direksi ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan pada saat 

pengangkatan dan diperbaiki setiap tahunnya. Kinerja Direksi dievaluasi 

setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. 

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam sistem remunerasi untuk Direksi. Hasil evaluasi kinerja 

masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar 

pertimbangan bagi Pemegang saham untuk menunjuk kembali. Hasil evaluasi 

kinerja Direksi baik secara kolektif maupun individual merupakan penilaian 

serta peningkatan efektifitas Direksi. 

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Direksi secara 

kolektif maupun individual. Kriteria evaluasi kinerja Direksi antara l ain 

meliputi: 

• Kehadiran dalam rapat-rapat Direksi dan Komisaris; 
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• Kontribusi dalam proses pengambilan keputusan; 

• Keterlibatan dalam penugasan tertentu;  

• Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan; 

• Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

kebijakan Perusahaan, misainya rnengenai benturan kepentingan. 

 

9. Sekretaris Perusahaan 

Perseroan menyadari  sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam 

memperlancar hubungan antar organ Perusahaan (RUPS, Komisaris, serta 

Direksi) dan hubungan antara Perseroan dengan stakeholders. Secara  struktural. 

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki 

kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sekretaris 

Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang 

berlaku dan memastikan Perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan 

tersebut. Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris 

apabila diminta. 

 Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat 4 (empat) fungsi  utama yang 

dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Keempat  fungsi utama tersebut adalah: 

• Menangani masalah tata usaha dan rumah tangga Direksi. 

• Menjalankan fungsi hubungan masyarakat dan publikasi  perusahaan; 

• Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investor, saham, 

bursa, pasar modal dan publikasi  perusahaan. 
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• Mengurus keperluan/kepentingan Direksi dan Komisaris yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 

Sekretaris Perusahaan, yang adalah juga anggota tim manajemen, bertindak 

sebagai liason officer dan bertugas sebagai pengelola dokumen-dokumen 

Perusahaan, termasuk Daftar Pemegang Saham dan Daftar-daftar Khusus. 

 

Dalam rangka mencegah kemungkinan penyalahgunaan informasi dan dokumen 

Persero maka seluruh dokumen Persero yang terkait dengan kegiatan dan 

keputusan ketiga organ penting Perusahaan yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris 

haruslah berada dalam pengawasan dan pengelolaan Sekretaris Perusahaan. 

 

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan 

menyimpan risalah-risalah RUPS, rapat Direksi dan Komisaris, mengawasi 

penyebaran informasi kepada para anggota Direksi, Komisaris Pemegang Saham, 

pihak ketiga, pejabat negara, dan lain-lain. 

 

Sekretaris Perusahaan berkewajiban membantu Komisaris Utama dan 

Direktur Utama dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat 

mereka dan berkewajiban menyimpan seluruh risalah rapat asli Komisaris 

dan Direksi. 

 

Sekretaris Perusahaan juga berkewajiban mengawasi persiapan/penyusunan, 

penyerahan, dan penyimpanan berbagai laporan dan dokumen Perusahaan 

lainnya kepada pejabat Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

10.   Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Perencanaan stragegis, manajemen risiko, sistem pengendalian internal (internal 

control), dan sistem audit adalah elemen-elemen penting dalam 

mengimplementasikan Good Corporate Governance di Perseroan. 
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Elemen-elemen di atas memastikan bahwa Direksi dan Pejabat dibawahnya telah 

menerapkan sistem pengelolaan yang sehat dan bertanggung jawab, sehhingga 

memungkinkan Perseroan mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan RUPS, 

melalui penggunaan berbagai asset dan sumber daya perseroan secara bertanggung 

jawab, dann pengelolaan risiko secara efektif dari waktu ke waktu. 

 

Perseroan perlu mengembangkan standar/charter bagi Satuan Pengawasan Intern 

(SPI) mencakup sedikitnya hal-hal berikut: 

 

• Independensi SPI terhadap aktifitas yang diaudit dan objektifitas para 

anggota SPI 

• Kompetensi setiap anggota SPI 

• Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab SPI 

• Manajemen SPI 

• Kinerja sistem audit dan SPI terhadap penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

BAB IV 

PROGRAM PENGENALAN KOMISARIS DAN DIREKSI 

  

 

A. Program Induksi/Pengenalan Perusahaan 

Seluruh anggota Komisaris dan Direksi yang baru wajib mengikuti program  

pengenalan Perseroan. Tujuan program pengenalan Perseroan adalah untuk 

memastikan bahwa anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dapat memahami 

segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawab mereka dan agar 

mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif. Baik untuk seorang 

anggota Komisaris atau Direksi baru atau dengan untuk seluruh anggota 

Komisaris dan Direksi baru, program  pengenalan ini bermanfaat untuk 

mengembangkan semangat tim (team- building) yang perlu dilakukan secara 

teratur. 

 

Materi program pengenalan ini  sebaiknya distandarisasikan, didokumentasikan 

dengan baik, dan diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan 

perkembangan Perseroan  maupun lingkungan strategiknya yang disusun dan 

disimpan oleh Sekretaris Perseroan. 

 

Berikut beberapa aspek penting yang harus dicakup dalam materi program 

pengenalan. Pengembangan materi lainnya sangat dianjurkan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan Perseroan maupun lingkungan strategiknya. 

 

 

1. Program Pengenalan Prinsip-prinsip dan Praktek Good  Corporate 

Governance Untuk Anggota Komisaris 

 

Tujuan Program: 

Program pengenalan tentang prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate 

Governance ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat kepatuhan 
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(compliance) Perusahaan terhadap berbagai ketentuan, peraturan 

perundang-undangan, risiko dan pengelolaannya, hubungan antar 

organ governance, hubungan dengan stakeholders, tanggung jawab 

sosial perusahaan, dan code of conduct bagi anggota Komisaris. 

 

Materi yang Diberikan: 

Para anggota Komisaris yang baru perlu mendapatkan pengenalan tentang 

bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance dijabarkan dan 

diterapkan di lingkungan Perusahaan Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

keterbukaan atau transparansi (transparency), kewajaran (fairness), 

akuntabiLitas (accountability), responsibilitas (responsibility), dan kemandirian 

atau independensi (independence). Para anggota Komisaris perlu 

sesegera mungkin menyadari adanya Pedoman Good Corporate 

Governance Perusahaan dan selalu merujuk pada Pedoman ini dalam 

berbagai kiprah dan karya mereka selama menjabat di lingkungan Perseroan. 

 

Secara khusus mereka perlu menyadari adanya Code of Conduct bagi para 

anggota Komisaris dan bagaimana menjadi Komisaris yang efektif 

dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen Perseroan. Untuk itu 

mereka perlu memahami bagaimana mengembangkan hubungan/komunikasi 

yang efektif dengan Direksi agar mereka dapat melakukan tugas pengawasan 

dengan baik dan efektif. 

 

Aspek lain dalam praktek Good Corporate Governance yang perlu dipahami 

oleh Komisaris adalah masalah hubungan dengan para stakeholders, 

corporate risks dan manajemen risiko, tanggung jawab sosial perseroan 

serta tingkat (persentase) kepatuhan (compliance) praktek-praktek bisnis 

Perseroan dengan undang-undang, peraturan, code, referensi, dan praktek 

terbaik di industri yang sama. 

 

Bahan-bahan untuk Program: 
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▪ Pedoman Good Corporate Governance Perseroan; 

▪ Laporan Tahunan dan Laporan Auditor Luar yang paling akhir;  

▪ Statement of Corporate Intent (SCI). 

 

2. Program Pengenalan Prinsip-prinsip dan Praktek Good Corporate 

Governance Untuk Anggota Direksi 

  

Tujuan Program: 

Program pengenalan tentang prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate 

Governance ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat kepatutan 

(compliance)  Perseroan terhadap berbagai ketentuan, peraturan 

perundang-undangan, risiko dan pengelolaannya, hubungan antar organ 

governance, hubungan dengan stakeholders ,  tanggung jawab sosial 

perusahaan, dan code of conduct bagi anggota Direksi. 

 

Materi yang Diberikan: 

Para anggota Direksi yang baru perlu mendapatkan pengenalan tentang 

bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance  dijabarkan 

dan diterapkan di lingkungan Perusahaan Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

keterbu kaan atau transparansi (transparency), kewajaran (fairness),  

akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), dan 

kemandirian atau independensi (independence). Para anggota Direksi perlu 

sesegera mungkin menyadari adanya Pedoman Good Corporate 

Governance Perseroan dan selalu mengacu pada pedoman ini dalam 

berbagai kiprah dan karya mereka selama menjabat di lingkungan Perseroan. 

 

Secara khusus mereka perlu menyadari adanya Code of Conduct bagi para 

anggota Direksi dan bagaimana mengelola perseroan secara bertanggung 

jawab. 
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Aspek lain dalam praktek Good Corporate Governance yang perlu dipahami 

oleh Direksi adalah masalah hubungan dengan para stakeholders, corporate 

risks dan manajemen risiko, tanggung jawab sosial peeseroan, serta tingkat 

(persentase) kepatuhan (compliance) praktek-praktek bisnis perseroan 

dengan undang-undang, peraturan, code, referensi, dan praktek terbaik di 

industri yang sama. 

 

Bahan-bahan untuk Program: 

• Pedoman Good Corporate Governance PT DKB (Persero); 

• Laporan Tahunan dan Laporan Auditor Luar yang paling akhir; 

• Statement of Corporate Intent (SCI) atau Kontrak Manajemen. 

 

3. Program Pengenalan PT DKB (Persero) Untuk Anggota    Komisaris dan 

Direksi  

 

Tujuan: 

Program pengenalan tentang Perseroan dan berbagai isu yang terkait  dengan 

Perseroan, termasuk pemahaman tentang harapan-harapan para 

Pemegang Saham, merupakan piranti yang amat sangat penting bagi  

Komisaris dan Direksi. Pengambilan keputusan yang efektif dan memberi  

nilai tambah bagi Perseroan hanya dapat dilakukan bila terdapat 

pemahaman yang memadai tentang Perseroan dan berbagai isu yang 

terkait dengan Perseroan ini. 

 

Materi yang Diberikan: 

Berikut berbagai hal yang terkait dengan Perseroan yang perlu 

dijabarkan kepada anggota Komisaris Perseroan yang baru: 

• Tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan Perseroan. Di sini dijabarkan pula 

segala sesuatu mengenai visi, misi, motto dan strategi  jangka panjang 

perseroan, RJPP dan RKAP Perseroan. 
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• Kinerja keuangan dan operasi Perseroan baik dalam jangk pendek 

maupun proyeksi jangka panjangnya, termasuk anggaran tahunan yang 

menyertai rencana tahunan; 

• Risiko yang dihadapi perusahaan dan mekanisme yang digunakan 

untuk mengelola risiko tersebut (misalnya, proses penilaian risiko, profil 

risiko, dan proses pengendalian; 

• Berbagai permasalahan yang menanti di depan yang dilaporkan dalam 

laporan tahunan atau laporan publik lainnya yang karena satu d a n  l a i n  

h a l  d a p a t  m e m b e r i  d a m p a k  m a t e r i a l  t e r h a d a p  k i n e r j a  

perusahaan termasuk masalah finansial, legal (misalnya, masalah 

litigasi), masalah SDM, dan isu-isu strategik lainnya (pelanggan, 

lingkungan, komunitas, persaingan); 

• Keterangan mengenai kebijakan Sumber Daya Manusia; 

• Tinjauan umum tentang situs-situs Perseroan: lokasi, kegiatan, dan 

kondisi karyawan; 

• Posisi relatif Perseroan terhadap: pemasok, pelanggan, pesaing, pesaing 

potensial, stakeholders utama lainnya, termasuk berbagai hal spesifik dan 

relevan yang terkait oleh seluruh   stakeholders Perseroan; 

• Perubahan strategik makro yang dapat mempengaruhi kinerja dan 

profitabilitas Perseroan di masa depan: perubahan politik (termasuk 

arah kebijakan), perubahan ekonomi (termasuk antisipasi P e r u b a h a n  

p a s a r  d a n  p e l a n g g a n ) , p e r u b a h a n  s o s i a l  ( t e r m a s u k  

kesadaran akan sikap komunitas terhadap  layanan/produk 

Perusahaan dan terhadap Perusahaan itu sendiri), dan perubahan 

teknologi (termasuk memastikan kesiapan Perusahaan untuk 

memperbaiki prosedur dan sistim k e r j a  t e r k a i t  d e n g a n  

diperkenalkannya teknologi baru); 
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• Pemahaman mengenai hubungan kerja di  antara Organ -organ   

Perseroan ; 

• Keterangan mengenai kebijakan pengendalian internal, Sistem Audit, 

Komite Audit, Sistim Pengawasan Internal Perseroan, dan audit  

eksternal. 

 

Bahan-bahan untuk Program: 

• Pedoman Good Corporate Governance PT DKB  (Persero); 

• Statement of Corporate Intent (SCI); 

• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun berjalan; 

• Laporan Manajemen yang paling akhir; 

• Jadual-jadual rapat Komisaris dan Direksi; Profil perusahaan, profil para 

anggota Komisaris, Direksi, dan para manajer satu tingkat di bawah Direksi; 

• Basic Communication; 

• Laporan Satuan Pengawasan Internal (SPI); 

• Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang relevan 

(misalnya Anggaran Dasar, Undang-undang PT, Undang-undang, 

Undang-undang BUM N, Undang-undang Ketenagakerjaan dan lain-lain). 

 

4. Program Pengenalan Peran dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris 

 

Tujuan Program: 

Untuk melengkapi pemahaman anggota Komisaris tentang Perseroan, anggota 

Dewan perlu memiliki pemahaman tentang tugas dan kewajibannya sebagai 

seorang Komisaris di Perseroan. 

 

Tujuan utama dari tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah untuk 

menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memastikan bahwa 

perusahaan dikelola secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu,  program 



 48 

pengenalan tentang peran dan tanggung jawab Komisaris perlu    mencakup hal-

hal berikut: 

• Peran dan tanggung jawab (serta batas-batas kewenangan) Komisaris; 

• Penjelasan tentang Kebutuhan agar para Komisaris benar-benar 

memberikan waktu mereka untuk kepentingan Perseroan; 

• Penjabaran tentang tugas dan kewajiban yang dibebankan 

oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan serta referensi yang 

terkait dengan Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara. 

• Penjelasan tentang metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai 

kinerja Komisaris  

• Penjelasan tentang peran Komisaris dalam menilai kinerja Direksi; 

• P e n j e l a s a n  t e n t a n g  k o n s e k u e n s i - k o n s e k u e n s i  y a n g  

m u n g k i n  ditempuh Pemegang Saham bila Komisaris gagal 

melaksanakan tugas dan kewajibannya; 

• Memastikan bahwa seorang Komisaris benar-benar paham akan 

tanggung jawab pribadinya bila terdapat pelanggaran terhadap 

kewajiban-kewajibannya; 

• Penjelasan bahwa tugas dan kewajiban Komisaris bukanlah sesuatu 

yang statis melainkan dinamis, dan bahwa mereka diharapkan untuk selalu  

siap mengikuti perubahan perubahan dalam tugas dan tanggung 

jawab mereka; 

• Penjelasan tentang k e b u t u h a n  u n t u k  t e r u s  b e l a j a r  d a n  

mengembangkan diri agar mereka dapat selalu memiliki keahlian dan 

pengetahuan terkini yang dibutuhkan sebagai seorang Komisaris. 

 

Bahan-bahan untuk Program: 

• Pedoman Good Corporate Governance PT DKB  (Persero); 

• Statement of Corporate Intent (SCI) atau Kontrak Manajemen 

• Jadual-jadual rapat Komisaris dan Direksi; 

• Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang relevan;  
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• Laporan Tahunan; 

• Laporan Manajemen; 

• Laporan Auditor;  

• Stuktur organ isasi Perusahaan ; 

• Job Descriptions; 

• Komite-komite Dewan dan Piagam piagamnya (charter) 

• Daftar anggota Komisaris dan Direksi serta eksekutif penting lainnya 

lengkap dengan alamat kontak dan sebagainya; 

• Biografi para anggota Komisaris dan Direks 

 

5. Program Pengenalan Peran dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

 

Tujuan Program: 

Untuk melengkapi pemahaman anggota Direksi tentang Perseroan, anggota 

Direksi perlu memiliki pemahaman tentang tugas dan kewajibannya sebagai 

seorang Direktur di Perseroan. 

 

Tujuan utama dari tugas dan tanggung jawab Direksi adalah untuk  

menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memastikan adanya 

keyakinan terhadap pengelolaan Perseroan. Oleh sebab itu, program 

pengenalan tentang peran dan tanggung jawab Direksi perlu mencakup hal-hal 

berikut: 

 

• Peran dan tanggung jawab (serta batas-batas kekuasaan) Direksi; 

• Penjelasan tentang kebutuhan agar para Direksi benar-benar 

memberikan waktu mereka untuk kepentingan Perseroan; 

• Penjabaran tentang tugas dan kewajiban yang dibebankan  

oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan serta referensi yang 

terkait dengan Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara; 

• Penjelasan tentang metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai 
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kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya; 

• Penjelasan tentang konsekuensi-konsekuensi yang mungkin 

ditempuh Pemegang Saham bila  seorang Direktur gagal  

melaksanakan tugas dan kewajibannya; 

• Memastikan bahwa Direktur benar-benar paham akan tanggung jawab 

pribadinya bila terdapat pelanggaran terhadap 

kewajiban-kewajibannya; 

• Penjelasan bahwa tugas dan kewajiban seorang Direktur bukanlah 

s e s u a t u  y a n g  s t a t i s  m e l a i n k a n  d i n a m i s ,  d a n  b a h w a  

m e r e k a  diharapkan untuk selalu siap mengikuti perubahan-perubahan 

dalam tugas dan tanggung jawab mereka; 

• Penjelasan tentang ke b ut u ha n  u ntu k  te ru s  be la ja r  d a n  

mengembangkan diri agar mereka dapat selalu memiliki keahlian dan 

pengetahuan terkini yang dibutuhkan sebagai seorang Direktur. 

  

Bahan-bahan untuk Program: 

• Pedoman Good Corporate Governance PT DKB (Persero); 

• Statement of Corporate Intent (SCI) atau Kontrak Manajemen. 

• Jadual-jadual rapat Komisaris dan Direksi; 

• Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang relevan (misalnya 

Anggaran Dasar, Undang-undang PT, Undang-undang BUMN, Undang-

undang Ketenagakerjaan dan lain-lain); 

• Laporan Tahunan; 

• Laporan Manajemen; 

• Laporan Auditor; 

• Stuktur organisasi Perusahaan ; 

• Job Descriptions; 

• Komite-komite Dewan dan Piagam-piagamnya (charter). 

• Daftar anggota Komisaris dan Direksi serta eksekutif lainnya. lengkap 

dengan alamat kontak dan sebagainya; 
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• Biografi para anggota Komisaris dan Direksi.  

• Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 

• Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP) 

 

6. Program Pengenalan Tanggung Jawab Anggota Direksi terhadap 

Aspek-aspek Spesifik dalam Manajemen Perusahaan 

 

Tujuan Program: 

Untuk melengkapi pemahaman tentang Perseroan serta peran dan tanggung 

jawab mereka sebagai Direksi, anggota Direksi juga perlu memiliki pemahaman 

tentang aspek-aspek spesifik dalam manajemen yang berada di bawah lingkup 

tanggung jawabnya. Di samping itu, program ini hendaknya  menjelaskan 

tentang bagaimana letak tanggung jawab teknis seorang Direktur dalam kerangka 

besar tanggung jawab Direksi. 

 

Aspek-aspek spesifik yang perlu dijelaskan misalnya: 

 

• Bidang Produk dan Pemasaran: 

Target layanan, target pendapatan, hasil evaluasi, Rencana Pemasaran, analisis 

pasar, Positioning Statement, brosur, artikel, dan lain-lain. 

 

• Bidang Keuangan: 

Kebijakan fiskal, Kebijakan Pengendal ian Internal, Tagihan-tagihan yang

 telah jatuh tempo, Anggaran Tahunan, Laporan Kas, Analisis Finansial, 

Laporan Audit, dan lain-lain. 

 

• Bidang Sumber Daya Manusia: 

Struktur organisasi, Job Descriptions, kebijakan dan prosedur manfaat dan 

kompensasi,  Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Pedoma n 

berbusana,  ketentuan bila Direktur Utama tidak di  tempat,  
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kebijakan    Kinerja Manajemen, dan lain-lain. 

 

Bahan-bahan untuk Program: 

• Pedoman Good Corporate Governance PT DKB (Persero), 

khususnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

• Laporan Tahunan dan Laporan Auditor Luar yang paling akhir; 

• Statement of Corporate Intent (SCI); 

• Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun berjalan; 

• Laporan Manajemen yang paling akhir; 

• Jadual-jadual rapat Direksi 

• Profil perusahaan, profil para anggota Direksi, dan para manajer satu tingkat di 

bawah Direksi; 

• Basic Communication; 

• Laporan Satuan Pengawasan Internal (SPI); 

• Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang relevan. 

• Aspek-aspek spesifik yang perlu. 
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BAB  V 

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGENDALIAN INTERNAL 

 

A. Tujuan 

 

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN, Direksi BUMN 

wajib menyusun rencana strategis perseroan atau Rencana Jangka 

Panjang Perseroan untuk selanjutnya disebut RJPP dan sistem pengendalian 

internal yang efektif. 

 

Perencanaan strategis dan implementasinya bertujuan untuk memetakan 

perjalanan Perseroan antara kondisinya saat ini dan keadaan yang 

diharapkan di masa yang akan datang. Perencanaan strategis 

merumuskan bagaimana keadaan Perseroan saat ini dan bagaimana 

keadaan yang  diharapkan di masa depan dan produk ataupun jasa yang 

bagaimana yang akan disediakannya. Perencanaan strategis menyajikan 

garis besar sasaran-sasaran Perseroan dan merumuskan rencana-rencana 

(strategi-strategi) untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan 

tersebut. 

 

Adapun sistem pengendalian adalah bagian yang sangat penting dalam sistem 

manajemen perusahaan menyangkut proses pelaporan dan 

pertanggung jawaban, dan dengan membandingkan realisasi dengan 

kriteria, standar, sasaran dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam hal 

pelaporan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance terutama 

transparansi dan kewajaran (fairness) harus menjadi tolok ukur 

Manajemen. 
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B. Ruang Lingkup dan Pemahaman 

Perencanaan strategis adalah proses penetapan sasaran dan penilaian  

jangka panjang yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan 

keputusan yang memetakan secara eksplisit jalur antara kondisi Perseroan 

saat ini dan visinya akan masa depan. Perencanaan pada tingkat 

Perseroan memberikan garis besar langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan yang memungkinkan tercapainya hasil-hasil yang diharapkan. 

Penyusunan RJPP merupakan salah satu tanggung jawab utama Direksi 

Perseroan, di bawah pengawasan dan persetujuan Komisaris. 

Perencanaan strategis jangka panjang harus ditinjau secara teratur 

dan disesuaikan menurut perubahan-perubahan dalam lingkungan 

kebijakan ataupun kinerja Perseroan. 

 

Peraturan dan ketentuan yang berlaku memberi mandat kepada setiap 

BUMN untuk mengembangkan rencana strategisnya masing-masing 

dengan tetap memperhatikan cetak biru rencana strategis BUMN yang 

dirumuskan oleh kantor menteri BUMN. RJPP ini berlaku untuk masa lima 

tahun ke depan.  

 

Perencanaan strategis dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas 

Direksi dan pejabat di bawahnya dalam menggunakan sumber daya 

Perseroan ke arah pencapaian hasil dan peningkatan nilai Perusahaan 

dalam jangka panjang. Nilai jangka panjang Perusahaan dan 

pendanaan (financing) di masa depan sangat tergantung pada tercapainya 

target-target kinerja utama yang dirumuskan dalam perencanaan strategis 

jangka panjang. 
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Pedoman ini merujuk pada ketentuan Pemegang Saham  dalam hal format 

penyusunan RJPP yakni: 

• v i s i  da n  mi s i  P e me g a n g  S a h a m,  v i s i  d a n  m i s i  se k t o r a l   

(perkapalan) 

• sasaran-sasaran fungsional yang digariskan Pemegang Saham; 

• visi dan misi Perusahaan; 

• falsafah atau nilai-nilai Perseroan; 

• Analisa SWOT, mencakup p[ula posisi perusahaan yang terdapat 

dalam RJPP. 

• Tujuan dan Penetapan Sasaran Perusahaan 

• Evaluasi pelaksanaan RJPP yang sebelumnya; dan, 

• program kegiatan dalam hal ini adalah yang dirumuskan 

dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang selanjutnya 

disebut RKAP 

 

 

C.  Proses 

 

Tahap-tahap proses perencanaan strategis secara sistematis dan prosedural 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemetaan 

a. Mendapatkan informasi relevan mengenai tujuan dan misi serta 

p e ra t u ra n  d a n  r e gu l a s i  y a n g  t e r k a i t  d e n g a n  l i n g k un g a n  

e k s t e r n a l  Perusahaan dan memasukkan informasi ini ke 

dalam proses perencanaan. 

b. Memasukkan penilaian terhadap lingkungan kebijakan 

internal maupun eksternal ke dalam proses perencanaan. 
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2. Perumusan 

a. Merumuskan tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan strategi-strategi 

Perusahaan berdasarkan prioritasnya. 

b. Merumuskan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

Perusahaan. 

3. Pemantauan dan Penyelarasan 

a. Menetapkan sifat dan cakupan pemantauan (monitoring)  

untuk mengukur berbagai tujuan dan sasaran utama; menjadikan 

hal ini sebagai masukan untuk proses pengukuran kinerja. 

b. Menetapkan bidang-bidang operasi yang membutuhkan 

kebijakan, prosedur, dan pengendalian-pengendalian lain; jadikan 

ini sebagai masukan proses kebijakan, prosedur dan pengendalian 

internal. 

c. Mengkomunikasikan rencana-rencana ini ke berbagai tingkat di 

dalam perusahaan. 

d. Memantau (monitor), mengkaji (review), dan mengevaluasi rencana 

rencana ini; melakukan penyesuaian bila diperlukan. 

 

D. Sistem Pengendalian Internal Berbasis Risiko 

Sistem pengendalian internal yang terbaik bukan sekedar sarana 

untuk melindungi Perusahaan terhadap penyelewengan finansial dan 

hukum, tetapi mencakup juga upaya untuk mengidentifikasi dan menangani 

risiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya 

perusahaan secara     etis, efektif, dan efisien, untuk mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan . 

Sistem pengendalian internal yang dirancang secara komprehensif dan 

baik dan diimplementasikan secara sepenuhnya dan efektif dapat 



57 

 

menyediakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya efisiensi 

dalam operasi  Perusahaan, memberikan jaminan bagi kepatuhan 

Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan 

mengurangi risiko kekeliruan material dalam laporan keuangan. 

Sistem pengendalian internal yang efektif untuk Perusahaan harus 

mencakup semua ukuran dan praktek yang digunakan untuk 

mengurangi (mitigate) ancaman risiko (risk-based internal control) yang 

berpotensi menghalangi Perusahaan untuk mencapai sasaran-sasarannya. 

Pengendalian internal Perusahaan bukanlah sekedar suatu prosedur atau 

kebijakan yang diterapkan pada suatu saat, melainkan sesuatu yang 

membudaya dan selalu dilaksanakan di seluruh Perseroan. 

 

E. Sasaran-sasaran Utama dan Lingkungan Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal Perusahaan harus mencakup berbagai 

kebijakan, prosedur, kegiatan pemantauan dan komunikasi, dan  

standar perilaku serta berbagai inisiatif yang ditujukan untuk: 

• Mengamankan aset Perusahaan (security objectives); 

• Mengupayakan efisiensi  dan efektivitas operasi  

(operational  objectives); 

• Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/ 

finansial dan manajemen (information objectives); dan, 

• Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta 

peraturan perundangan yang berlaku (compliance objectives).  
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Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, beberapa hal dalam lingkungan 

pengendalian internal berikut ini harus menjadi perhatian Direksi 

dan  Manajemen Perseroan): 

 

1. Integritas dan Nilai-nilai Etika 

Integritas Direksi (dan seluruh pejabat di bawahnya) adalah pra-

syarat untuk terbentuknya perilaku etis dalam seluruh aspek kegiatan 

Perseroan. 

 

Integritas dan komitmen Direksi (dan seluruh pejabat di bawahnya) 

terhadap nilai-nilai etika dan moral akan mempengaruhi standar perilaku 

Perseroan secara keseluruhan. Standar perilaku sangat berpengaruh 

terhadap reputasi Perseroan sehingga standar perilaku haruslah bukan 

sekedar kepatuhan terhadap peraturan perundangan . 

 

Efektivitas pengendalian internal tidak akan melebihi standar integritas 

dan n i la i  ni la i  e t ika  Di re ksi  (da n  se luruh M an aj e men)  ya n g 

me n yusun,  mengimplementasi, dan memantau kegiatan Perseroan.  

 

Integritas dan nilai-nilai etika adalah hasil tidak langsung (by-product) 

dari budaya perseroan. Kebijakan-kebijakan resmi merupakan rumusan 

dari apa yang diinginkan oleh Komisaris dan Direksi, tetapi budaya 

perseroan menentukan apa yang akan terjadi, peraturan mana yang 

akan ditaati, diselewengkan, atau diabaikan. Direksi memainkan 

peranan penting dalam mengembangkan budaya perseroan. Sebagai 

pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam Perseroan, Direksi dapat 

mempengaruhi standar etika Perseroan. 
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Pengendalian internal yang efektif dimulai dengan kepatuhan terhadap 

standar-standar etika, baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Adanya 

Pedoman Perilaku maupun kegiatan pemantauan dan komunikasi 

tidak menjamin kepatuhan tanpa didukung langsung oleh tindakan dan 

keteladanan nyata Direksi dan seluruh jajaran pejabat di bawahnya. 

2. Komitmen terhadap Kompetensi dan Sumber Daya Manusia 

Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Setiap posisi jabatan harus 

diisi oleh orang yang tepat (the right man in the right place) untuk 

mendukung terwujudnya pengendalian internal. Oleh sebab itu, Direksi 

dan pejabat di bawahnya perlu merumuskan dengan jelas tingkat 

(level) kompetensi untuk setiap pekerjaan tertentu dan 

menerjemahkan tingkat-tingkat tersebut ke dalam pengetahuan, keahlian, 

dan kemampuan yang dibutuhkan dari karyawan. Efisiensi dan 

efektivitas operasional Perusahaan sangat tergantung pada 

komitmen Perusahaan untuk mengembangkan kompetensi seluruh 

karyawannya. 

 

Sehubungan dengan itu, pengendalian harus difokuskan pada pengembangan 

praktek dan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang 

memiliki standart integritas, perilaku etis, dan kompetensi yang 

diharapkan.. Berbagai kebijakan Sumber Daya Manusia Perusahaan 

seperti penerimaan dan pengangkatan karyawan, orientasi, pelatihan, 

evaluasi, promosi, kompensasi dapat mencerminkan standar integritas, 

perilaku etis, dan kompetensi yang diharapkan. Program 

kompensasi yang kompetitif misalnya, merupakan cermin dari tekad 

Perusahaan untuk memotivasi dan mendorong karyawan mencapai 
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tingkat kinerja yang tinggi  sebaliknya tindakan pendisiplinan 

merupakan cermin dari tekad Perusahaaan bahwa pelanggaran  

terhadap standar perilaku yang diharapkan tidak akan ditoleransi. 

 

F. Pengendalian Sistem Akuntansi dan Disclosure 

 

1. Sistem Akuntansi Perseroan 

 

Peraturan dan kebijakan Perseroan mengharuskan Perseroan untuk 

memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai 

prinsip-prisip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip tersebut 

mewajibkan pengungkapan seluruh transaksi material yang 

mempengaruhi perubahan nilai asset, kewajiban dan modal. Hal 

tersebut dilakukan untuk rnenghindari terjadinya penyelewengan 

keuangan. Di samping itu Perseroan senantiasa memelihara sistem 

pengendalian akuntansi internal yang menjamin kehandalan 

pencatatan setiap transaksi. 

Penyajian Laporan keuangan (Neraca, Laporan Laba Rugir Laporan 

Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas) pada setiap tahun buku 

Perseroan dilakukan untuk memenuhi kepentingan organ Perseroan 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

Untuk memenuhi semua prinsip diatas, Perseroan harus memiliki 

kebijakan akuntansi yang menjamin kebenaran transaksi yang dicatat 

Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya 

telah mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki  

kewenangan untuk keperluan tersebut dan dicatat dengan benar. 

Laporan keuangan Perseroan secara wajar, akurat dan harus 
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menggambarkan transaksi yang sebenarnya. 

Semua pihak, baik Direkst maupun Karyawan Perseroan yang 

bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan 

menjalankan kebijakan sistem pengendalian  internal keuangan 

serta prosedur akuntansi Perseroan. Sistem pengendalian internal 

keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan kewajaran 

pencatatan dalam rangka mengamankan asset dari penyalahgunaan 

dan peralihan kepemilikan secara tidak sah serta menjamin 

kebenaran catatan-catatan akuntansi dan kehandalan inforrnasi 

keuangan yang digunakan di dalam Perseroan maupun yang 

dipublikasikan. 

Disamping itu Perseroan harus memelihara sistem pengendalian 

internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset 

perseroan. Sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup 

hal-hal sebagal berikut 

a. Lingkungan pengendalian internal dalarn Perseroan yang disiplin 

dan terstruktur, terdiri dari: 

1) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; 

2) Filosofi dan gaya manajemen: 

3) Cara yang ditempuh manajemeri dalam melaksanakan 

kewenangan dan tanggung jawabnya; 

4) Pengorganisasian dan pengembangan Sumber Daya Manusia; 

dan 
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5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi 

 

b. Pengkajlan dan pengel oaan risiko usaha yaitu suatu proses 

untuk mengidentifikasi, rnenganalisis, menilai dan mengelola rIsiko 

usaha yang relevan 

 

c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan 

dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada 

setiap tingkat dan unit daiam struktur organisasi Perseroan, 

antara lain mengenai kewenangan,  otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi 

penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset 

Perseroan; 

 

d. Sistem inforrnasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai 

kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang 

berlaku pada Perseroan; 

 
e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian 

internal termasuk fungsi internal audit pada sedap tingkat clan unit struktur 

organisasi Perseroan, sehingga sistim pengendalian internal dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

Dalam hubungannya dengan Auditor eksternal, Perseroan menetapkan 

kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 

a. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk auditor eksternal dan calon  

yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usul Komite Audit atau Direksi 

b. Komite Audit rnelalui Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS 
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alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan 

untuk auditor eksternal tersebut; 

c. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi 

dan pihak yang berkepentingan di Perseroan; 

d. Perseroan wajib menyediakan bagi auditor eksternal semua catatan 

akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga mernungkinkan 

auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatazasan, 

kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku di Indonesia. 

 

2. Sistim Informasi dan Disklosur Perseroan 

Sistem informasi dan disklosur memungkinkan adanya pemantauan terhadap 

kualitas sistem pengendalian internal Perseroan termasuk fungsi 

audit internal pada setiap tingkat dan unit struktur Perseroan. 

Perseroan harus menjamin bahwa terdapat pengendalian yang memadai 

atas sistem informasi Perseroan. Pengendalian ini yang dapat dibagi ke 

dalam dua bagian utama yakni pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi. 

 

Pengendalian umum mencakup pengendalian atas manajemen Teknologi 

Informasi,  infrastruktur TI,  manajemen keamanan data, dan 

pengembangan & pemeliharaan software. Pengendalian ini berlaku 

untuk seluruh sistem – mulai dari lingkungan client-server hingga user 

terminal.  
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Pengendalian aplikasi dirancang untuk memastikan bahwa Perseroan dapat 

merekam, mengolah, dan menyajikan data secara lengkap, akurat,  

terotorisasi, dan tervalidasi. Aplikasi yang digunakan dan 

dikembangkan Perusahaan harus dapat melakukan pengendalian efektif 

atas berbagai data yang dimasukkan. 

 

Beberapa elemen dalam sistim disklosur internal yang terpenting adalah:  

 

a. Laporan Manajemen Perseroan 

Laporan ini diberikan untuk memberikan gambaran mengenai 

kegiatan dan perkembangan Perseroan yang juga diwajibkan oleh 

peraturan dan ketentuan terkait. Laporan ini pada intinya memuat 

pelaksanaan RKAP, terdiri atas Laporan Manajemen 

Perseroan Triwulanan dan Laporan Manajemen Perseroan 

Tahunan. Perseroan harus menyiapkan laporan-laporan ini dengan 

selalu merujuk pada ketentuan yang ada. 

 

b. Laporan Pertanggung jawaban Program Kemitraan dan  

Bina Lingkungan (CSR) 

Di samping Laporan Manajemen, Perseroan juga harus 

menyampaikan laporan yang terkait dengan pelaksanaan 

program kemitraan dan bina lingkungan juga dengan selalu 

memperhatikan berbagai ketentuan yang ada. 

 

 

c. Laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

Laporan yang disusun oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

yang bertindak sebagai internal auditor  bagi Perseroan 
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untuk dapat digunakan oleh Direksi untuk pengambilan 

keputusan dan oleh Komite Manajemen Risik o maupun 

Komisaris dalam mengawasi jalannya Perusahaan. 

 

3. Struktur Pengendalian Internal Berbasis Risiko 

 

a. Lingkungan Pengendalian 

Direksi dan pejabat Perusahaan  harus mengembangkan 

lingkungan dan suasana yang positif untuk mengimplementasikan 

dan mempertahankan struktur pengendalian internal yang efektif. 

Lingkungan dan suasana yang positif tersebut adalah keteladanan 

(baik perkataan maupun tindakan) yang senantiasa menjunjung 

tinggi integritas, standar nilai, dan standar etika. 

 

b. Penilaian/Penaksiran Risiko 

Direksi danPejabat Perusahaan harus menyadari bahwa pada satu 

sisi risiko dapat mendorong inovasi dan kinerja, namun risiko yang 

tidak terdeteksi dan tidak terkendali dapat menimbulkan 

penyimpangan bahkan kerugian yang mengancam keberhasilan 

Perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif 

dan efisien. 

 

Oleh sebab itu, untuk mencapai kinerja yang lebih efektif, 

Perusahaan harus dapat mengidentifikasi, menilai dan mengurangi 

ancaman yang timbul dari risiko-risiko yang tidak dapat diterima. 

 

 



66 

 

c. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian mencakup berbagai kebijakan dan prosedur 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya dari hari ke hari untuk 

mencapai tujuan dan sasaran-sasarannya. 

 

Kebijakan dan prosedur pengendalian Perusahaan harus 

dikembangkan atas dasar upaya untuk mengurangi ancaman 

risiko, mendeteksi adanya risiko, dan mencegah 

penyalahgunaan aset Perusahaan. 

 

Komite Audit harus melakukan fungsi pengawasannya secara efektif 

atas aktivitas pengendalian ini. Komite Audit yang efektif dapat 

membantu Perusahaan mengidentifikasi dan menginvestigasi aspek-

aspek di mana kegiatan pengendalian masih lemah, kurang memadai, 

tidak efektif, atau sama sekali diabaikan. 

 

d. Informasi dan Komunikasi 

Di re ksi  d a n  P e j a b a t  di b a wa hn ya  ha r u s  me n ge mb a n g ka n  

s i s t e m  y a n g  memungkinkan informasi yang relevan dan tepat 

waktu dikomunikasikan kepada orang yang tepat dan pada saat 

yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan, pelaporan kinerja, dan kemampuan untuk mencapai 

sasaran-sasaran strategis Perusahaan secara efektif dan efisien. 

 

e. Pemantauan dan Pengkajian 

Untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengendalian, Direksi 

dan pejabat dibawahnya harus memantau dan mengkaji berbagai 
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operasi dan kegiatan Perusahaan, termasuk sistim pengendalian 

internal itu sendiri yang dikaitkan dengan perkembangan 

Perusahaan dalam mencapai sasaran sasaran yang telah dirumuskan 

dan memberikan tanggapan secara efektif. 

 

G. Manajemen Risiko 

 

1. Tujuan 

Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko  sedemikian 

rupa sehingga mencakup pengendalian atas kondisi Perseroan saat ini 

maupun potensi risiko yang mungkin timbul serta dapat memenuhi 

tujuan dan     sasaran Perusahaan. 

 

2. Ruang Lingkup dan Pemahaman   

Manajemen Risiko yang diterapkan di seluruh perseroan melibatkan seluruh 

pengurus dan pejabat serta pegawai perseroan disebut Enterprise Risk 

Management (ERM). ERM adalah suatu proses yang diterapkan dalam 

penyusunan strategi dan di seluruh organisasi, yang dirancang untuk 

mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran-

sasarannya, dan mengelola risiko-risiko tersebut agar berada dalam 

tingkat yang dapat diterima, dan untuk memberikan kepastian bahwa 

tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai.  

 

Setiap perseroan berpotensi menghadapi risiko (kerugian). Dinamika dan 

sifat perubahan lingkungan operasi perseroan mengandung risiko yang 

dapat menimbulkan dampak terhadap aspek finansial, fisik, operasi dan 

sumber daya manusia. Kejadian-kejadian rutin seperti perputaran 
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karyawan, pengembangan layanan yang baru, atau perubahan regulasi 

dapat  menimbulkan risiko. 

 

Komisaris, Direksi dan pejabat Perseroan harus menetapkan dan 

mempertahankan tingkat risiko yang dipandang wajar, dapat diterima, 

dan disetujui bersama. Pendekatan yang digunakan haruslah faktual, 

disiplin, terkoordinasi, dan disetujui bersama antara Komisaris, Direksi, 

dan   pejabat terkait. 

 

Proses perencanaan strategis  harus melakukan pemetaan lingkungan 

untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dapat menimbulkan 

risiko dan oleh karena itu RJP dan RKAP harus memasukkan unsur 

Enterprise Risk Management (ERM). 

 

Dengan kata lain, proses manajemen risiko harus menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari perencanaan strategis (RJP) maupun rencana kerja 

(RKAP).  

 

Jika dipandang perlu Perusahaan dapat membentuk Satuan 

Manajemen Risiko (SMR) yang bertanggung jawab kepada Direksi dan 

memiliki reporting line ke Komite Manajemen Risiko dengan 

konsentrasi  utama pada upaya untuk  mengindentifikasi dan 

menangani risiko-risiko berdasarkan skala prioritas.  Satuan ini harus 

melakukan pengkajian terhadap undang-undang dan regulasi nasional, 

sektoral, dan daerah dan merumuskan prosedur-prosedur yang sejalan 

dengan peraturan perundangan tersebut. 
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3. Prosedur Enterprise Risk Management 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Direksi dan Pejabat 

Perusahaan dalam pengembangan prosedur manajemen risiko: 

a. Rumusan sifat dan lingkup proses manajemen risiko di berbagai  

bagian atau sektor antara lain proses komunikasi, sistem informasi, 

dan koordinasi. 

b. Hubungan yang jelas antara proses manajemen risiko dengan proses- proses 

lain di dalam Perseroan. 

c. Pengalokasian sumber daya manusia, finansial, waktu, dan aset yang 

memadai untuk proses manajemen risiko. 

d. Proses penetapan pejabat yang menerima, mengkomunikasikan, dan 

menindaklanjuti laporan jika terdapat kecenderungan negatif dalam 

laporan pemantauan. 

e. Dukungan terhadap sasaran-sasaran Perseroan dalam proses 

manajemen risiko dan proses evaluasinya. 

f. Alat kontrol untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko 

berjalan sesuai harapan, menyeluruh, tepat waktu, dan dapat 

memberikan informasi mengenai peningkatan kemampuan dan kinerja 

proses manajemen risiko. 

g. Bagan alur tentang proses, kontrol, dan control objectives. Bagan alur proses 

manajemen risiko dapat membantu mengidentifikasi masukan (input), 

proses, dan keluaran (output) serta elemen-elemen kritis dalam 

operasi Perseroan. 
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h. Proses penilaian kinerja manajemen risiko dengan menetapkan suatu 

standar yang dapat dibandingkan dengan kinerja aktual. 

i. Proses perubahan yang harus ditempuh bila standar kinerja untuk 

proses manajemen risiko tidak tercapai. 

j. Proses identifikasi, penjelasan, dan penilaian masukan dari karyawan 

yang mungkin menemukan adanya kekurangan pada sistem 

manajemen risiko perseroan. 

 

4. Peran dan Tanggung Jawab dalam ERM 

Setiap anggota Perseroan (Komisaris, Direksi, dan Karyawan) bertanggung 

jawab atas ERM  ini. 

a. Komisaris – Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan dan tuntunan (saran dan nasihat) terhadap Direksi dan 

Pejabat Perusahaan. Komisaris bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa RJP dan RKAP telah mengandung 

pendekatan ERM terhadap berbagai risiko Perseroan. Selanjutnya, 

Komisaris berperan penting dalam merumuskan nilai-nilai integritas 

dan etika yang diharapkan dan memastikan bahwa hal-hal tersebut di 

implementasikan di Perusahaan melalui aktivitas pengawasan baik 

oleh Komite Audit ataupun Komite Manajemen Risiko. 

b. Direksi dan Pejabat Perusahaan – Direksi, khususnya Direktur 

Utama, adalah penanggung jawab utama implementasi ERM .  

Direksi terutama sekali harus menjadi panutan dalam menjunjung 

tinggi nilai- nilai integritas dan etika, dan faktor-faktor lain dalam 



71 

 

lingkungan internal pengawasan sebagaimana telah dijelaskan  

c. Satuan Manajemen Risiko - bertanggung jawab dalam kerjasama 

d e n g a n  m a n a j e r - m a n a j e r  l a i n  d a l a m  m e n g -  

i m p l e m e n t a s i k a n  d a n  mengupayakan manajemen risiko yang 

efektif dalam bidang tanggung jawab mereka. Satuan ini juga dapat 

ditugaskan untuk memantau p e r k e m b a n g a n  d a n  m e m b a n t u  

m a n a j e r - m a n a j e r  d a l a m  p e l a p o r a n  informasi risiko yang 

relevan kepada Direksi, kepada manajer lain, dan kepada Komite 

Manajemen Risiko. 

d. Satuan Pengawasan Intern (SPI) – SPI memainkan peran 

penting dalam memantau ERM dan kualitas kinerja sebagai 

bagian dari tanggung jawab mereka atau atas permintaan khusus 

dari Direksi, Komite Audit, atau Komisaris. SPI dapat membantu 

Direksi dan Komisaris atau Komite Audit dengan memantau, 

mengevaluasi, melaporkan dan merekomendasikan perbaikan 

dalam efektivitas proses ERM Perseroan. 

e. Karyawan –  Pada dasarnya ERM mengharuskan agar secara 

eksplisit ataupun implisit setiap karyawan bertanggung jawab dalam 

h a l  E R M  i n i .  I n f o r m a s i  y a n g  d i p e r o l e h  u n t u k  E R M  

b e r a s a l  d a r i  karyawan misalnya permasalahan dalam operasi, 

ketidakpatuhan terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct), 

pelanggaran terhadap kebijakan lain, atau tindakan yang bertentangan 

dengan hukum. 

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa operasional Perseroan tidak 

terbebas dari risiko, baik risiko yang berada dibawah kendali 
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Perseroan maupun risiko yang berada dilur kendali Perseroan. 

Perseroan akan sedapat mungkin rnengendalikan dan meminimalkan 

risiko-risiko yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian (prudential management) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. 

Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal, Perseroan akan 

berusaha rnengidentifikasikan secara seksama dan mengevaluasi peluang 

terjadinya dan dampaknya terhadap Perseroan. 

Merupakan kewajiban Perseroan untuk melakukan identifikasi 

terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun 

internal tersebut. Atas identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-

upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, 

misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, atau merancang 

kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal Perseroan terlindungi dari 

risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik keuangan tertentu 

dan dengan melakukan Survey risk prevention secara terprogram. Risiko 

tersebut akan selalu dipantau dan dikaji secara berkala sehingga 

dengan demikian diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan 

sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara 

drastis, Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang 

berada diluar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh 

upaya-upaya internal. 

Menjadi komitmen Perseroan untuk mengungkapkan secara transparan 

risiko-risiko yang secara signinkan dapat mempengaruhi nilai 

Perseroan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

Perseroan dapat menghitung risiko-risiko yang relevan apabila melakukan 

transaksi bisnis dengan Perseroan, Perseroan berharap bahwa mereka 
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juga akan melakukan pengungkapan yang sama sehingga Perseroan pun 

dapat menghitung risiko berbisnis dengan mereka. 

Praktek yang dilakukan Perseroan dalam melakukan penanganan 

terhadap berbagai risiko maupun potensi risikonya antara lain adalah : 

• Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama baik 

risiko yang berada dibawah kendali Perseroan maupun risiko yang 

berada diluar kendali Perseroan; 

• Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko 

berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki; 

• Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam 

Laporan Ta huna n. 
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BAB VI 

PEDOMAN PERILAKU  

 

A. Integritas dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan 

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance melandasi seluruh aktivitas 

Perseroan didalam menjalankan aktivitas bisnis perseroan. 

 

Para pimpinan Unit Kerja di lingkungan Perseroan diwajibkan 

mensosialisasikan panduan ini untuk mempertahankan kejujuran, 

integritas dan keadilan dalam transaksi di lingkungan kerja masing-

masing. 

 

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan 

audit berdasarkan prirsip-prisip yang benar dan berlaku umum serta 

senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak fair, dan 

pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat 

dikenai sanksi, balk administrasi, perdata atau pidana. Menjadi 

kewajiban setiap unit kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap 

temuan hasil audit yang disampaikan oieh fungsi pengawasan. 

 

Kebijakan Perseroan melarang Komisaris, Direksi dan Pejabat 

dibawahnya serta seluruh Karyawan Perseroan dan pihak yang 

terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance . Apabila transaksi tersebut 
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terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai 

sanksi administratif, penahanan dan tuntutan sesuai hukum yang 

berlaku. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan Prinsipprinsip 

Good Corporate Governance digunakan untuk menggambarkan setiap 

transaksi bisnis yang dapat dlkategorikan melawan hukum, tidak etis, 

tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas Perseroan, 

Transaksi tersebut antara lain pemberian atau penerimaan suap, hadiah 

yang tidak sepatutnya atau imbal balik yang diberikan dalam upaya 

mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan atau 

untuk kepentingan pribadi. 

Untuk menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan, 

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan agar ; 

1. Segenap individu dan atau organ Perseroan di lingkungan Perseroan 

wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

2. Penerimaan manfaat materi atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas, 

baik secara langsung maupun tidak langsung atas janji, pembayaran, 

tawaran atau penerimaan suap adalah praktek yang dilarang. 

3. Benturan kepentingan antara perusahaan dan karyawan dapat 

dihindari 

4. Perseroan mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

5. Perseroan terhindar tidak hanya dari tindakan ilegal tetapi juga 

persaingan yang berlebihan tanpa landasan ekonomi serta 

penggunaan praktek yang tidak fair atau upaya menyimpang dalam 
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meraih laba. 

6. Perseroan dapat mengupayakan perolehan inforrnasi melalui cara-

cara yang sah dan menyimpan serta rnenggunakannya sesuai dengan 

prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. 

 

B .  H u bu n ga n  d e n ga n P e m e ga ng  Sa h a m  

Perseroan akan memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham dengan 

klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat 

mengunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundang-undangan yang bedaku. 

Setiap Pemegang Saham memiliki hak suara sesuai dengan klasifikasi dan  

jumlah saham  yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak 

memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai 

Perseroan, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang 

dapat dipertanggung jawabkan untuk tidak memberikannya. 

Pemegang Saham dilarang turut campur dalam kegiatan operasional 

Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, termasuk tindakan atau arahan yang secara langsung atau tidak 

langsJng memberi pcngaruh terhaddp kindakan pengurusan Perseroan 

atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. 

Ketentuan lni dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian Perseroan 

sebagai badan usaha agar dapat dikelnla secara profesional sehingga 



77 

 

dapat berkembang dengan balk sesuai dengan tujuan unanya, Hal lni 

berlaku Pula bagi Departemen dan instansi Pemerintah lainnya, karena 

kebutuhan dana Departemen dan instansi Pemenntah lainnya telah diatur 

dan ditetapkan secara tersendiri, maka Departemen dan instansi 

Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perseroan dengan segala 

bentuk pengeluaran dan sebaliknya Perseroan tidak dibenarkan 

melakukan pengeluaran dana untuk kepentingan Departemen dan 

instansi Pemerintah. 

Perseroan akan memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan 

bagi Pemegang Saham dan Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan 

finansial yang sama termasuk dalam penerimaan dividen, 

Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham. Penetapan dividen didasarkan pada 

kepentingan Perseroan, dengan melihat berbagai hal seperti 

kelangsungan usaha, strategi yang sedang dan akan dijalankan serta 

rencana investasi, 

C.  Hubungan dengan Pelanggan 

Perseroan selalu berusaha memberikan dan meningkatan pelayanan 

kepada pelanggan. Perseroan juga akan selalu berusaha melakukan 

pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas produksi secara 

bertahap sesuai skala priontas, agar ketersediaan fasilitas maupun 

peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai. 

 

Untuk dapat rnemberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada 
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pelanggan, Perseroan secara rutin mengadakan komunikasi dengan 

pelanggan agar dapat mengetahui kebutuhan pengauna jasa tersebut 

dan dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. 

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, 

Perseroan melakukan berbagai pendekatan seperti : 

1. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 90012000 untuk sistem pelayanan 

jasa. 

2. Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan pelayanan aturan dan fasilitas 

bagi pelanggan. 

3. Perseroan melakukan perbaikan fasilitas umum sesuai 

kemampuan perseroan, 

4. Perseroan melakukan peningkatan keamanan, salah satunya 

dengan terselenggaranya port security. 

D. Karyawan dan Hubungan Industrial 

Perseroan akan selalu berusaha mengembangkan kualitas sumber 

daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan Visi dan Misi serta program 

jangka panjang Perseroan. 

Perseroan mempunyai Galangan dan Cabang yang beroperasi di berbagai 

daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi pegawai serta 

peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap 

perbedaan-perbedaan tersebut, Perseroan tetap menerapkan praktek-

praktek yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai karyawan dan 

hubungan industrial antara lain : 
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1. Memperlakukan karyawan secara adil dan bebas dari bias karena 

perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran 

serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja; 

2. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi karyawan; 

3. Melindungi karyawan dari segala bentuk kemungkinan yang 

membahayakan keselamatan dan kesehatan ditempat kerja ; 

4. Memberikan  hak kepada karyawan untuk berserikat sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti 

pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan 

dengan kompetensi dan kebutuhan; 

6. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima karyawan, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

7. Pemberian reward dan punishment kepada karyawan sesuai kinerjanya. 

Perseroan rnenyadari sepenuhnya adanya perubahan Iingkungan bisnis 

yang dinamis, untuk itu segenap jajaran Perseroan baik Komisaris, Direksi 

dan Pejabat dibawahnya  dan karyawan akan selalu berusaha untuk 

menjalin  kemitraan agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan 

dan kemajuan bersama. Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan 

mutu manajemen dan karyawan sehingga dapat bekerja secara efisien dan 

efektif. 

E.  Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan 

Perseroan mengutamakan  keselamatan dan kesehatan kerja serta 

pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan  kesehatan 

dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap 
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iingkungan sangat panting bagi keberhasilan jangka panjang. 

Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja di 

tempat kerja. Perseroan selalu mengusahakan agar karyawan memperoleh 

tempat kerja yang aman dan sehat Untuk maksud tersebut, Perseroan 

akan selalu memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas 

perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta 

pelestarian lingkungan. 

Perseroan sangat memperhatikan masalah dan dampak  lingkungan dari 

seluruh aktivitas Perseroan. Perseroan mengadakan evaluasi secara 

ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh 

dampak negatif lingkungan akibat operasional Perseroan. 

Demi tercapainya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja serta Iingkungan di 

Perseroan maka Perseroan berusaha keras untuk : 

1. Membangun sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan 

kebersihan lingkungan sebagai landasan kepatuhan sejalan 

dengan hukum dan peraturan K3 dan lingkungan, 

2. Menetapkan dan mengkaji sasaran, melakukan penilaian dan 

pelaporan kinerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) untuk implementasi Good Corporate Governance yang tepat pada 

situasi setempat; 

3. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan K3 di 

lingkungan Perseroan dalam upaya memberikan perlindungan optimal 

kepada karyawan perseroan dari gangguan dan hat-hal yang dapat 
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mengancarn keselamatan jiwa dan kesehatan. 

0. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah-rnasalah K3 

dan lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha. 

1. Menempatkan K3 dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan clari 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Keuangan; 

2.  Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya 

peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta 

lingkungan. 

F. Kemitraan dengan Masyarakat 

Perseroan memberikan perhatian terhadap masalah-masalah 

masyarakat, khususnya yang tinggal di dalam wilayah kerjanya. 

Perseroan senantiasa menegakkan komitmen bahwa dimanapun 

Galangan atau Cabang beroperasi, hubungan balk serta pengembangan 

masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka 

panjang Perseroan. 

 

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai 

karakteriskik yang berbeda, sudah seharusnya Perseroan membuat 

kebijakan bagi setiap lini operasi untuk berusaha memahami dan 

berinteraksi, membangun dengan masyarakat sekitar dan mernbantu 

pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-

prinsip sebagai berikut : 

1. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan 

sejauh mungkin rneminimalkan potensi konflik dengan masyarakat 

sekitar, 
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2. Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup 

saling berdampingan dan saling menguntungkan, 

3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai 

budaya luhur masyarakat disekitar, 

4, Perseroan tetap berpartiaipasi aktif dalarn pengembangan 

masyarakat khususnya yang berdekatan dengan unit kerja operasi. 

Pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur mulai dan warga 

masyarakat, pernerintah serta lembaga terkait Iainnya. 

 

Bagi Perseroan, rasa saling menghormati sangat diperlukan dalam 

rangka hubungan interaktif yang berkesinambungan, saling 

menguntungkan antara setiap unit operasi dan masyarakat sekitar. 

Komunikasi dua arah yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang 

realistik dari kedua belah pihak akan sangat berguna didalam 

mewujudkan prinsip-prinsip Komunikasi yang dianut oleh Perseroan, 

Perseroan mendorong manajemen dan karyawan untuk hidup 

menyatu dan berintegrasi dengan masyarakat sekitar, menjauhkan diri 

dari perasaan exclusive yang memiliki priviliage yang Iebih balk dart 

masyarakat sekitar, Perseroan mendukung dialog dengan setiap lapisan 

masyarakat terhadap masalah terkait, untuk mencapai kesepahaman 

bersama dan metnperkuat hubungan kerjasama yang kondusif. 

 

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan Perseroan bekerjasama 

dengan masyarakat sekitar, seperti halnya dengan pemerintah pusat 

dan daerah setempat serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk 

mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan 

keterbukaan untuk mencapai sasaran yang disepakati dan keterlibatan 
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bersama, Perseroan bekerja secara erat dengan pemerintah, organisasi 

dan lembaga masyarakat lain dalam memformulasikan kebijakan 

kemitraan dengan masyarakat sebagaimana halnya berpartisipasi 

dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut, dengan harapan bahwa 

kebijakan yang Iebih rasional dan efektif dapat diformulasikan dengan 

balk. Perseroan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai 

sosial Perseroan. 

Komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar diupayakan 

sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan 

apabila mungkin ditingkatkan sepatang keberadaan operasional Perseroan 

ditempat tersebut dan sesudahnya. Perseroan yakin bahwa Perseroan 

tidak dapat tumbuh berkembang dengan meninggalkan Masyarakat. 

Perwujudan kemitraan Perseroan dengan masyarakat sekitar antara lain: 

1. Perseroan melalui Program Pembinaan Usaha Kecil  dan Koperasi 

(PUKK) memberikan pinjaman modal kerja dengan bunga rendah 

serta bantuan hibah untuk memberdayakan pengusaha kecil dan 

koperasi di sekitar lokasi Perseroan; 

2. Perseroan melaksanakan biro lingkungan yang antara lain berupa p-

emberian bantuan untuk pembangunan rumah ibadah, fasilitas 

umum serta saran kesehatan bagi masyarakat sekitar lokasi Perseroan. 
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G. Keterlibatan dalam Politik 

Perseroan dapat mengemukakan pendapat kapada Pemerintah dan 

pihak lain yang terkait dengan aspek politik yang mempengaruhi 

aktivitas bisnis demi kepentingan Karyawan dan pihak-pihak yang 

terkait dalam bisnis dan operasional, 

Kebijakan Perseroan mengharuskan Direksi dan Karyawan yang 

mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan untuk 

patuh terhadap setiap peraturan perudang-undangan yang mengatur 

keterlibatan Perseroan dalam urusan publik. 

Perseroan tldak akan memberikan sumbangan untuk partai politik 

rnanapun, kecuali diharuskan oleh perundang-undangan  yang berlaku. 

Untuk menjamin pemenuhan setiap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dalam kaitannya dengan politik, maka Perseroan 

menetapkan kebijakan sebagai berikut 

1. Perseroan tidak akan dan tidak memperbolehkan seorangpun 

melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak 

individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya; 

2. Perseroan tidak akan memberikan dana, asset atau fasilitas  Perseroan 

untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota Badan 

Legislatif kecuali diharuskan oleh Perundang-undangan  yang berlaku; 

3. Perseroan meminta agar karyawan yang aktif dalam partai politik 

dan/atau menjadi calon dari partai politik dalam pemilu untuk 

mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku. 
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H. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi 

Setiap pihak didalarn Perseroan, yang berkaitan dengan Proyek, 

penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi 

untuk biaya dan kewajiban, kajian proyek dan penullsan laporan, harus 

menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang 

benar kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah 

maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan 

tertulis yang disampaikan kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, 

Pemerintah maupun pihak lain atau yang digunakan oleh Perseroan. 

Kesengajaan menyampaikan pernyataan klaim yang tidak benar 

atau menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang 

lain untuk merugikan Perseroan atau pihak lain dapat mengakibatkan 

dikenakannya hukuman administratif, pidana atau perdata bagi 

karyawan yang terlibat dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja 

Perseroan. 

Praktek yang dikatagorikan dalam Pernyataan Palsu adalah : 

1. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memalsukan dokumen 

dan sertifikat; 

2. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat pernyataan yang 

menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi atau 

audit; 

3. Tindakan yang  secara sadar dilakukan untuk membuat Laporan Palsu 

dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan 

masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya 
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penundaan pada jadual kerja yang telah ditetapkan; 

4. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk melakukan rekayasa 

kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk 

mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud 

mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, 

Praktek yang dikatagorikan dalam Klaim Palsu, adalah : 

Tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya memasukkan tagihan 

atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. 

Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen 

pengiriman tagihan rekanan atau sub kontraktor, dan lain-lain yang 

merupakan dasar untuk melakukan klaim. 

Praktek yang dikategorikan dalam Konspirasi adalah: 

Tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya merencanakan 

dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak 

tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran 

hukum dan/atau peraturan perusahaan dengan maksud mengambil 

keuntungan pribadi atau kelompok. 

I. Benturan Kepentingan 

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi 

dimana kepentingan pribadi Komisaris, Direksi atau Karyawan dengan 

kepentingan Perseroan berada dalam posisi saling bertentangan. 

Benturan kepentingan ini dapat melibatkan rekanan, karyawan 

(pensiunan, aktif, talon Karyawan), atau bahkan anggota masyarakat 

Dimana unit kerja Persero beroperasi. Dalam banyak kasus, seseorang 
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tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut 

tanpa melakukan kompromi dan oleh karena itu maka setiap benturan 

kepentingan harus dungkapkan kapanpun terjadi. 

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi yang 

sering ditimbulkan, prinsip Perseroan yang harus diikuti antara lain 

adalah: 

• Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak memanfaatkan jabatan 

untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pihak Lain. 

• Komisaris, Direksi dan Karyawan harus menghindari setiap 

aktivitas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap 

independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan, Aktivitas dimaksud merupakan aktivitas yang dapat 

bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan 

Perseroan. 

1. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang dan atau Jasa 

Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan 

pengadaan barang dan atau jasa Perseroan yang melibatkan suatu 

pihak perseroan lain, dimana yang bersangkutan atau keluarga yang 

bersangkutan rnempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau 

mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut, apabila 

pihak/perseroan dimaksud mendapat keistimewaan dari yang 

bersangkutan, 

Dalam proses pengaciaan barang dan atau jasa, Perseroan 

melarang Komisaris, Direksi dan Karyawan melakukan hal-hal 
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sebagai berikut : 

a. Mengundangr memberikan persetujuan, atau membahas 

pekerjaan di masa mendatang dengan supplier atau kontraktor 

yang berkompetisi, yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan 

di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang 

kontrak dari Perseroan; 

b. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang 

bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

kontraktor yang berkompetisi; 

c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi 

yang terkait dengan proses pengadaan barang dan atau jasa 

tanpa hak dan bertentangan dengan kebijakan Perseroan. 

2. Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan 

Komisaris, Direksi dan Karyawan dapat diijinkan melakukan 

aktivitas lain diluar jam kerja dengan syarat bahwa aktivitas 

tersebut tidak mernpunyai benturan kepentingan dengan 

kepentingan Perseroan dan atau aktivitas tersebut tidak 

menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi 

tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas 

lain tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam 

mengambil keputusan atau memperigaruhi efektivitas dan 

ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang 

bersangkutan. 

 



89 

 

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kerja tanpa 

kecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen 

dalam kegiatan sehari hari. Apahila kemudian Direksi dan/atau 

Karyawan Perseroan merasa akan menimbulkan benturan 

kepentingan dalam kegiatan yang ditaksanakan, maka yang 

bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis, apabila 

terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal sebagai berikut : 

• Terdapat kemungkinan benturan kepentingan, 

• Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang 

diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung 

berkaitan dengan pekerjaan Perseroan; 

• Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang 

tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perseroan; 

• Aktivitas tersebut melebihi 6 jam kerja pada suatu hari kerja 

tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu. 

J. Hadiah 

Perseroan mendefinisikan hadiah sebagai segala macam bentuk penerimaan 

oleh Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan Perseroan dengan maksud mempengaruhi 

keputusan pejabat yang bersangkutan agar dapat menguntungkan 

kepentingan si pemberi hadiah. Penerimaan tersebut secara hukum dan 

etika bisnis tidak dapat dibenarkan. 
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Perseroan melarang pemberian atau penerimaan setiap bentuk hadiah atau 

kenikmatan atau manfaat ekonomi (termasuk jamuan makan, tiket atau 

undangan pertunjukan atau kegiatan lain), pemberian diskon, pinjaman, 

penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau hal-hal sejenisnya yang 

terkait dengan bisnis Perseroan yang dapat mernpengaruhl pengambilan 

keputusan. 

Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak boleh meminta atau 

menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berpentingan, bagi 

dirinya sendiri, keluarga atau rekan, dimana hal tersebut dapat mempengaruhl 

atau secara wajar dapat diinterpretasikan oleh pihak lain sebagai hal 

yang mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perseroan. 

Terdapat beberapa pengecualian terhadap aturan umum di atas berkenaan 

dengan penerimaan hadiah dan sejenisnya. Apabila hadiah tersebut nyata-

nyata berkaitan dengan suatu promosi yang tidak berkaitan dengan 

traksaksi bisnis Perseroan dan/atau dengan nilai intrinsik yang rendah, maka 

dapat diterima. Hal yang demikian juga berlaku bagi hadiah dari sanak 

saudara, handai taulan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan, yang 

diberikan atau yang diterima dengan maksud-maksud yang tidak ada 

kaitannya sama sekali dengan. kepentingan Perseroan. 

K. Suap  

Perseroan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, Komisaris, 

pinjamari, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat 

ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung 

maupun tidak hangsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan 

istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah. 
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Perseroan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau 

usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat 

pada tindakan disiplin oleh Perseroan termasuk hukuman pemecatan. 

Larangan ini tidak berlaku untuk penerimaan atas barang--barang promosi yang 

tidak diminta. Barang-barang tersebut secara intrinsik bernilai rendah dan/atau 

penerimaannya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan 

yang istimewa. 

L.   Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pernerintah 

Kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik 

komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang memiliki wewenang  

pada bidang operasi perseroan dalam batas toleransi  yang diperbolehkan oleh 

hukum. Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai 

hubungan yang bersifat arms length dan harus dihihdari terjadinya 

penyelewengan. 

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai atau 

pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan 

hukum dan praktek bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh 

Perseroan. Larangan ini berlaku tidak hanya kepada pembayaran dan 

pengeluaran yang dilakukan oleh Perseroan, tetapi juga yang difakukan atas 

nama Perseroan oleh agen atau Perseroan lainnya, Pembayaran tidak 

langsung meliputi penggunaan sarana milik Perseroan, layanan Perseroan 

ataupun pemanfaatan Karyawan Perseroan. 

Jamuan terhadap Pejabat Pemerintah dan anggota Legislatif harus dilakukan 

dalarn koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan dalam kondisi 
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yang tidak memungkinkan terjadinya keberpihakan Pejabat Pemerintah dan 

anggota Legislatif yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

M. Data Perseroan dan kerahasiaan Informasi 

Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan 

bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam 

proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya, 

Kebijakan Perseroan melarang Komisaris, Direksi, auditor internal, auditor 

eksternal, Komite audit dan Karyawan untuk mengungkapkan Informasi yang 

bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik 

selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi 

rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan 

keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia 

menurut keperluannya harus mendapat persetujuan Direksi.  

Perseroan juga bakerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan dan mitra 

usaha, Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat p enting  dan harus 

mendapatkan perhatian utama bagi Perseroan untuk menghargai kerjasama yang 

berkelanjutan dari  pelanggan, rekanan dan mitra usaha lainnya. Oleh karena itu 

tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada 

pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorangpun boleh 

mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali 

berdasarkan kebutuhan kedinasan. 
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N. Keterbukaan Informasi 

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan 

laporan keuangannya kepada Pemegang Saham dan Instansi Pemerintah yang 

terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat 

waktu, akurat, jelas dan objektif, 

Perseroan selalu berusaha untuk mempelopori dan mengambil inisiatif dalam 

mengungkapkan informasi keuangan penting bagi pengambilan keputus an 

Pemegang Saham, Pemodal, kreditur dan pihak yang berkepentingan lainnya 

baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. 

Pengungkapan informasi tersebut, oleh Perseroan dilakukan melalui Laporan 

Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu. 

Disamping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan Perundang-

undangan yang berlaku (Neraca, Laba/Rugi, Laporan Perubahan Modal dll), 

Perseroan juga akan berusaha mengungkapkan berbagai informasi penting dalam 

Laporan Tahunan atau media lain yang dianggap perlu, antara lain : 

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan selama tidak merugikan 

kepentingan Perseroan; 

2. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan jumlah yang signifikan; 

3. Penilaian Perseroan oleh auditor eksteenal, lembaga pemeringkat kredit dan 

lembaga pemeringkat lainnya; 

4. Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi, eksekutif Perseroan, serta gaji dan 

tunjangan mereka, 
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5. Jumlah rapat Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya;  

6. Sistem pemberian honorarium bagi Auditor Ekstemal,  

7. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Komisaris, 

Direksi serta Auditor internal; 

8. Faktor risiko materiil yang dapat diantisipasi, termasuk penilalan 

manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko; 

9. Informasi materiil mengenai karyawan dan pihak yang berkepentingan; 

10. Klaim dengan nilai materiil yang diajukan oleh dan/atau terhadap 

Perseroan, dan perkara yang substansial yang ada di badan peradilan 

atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan; 

11. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadii dan/atau yang sedang 

berlangsung; dan 

12. Pelaksanaan Good Corporate Governance. 

O. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya 

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan 

dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan 

temuan, pengakuan, pelaporan, penyidikan terhadap kecurigaan adanya 

penyelewengan. 

Menurut Perseroan yang termasuk dengan penyelewengan adalah 

1. Ketidakjujuran; 
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2. Penggelapan; 

3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan; 

4. Penyalahgunaan aset yang dimiliki Perseroan oleh Karyawan, mitra usaha 

atau rekanan; 

5. Pengalihan kas, surat berharga atau aset perseroan lain untuk penggunaan 

pribadi; 

6. Penanganan dan pelaporan transaksi Persercan yang dilakukan tidak sesuai 

prosedur dan peraturan yang berlaku; 

7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau Laporan Keuangan untuk 

kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang rnerugikan Perseroan. 

 

P.  Pelaporan Pelanggaran Panduan Good Corporate Governance 

Setiap Karyawan dapat menyampaikan laporan mangenai dugaan pelanggaran 

terhadap panduan Good Corporate Governance ini kepada Perseroan secara pribadi, 

melalui  surat atau media lainnya. 

 

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan 

1. Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas 

2. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor 

manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali  apabila yang 

berrsangkutan juga terlibat dalam pelanggaran panduan Good Corporate 

Governane inir dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat 
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merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar 

terjadi dan pihak pelapor tidak terilbat dalamnya, maka kepada pihak 

pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai. 

3. Kerahasiaan yang bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan 

tersebut : 

a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang 

dilakukan oleh Pemerintah; 

b. Sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan 

panduan Good Corporate Governance ini. 

c. Diperlukan bagian hukum unituk mernpertahankan posIsi Perseroan 

di depan hukum. 
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