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SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS 

 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau disebut juga Good Corporate Governance (GCG) merupakan pilar 

penting bagi keunggulan daya saing berkelanjutan. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat 

posisi daya saing Perusahaan, memaksimalkan nilai Perusahaan, dan mengelola sumber daya dan risiko 

secara lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya penerapan GCG ini akan memperkokoh kepercayaan 

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) sehingga PT Penjaminan Infrastruktur 

Indonesia (“PT PII”) dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. 

Salah satu tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan 

tanggung jawab Direksi adalah mendorong terselenggaranya GCG secara berkesinambungan. Hal ini 

merupakan wujud dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan 

dan Pengawasan Menteri Keuangan. 

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi agar dalam mengelola usaha bisnisnya, PT PII selalu 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan menjadikannya sebagai pedoman bagi Perusahaan. Penerapan 

prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai Visi, Misi dan 

Tujuan Perusahaan secara lebih baik.  

Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa salah satu wujud komitmen manajemen terhadap GCG adalah 

upaya Perusahaan untuk mengembangkan dan membuat suatu PedomanTata Kelola Perusahaan Yang 

Baik (GCG) yang digunakan sebagai acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, 

serta para Pemangku Kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan baik secara langsung dan tidak 

langsung terhadap Perusahaan. 

Akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan insan 

Perusahaan yang telah menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan 

perusahaan yang berkelanjutan. Kiranya Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dapat diterapkan secara 

konsisten dan pada akhirnya dapat menjadi budaya perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Luky Alfirman 

Komisaris Utama 
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SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA 

 

Manajemen PT PII sepenuhnya menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

atau Good Corporate Governance (GCG) untuk pencapaian kinerja Perusahaan. Manajemen Perusahaan 

senantiasa mengoptimalkan penerapan GCG secara berkesinambungan dengan terus melakukan 

penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan, serta penyesuaian sistem 

dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi atau ketentuan yang berlaku. GCG menjadi 

penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham 

(Shareholders) maupun para Pemangku Kepentingan lainnya (Stakeholders).  

Penerapan GCG secara sistematis, konsisten, dan efektif merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. 

Penerapan GCG pada Perusahaan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas, serta 

mewujudkan nilai yang optimal bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan 

kepentingan para Pemangku Kepentingan lainnya.  

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-

prinsip GCG, Perusahaan telah menyusun suatu PedomanTata Kelola Perusahaan (Code of Corporate 

Governance). Penyusunan pedoman ini mempertimbangkan dan memperhatikan lingkungan bisnis yang 

bersifat dinamis dan berkembang, baik kondisi internal maupun eksternal Perusahaan yang ada, serta 

berdasarkan kajian yang berkesinambungan agar dapat mencapai standar kerja yang terbaik bagi 

Perusahaan. Pedoman GCG ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, Nilai-Nilai Perusahaan yang dianut, Visi dan Misi Perusahaan serta praktik-praktik terbaik 

(best practices) GCG. 

Manajemen berharap bahwa Pedoman GCG ini dapat menjadi acuan bagi Pemegang Saham, Dewan 

Komisaris, Direksi, Karyawan, dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang berhubungan dengan 

Perusahaan, serta dapat diterapkan secara konsisten sebagai wujud bahwa Perusahaan berserta insannya 

di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi berkomitmen penuh untuk melaksanakan GCG. 

Akhir kata, atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris, seluruh 

Karyawan Perusahaan dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang selama ini telah menjunjung tinggi 

dan mendukung Perusahaan dalam mewujudkan GCG di Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Sinthya Roesly 

Direktur Utama 
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DAFTAR ISTILAH 

 

Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG, 

adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan Perusahaan berdasarkan 

prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk 

pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang 

terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan 

praktik-praktik yang berlaku umum. 

2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance), adalah sekumpulan nilai dan 

praktik Perusahaan yang menjadi suatu pedoman bagi organ Perusahaan dan Manajemen dalam 

mengelola Perusahaan yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan peraturan 

perundang-undangan, tujuan, visi dan misi, serta nilai-nilai Perusahaan. 

3. Perusahaan adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII. 

4. Organ Utama Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan 

Direksi.  

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak 

diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. 

6. Pemegang Saham (Shareholders) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu 

atau lebih jumlah saham pada Perusahaan. 

7. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 

8. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta 

mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar Perusahaan. 

9. Organ Pendukung Direksi adalah orang atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi yang ditugaskan untuk 

membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Perusahaan. 

10. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah orang atau pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris 

yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas 

pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, namun tidak terbatas pada komite-komite di bawah Dewan 

Komisaris. 

11. Karyawan adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 

Perusahaan yang berwenang sebagai Karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan. 

12. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perusahaan, yaitu namun tidak terbatas 

pada Pemegang Saham, Pemerintah, Investor, Karyawan, Mitra Bisnis, Pelanggan, Masyarakat 

(terutama di sekitar tempat usaha Perusahaan), serta pihak berkepentingan lainnya.  

13. RJP (Rencana Jangka Panjang) Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RJPP, adalah rencana strategis 

yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP, adalah penjabaran 

tahunan dari RJP Perusahaan (RJPP). 
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15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, 

dan/atau Karyawan Perusahaan, yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 
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VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN 

 

Penerapan GCG tidak terlepas dari Visi, Misi dan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan. Adapun Visi, Misi 

dan Nilai Perusahaan adalah sebagai berikut: 

VISI  

“Menjadi satu-satunya penyedia penjaminan yang memiliki peran penting dalam menarik partisipasi 

swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia.” 

 

MISI  

▪ Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik. 

▪ Melaksanakan kebijakan “Satu Pelaksana” dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat 

dan manajemen yang profesional. 

▪ Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia. 

 

Nilai-Nilai Utama Perusahaan. 

1. Integritas (Integrity), yaitu berkomitmen untuk bertindak dan bekerja dengan standar etika tertinggi, 

jujur terhadap diri sendiri dan orang lain dalam segala urusan, bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan seluruh tindakan yang dilakukan, patuh terhadap peraturan dan 

perundangan yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan 

pribadi, golongan, dan/atau pihak-pihak lain. 

2. Kerjasama (Team Work), yaitu bertindak dan bekerja sebagai satu kesatuan tim guna mencapai tujuan 

dan kepentingan Perusahaan dengan cara memberikan kontribusi ketrampilan dan pengetahuan 

terbaik yang dimiliki. 

3. Berpikiran luas (Think Big), yaitu memiliki pemikiran luas, mutakhir, serta terbuka terhadap setiap 

perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan di sekitar Perusahaan yang didasari pada 

berbagai pertimbangan dan alternatif yang terbaik guna mendukung pengembangan dan 

memberikan hasil yang lebih baik bagi Perusahaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip GCG. 

4. Saling Percaya (Mutual Trust), yaitu memegang teguh etika bisnis untuk saling mempercayai dan 

menghormati satu sama lain serta bertindak dalam itikad baik dalam menjalin hubungan dengan 

seluruh pihak internal maupun eksternal perusahaan dan/atau mitra perusahaan dalam rangka 

memberikan dan memenuhi pelayanan yang konsisten sesuai dengan standar yang dijanjikan. 

5. Keunggulan (Excellence), yaitu memiliki komitmen untuk menjadi yang terunggul dalam 

melaksanakan setiap pekerjaan dan tindakan apapun dengan upaya dan usaha untuk senantiasa 

melakukan perbaikan secara terus menerus agar dapat memperoleh hasil yang melebihi dari harapan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG, 

merupakan sebuah proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dan 

Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna 

mewujudkan nilai yang optimal bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa 

mengabaikan kepentingan para Pemangku Kepentingan lainnya yang berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Pada prinsipnya pelaksanaan GCG harus 

sejalan dengan tujuan pengembangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) agar 

perusahaan dapat menjadi Perusahaan yang kredibel dalam mendukung dan melaksanakan 

penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur.  

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan 

Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, maka diperlukan 

adanya perangkat GCG Perusahaan dalam bentuk kebijakan dan prosedur sebagai landasan 

operasional dalam penerapan prinsip-prinsip GCG oleh segenap organ dan insan Perusahaan.  

Menurut peraturan tersebut, GCG adalah suatu sistem dirancang untuk mengarahkan 

pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang 

memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum. 

1.2. Landasan Hukum 

Penerapan GCG mengacu pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan 

dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia 

untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur; 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, 

Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri 

Keuangan; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan 

Pengawasan Menteri Keuangan; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

78/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi 

Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri 

Keuangan; 

9. Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor 29 tertanggal 30-12-2009 kemudian diubah 

dengan Akta Nomor 14 tertanggal 14-01-2010 kedua-duanya dibuat dihadapan LOLANI 

KURNIATI IRDHAM-IDROES, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, 

berkedudukan -di Jakarta Selatan, akta pendirian dan perubahan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusannya tertanggal 27-01-2010, Nomor : AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 dan 

terakhir diubah dengan Akta Nomor 138 tertanggal 23-06-2016, dibuat dihadapan ARRY 

SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, akta 

perubahan terakhir telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

tertanggal 30-06-2016 Nomor: AHU-AH.01.03-0062881.  

1.3. Maksud dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

1.3.1. Maksud Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

Maksud dan tujuan Pedoman Tata kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) 

ini adalah untuk digunakan sebagai petunjuk dan rujukan praktis bagi semua komponen 

dan insan Perusahaan di semua tingkatan dalam mengimplementasikan tata kelola 

melalui hal-hal berikut ini:  

a. Sebagai pedoman batasan-batasan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas 

bagi organ-organ dalam Perusahaan; 

b. Sebagai pedoman bagi jajaran Manajemen dan Karyawan Perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;  

c. Sebagai pedoman sistem pengendalian internal yang kuat, manajemen risiko, serta 

kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; 

d. Sebagai pedoman untuk mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ 

Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi), Karyawan, 

Pelanggan, Mitra Kerja, serta Pemangku Kepentingan lainnya.  

 

1.3.2. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

Adapun Tujuan penerapan Pedoman Tata Kelola bagi Perusahaan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Mengoptimalkan nilai (value) Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap 

memperhatikan kepentingan para Pemangku Kepentingan lainnya dan mendorong 

tercapainya kesinambungan Perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip 

GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta 

kewajaran dan kesetaraan; 

b. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan 

tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan 

terhadap para Pemangku Kepentingan lainnya;  

c. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab Perusahaan terhadap 

kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan; 

d. Meningkatkan reputasi, citra, dan daya saing Perusahaan baik secara nasional dan 

internasional sehingga dapat meningkatkan dan memperkokoh kepercayaan 

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya; 

e. Mendorong pengelolaan Perusahaan lebih profesional, transparan, dan efisien, 

serta memberdayakan setiap fungsi dan organ yang ada di perusahaan guna 

meningkatkan kemandirian Perusahaan; 

f. Mengembangkan sikap dan perilaku serta budaya Perusahaan yang sesuai dengan 

tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan Perusahaan yang dinamis 

sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis Perusahaan yang dimandatkan 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan; 

g. Mendukung dalam mengelola sumber daya dan pengelolaan risiko secara lebih 

hati-hati (prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya 

penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan Perusahaan. 

1.4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  

GCG berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Transparansi atau keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Tranparansi tersebut antara lain meliputi: 

a. Berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya; 

b. Mengungkapkan informasi yang materiil dan relevan mengenai Perusahaan secara 

jelas, memadai, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan, serta memberikan 

kemudahan akses informasi kepada para Pemangku Kepentingan sesuai dengan 

haknya, seperti Laporan Keuangan, laporan kegiatan dan kejadian penting 

Perusahaan, dan informasi relevan lainnya; 

c. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk menjaga dan 

melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Manajemen 

Perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Kemandirian (independency), yaitu Perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 

dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika, standar, prinsip, dan 

praktik-praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. 

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Kemandirian tersebut antara lain meliputi: 

a. Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan/atau pihak-pihak yang diberi mandat dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya mengutamakan independensi 

dan obyektifitas agar terhindar dari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh 

oleh kepentingan tertentu, dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of 

interests) sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara obyektif; 

b. Organ Perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati 

hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pihak, dan 

keputusan yang diambil semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan. 

3. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan 

tanggung jawab, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil oleh 

organ Perusahaan sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan 

Perusahaan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.  

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Akuntabilitas tersebut antara lain meliputi: 

a. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja atau fungsi di 

Perusahaan yang dimandatkan oleh Perusahaan sesuai dengan tugas, tanggung 

jawab, kemampuan, dan kompetensinya, serta perannya dalam pelaksanaan GCG. 

Akuntabilitas tercermin dalam Struktur Organisasi Perusahaan yang telah ditetapkan; 

b. Perusahaan dikelola secara baik, benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan 

Perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan Pemegang Saham dan para Pemangku 

Kepentingan lainnya; 

c. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

memadai, berimbang, dan berkesinambungan agar dapat memenuhi tuntutan 

perkembangan aktivitas usaha dan dinamika para Pemangku Kepentingan 

Perusahaan, termasuk juga memastikan pelaksanaan check and balance system dan 

pengendalian internal di masing-masing fungsi; 

d. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ Perusahaan dan 

seluruh insan Perusahaan berpegang teguh pada etika bisnis dan Pedoman Perilaku 

(Code of Conduct) yang telah ditetapkan. 

4. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian dan kepatuhan dalam pengelolaan 

Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai etika, 

standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. 

 

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Pertanggungjawaban tersebut antara lain 

meliputi: 

a. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan Perusahaan yang telah 

ditetapkan; 
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b. Bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan 

operasi Perusahaan dengan didukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang 

memadai; 

c. Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dimana Perusahaan 

beroperasi sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen, yaitu menjadi warga 

industri maupun masyarakat sosial yang beretika dan bertanggung jawab.  

5. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness), yaitu perlakuan adil dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal 

Perusahaan yang timbul karena perjanjian, peraturan perundang-undangan, kebijakan 

dan aturan Perusahaan yang berlaku, nilai-nilai etika, standar, prinsip, serta praktik-

praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat. 

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Kewajaran dan Kesetaraan tersebut antara 

lain meliputi: 

a. Memperlakukan Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya secara 

setara dan wajar (equal treatment) di dalam memenuhi haknya sesuai dengan kriteria 

dan proporsi yang seharusnya serta manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada 

Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan para Pemangku 

Kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan Perusahaan, serta kemudahan untuk mengakses informasi mengenai 

Perusahaan sesuai dengan prinsip Transparansi; 

c. Memberikan kesempatan yang wajar dan setara dalam penerimaan karyawan, 

berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 
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BAB II 
ORGAN PERUSAHAAN 

 

Setiap Organ Perusahaan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG yang efektif, yaitu 

berkewajiban untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didasari prinsip bahwa masing-masing organ 

Perusahaan memiliki independensi untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk 

kepentingan Perusahaan.  

Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 

disebutkan bahwa Perusahaan memiliki 3 (tiga) Organ Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Kesemua Organ Utama tersebut wajib untuk saling 

menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selanjutnya, Organ Utama tersebut didukung oleh organ-

organ Perusahaan lainnya yang disebut Organ Pendukung. Organ Pendukung tersebut dapat dibentuk 

oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 

Hubungan antara organ-organ Perusahaan dalam penerapan GCG yang efektif, termasuk kebijakan, 

pedoman, dan pelaporannya dapat digambarkan dalam Kerangka Kerja Penerapan GCG sebagai 

berikut ini: 

 

 
Gambar Kerangka Kerja Penerapan GCG di Perusahaan 

Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi ditunjuk oleh RUPS. Garis 

putus-putus antara Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan bahwa terdapat kewenangan tertentu 

Dewan Komisaris terhadap Direksi, yaitu menjalankan fungsi pengawasan (oversight) dan memberikan 

nasihat kepada Direksi. 

Transparansi
(Transparency)

Kemandirian
(Independency)

Akuntabilitas
(Accountability)

Pertanggungjawaban
(Responsibility)

Keadilan/Kesetaraan
(Fairness)
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Organ Pendukung Direksi

Internal Audit

Manajemen Risiko
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Sekretariat Dewan Komisaris Komite Audit

Pedoman Kode Etik Perusahaan Board Manual Internal Audit Charter
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Kepegawaian, Teknologi Informasi

Kebijakan, Pedoman dan Pelaporan

Kebijakan Manajemen Risiko

Audit  Committee Charter

Organisasi / Unit Kerja / Divisi Perusahaan

Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa
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Selanjutnya, Organ Utama ini akan dibantu oleh Organ Pendukung baik yang ada di tingkatan Dewan 

Komisaris, seperti Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya maupun yang 

ada di tingkatan Direksi atau manajemen, seperti Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), 

Internal Audit, dan Manajemen Risiko. 

Komite Lainnya yang dimaksud dalam Organ Pendukung Dewan Komisaris tersebut adalah komite-

komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bersifat jika diperlukan yang terdiri dari Komite 

Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.  

Keberadaan Organ Pendukung baik yang berada di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi tersebut 

disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, kecuali jika disyaratkan keberadaannya oleh peraturan 

perundangan-undangan, seperti Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Internal Audit. 

Keberadaan Organisasi/Unit Kerja/Divisi pada Perusahaan tercermin dalam Struktur Organisasi 

Perusahaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, rencana kerja Perusahaan, 

perkembangan industri, peraturan dan perundangan yang berlaku, mekanisme pengendalian internal, 

serta efisiensi dan efektivitas Perusahaan. Struktur Organisasi Perusahaan tersebut disusun oleh 

Direksi, selanjutnya diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 

Untuk mendukung tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing Organ Utama dan Organ 

Pendukung serta Organisasi/Unit Kerja/Divisi Perusahaan maka setiap organ tersebut dilengkapi 

dengan pedoman (code), piagam (charter), kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure -

SOP). Selanjutnya, sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas kepada para Pemangku Kepentingan 

Perusahaan maka Perusahaan menerbitkan laporan-laporan Perusahaan baik yang bersifat wajib 

(mandatory) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan maupun laporan untuk kebutuhan 

internal Perusahaan. 

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham 

Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, merupakan organ tertinggi dalam 

Perusahaan yang berfungsi sebagai wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan 

penting dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Pemegang saham utama dan pengendali PT PII adalah Pemerintah Republik Indonesia yang 

memegang 100% saham Perusahaan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku diwakilkan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada 

Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan untuk bertindak selaku RUPS atau Pemegang 

Saham. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah selaku pemegang kuasa dari Menteri 

Keuangan untuk bertindak sebagai RUPS atau Pemegang Saham PT PII. 

RUPS atau Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang 

Dewan Komisaris dan Direksi, tanpa mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk 

melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. 

Dengan saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing Organ Perusahaan, 

diharapkan terciptanya kerjasama dan sinergi untuk mendukung pelaksanaan GCG yang 

berkesinambungan. 
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Dalam pelaksanaan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, RUPS 

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  

1. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memperhatikan 

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dipersiapkan secara memadai sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk 

itu, setiap penyelengaraan RUPS harus memperhatikan sebagai berikut:  

a. Panggilan RUPS harus mencakup informasi yang lengkap dan akurat mengenai mata 

acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS;  

b. Bahan dan/atau informasi mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam 

panggilan RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS sehingga 

memungkinkan bagi Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan 

memberikan suara secara bertanggung jawab. Apabila bahan tersebut belum tersedia 

saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka bahan dan/atau informasi tersebut 

harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan;  

c. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat 

diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;  

d. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan dan Perusahaan menyediakan 

fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca atau memperoleh risalah tersebut. 

2. Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

dalam Perusahaan terdiri dari: 

a. RUPS Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun, meliputi:  

i. RUPST mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan 

Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, diselenggarakan 

setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup; 

ii. RUPST mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), 

diselenggarakan setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun 

anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP bersangkutan/berjalan). 

b. RUPS Lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perusahaan disebut RUPS Luar 

Biasa (RUPSLB), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan setiap 

waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.  

3. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan 

memperhatikan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada:  

a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS terdiri dari orang-

orang yang patut dan layak (fit and proper) bagi Perusahaan. Pemegang Saham atau 

RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi sesuai 

dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berpedoman 

pada Peraturan Menteri Keuangan yang telah berlaku;  

b. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak Laporan Dewan Komisaris dan 

Direksi, RUPS mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;  

c. Dalam menetapkan Auditor Eksternal, RUPS mempertimbangkan alasan pencalonan 

Auditor Eksternal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi 

Komite Audit;  
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d. Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Pemegang 

Saham yang didasari pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

e. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen, RUPS 

memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan. 

4. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus 

mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS yang mekanisme pelaksanaannya mengacu 

pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual. 

5. Dalam hal Direksi berhalangan maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan 

Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

Anggaran Dasar Perusahaan. 

6. Tata tertib RUPS akan diatur dan dibacakan pada pelaksanaan RUPST dan dan RUPSLB. 

7. Kewenangan RUPS antara lain: 

a. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan; 

b. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

c. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha 

Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan; 

d. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 

yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris; 

e. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan 

fasilitas lain bagi Direksi; 

f. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan; 

g. Menyetujui atau menolak transaksi-transaksi untuk mengalihkan kekayaan atau 

menjadikan kekayaan Perusahaan sebagai jaminan utang yang bernilai sebesar sama 

dan/atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ekuitas atau kekayaan bersih 

Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain 

maupun tidak, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, seperti:  

▪ Mengagunkan atau menjaminkan aktiva tetap Perusahaan untuk penarikan 

kredit jangka menengah/panjang;  

▪ Penyertaan dan/atau pelepasan penyertaan modal pada perusahaan lain, 

perusahaan anak, perusahaan patungan; 

▪ Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan/atau pembubaran 

perusahaan anak/patungan; 

h. Menyetujui atau menolak tindakan kerjasama Perusahaan dengan Badan Usaha atau 

entitas/pihak lain berupa penjaminan, kontrak penjaminan, kontrak manajemen, 

kerjasama lisensi, penyewaan aset atau kerjasama lainnya dimana transaksi tersebut 

bernilai sebesar sama atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas 

Perusahaan; 

i. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku; 
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j. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat 

dipertanggungjawabkan; 

k. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

Pemegang Saham memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Pemegang Saham menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya 

harus memperhatikan kelangsungan hidup Perusahaan;  

2. Perusahaan harus dapat menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab Pemegang 

Saham didasari asas keadilan dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 

 

2.2. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara 

kolektif untuk melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan usaha Perusahaan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan GCG di Perusahaan berjalan 

dengan baik.  

Kedudukan masing-masing Anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah 

setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares, yaitu untuk mengkoordinasikan 

kegiatan Dewan Komisaris. Setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-

sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 

2.3.1. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris  

a. Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat tidak boleh turut 

serta dalam mengambil keputusan operasional Perusahaan, kecuali apabila 

ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran 

Dasar Perusahaan, diantaranya dalam hal terdapat suatu usulan Direksi 

mengenai rencana tindakan atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh 

Perusahaan. Namun demikian, keputusan yang diambil tersebut dalam kapasitas 

Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawas (oversight) sehingga keputusan 

kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.; 

b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perusahaan, Dewan Komisaris dapat 

mengenakan sanksi kepada Anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian 

sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

c. Dalam hal terjadi kekosongan jajaran Direksi Perusahaan atau dalam keadaan 

tertentu sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara Dewan 

Komisaris dapat melaksanakan fungsi sebagai Direksi Perusahaan;  
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d. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (Board Manual) 

sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan 

sebagai dasar penilaian kerja Dewan Komisaris;  

e. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, Dewan Komisaris 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasannya kepada RUPS 

terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. 

2.3.2. Persyaratan Dewan Komisaris  

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum; 

b. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: 

▪ Dinyatakan pailit; 

▪ Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Anggota 

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perusahaan dinyatakan pailit; atau 

▪ Dihukum karena melakukan tindakan pidana atau merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

c. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan yang 

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang 

memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang 

cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

d. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang keuangan, 

perbankan, asuransi dan penjaminan, hukum, investasi, infrastruktur dan/atau 

bidang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; 

e. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh instansi teknis atau RUPS berdasarkan 

peraturan perundangan-undangan. 

2.3.3. Komposisi Dewan Komisaris 

a. Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan 

memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator di bidang usaha 

Perusahaan;  

b. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih, namun paling 

banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama 

dan sisanya merupakan Anggota Dewan Komisaris; 

c. Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan 

Perusahaan atau disebut juga sebagai Komisaris Independen, dan pihak yang 

terafiliasi dengan Perusahaan. Penunjukan dan penempatan Komisaris 

Independen merupakan wewenang RUPS PT PII. 

2.3.4. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris 

a. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas 

sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk 

kepentingan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik; 
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b. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai 

benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan memanfaatkan 

Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, dan/atau 

pihak lain;  

c. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang 

berkaitan dengan tugas dan kewenangannya; 

d. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG 

ini. 

2.3.5. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan 

perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan; 

b. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh 

Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS; 

c. Bagi calon Anggota Dewan Komisaris yang terpilih wajib menandatangani 

Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota 

Dewan Komisaris; 

d. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan 

pengangkatan Anggota Direksi; 

e. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris menjadi batal karena hukum sejak saat 

Anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya 

persyaratan Anggota Dewan Komisaris; 

f. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan 

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

g. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan 

keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar 

Perusahaan. 

2.3.6. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris  

Untuk mengoptimalkan tugas Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris melakukan 

pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing Anggota 

Dewan Komisaris dengan memperhatikan lingkup usaha Perusahaan. Pembagian 

tugas dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tersebut diatur sendiri diantara Anggota 

Dewan Komisaris. 

a. Tugas Dewan Komisaris 

Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut: 

1) Menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan GCG, tugas dan 

tanggung jawab Direksi dalam pengurusan Perusahaan dan kebijakannya, 

serta memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi dalam 

menjalankan kepengurusan Perusahaan; 

2) Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan arah dan rencana 

pengembangan perusahaan, rencana kerja, dan anggaran, serta menelaah 

dan menyetujui Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi; 
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3) Mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak transaksi yang melewati 

batas nilai yang telah disepakati antara Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu 

transaksi bernilai sebesar sama atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) 

dari nilai ekuitas perusahaan. Jika nilai transaksi tersebut bernilai sebesar 

sama atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas perusahaan 

maka harus memperoleh persetujuan dari RUPS; 

4) Memberikan pengawasan terhadap risiko usaha, pengendalian risiko, dan 

mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko; 

5) Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan keuangan 

Perusahaan, termasuk audit internal dan eksternal, serta memastikan 

bahwa Perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian yang memadai, 

terutama pengendalian risiko, operasional, keuangan, dan kepatuhan. 

b. Wewenang Dewan Komisaris 

Wewenang Dewan Komisaris antara lain: 

1) Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang menjadi 

tugas dan wewenangnya yang mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran 

Dasar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

2) Membentuk komite-komite dan Sekretariat Dewan Komisaris untuk 

membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sesuai dengan 

kebutuhannya yang mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar 

Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3) Mengakses data dan informasi tentang Perusahaan secara tepat waktu dan 

lengkap, menghadiri Rapat Direksi dan/atau mengundang Direksi dalam 

Rapat Dewan Komisaris. 

Penjelasan lebih rinci tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris dijabarkan 

dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual. 

2.3.7. Rapat Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris rapat secara teratur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan 

untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan 

evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Disamping rapat terjadwal tersebut, Rapat 

Dewan Komisaris dapat dilakukan kapan saja apabila diperlukan. Rapat Dewan 

Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Komite Dewan Komisaris 

dan Rapat Koordinasi (Rapat Gabungan) Dewan Komisaris dengan Direksi. 

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan notulen rapat yang 

menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, masalah 

yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, dan pernyataan keberatan terhadap 

kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan atau perbedaan pendapat (dissenting 

opinion).  

Rapat Dewan Komisaris membahas berbagai masalah operasional dan strategis 

Perusahaan, antara lain mencakup: 

a. Evaluasi kinerja Perusahaan dan Laporan Perusahaan; 

b. Arah dan strategi pengembangan dan peningkatan usaha bisnis Perusahaan; 
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c. GCG, pengendalian internal, dan manajemen risiko; 

d. Pengukuran kinerja, evaluasi, dan peningkatan sumber daya untuk 

mengantisipasi kebutuhan organisasi akibat pengembangan usaha. 

Penjelasan lebih rinci tentang mekanisme Rapat Dewan Komisaris dijabarkan dalam 

Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual. 

2.3.8. Standar Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 

Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawasan 

(oversight) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran 

Dasar Perusahaan serta Kontrak Manajemen yang telah disepakati atau disetujui pada 

saat pengangkatannya. Indikator tersebut dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam 

RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk 

Dewan Komisaris. 

2.3.9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris 

Pelaporan merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban dan akuntabilitas 

Dewan Komisaris kepada RUPS atas fungsi pengawasannya yang dilakukan Dewan 

Komisaris terhadap Direksi sebagai fungsi pengelolaan Perusahaan sesuai dengan 

prinsip-prinsip GCG. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tersebut merupakan 

bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan yang disampaikan kepada RUPS. 

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan 

Pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan 

pembebasan tanggung jawab (acquit et dėcharge) kepada masing-masing Anggota 

Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku lalu, 

sejauh tindakan tersebut dinyatakan dalam laporan tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa masing-masing Anggota Dewan Komisaris tidak 

berkurang tanggung jawabnya jika terdapat kegiatan/transaksi/perbuatan yang tidak 

diungkapkan dan/atau terungkapnya adanya tindakan/perbuatan pelanggaran hukum 

yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan secara transparan dan/atau dilaporkan di 

dalam laporan pertanggungjawaban selama Anggota Dewan Komisaris tersebut 

menjabat sehingga mengakibatkan laporan yang disampaikan tersebut menyesatkan 

dan/ataupun menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan/atau pihak ketiga yang 

tidak dapat dipenuhi aset Perusahaan. 

2.3.10. Organ Pendukung Dewan Komisaris 

Agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, Dewan Komisaris dapat 

memperoleh saran profesional dari pihak independen. Apabila diperlukan, Dewan 

Komisaris dapat membentuk komite-komite dan/atau menunjuk tenaga ahli sebagai 

alat penunjang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhannya Dewan komisaris, serta 

dengan memperhatikan keputusan RUPS dan Anggaran Dasar Perusahaan. 

Anggota komite dan/atau tenaga ahli dipilih dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 

dan setiap komite yang dibentuk diketuai oleh Anggota Dewan Komisaris. 

Komite-komite tersebut bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta merumuskan kebijakan Dewan 

Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Namun demikian, 

penetapan kebijakan tersebut tetap menjadi wewenang Dewan Komisaris, kecuali 

untuk hal-hal yang telah didelegasikan kewenangannya dalam Surat Keputusan 

Dewan Komisaris. 

Adapun Organ Pendukung Dewan Komisaris, yaitu:  

a. Sekretariat Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris untuk 

mendukung tugas dan operasional Dewan Komisaris, sebagai berikut: 

i. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan 

Komisaris; 

ii. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris; 

iii. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat 

keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya, termasuk juga 

mengkoordinasikan penyiapan surat menyurat dan laporan-laporan yang 

harus disusun oleh Dewan Komisaris; 

iv. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; 

v. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris; 

vi. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris. 

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan GCG, Sekretariat Dewan 

Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan 

dengan baik di Perusahaan. 

b. Komite Audit  

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:  

1) Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku; 

2) Perusahaan telah menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko dan 

GCG; 

3) Fungsi audit eksternal dan audit internal telah berjalan dengan baik. 

c. Komite Remunerasi dan Nominasi 

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite Lainnya yang dibentuk oleh 

Dewan Komisaris dan bersifat jika diperlukan. Komite ini bertugas untuk 

membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memberikan masukan 

terhadap remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk metode penentuan 

remunerasi yang digunakan. Komite ini juga membantu Dewan Komisaris dalam 
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memeriksa dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan 

remunerasi di tingkatan jajaran manajemen yang diajukan oleh Direksi. 

d. Komite Pemantau Risiko dan/atau Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang 

Manajemen Risiko  

Komite Pemantau Risiko dan/atau tenaga ahli Dewan Komisaris Bidang 

Manajemen Risiko merupakan Komite Lainnya yang dibentuk dan/atau ditunjuk 

oleh Dewan Komisaris dan bersifat jika diperlukan. Tugas komite dan/atau tenaga 

ahli yang ditunjuk tersebut bertugas membantu Dewan Komisaris untuk 

memastikan, antara lain: 

1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Perusahaan yang 

membidangi Manajemen Risiko; 

2) Evaluasi dan mengkaji risiko-risiko atas tindakan-tindakan dan/atau 

kebijakan Direksi yang membutuhkan tanggapan persetujuan tertulis dari 

Dewan Komisaris dan/atau RUPS; 

3) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, seperti 

mengevaluasi dan memeriksa atas Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, 

RJPP dan/atau RKAP Perusahaan terutama yang terkait dengan Manajamen 

Risiko. 

2.3.11. Rapat Komite Dewan Komisaris 

Rapat Komite Komisaris diselenggarakan paling sedikit sama dengan ketentuan 

minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan pada Anggaran Dasar, yaitu rapat 

secara teratur sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap bulannya untuk membicarakan 

berbagai permasalahan sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. 

Disamping rapat terjadwal, Rapat Komite dapat dilakukan kapan saja apabila 

diperlukan.  

Dalam setiap Rapat Komite harus dibuatkan notulen rapat yang menggambarkan 

situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, masalah yang 

dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap 

kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan atau perbedaan pendapat 

(dissenting opinion). 

Rincian tugas Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan komposisi keanggotaan 

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya diatur dalam masing-

masing piagam (charter) Komite Komisaris dan Board Manual. 

2.3. Direksi 

Direksi adalah organ pengambil keputusan utama dalam Perusahaan yang bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan. Pengambilan keputusan 

Direksi disesuaikan dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian pelaksanaan 

tugas masing-masing Anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Direksi dipilih 

dan diangkat melalui RUPS secara periodik. Sebelum diangkat, calon Direksi harus diuji untuk 

memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya. 
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Kedudukan masing-masing Anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas 

Direktur Utama sebagai primus inter pares, yaitu untuk mengkoordinasikan kegiatan Direksi. 

2.4.1. Fungsi Direksi 

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama, yaitu 

kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung 

jawab sosial. 

a. Kepengurusan  

▪ Direksi menyusun Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan, serta program 

jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan untuk disampaikan dan 

disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUPS sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perusahaan;  

▪ Direksi harus dapat mengendalikan dan mengelola sumber daya yang 

dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan efisien;  

▪ Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari Pemangku 

Kepentingan; dan  

▪ Direksi memiliki tata tertib dan pedoman kerja (Board Manual) sehingga 

pelaksanaan tugasnya dapat terarah, efektif, dan dapat digunakan sebagai 

salah satu alat penilaian kinerja. 

b. Manajemen Risiko  

▪ Direksi menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan 

yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan;  

▪ Untuk setiap pengambilan keputusan strategis harus mempertimbangkan 

dan memperhitungkan dampak risikonya; dan 

▪ Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, 

Perusahaan memiliki unit kerja atau penanggung jawab terhadap 

pengendalian risiko.  

c. Pengendalian Internal (Internal Control)  

▪ Direksi menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal 

Perusahaan yang andal dalam rangka:  

a) Menjaga dan melindungi kekayaan, kinerja, bisnis, dan operasional 

Perusahaan; 

b) Memastikan setiap kegiatan Perusahaan mematuhi ketentuan 

peraturan perundangan yang relevan; dan 

c) Menerbitkan Laporan Keuangan dan/atau laporan lainnya sesuai 

dengan kriteria dan kerangka laporan yang berlaku. 

▪ Internal Audit melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap sistem 

pengendalian internal Perusahaan; dan 

▪ Internal Audit melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama. 

d. Komunikasi 

▪ Direksi memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan para 

Pemangku Kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris 

Perusahaan (Corporate Secretary);  
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▪ Perusahaan memiliki Corporate Secretary yang fungsinya dapat mencakup 

hubungan dengan investor (Investor Relations);  

▪ Dalam hal Perusahaan tidak memiliki Unit Kerja/Divisi Kepatuhan 

(Compliance) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Corporate Secretary; dan  

▪ Pelaksana fungsi Corporate Secretary bertanggung jawab kepada Direksi dan 

laporan pelaksanaan tugas Corporate Secretary disampaikan kepada Direksi 

dan Dewan Komisaris. 

e. Tanggung Jawab Sosial  

▪ Dalam rangka mempertahankan kelangsungan Perusahaan, Direksi harus 

memastikan terpenuhinya tanggung jawab sosial Perusahaan;  

▪ Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan; dan 

▪ Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

kegiatan usaha Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana 

Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan harus menyampaikan 

informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan 

Perusahaan.  

2.4.2. Persyaratan Direksi 

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Cakap atau mampu melaksanakan perbuatan hukum; 

b. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: 

▪ Dinyatakan pailit; 

▪ Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Anggota 

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

Perusahaan dinyatakan pailit; atau 

▪ Dihukum karena melakukan tindakan pidana atau merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

c. Memiliki integritas, kepemimpinan, kejujuran, dan perilaku yang baik, serta 

dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan Perusahaan; 

d. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang keuangan, 

perbankan, asuransi dan penjaminan, hukum, investasi, infrastuktur, dan/atau 

bidang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; 

e. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh instasi teknis atau RUPS berdasarkan 

peraturan perundangan. 

2.4.3. Komposisi Direksi  

a. Komposisi dan jumlah Direksi ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengan 

kompleksitas dan kebutuhan Perusahaan serta rencana strategis Perusahaan 

sehingga memungkinkan pengambilan keputusan lebih efektif, tepat, cepat, dan 

independen; 
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b. Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi yang beranggotakan paling 

banyak 3 (tiga) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur 

Utama sisanya merupakan Anggota Direksi. 

2.4.4. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi 

a. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga 

pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik;  

b. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan 

kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan memanfaatkan Perusahaan 

untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, dan/atau pihak lain;  

c. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

d. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini. 

2.4.5. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi  

a. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan 

perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan; 

b. Anggota Direksi diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham; 

c. Bagi calon Anggota Direksi yang terpilih wajib menandatangani Kontrak 

Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Direksi; 

d. Pengangkatan Anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan 

Dewan Komisaris; 

e. Pengangkatan Anggota Direksi menjadi batal karena hukum sejak saat Anggota 

Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya 

persyaratan Anggota Direksi; 

f. Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan 

g. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan 

RUPS sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.  

2.4.6. Tugas dan Wewenang Direksi  

Direksi bertugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan 

pengurusan dan pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dalam batasan wewenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan 

dan/atau batasan-batasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang ditetapkan oleh 

Pemegang Saham berdasarkan Keputusan RUPS. 

Direksi memiliki wewenang sebagai berikut ini: 

a. Menggunakan dan mengelola aset Perusahaan serta sumber daya Perusahaan 

dalam batasan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan 

RUPS; 

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman kerja sebagai acuan 

operasional Perusahaan; 
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c. Menyusun dan merekomendasikan berbagai kebijakan dan perencanaan 

strategis Perusahaan dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Komisaris 

dan persetujuan RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar 

Perusahaan.  

Penjelasan rincian tugas dan wewenang Direksi serta hal-hal lain yang berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi Direksi diatur dalam Board Manual dan Anggaran Dasar 

Perusahaan. 

2.4.7. Rapat Direksi  

Direksi melakukan pertemuan secara teratur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 

satu bulan untuk membicarakan masalah dan bisnis perusahaan, pembuatan 

keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan bisnis 

Perusahaan. Direksi harus selalu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam Rapat 

Koordinasi (Rapat Gabungan) minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Di samping rapat 

terjadwal tersebut, Rapat Direksi dapat dilakukan kapan saja apabila dianggap perlu 

oleh salah seorang Anggota Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, atau atas 

permintaan sirkuler Pemegang Saham. 

Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuatkan notulen rapat yang menggambarkan 

situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, masalah yang 

dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap 

kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan atau perbedaan pendapat 

(dissenting opinion).  

Rapat Direksi membahas berbagai masalah operasional dan strategis Perusahaan 

antara lain mencakup: 

a. Evaluasi kinerja Perusahaan dan laporan Perusahaan; 

b. Arah dan strategi pengembangan dan peningkatan usaha bisnis Perusahaan;  

c. GCG, manajemen risiko, perjanjian kontraktual, pengendalian internal; 

d. Pengukuran kinerja, evaluasi dan peningkatan kompetensi Sumber Daya 

Manusia (SDM) untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi akibat 

pengembangan usaha. 

Penjelasan rincian tentang mekanisme Rapat Direksi dijabarkan dalam Anggaran 

Dasar Perusahaan dan Board Manual. 

2.4.8. Standar Penilaian Kinerja Direksi  

Indikator pencapaian kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi sesuai dengan 

peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Kriteria evaluasi 

kinerja Direksi didasari pada target kinerja dalam Kontrak Manajemen yang 

disampaikan pada saat pengangkatannya. Kinerja Direksi dievaluasi setiap tahunnya 

oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah 

ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan usulan dari Direksi yang 
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bersangkutan. Evaluasi kinerja tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

skema remunerasi untuk Direksi. 

2.4.9. Pendelegasian Wewenang 

Dalam pelaksanaannya, Direksi dapat mendelegasikan kewenangannya kepada 

Anggota Direksi lainnya dan pejabat setingkat di bawah Direksi untuk bertindak 

mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 

dan Anggaran Dasar Perusahaan.  

Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, serta 

dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang harus dilakukan analisis 

terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan 

menerima pendelegasian wewenang tersebut. Pendelegasian wewenang tersebut 

tidak melepaskan tanggung jawab Direksi. 

2.4.10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi  

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS atas 

pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan GCG. Direksi menyusun laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan yang 

memuat antara lain Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perusahaan, dan Laporan 

Pelaksanaan GCG. Laporan Tahunan yang disusun tersebut harus memperoleh 

persetujuan RUPS, dan khususnya untuk Laporan Keuangan harus memperoleh 

pengesahan RUPS.  

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan 

Pelaksanaan GCG oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan 

tanggung jawab (acquit et dėcharge) kepada masing-masing Anggota Direksi atas 

pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku lalu, sejauh tindakan tersebut 

dinyatakan dalam laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa masing-masing Anggota Direksi tidak berkurang 

tanggung jawabnya jika terdapat kegiatan/transaksi/perbuatan yang tidak 

diungkapkan dan/atau terungkapnya tindakan/perbuatan pelanggaran hukum yang 

sebelumnya tidak pernah diungkapkan secara transparan dan/atau dilaporkan di 

dalam laporan pertanggungjawaban Direksi sehingga mengakibatkan laporan yang 

disampaikan tersebut menyesatkan dan/atau terjadi tindak pidana atau kesalahan 

yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan/atau pihak ketiga yang tidak dapat 

dipenuhi aset Perusahaan.  

2.4.11. Organ Pendukung Direksi  

a. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 

Sekretaris Perusahaan adalah pejabat Perusahaan yang diangkat secara khusus 

oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dan bertanggung 

jawab langsung serta melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama secara 

berkala. Sekretaris Perusahaan memiliki akses langsung ke Direksi dan bersinergi 
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dengan unit kerja atau divisi-divisi lain untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. 

Sekretaris Perusahaan bertugas antara lain: 

1) Sebagai penghubung (liaison officer) dengan seluruh Pemangku 

Kepentingan Perusahaan baik dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, 

dan para Pemangku Kepentingan lainnya, seperti Kementerian atau 

Lembaga Negara terkait, media massa, investor, dan masyarakat umum 

lainnya; 

2) Menyiapkan dan mengkomunikasikan informasi yang akurat dan lengkap 

mengenai kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham dan para Pemangku 

Kepentingan lainnya, baik pihak internal dan eksternal Perusahaan, serta 

menyelenggarakan kegiatan Perusahaan, seperti RUPS, Rapat Direksi, Rapat 

Gabungan, investor forum, special event, publikasi, pengelolaan website 

Perusahaan; 

3) Bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan dan pemantauan atas 

penerapan GCG di Perusahaan, termasuk juga melakukan penelaahan secara 

periodik terhadap piagam (charter), kode etik (code), dan Pedoman GCG; 

4) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka memastikan kepatuhan 

Perusahaan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk juga 

pemenuhan laporan dan informasi kepada Pemegang Saham dan regulator 

secara tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan yang telah 

ditetapkan;  

5) Melaksanakan program pengenalan Perusahaan kepada Anggota Direksi dan 

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Program 

pengenalan tersebut dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan, dan 

pengkajian dokumen atau program lainnya. Cakupan program pengenalan 

tersebut antara lain tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, gambaran 

tentang Perusahaan seperti strategi dan rencana kerja perusahaan, 

pendelegasian wewenang, audit internal dan eksternal, pengendalian 

internal, manajemen risiko, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan 

Direksi, serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu; 

6) Mengadministrasikan, mendokumentasikan dan menyimpan dokumen-

dokumen penting Perusahaan, seperti risalah Rapat Direksi, risalah Rapat 

Gabungan, Daftar Pemegang Saham, dan lain-lain;  

7) Melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social 

Responsibility -CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

Penjelasan rincian tentang tugas Seketaris Perusaahan dijabarkan dalam Board 

Manual. 

b. Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor) 

Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan Organ Pendukung pelaksanaan 

GCG yang melakukan fungsi Audit Internal dan konsultasi yang bersifat 

independen dan obyektif dari bagian-bagian lain dalam lingkup internal 

perusahaan, dengan fungsi utamanya adalah untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki operasional Perusahaan, manajemen risiko, pengendalian internal, 
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dan proses tata kelola perusahaan (corporate governance) dengan menggunakan 

pendekatan dan metodologi internal audit yang sistematis dan terstuktur. 

Seluruh jajaran manajemen unit-unit organisasi di Perusahaan bertanggung 

jawab untuk melaksanakan tindak lanjut yang memadai atas rekomendasi hasil 

audit yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan tindak lanjut dijadikan salah-

satu faktor dalam menilai kinerja unit-unit organisasi tersebut. 

1) Kedudukan SPI 

Pemimpin SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan 

persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, SPI 

mendapatkan masukan dan petunjuk dari Komite Audit. SPI bersifat 

independen terhadap unit kerja dan unit fungsional lainnya di Perusahaan. 

Sebagai dasar dari Kedudukan, pokok-pokok tugas dan tanggung jawab, SPI 

telah dilengkapi dengan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit 

Charter) dan Prosedur Satuan Pengawasan Internal (SOP Internal Audit). 

Selama proses internal audit harus dipastikan adanya komunikasi yang 

efektif dengan Direksi (melalui Direktur Utama) dan Dewan Komisaris 

(melalui Komite Audit) serta para pemilik proses untuk membahas 

keseluruhan proses internal audit itu sendiri, seperti penyusunan strategi, 

penilaian risiko, perencanaan audit, dan pelaksanaan audit tanpa 

mengorbankan asas kerahasiaan (confidentiality). 

2) Tugas dan Tanggung Jawab SPI 

SPI bertanggung jawab dan melaporkan secara langsung kepada Direktur 

Utama guna meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal telah 

dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan memadai. SPI membantu 

pelaksanaan tugas Direksi sesuai mandat yang diterima dan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  

Pelaksanaan internal audit harus dapat mengidentifikasi efektif atau 

tidaknya pengendalian intern yang dimiliki suatu proses bisnis yang diaudit 

dalam memitigasi risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan 

Perusahaan dengan pendekatan berbasis risiko (risk based audit) yang 

selaras dengan manajemen risiko.  

Proses internal audit juga harus memastikan adanya rekomendasi yang 

diterima (acceptable) dan dapat dipraktikkan (practicable) oleh pemilik 

proses sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola 

Perusahaan serta nilai tambah bagi Perusahaan.  

Penjelasan rincian tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab SPI 

dijabarkan dalam Internal Audit Charter dan Board Manual. 

 

2.4. Hubungan Dewan Komisaris Dengan Direksi 

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan 

fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga, kedua organ Perusahaan 
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tersebut memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan. Oleh 

karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap Visi, Misi, 

dan Nilai-Nilai Perusahaan. 

Tanggung jawab bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan 

usaha Perusahaan tercermin pada:  

1. Terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai;  

2. Tercapainya imbal hasil perusahaan (return) yang optimal bagi Pemegang Saham;  

3. Terlindunginya kepentingan para Pemangku Kepentingan secara wajar;  

4. Terlaksananya GCG yang efektif, efisien, dan berkesinambungan di semua lini organisasi 

Perusahaan. 

Sesuai dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi bersama-

sama menyepakati antara lain seperti berikut ini: 

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), strategi Perusahaan, maupun Rencana Kerja 

dan Anggaran Perusahaan (RKAP);  

2. Kebijakan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya penghindaran dan pencegahan 

segala bentuk benturan kepentingan;  

3. Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan, unit-unit kerja, dan personalianya; 

Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya 

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan. 

 

2.5. Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Pemegang Saham 

Tanggung jawab Perusahaan terhadap hak dan kewajiban Pemegang Saham adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan melindungi hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan; 

2. Perusahaan menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;  

3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar, dan 

teratur bagi Pemegang Saham; 

4. Perusahaan menyampaikan dan memberikan penjelasan dan informasi secara lengkap 

dan akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. 
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BAB III 
MANAJEMEN RISIKO 

 

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan 

telah berjalan efektif dan menjadi bagian dari operasional atau proses bisnis Perusahaan serta telah 

terciptanya budaya “tanggap risiko” di Perusahaan. Selain itu, Direksi harus memastikan bahwa semua 

risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan telah teridentifikasi, dianalisis, dievaluasi, ditangani dan 

dipantau secara memadai sehingga risiko-risiko tersebut berada dalam level atau tingkatan batas 

toleransi yang dapat diterima oleh Perusahaan. Direksi harus memastikan bahwa semua tindakan dan 

keputusan yang diambil telah mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Perusahaan.  

3.1. Tujuan Pengelolaan Risiko 

1. Tersedianya pedoman dasar bagi Perusahaan dalam pengelolaan risiko Perusahaan;  

2. Integrasi dan sinkronisasi proses dan kegiatan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan 

sehingga proses pengelolaan risiko dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh 

jajaran Perusahaan. 

3.2. Pembagian Tugas dan Kewenangan Pelaksanaan Manajemen Risiko 

Pembagian tugas dan kewenangan organ Perusahaan di dalam pelaksanaan manajemen risiko 

secara umum diuraikan sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi 

serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko 

Perusahaan;  

2. Direksi membangun dan melaksanakan program manajemen risiko Perusahaan secara 

terpadu dan terintegrasi yang menjadi bagian dari pelaksanaan GCG. Perusahaan 

menunjuk salah satu Direksi untuk melakukan pengelolaan risiko melalui unit kerja yang 

dibentuk.  

Rincian tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris, Direksi dan organ Perusahaan lainnya 

terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dijabarkan dalam Board Manual. 

3.3. Proses Manajemen Risiko 

Proses Manajemen Risiko dilakukan dengan cara identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, 

dan perlakuan risiko (risk treatment), serta pengawasan dan pemantauan terhadap risiko-risiko 

berserta pelaporannya, termasuk juga komunikasi dan konsultasi yang efektif di antara seluruh 

pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan risiko baik pihak internal maupun eksternal 

Perusahaan.  

Implementasi tahapan proses manajemen risiko tersebut antara lain, sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi atas seluruh risiko yang dihadapi oleh Perusahaan sesuai dengan 

konteksnya, baik risiko yang telah maupun yang belum dikendalikan dengan menggunakan 

pendekatan-pendekatan yang sistematis dan terstruktur; 
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2. Seluruh risiko yang telah teridentifikasi harus dianalisis secara memadai dengan 

mempertimbangkan sumber risiko (source of risk), kemungkinan terjadinya risiko 

(probability/likelihood), dan dampak (impact/concequences) yang mungkin ditimbulkan 

risiko tersebut; 

3. Risiko-risiko tersebut kemudian dinilai dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. Proses evaluasi risiko meliputi estimasi atas signifikansi dampak yang akan 

timbul, penilaian mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko, penetapan langkah-

langkah yang diperlukan untuk mengelola atau memitigasi risiko tersebut, keandalan 

pengelolaan dan pengendalian risiko yang ada, serta membandingkan antara hasil analisis 

risiko dengan hasil evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

sehingga diperoleh gambaran dan profil risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu 

dan/atau menjadi perhatian utama;  

4. Menetapkan strategi penanganan pengelolaan atau mitigasi risiko termasuk menentukan 

alternatif pilihan-pilihan yang dapat diambil untuk penangangan dan pengelolaan risiko 

tersebut; 

5. Atas risiko-risiko tersebut dilakukan pemantauan dan pengawasan serta pemeriksaan 

secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas penanganan risiko. Selama aktivitas 

penetapan konteks dan penilaian risiko serta pemantauan dan penanganan risiko, 

komunikasi dan konsultasi harus tetap dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait. 

3.4. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko 

Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa 

mekanisme, diantaranya memasukkan aspek manajemen risiko dalam Key Performance 

Indicator (KPI) Direksi, audit atas manajemen risiko, pemeriksaan implementasi dan risk 

maturity assessment, maupun pemantauan dan pelaporan kepada Pemangku Kepentingan. 

Secara berkala, dilakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko Perusahaan dengan 

menggunakan tools profil risiko dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 

3.5. Pelaporan Manajemen Risiko 

Direksi menyampaikan Laporan Profil Manajemen Risiko dan penanganannya kepada Dewan 

Komisaris dan Pemegang Saham berdasarkan evaluasi risiko Perusahaan yang dilakukan secara 

berkala bersamaan dengan Laporan Manajemen Perusahaan. Apabila dipandang perlu 

dilakukan evaluasi risiko Perusahaan secara spesifik yang melibatkan fungsi organisasi/unit 

kerja tertentu pada proses bisnis yang melibatkan keputusan di atas ambang batas risiko 

tertentu.  
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BAB IV 
TATA KELOLA PENGENDALIAN INTERNAL 

 

4.1. Pengendalian Internal  

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh Karyawan untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perusahaan dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan 

investasi dan aset Perusahaan, memastikan kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan keyakinan bahwa 

informasi atau pelaporan yang diberikan atau dipublikasikan merupakan informasi yang andal 

dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Sistem pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) unsur yang dilaksanakan secara menyatu serta 

menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Perusahaan, yaitu:  

1. Lingkungan Internal (Internal Environment) yang terdiri dari integritas, nilai etika dan 

kompetensi karyawan, filosofi dan gaya manajemen, cara yang ditempuh manajemen 

dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan 

pengembangan sumber daya manusia, perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;  

2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (Risk Assessment), yaitu suatu proses untuk 

mengidentifikasi, mengenali, menelaah dan menilai pengelolaan risiko yang terkait dengan 

usaha dan bisnis Perusahan;  

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activity), yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 

suatu proses pengendalian atas kegiatan atau aktivitas di setiap tingkat dan/atau unit-unit 

fungsi kerja di dalam Struktur Organisasi Perusahaan yang mencakup antara lain, namun 

tidak terbatas pada tugas dan tanggung jawab, batas kewenangan, level otorisasi, verifikasi 

dan validasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan 

terhadap harta perusahaan; 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), yaitu suatu proses penyajian 

laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan oleh Perusahaan; 

5. Pemantauan (Monitoring), yaitu proses pengawasan, evaluasi, dan penilaian serta 

perbaikan secara berkesinambungan terhadap mutu sistem pengendalian internal 

Perusahaan di setiap tingkat dan/atau unit fungsi kerja di dalam Perusahaan, termasuk di 

dalamnya peranan dan fungsi Internal Audit dalam memberikan keyakinan yang memadai 

(assurance) dan konsultasi (consultancy) atas sistem pengendalian internal Perusahaan. 
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SPI membantu Direktur Utama untuk menilai keandalan dan kecukupan pengendalian internal 

Perusahaan dan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan 

(compliance), keandalan pelaporan keuangan (reporting), dan efisiensi dan efektivitas 

operasional Perusahaan (operation), tetapi juga aspek lainnya yang berdampak pada tata kelola 

perusahaan (governance). SPI juga memberikan saran-saran atau rekomendasi atas 

temuan/ketidaksesuaian (gap/finding/inconformity) untuk segera dilakukan perbaikan oleh 

Direksi dan/atau unit fungsi kerja bersangkutan.  

Komite Audit memeriksa dan menilai atas hasil pelaksanaan evaluasi pengendalian internal 

Perusahaan yang dilaksanakan oleh SPI serta memberikan arahan, nasihat, dan rekomendasi 

kepada SPI terkait dengan tata kelola sistem pengendalian internal Perusahaan. 

4.2. Pelaporan Penyimpangan 

Perusahaan menyediakan jalur komunikasi (communication channel) untuk pelaporan dugaan 

penyimpangan atau pelanggaran terhadap etika perusahaan, GCG, kebijakan dan peraturan 

Perusahaan, termasuk juga dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh insan Perusahaan. 

Pelaporan dugaan penyimpangan atau pelanggaran tersebut dapat disalurkan melalui media 

telepon, surat, ataupun email. Pelaporan penyimpangan atau pelanggaran yang dilaporkan oleh 

pelapor harus didasari pada itikad baik serta dapat dipertanggungjawabkan, laporan tersebut 

bukan dimaksudkan untuk memfitnah dan/atau menjatuhkan seseorang. 

Setiap identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. Perusahaan akan memberikan 

perlindungan dan menjaga serta menjamin kerahasian identitas pelapor tersebut, kecuali jika:  

1. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang 

berwenang;  

2. Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum. 

Setiap pelaporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima dan/atau yang terjadi harus 

dikaji dan ditindaklajuti secara tepat waktu melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh 

Perusahaan dengan menunjuk satuan unit/tim kerja/pejabat. 

4.3. Auditor Eksternal 

Keberadaan Auditor Eksternal dirasakan kebutuhannya oleh Perusahaan terutama dalam 

menyatakan opini yang menyatakan apakah penyajian laporan keuangan, dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan di Indonesia.  
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Peran Auditor Eksternal dilakukan oleh Akuntan Publik atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal peran Auditor 

Eksternal dilakukan oleh Akuntan Publik, berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus 

dilaksanakan: 

▪ Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Direksi. Berdasarkan UUPT 40 tahun 2007 

Pasal 68 yang menyatakan bahwa Direksi wajib menyerahkan Laporan Keuangan 

Perusahaan kepada akuntan publik untuk diaudit karena status PT PII sebagai persero. 

Dalam hal ini Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan Laporan 

Keuangan lengkap sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia serta 

menetapkan pengendalian internal yang memadai sehingga Laporan Keuangan sesuai 

dengan standar akuntansi di Indonesia tersebut dapat disusun dengan baik untuk kemudian 

diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit dan diberikan opini auditor. 

▪ Dalam audit atas Laporan Keuangan PT PII, tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk 

menyatakan opini atas Laporan Keuangan. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut 

Akuntan Publik harus mematuhi kode etik dan standar audit yang berlaku serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Perusahaan dalam berhubungan dengan Akuntan Publik harus menerapkan beberapa prinsip 

sebagai berikut:  

1. Akuntan Publik ditetapkan atau disetujui oleh RUPS, dari calon yang diajukan oleh Dewan 

Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit; 

2. Komite Audit melalui Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan 

tersebut dan besarnya honorarium atau imbal jasa untuk akuntan publik tersebut;  

3. Akuntan Publik tersebut harus mampu menjaga independensinya, bebas dari benturan 

kepentingan serta bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan di Perusahaan;  

4. Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan 

serta akses informasi yang tidak dibatasi sehingga memungkinkan Akuntan Publik mampu 

memberikan opini atas penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku; 

5. Perusahaan menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku serta menyetujui dengan memberikan tanda tangan pada Laporan Keuangan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan Laporan 

Keuangan dilakukan oleh RUPS; 

6. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan 

Publik.  

Pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan oleh Akuntan Publik dengan 

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang Akuntan Publik dan ketentuan 

profesi yang berlaku. 

Dalam hal Auditor Eksternal diperankan oleh BPK maka pelaksanaan audit dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
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4.4. Kode Etik, Benturan Kepentingan Dan Pakta Integritas 

1. Kode Etik 

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan GCG perlu dilandasi integritas yang tinggi. Oleh 

karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ Perusahaan 

dan semua Karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga dapat 

menjadi budaya Perusahaan.  

Dalam menjalankan aktivitas bisnis setiap insan Perusahaan harus memenuhi ketentuan di 

bawah ini:  

a. Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari 

yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga citra Perusahaan;  

b. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika maupun peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, dan peraturan Perusahaan yang berlaku; 

c. Tidak melakukan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam 

pengelolaan Perusahaan;  

d. Tidak melakukan kesepakatan atau persekongkolan yang menguntungkan pihak lain 

dan/atau merugikan Perusahaan; 

e. Tidak mengungkapkan segala bentuk informasi yang sensitif dan rahasia yang 

berkaitan dengan aktivitas bisnis Perusahaan (insider information);  

f. Wajib bekerja hanya untuk kepentingan Perusahaan diatas kepentingan golongan, 

pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain;  

g. Wajib membina kerjasama positif dan produktif dengan pimpinan, bawahan, maupun 

rekan kerja;  

h. Wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau 

jabatannya baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara, ataupun 

perintah/pernyataan lisan dari atasannya; 

i. Dilarang menerima maupun memberikan hadiah melebihi nilai tertentu yang 

ditetapkan Perusahaan maupun perundang-undangan, walaupun diketahui bahwa 

pemberian tersebut dilakukan karena melihat kekuasaan atau wewenang yang 

melekat pada jabatan atau kedudukan pihak yang bersangkutan.  

Nilai-nilai dan rumusan etika kerja Perusahaan dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut 

dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct). 

2. Benturan Kepentingan 

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan 

dengan kepentingan ekonomis individu Direksi, Dewan Komisaris, serta Karyawan 

Perusahaan sehingga individu tersebut tidak dapat bertindak independen dan dapat 

merugikan Perusahaan.  
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Benturan kepentingan antara lain disebabkan sebagai berikut:  

▪ Menerima barang atau manfaat yang dipandang dapat mempengaruhi independensi 

dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan; 

▪ Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pemasok 

atau calon pemasok dan/atau terlibat secara langsung atas transaksi-transaksi bisnis 

dengan Perusahaan;  

▪ Mempunyai hubungan keluarga hingga derajat ketiga baik secara garis lurus dan 

kesamping, termasuk hubungan karena perkawinan;  

a. Upaya Penghindaran Benturan Kepentingan  

Upaya Perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan yang terjadi, antara lain 

sebagai berikut: 

▪ Pemegang Saham tidak diperkenankan intervensi atas kegiatan operasional 

Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

▪ Setiap Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan pejabat tertentu 

Perusahaan yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan dan 

mengungkapkan laporan harta kekayaan; 

▪ Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib mengungkapkan dan 

melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 

keluarganya pada perusahaan lain; 

▪ Setiap Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan dilarang 

melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil 

keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; 

▪ Setiap Anggota Direksi dan Karyawan dilarang memangku jabatan rangkap, 

antara lain sebagai berikut: 

- Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris/jabatan struktural dan 

fungsional/jabatan lainnya pada BUMN/BUMD/badan usaha milik swasta; 

- Pengurus partai politik pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota 

legislatif dan/atau calon kepala, daerah/wakil kepala daerah dan/ atau 

kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/ atau, dan; 

- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

▪ Setiap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki 

hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; 

▪ Setiap Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan, serta 

Pemangku Kepentingan lainnya yang memiliki hubungan transaksi dan/atau 

perjanjian kontraktual (Mitra Kerja) dengan Perusahaan harus menandatangani 

Pakta Integritas yang menyatakan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip 

GCG antara lain kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, 

kebijakan dan peraturan internal Perusahaan, serta bebas dari benturan 

kepentingan. 
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b. Penanganan benturan kepentingan  

Penanganan benturan kepentingan antara lain: 

▪ Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan wajib menghindari 

tindakan yang berpotensi benturan kepentingan; 

▪ Jika terdapat potensi benturan kepentingan, maka potensi benturan kepentingan 

ini harus segera dilaporkan dan diungkapkan kepada atasannya;  

▪ Individu yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk 

mengungkapkan ide dan pendapat dalam suatu rapat, akan tetapi tidak dapat 

diikutsertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun 

pengambilan suara terbanyak. Hal ini harus dicatat dalam risalah rapat.  

Untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Pedoman Kode Etik, secara berkala 

Perusahaan melakukan sosialisasi Pedoman Kode Etik ke seluruh insan Perusahaan dan 

meminta kepada seluruh karyawan Perusahaan untuk menandatangani Pernyataan Komitmen 

Kepatuhan untuk menerapkan Pedoman Kode Etik. Bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi wajib menandatangani dokumen Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan (Conflict of 

Interest) yang diperbaharui setiap tahunnya. 

4.5. Pengadaan Barang Dan Jasa 

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan yang dimulai dari perencanaan 

kebutuhan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan Perusahaan akan barang dan jasa baik kebutuhan yang bersifat 

operasional maupun investasi, jumlah, kualitas, harga, dan waktu yang tepat sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. Pengadaan didasari oleh pemenuhan barang dan jasa yang 

dibutuhkan melalui mekanisme yang benar, independen, tidak mengandung unsur benturan 

kepentingan, dan transparan.  

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya 

persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan 

menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak 

diskriminatif, serta akuntabel. Pengembangan sistem pengadaan Perusahaan didasari atas 

prinsip-prinsip GCG.  

Rincian mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan mengacu kepada Pedoman 

Pengadaan Barang dan Jasa yang yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. 
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BAB V 
TATA KELOLA INFORMASI  

 

Tata Kelola informasi Perusahaan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan memastikan 

bahwa informasi yang diungkapkan oleh Perusahaan telah adil dan merata untuk disampaikan kepada 

setiap pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa pada pihak tertentu. 

5.1. Akses Informasi 

Perusahaan menyediakan akses informasi Perusahaan yang relevan, memadai, akurat, benar, 

dan tidak menyesatkan, serta dapat diandalkan secara tepat waktu melalui Laporan Tahunan 

Perusahaan, media cetak dan siaran pers. Informasi tentang Perusahaan dapat diakses secara 

langsung melalui website, telepon, faksimili, dan email. 

Perusahaan telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 

menyampaikan informasi kepada dan/ataupun kemudahan akses untuk meperoleh informasi 

oleh publik, yaitu Perusahaan menyediakan website yang diperbaharui secara berkala sebagai 

sarana untuk mempublikasikan kebijakan dan informasi penting tentang Perusahaan yang 

mencakup, antara lain sebagai berikut:  

1. Profil Perusahaan dan kinerja Perusahaan, seperti ikhtisar data keuangan, Laporan 

Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah di audit;  

2. Pedoman-pedoman atas penerapan GCG yang baik diantaranya Pedoman GCG, 

pelaksanaan RUPS, Pedoman Kode Etik, dan Board Manual, dan pedoman-pedoman 

lainnya; 

3. Kegiatan dan kejadian penting Perusahaan, dan lain-lain. 

5.2. Kerahasiaan Informasi 

Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menjunjung tinggi dan senantiasa 

menerapkan keterbukaan yang didasari prinsip kehati-hatian. Pada prinsipnya, Dokumen 

Perusahaan merupakan dokumen rahasia, termasuk setiap data informasi mengenai 

Perusahaan.  

Atas setiap data informasi tentang Perusahaan yang belum dipublikasikan dan/atau belum 

disampaikan kepada publik dan/atau diizinkan untuk diakses oleh publik merupakan informasi 

rahasia Perusahaan. Penyampaian informasi yang bersifat rahasia hanya dapat dilakukan 

melalui otoritas khusus oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan. 

Seluruh insan Perusahaan tidak boleh melakukan tindakan maupun perbuatan yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi Perusahaan sebagai akibat kebocoran data informasi baik sebagian 

ataupun keseluruhan data informasi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, kecuali jika 

pengungkapan data informasi tersebut diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun dokumen rahasia Perusahaan antara lain seperti Rencana 

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), data atau 

dokumen lain yang masuk kategori rahasia seperti gaji karyawan, rencana aksi korporasi 

Perusahaan sepanjang informasi mengenai rencana aksi korporasi tersebut belum diungkapkan 

kepada pihak luar, dan lain-lain. 
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5.3. Keterbukaan Informasi 

Setiap hubungan atau komunikasi dengan pihak di luar Perusahaan yang dilakukan oleh 

Manajemen Perusahaan maupun Karyawan harus didasari prinsip kehati-hatian, terutama data 

informasi yang masih bersifat rahasia. Sebelum memberikan data informasi Perusahaan kepada 

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya, Perusahaan harus memastikan 

validitas data informasi yang diberikan dan telah melalui verifikasi oleh fungsi unit kerja lain di 

dalam Perusahaan yang terkait dengan informasi tersebut. Untuk Laporan Keuangan harus 

dipastikan bahwa Komite Audit telah mengkaji dan memberikan masukan serta pandangan 

untuk dapat disetujui oleh Direksi yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Pemegang 

Saham dan/atau publikasi kepada para Pemangku Kepentingan lainnya.  

Untuk menghindari perbedaan pengungkapan keterbukaan informasi kepada Pemangku 

Kepentingan maupun Pemegang Saham, setiap informasi hanya dapat diberikan kepada para 

Pemangku Kepentingan lainnya setelah pengungkapan informasi tersebut diberikan terlebih 

dahulu kepada Pemegang Saham.  

Unit kerja yang membidangi Komunikasi Perusahaan adalah Sekretaris Perusahaan yang 

bertanggung jawab untuk mengelola penyampaian informasi Perusahaan melalui media 

komunikasi, baik media elektronik maupun cetak sehingga integritas dan kredibilitas informasi 

Perusahaan dapat terpelihara dan terlindungi. 

Sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, pemberian dan penyebarluasan informasi mengenai 

kegiatan, kinerja dan rencana Perusahaan dapat diberikan secara tertulis dan/atau lisan 

(wawancara dan/atau penampilan di media) dan/atau dalam bentuk public expose lainnya. 

5.4. Kepemilikan Informasi 

Seluruh data informasi yang dimiliki Perusahaan merupakan aset tak berwujud, termasuk hasil 

riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas 

beban Perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian. 

5.5. Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) 

Perusahaan menyadari bahwa Teknologi Informasi (TI) sangat berkaitan erat dengan 

keberhasilan GCG Perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Direksi harus memastikan 

adanya proses perbaikan, penyempurnaan dan pendayagunaan TI secara berkala, terukur, dan 

efisien.  

Tata kelola TI ditujukan untuk memastikan bahwa data informasi yang dihasilkan oleh 

Perusahaan dapat lebih akurat, aman, terpercaya, mudah, dan cepat dalam penyediaan dan 

penyusunan laporan, serta sesuai dengan kebutuhannya.  

Dalam melakukan investasi TI, Perusahaan harus mempertimbangkan nilai strategis dan aspek 

keuntungan dan manfaat (cost benefit), seperti efisiensi biaya, kecepatan penyediaan dan 

perolehan data informasi sehingga dapat menciptakan produk atau jasa Perusahaan yang 

unggul dan kompetitif. 
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Dalam pengelolaan TI, Perusahaan harus selalu mengembangkan keahlian teknologi, 

pengetahuan, dan keahlian lainnya terkait dengan operasional Perusahaan melalui sosialisasi 

kepada seluruh Karyawan mengenai TI, keamanan sistem dan aplikasi TI, serta risiko-risiko yang 

terkait TI, termasuk juga kelengkapan tata kelola TI berupa kebijakan dan prosedur (SOP), serta 

Sumber Daya Manusia (SDM) TI yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.  

Penerapan TI harus dapat mendukung proses-proses utama di Perusahaan, termasuk juga untuk 

pengembangan suatu sistem teknologi yang terintegrasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 

proses bisnis Perusahaan tersebut sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis 

Perusahaan.  

Oleh karena itu, untuk menjaga dan mengevaluasi kualitas tata kelola TI di Perusahaan, Direksi 

harus melakukan evaluasi pengendalian internal dan tata kelola TI yang dilakukan oleh fungsi 

Internal Audit yang memiliki kemampuan TI serta melaporkannya secara periodik kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.   
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BAB VI 
TATA KELOLA HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PERUSAHAAN 

 

6.1. Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan 

Dalam berhubungan dengan para Pemangku Kepentingan, Perusahaan menerapkan prinsip 

saling menghargai (mutual respect), wajar, setara dan transparan yang dituangkan dalam Kode 

Etik Perusahaan.  

Perusahaan harus memiliki mekanisme komunikasi dalam berhubungan dengan para Pemangku 

Kepentingan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan peraturan Perusahaan.  

Perusahaan harus membuka diri dan menampung rekomendasi maupun pendapat yang 

diberikan oleh para Pemangku Kepentingan untuk kepentingan Perusahaan serta memberi 

tanggapan atas rekomendasi maupun pendapat tersebut bila diperlukan. 

6.2. Praktik Ketenagakerjaan 

Undang-undang yang mengatur tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan 

ketenagakerjaan di Perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia 

dalam hubungan kerja seperti perlakuan atasan dengan bawahan, besaran pendapatan atau 

upah, jenjang karir, dan lain-lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 

Perusahaan menaruh prioritas terhadap aspek kesetaraan dan keadilan bagi seluruh Karyawan, 

yaitu Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada Karyawan tanpa membedakan 

senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mengikuti pendidikan, 

melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut sejalan dengan kompetensi dan 

kebutuhan Karyawan tersebut untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya. 

Perusahaan menjamin agar karyawan memperoleh aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3), termasuk lingkungan dan kondisi kerja yang baik dan aman. Perusahaan memberikan dan 

mengevaluasinya setiap tahun atas sarana dan fasilitas kerja serta fasilitas Perusahaan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan K3. Untuk 

meningkatkan program K3, Perusahaan melakukan berbagai program sosialiasi yang dapat 

meningkatkan kesadaran Karyawan terhadap pentingnya K3 guna meminimalisir dampak yang 

terjadi akibat adanya kecelakaan kerja yang bersifat fatal.  

Perusahaan menetapkan perencanaan kebutuhan Karyawan dengan mengacu pada rencana 

kerja Perusahaan (business plan), arah kebijakan dan strategi Perusahaan. Oleh karena itu, 

Perusahaan senantiasa menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sebagai aset 

utama Perusahaan. Perusahaan merekrut Karyawan yang memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan melalui mekanisme 

rekruitmen yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.  

Dalam pengelolaan SDM, Perusahaan harus mengembangkan Kebijakan dan Prosedur (SOP) 

SDM serta mekanisme untuk merekrut, membina dan mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan Karyawan berdasarkan prinsip produktifitas berbasis kinerja yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesejahteraan Karyawan itu sendiri.  
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6.3. Pelestarian Dan Lingkungan Sosial 

Perusahaan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap 

Karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada 

umumnya serta untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan 

hidup. 

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) yang 

dilakukan oleh Perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab moral Perusahaan terhadap 

para Pemangku Kepentingan, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja 

dan/atau lokasi proyek yang ditangani Perusahaan. Diharapkan, melalui berbagai program CSR 

yang dilakukan oleh Perusahaan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada para 

Pemangku Kepentingan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan 

lainnya. 

Perusahaan menyusun program kepedulian CSR dengan tujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan hubungan yang harmonis dan sinergi antara Perusahaan dengan para Pemangku 

Kepentingan sehingga dapat mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan 

secara berkelanjutan, meningkatkan citra positif Perusahaan, dan terwujudnya kepercayaan 

masyarakat dan investor terhadap Perusahaan.  

Perusahaan memfokuskan aktivitas CSR terutama pada program-program dukungan 

pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, maupun kegiatan donasi 

sosial untuk membantu kalangan masyarakat yang membutuhkan di sekitar Perusahaan 

beroperasi dan/atau di lokasi proyek yang ditangani oleh Perusahaan.  

Dalam melaksanakan program CSR Perusahaan harus memiliki mekanisme untuk melaksanakan 

dan mengevaluasi sebagai bahan pertimbangan efektivitas program CSR yang dilaksanakan dan 

tujuan yang hendak dicapai dari program tersebut. Oleh karena itu, Perusahaan harus 

mengungkapkan program CSR yang telah disusun dan dilaksanakan kepada para Pemangku 

Kepentingan. 

Dalam pelaksanaan program CSR, Perusahaan telah mengaturnya dalam suatu Kebijakan dan 

Prosedur (SOP) CSR yang dimaksudkan untuk sebagai acuan kerja pelaksanaan program CSR 

sehingga dapat mengarahkan dan memastikan bahwa pelaksanaan program kerja CSR berjalan 

secara efektif, optimal, dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk efektivitas program CSR, 

Perusahaan menunjuk satu unit kerja sebagai penanggung jawab program CSR, yaitu Corporate 

Secretary.  
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BAB VII 
RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) DAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) 

 

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan (RKAP) yang harus disetujui Dewan Komisaris, dan disahkan oleh RUPS.  

Direksi menyusun RJPP dan RKAP dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

1. Perencanaan disusun secara periodik dalam RJPP dan dituangkan dalam RKAP tahunan dengan 

memperhatikan perubahan lingkungan usaha;  

2. RKAP merupakan pedoman operasional Perusahaan;  

3. RKAP merupakan alat pengendalian pelaksanaan kerja;  

4. Proses penyusunan RJPP dan RKAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

RJPP yang disusun Perusahaan mencakup hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:  

1. Pendahuluan; 

2. Evaluasi pelaksanaan RJPP periode sebelumnya; 

3. Posisi Perusahaan saat ini; 

4. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;  

5. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang; dan 

6. Proyeksi keuangan dan investasi. 

RKAP yang disusun Perusahaan mencakup hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:  

1. Ringkasan Eksekutif; 

2. Pendahuluan; 

3. Realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan; 

4. Capaian kinerja Perusahaan tahun berjalan; 

5. RKAP tahun yang akan datang; 

6. Proyeksi keuangan perusahaan tahun yang akan datang; 

7. Penerapan manajemen risiko; 

8. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; dan 

9. Penutup. 

Penyampaian RJPP dan RKAP memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani rancangan RJPP dan RKAP; 

2. RJPP dan RKAP terlebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan 

kepada RUPS; 

3. Penyampaian rancangan RJPP untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 90 (sembilan 

puluh) hari sebelum dimulainya periode RJPP; 

4. Penyampaian rancangan RKAP untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 60 (enam puluh) 

hari sebelum dimulainya tahun buku RKAP; 

 

RUPST mengesahkan RKAP tahun buku berikutnya diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

tahun anggaran dan mengesahkan RJPP periode berikutnya diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari setelah berakhirnya periode RJPP sebelumnya. 
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Dalam situasi dan kondisi tertentu RJPP yang telah disahkan dapat disesuaikan untuk mengantisipasi 

perubahan yang akan terjadi, yaitu:  

1. Penyimpangan pencapaian sasaran sebesar 20% (dua puluh persen); 

2. Terdapat manajemen baru yang berpandangan perlu untuk mengubah RJPP; atau 

3. Terdapat perubahan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. 

 

Usulan perubahan RJPP tersebut ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris dan disampaikan 

oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan atas perubahan RJPP 

diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan perubahan RJPP tersebut. 

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan RJPP dan RKAP serta melaksanakan evaluasi dan 

pengendaliannya.  

Dewan Komisaris memantau dan mengawasi pelaksanaan RKAP dan kesesuaiannya dengan RJPP, 

serta memberikan masukan-masukan dalam upaya pencapaiannya. 

Direksi mengendalikan pelaksanaan RJPP dan RKAP serta mempertanggungjawabkannya kepada 

Pemegang Saham. 

Setiap perubahan RKAP harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS. 

Persetujuan atas usulan perubahan RKAP diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

diterimanya usulan perubahan RKAP oleh RUPS. Bila RUPS tidak memberikan persetujuan dalam 

jangka waktu tersebut, maka RUPS dianggap menyetujui usulan perubahan tersebut. 
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BAB VIII 
PENGUKURAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
 
 
Dalam penerapan GCG, Perusahaan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi GCG 

secara berkesinambungan. Sosialisasi GCG merupakan bagian dari persiapan sebelum dilakukan 

penilaian penerapan GCG oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris 

melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan, dan apabila 

diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.  

Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa 

Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. 

Pedoman GCG disosialisasikan secara berkala kepada seluruh insan Perusahaan dan para Pemangku 

Kepentingan lainnya sehingga dapat dipahami dengan tepat, baik, dan benar. Untuk selanjutnya, 

seluruh insan Perusahaan pada tingkat apapun, diwajibkan untuk menerapkan GCG dengan penuh 

tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Sosialisasi GCG terhadap pihak internal dititikberatkan pada pemahaman GCG agar dapat 

menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran serta kebutuhan untuk menerapkan GCG secara 

konsisten dan berkesinambungan sehingga GCG dapat menjadi budaya Perusahaan. Sedangkan, 

sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana cara 

kerja dan tata kelola yang dilaksanakan Perusahaan yang didasari pada prinsip-prinsip GCG.  

Implementasi GCG dilaksanakan secara konsisten disertai dengan laporan secara berkala dari masing-

masing unit kerja mengenai implementasi GCG. 

Perusahaan melakukan evaluasi GCG untuk mengetahui tingkat dan kesenjangan dalam penerapan 

GCG. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perusahaan melakukan melakukan pengembangan dan 

perbaikan GCG secara berkesinambungan. 

Pelaksanaan evaluasi tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan (self 

assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dan/atau meminta bantuan (jasa asistensi) dari 

penilai independen ataupun Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. 

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi GCG tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. 

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi GCG dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan 
penyampaian Laporan Tahunan, termasuk didalam laporan tersebut diungkapkan kesesuaian dan 
ketidaksesuaian implementasi GCG. 
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BAB IX 
PENUTUP 

 

Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Good Corporate Governance) ini disusun dengan 

mempertimbangkan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan, selanjutnya akan dijadikan dasar bagi 

penetapan kebijakan Perusahaan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, Surat Keputusan Bersama 

Dewan Komisaris dan Direksi, Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi, Dan Buku Pedoman 

Perusahaan.  

Perusahaan akan menerbitkan kebijakan susulan apabila diperlukan sebagai penjabaran lebih lanjut 

atau interpretasi yang diperlukan dalam penerapan GCG ini.  

Penyempurnaan pedoman ini dapat dilakukan seiring dengan perubahan lingkungan eksternal dalam 

bidang hukum, peraturan perundangan, dinamika bisnis, kondisi sosial, dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat.  

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman GCG ini tetap mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pedoman GCG ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


