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PENGANTAR

Selama beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan upaya terus menerus dalam perbaikan dunia

bisnis, terminologi G@ Corpomte Govemane menjadi populer dan dipercaya kalangan dunia

usaha sebagai insfrumen penting dalam best pnctices pengelolaan entitas korporasi. Penerapan

prinsip-prinsip Good Coryorate Gbvemancedipandang cocokdengan tunfutan norma bisnis saat

ini, karena mengedepankan independensi, transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab

sosial dalam pengelolaan badan usaha.

Good Coryorate Govemance pada prinsipnya merupakan komitmen, aturan main sertia praktik

penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika di antiara pihakaihak yang memiliki

kewenangan dalam mengendalikan dan rnenenfukan arah perusahaan (s&akeho&lers utama),

serta pihak-pihak yang akan mbrdapat dampak dari tindakan atau keputusan perusahaan

(stakehol&rslainnya). Penerapan prinsip-prin sip Good Corpomte Govemance sangat diperlukan

untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang merupakan syarat mutlak bagi manajemen

bisnis, untuk berkembang dengan baik dan sehat. Manf;aat mendasar bagi perusahaan yang

menerapkan booO Corpmte Gavemance,sebagaisistem nilaidalam pengeblaan entitas bisnis,

adalah terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan (peryetually sustainable) serta memberi nilai

tambah pada upaya peningkatan kinerja $terformance) dan citra (image) korporasi.

PT Phapros Tbk adalah perusahaan farmasiyang melayanimasyarakat melaluipenyediaan obat-

obatan, baik yang berbasis kimia maupun alami. Perusahaan telah berkomttmen untuk selalu

berorientasi pada standar kualitas produk serta secara terus menerus berupaya menerapkan

prinsip-prinsip Good Corryrate Gove m ance dalam mengawal aktivitas bisnis perusahaan-

Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah penyusunan dan pemberlakuan Pedoman Tata

Kelola Perusahaan atau Codie of Corporate Gavernanw yang merupakan kristalisasi dari

peraturan perundangan yang berlaku dan 0esf practice manajernen bisnis yang sehat dan

beretika, sebagai acuan bagi Organ Perusahaan dalam mengelola perusahaan-

t:

C& of Corpomte Govemane
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Keberadaan Code of furyonte.Govemane inidiharapkan dapat memberi motivasi bagi seluruh

organ perusahaan untuk menruiudkan PT Phapros Tbk menladi perusahaan yang memiliki kineria

yang tinggi dan ciha yang baik dimasyarakat.

Ditetapkan diJakarta
ranssal s3 No\/ 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAI(Af{G

PT Phapros Tbk telah melayani masyarakat dengan memproduksi obat-obatan, baik yang

berbasis kimia maupun aliimi, Selama lebih dari lima puluh tahun. Berorientasi pada kualitas,

PT Phapros Tbk termasuk salah satu dari lima perusahaan yang pertama kalimendapatkan

sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada tahun 1990. Komitmen yang tinggi

terhadap standar kualitas dibuktikan lagi dengan diperolehnya serk'fikat ISO 9001 pada tahun

1999 yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat ISO 90Ol versi 2008. Terakhir di-up

grade lagimenjadi ISO 9001 versi2015.

Untuk lebih memperkuat fondasi bisnis, rnanajemen secara terus menerus berupaya untuk

menerapkan praktek-praktek terbaik {best pmctie) implementasi prinsip-prinsip Good

Coryorate Govemane fGCG) dalam mengawal aktivitas bisnis perusahaan. Salah satu

wujud dari konritmen tersebut adalah penyusunan dan pemberlakuan Pedoman Tab Kelola

Perusahaan (Code of Coryonte Govemance) yang merupakan kristalisasi dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan best practbe manajemen bisnis yang sehat dan

beretika, sebagai acuan bagi Organ Perusahaan dalam mengelola perusahaan.

Code of Corporate Govemance inidisusun dengan urutan pembahasan terdiri atas 5 (lima)

bagian, yaitu:

. BABI

. BAB ll

. BAB lll

. BAB lV

' BABV

PENDAHULUAN 
.

STRUKTUR GOVERNANCE

PROSES GOVERNANCE

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS LAINNYA

PENUTUP

W of Coryonte Gavemanre
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Phaprifu
TU JUA}I PEN ERAPA]II GOOD CORPORATE GOVERNAN C E

Good Corporcte Govemance yang diterapkan secara konsisten akan meningkatkan citra dan

kinerja perusahaan. Dengan demikian, penelapan G@d Corparute Govemance

d_imaksudkan untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan agar

perusahaan memilikidaya saing yang kuat.

2. Mendorong pengelolain perusahaan se@rEr profussional, transparan, dan efisien, serta

memberdayakan fungsi dAn kemandirian pengelola perusahaan.

3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan

tindakan dilandasi nilai moralyang tinggidan kepatuhan tefrradap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan

terhadap para pemangku kepentingan (sfakefiolders) maupun kelestarian lingkungan di

sekitar perusahaan. .

4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

PRINSIP+RINSIP GOOD CORPORATE GOVER}IANCE

Semangat atau jiwa Gaod Corryrate Govemance adalah prinsip-prinsip yang melandasi

penerapan GM Coryonte Gavemance, yang meliputi:

{. Transparansi (Iransparancy}

Tra nspa ransi adalah keterbukaan dalam setiap pengam bilan keputusan dan keterbukaan

dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Transparansidiwuiudkan oleh PT Phapros Tbk dengan selalu berupaya mengungkapkan

informasi keuangan dan non keuangan kepada stakefiolders yang bercifat wajib, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan kepada besf priactcess

penerapan Good C,orporcte Govemance

Contoh implementasi prinsip transparansipada PT Phapros Tbk, antara lain:

- Laporan Tahunan telah menguraikan secara komprehensif mengenai visi, misi,

komposisipemegang saham dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.l

1 Sesai derBan POJK nomor 29/POJK.04/2016 targgal 29 Jtdi 2016 tentarg "IAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU

PERUSAHA,/AII PUBUK-

Ce of Corpomte Govemane
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- Laporan Keuangan Berkala, yang melputi Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan

Laporan Keuangan Tahunan2, telah diumumkan dalam media massa.

- Laporan perihal informasiyang harus segerEl diumumkan kepada publik,3 seperti:

_ a- Penggabungan, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha

patungan.

b. Produk atau penemuan baru yang berarti, dan lain-lain.

2. Kemandirian (lndqendencyl

Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional

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

sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi

yang sehat.

PT Phapros Tbk mewujudkan prinsip-prinsip kemandirian dengan selalu menghormati hak

dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing organ

perusahaan.

PT Phapros Tbk yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ

perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik

bagi perusahaan.

Contoh implementasi prinsip kemandirian, antara lain:

1. Komisaris, Direksi, dan manajemen kunci perusahaan selalu berusaha unfuk

menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan kepufusannya.

2. Organ perusahaan saling menghormatihak, kewajiban, tugas, dan wewenang, serta

tanggung jawab masing-m asing.

3. A,kuntabilitas (Accounbbilityl

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ

perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan teriaksana secara efektif. PT Phapros

Tbk meyakini bahwa akuntabilitas sangat berhubungan dengan keberadaan sistem yang

2 Bedasarkan Peraturan NomorX.K,2, Lampiran Keputusan Ketua Bada4 Pergawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan

Nomor: KEP346IBU2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusalraan Publik tar€gal 5 Juli 20'l 1 .

3 sesuai dergan POJK nomor 31/POIK.04/201 llaWeal2? Desember 2015 ter*arg "KETERBUIGAN ATAS INFORMASI ATAU

FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAFIAAN PUBLK".

Co& of Corporate Govemance 6d
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mengendalikan hubungan antara individu dengan mutu organ perusahaan maupun

hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholders.

PT Phapros Tbk menerapkan akuntabilitas dengan mendorong setiap individu mengelola

- tanggung jawab serta kewenangan masing-masing. PT Phapros Tbk selalu

mengkomunikasikan hak dan kewajiban stakeholders, sehingga mereka dapat benar-

benar memahami hak dan kanrrajiban masing-masing sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Contoh implementasipuinsip Akuntabilitas adalah pembagian tugas yang tegas diantara

organ perusahaan. Pembagian tugas tersebut adalah:

1) Direksi memilikitugas memimpin dan mengurus perusahaan sesuaidengan maksud

dan tujuan perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan

efektivitas serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.

2) Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan

perusahaan yang dilakukan Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan"

rencana kerja dan anggaran perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar

dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3) RUPS tahunan dilakukan unfuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan

perhitungan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan besamya dividen yang

dibayarkan.

4. Pertanggungjawaban (ResponsiDilif)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. PT

Phapros Tbk selalu berupaya untuk memenuhi dan mematuhi perafuran perundang-

undangan yang berlaku, serta senantiasa menjaga hubungan kemitraan dengan semua

pihak yang berkepentingan dalam batas-batas praktek dan etika bisnis yang sehat.

Contoh implementasi prinsip pertanggungjawaban adalah perusahaan selalu berusaha

untuk:

1) Mematuhi perafuran perundang-undangan tentang keselamatan kerja, kesehatan

kerja dan lingkungan.

Code of Corporate Govemane
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2) Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pembinaan usaha kecil.

menengah dan koperasi, sertia kegiatan sosiallainnya.

3) Melaksanakan kewaiiban perpajakan-

Kewajaran (Faimess)

Kewajaran yaitu keadihn dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakehalde,rs yang

timbul berdasarkan pBdanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT

Phapros Tbk menjaminbahwa setiap pemegang saham mendapat perlakuan yang wajar

dan dapat mengguriakah hak-haknya, serta menjamin bahwa stakehotders akan

mendapatkan perlakuan sesuai ketenfuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Contoh im plementasi prinsip kewajaran adalah perusahaan menjamin bahwa:

1) Pemegang saham berhak untuk menghadiridan memberikan suara dalam RUPS.

2) Pemegang saham berhak unfuk menerima sebagian keuntungan yang diperuntukan

bagi pemegang saham dalam bentuk divirlen atau pernbagian keuntungan lainnya.

3) Perusahaan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias

perbedaan suku, asalusul, jenis kelamin, agama, dan asalkelahiran atau hal-hal lain

yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

4) Perusahaan memberikan kondisi kerja yang baik, aman, dan nyaman bagi setiap

karyawan sesuai dengan kernampuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku-

D. VISI, MISI, DAN KEGIATAN POKOK PERUSAHAAN

Visi:

"Menjadi peruahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan prcduk inavatif dan iasa

ke*hatan yang didukung oleh manajemen profesional sefta kemitnan strategis guna

meningkatkan kualitas hidup masyaralcaf -

Misi:

1) Menyediakan produk kesehatan terbaik guna memenuhikebutuhan masyarakat.

@d
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2) Memberikan imbal hasil kepada pernegang saham sebagai refleksi kinerja

perusahaan dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang memberikan

" kontribusi serta melakukan inovasi.

, 3) Menjadiperusahaan yang mernpunyaitanggung jawab sosialdan ramah benrawasan

K3LL (Keselamatian dan Kesehatan Keda Lindungan Lingkungan).

Kegiatan Pokok:

Sesuai dengan Anggarai Dasar Perusahaana, maksud dan tujuan perusahaan adalah

melakukan usaha di bidang:

1. lndustri bahan kirnia dan barang dari bahan kimia;

2. lndustri farmasi, produk obat kirnia dan obattradisional,

3. lndustri karet, barang dari karet dan plastik (khusus untuk industri farmasi, alat

kesehatan dan industri kimia);

4. lndustri barang dari kaca (khusus untuk industrifannasi, alat kesehatan dan industri

kimia);

5. lndustri barang tanah liaUkeramik dan porselen (khusus untuk industri farnasi, alat

kesehatan dan induski kimia);

6. lndustri alat ukur dan alat uji (khusus untuk industri farmasi, alat kesehatan dan

industri kimia);

7. lndustri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi (khusus untuk industri

farmasi, alat kesehatad Oan industri kimia);

8. lndustri peralatan kedokteran dan kedokteran gigiserta perlengkapannya;

9. Perdagangan besar farmasi, produk obat kimia dan obat kadisional;

10. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;

11. Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (khusus untuk industri farmasi,

a Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar.

Code of Corporab Govemance
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alat kesehatan dan industri kimia);

1 2. Perdagangan besar alat-alat kesehatan;

- 13. Perdagangan eceran bahan kimia, barang farmasidan alat kedokteran;

14. Analisis dan ujiteknb;

15. Aktivitas kesehatan herrnan;

16. Aktivitas kesehatan manusia;

17. lndustri mafanail

18. lndustri minuman;

19. lnduski kosmetik;

20. Industri barang darikaca (khusus untuk industri makanan, minuman dan kosmetik);

21. Perdagangan hesar makanan, minuman, kosme$k dan banang-barang

perlengkapan unfuk industri makanan, minuman dan kremetik dan

22. Perdagangan eeran makanan, minuman, kosmetik dan barang-barang

perhngkapan untuk industrimakanan, minuman dan kosmetik.

E. NILAI-NILAI PERUSAHAAN : SptRtT

1. Strive for excellence

Merupakan tekad insan Phapros dalam berkarya untuk senantiasa memberikan yang

terbaik dan dengan upaya maksimal bagi pelanggan, masyarakat dan perusahaan,

2. Profesional

Setiap insan Phapro" 
"nrntiasa 

hkerja sesuai dengan kaidah-kaidah profesinya, dan

memegang teguh etika serta etos profesi dalam berkarya ssuai dengan bidang

pekeriaannya.

3. lntegrity

Landasan moral yang paling dasar. lni menunjukkan tekad insan Phapros untuk

menjunjung sikap moral ini dan ditunjukkan dengan safunya kata dan perbuatan, sikap

jujur dan terbuka, tidak munafik dan mampu meinpertahankan prinsip.

Code of Corporate Govemane

@6'



Phaprlb
Respectto customer

lnsan Phapros sadar bahwa kelangsungan hidup perusahaan dan keseiahteraan

karyawan sangat tergantung dari kepuasan pelanggan, oleh karena itu seluruh insan

Phapros meletakkan kepuasan pelanggan menjadi sasaran kerja utama. Baik itu

pelanggan pengguna, endorser, komunitas kesehatan dan juga rekan proses kerja

berikutnya.

lnnovative

Untuk dapat menghasiilkan yang Erbaik dan msnuaskan kebutuhan pelanggan, maka

seluruh insan Phaprostaklrenti-hentinya mencari dan melakukan innovasidalam bekerja

dalam mencapai sasran tersebut. Koridor yang membatasi inovasi hanyalah kaidah

profesionalisme dan landasan moral integritas.

Teamwork

lnsan Phaprm sadar bahwa kerja kelompok yang sehat adalah prasyarat untuk

perusahaan mampu . mencapai sasaran yang telah ditetapkan. karena sasaran

perusahaan tak mampu dicapaiseorang diri- Obh karena itu pengembangan sumber daya

insan Phapros tidak ingin menghasillcan "superman" tetapi "super team". Setiap insan

Phapros harus berupaya untuk menjadi angota tim yang baik dan berkontribusi maksimal

demi keberhasilan tim, dan pada gilirannya demi keberhasilan perusahaan.

Code of Corpomte Govemane
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tsAB I1

STRUKTUR GOVERNANCE

Pada dasamya penjelasan segala bentukfungsi, hak, wewenang dan tanggung jawab dari organ-

organ perusahaan telah tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan. Namun demikian guna

lebih memperjelas petirn dan tata hubungan antara organ-organ perusahaan, akan lebih baik jika

ketentuan{qetentuan yang teTirr 
.diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan dilengkapidengan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat best practice.

Struktur Govemanre PT Phapros Tbk terdiri atas Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai

berikut.

A ORGAN UTAiiA

1. Rapat Umum Remegang $aham

{.1. Pengertian Pemegang Saham dan Rapt Umum Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang tercatat pada Daftar

Pemegang Saham perusahaan sebagai pemilik saham perusahaan. Pemegang

saham memberikan amanat kepada Direksi untuk melaksanakan pengurusan atau

mengelola perusahaan dan kepada Komisaris untuk mengawasi dan memberikan

nasihat dalam pelaksanaan pergurusan perusahaan oleh Direksi. Kepentingan

Pemegang Saham direpresentasikan secara kobktif dalam RUpS.

RUPS adalah organ perseroan yang mem€ang kekuasaan tertinggi dalam

perseroan dan memegang qala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi

atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalarn Undang-Undang / Anggaran

Dasaf.

RUPS diselenggarakan oleh perusahaan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan

kebutuhan perseroan atau atas permintaan pemegang saham. RUPS terdiri atas:6

s 
Pasal 1 ayat {4) Undang-urdarq No.40 tahun 2007tentang Perseroan TerMas (UUPT).

6 Lihat Pasal 't 1 Anggaran Dasar.

Code of Cotporate Govemance 10
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a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

b. RUPS lainnya dapat dbelenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan

untuk kepentingan Perseroan.

RUPS tahunan harus dilaksanakan secara tepat waktu setiap tahun dan sesuai

dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dan

Anggaran Dasar f,erusahaan- Sedangkan RUPS Luar Biasa juga harus diadakan

berdasarkan keterttuan dan dapat dilaksanakan setiap saat berdasarkan kebutuhan.

1.2. Hakdan Kewenangan Pemegang $aham

Hak pemegang saham harus dilindungi dan pemegang saham harus dapat

melaksanakan hak-hak mereka sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham harus mempunyai suatu

kepercayaan bahwa hak-trak mereka dipenuhi dengan adanya prosedur-prosedur

memadai yang tehh diberlakukan oleh perusahaan,

Hak-hak pemE ang saham pada dasamya adalah:

1) Menghadiri dan memberi suara pada setiap RUPS dengan dasar satu saham

satu suara (one share one vote Oasls).

2) Memperoleh informasi perusahaan yang relevan secara tepat waktu dan teratur

untuk memungkinkan pemegang saharn mekkukan keputusan invetasi

berdasarkan informasiyang berkaitan dengan saham mereka di perusahaan.

3) Menerima pembagian darikeuntungan perusahaan dalam bentuk deviden.

4) Pemegang Saham juga berhak rnemperoleh penjelasan lengkap dan informasi

yang akurat berkenaan dengan penyelenggalaan RUPS, diantaranya:

a) Panggilan untuk RUPS yang berisikan infonnasi mengenai agenda RUPS

yang diusulkan Direksi.

b) Penjelasan mengenaihal-hal tain yang berkaitan dengan agenda RUPS.

c) Keputusan-keputusan RUPS.

d) Risalah RUPS yanE memuat perdapat, baik yang mendukung maupun yang

tidak mendukung.

Cade of Corporate Govemanre
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e) Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan

Komisaris/Direksi, serta rtncian menEenai gaji dan tunjangen yang diterima

oleh anggota Derrnan KombarislDieksi yang sedang menjabat.

f) lnformasi keuarqan maupun hal-hal lainnya yang menyilngkut perseroan

yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

5) Menggunakan pengaruh yang dimilikinya terhadap pihak lain untuk kepentingan

perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-perundangan.

6) Mengaiukan 
Srtanfaan 

kepada Direksi da* Demaan Konrisarb dahm furum

RUPS.

7) Mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mengusulkan acara yang harus

dimasukkan dalam RUPS sesuai aturan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Pemegang Saham melafu i RUPS mernpunyai \nelircnan!, unluk:

1) Menetapkan remunerclsi dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.T

2) Mengesahkan'aksi koryorasi perseroan.

3) Mengesahkan RI(AP.8

4) Mengangkat dan rnernberhentkan serta mene*hrkan sistem pemilihan Direksi

dan Dewan Komisaris.

5) Memberikan arahan dalam merespon pasar.

6) Menilaikinerja Direksidan Dewan Komlsarb.

7) Menunjuk akuntan publik.

8) Memutuskan penggunaan dan pembqian laba perusahaan.

9) Menetapkan kebiiakan mengenaikemungkinan benturan kepentingan di Dewan

Kombaris dan Direksi.

10)Wewenang lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Akuntabilitas Pemegang Saham

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

pemegang saham sehingga pengelolaan perusahaan tertaksana secara ehktif.

Akuntabilitas pemegang saham adalah sebagai berikut:

7 
Uhat Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 19Ayd (6) tuqgaran Oasar

slihat B*B lU. Proses Governare, huruf G N*n 2, c, ttaknan 52
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a) Pemqang saham yang memiliki kepentingan pengendalian {controlling intercsf)

terhadap perusahaan harus menyadari tanggung jawabnya pada saat yang

bersangkutan menggunakan pengaruhnya atas manajemen, baik dengan cara

menggunakan hak suara atau dengan cara lain dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b) Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional

perusa haan yang menj adi tangg ung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasai perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Pemegang Saham pajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan

keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS.

d) Pemegang Saham mempunyai tanggung jawab mendorong dan memantau

penerapan prinsip-prinsip Good Carryrate Gavemane dalam proses tata kelola

perusahaan.

e) Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua

kegiatan pengelolaan perusahaan memahrhi peratur:an perundang-undangan.

D Keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham harus memperhatikan

kepentingan stakehot&rs perusahaan lainnya, baik untuk jangka pendek maupun

jangka panjang.

g) Pemegang Saham berkewajiban memantau dan menjaga jalannya perusahaan

sehingga tujuan pendirian perusahaan tetap terlaksana sesuaikeinginan semula.

1.4. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham

Pemegang saham harus diperlakukan secara adil berdasarkan prinsip persamaan

pemegang saham (Principle of Share Holder Equtty) oleh karenanya:

a. Pemegang saham pengendali harus dapat memperhatikan kepentingan

pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai

dengan perafu ran perundang-undangan.

b. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya

dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Dasar Perusahaan.

"f
rms
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2. Dewan Komisaris

2.{. Pengertian

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan

_ secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi

nasihat kepada Direksie. Komisaris merniliki tugas fiduciarylo untuk bertindak demi

kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan

kepentingan pribadi.

Pengangkatan d{ pemberhentian, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban

Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang bertalian dengan Komisaris diatur dalam

Anggaran Dasar perusahaan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan besf

practices tata kelola bisnis.

Keanggotaan dan Komposisi

1 . Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 {dua) orang anggota,ll yang terdiri

dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama

- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal utama.

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1

(satu) diantaranya adalah Komisaris lndependen. Dalarn halDewan Komisaris terdiri

dan 2 (dua) orang anggota Devnan Kombaris, jumlah Komisaris lndependen wajib

paling kurang 30o/o (tiga puluh persen) darijumlah angEota Dewan Komisaris.

Kriteria

Anggota Dewan Komisaris i 
"ru* 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Syarat formal{2

1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseoengan cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5

s Pasal 1 ayat (6) UUPT.
10 Lihat Pasal 1't4 ayat (2) UUPT.
1l Pasal lgArqgaran Dasar.
12 Lihat Pasal 110 UUPT.

t4Code of Corporute Govemanre
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Phaprif-
(lima) tahun sebelurn pengangkahnnya pemah:

a. Dinyatakan pailit

b. Menjadianggota Direksiatau anggota Deuvan Komisaris yang dinyatakan

bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negam yang berkaitan dengan sektor kanangan.

2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengurang:i kemungkinan instansi yang teknis yang berwenang menetapkan

persyaratan tam bahan berdasarkan perafu ran perundang-undangan.

3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Syarat materiil

1) lntegritas dan moral, bahwa yang bercangkutan tidak pemah terlibat:

a) Perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan

persercan tempat yang bersangkutan bekeria sebelum pencalonan.

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang telah disepakati dengan perceroan tempat yang

bersangkutan bekeda.

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada

pribadi/calon anggota Dewan Komisaris, karyawan perseroan tempat

yang bersangkutan bekerja.

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap

ketentr.ran yang brkaitan dengan prinsip pengurusan perceroan yang

sehat (berperilaku tidak baik).

2) Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

a) Pengetahuan yang memadaidibidang usaha perseroan yang bersangkutan.

b) Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka

pengembangan perseroan.

c) Pemahaman masalah+nasalah panajemen perseroan yang berkaitan

dengan salah satu fungsimanajemen.

15Code af Corpamte Govemance
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d) Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

Syarat lain

1) Anggota Devuan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai

berikut:

a. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

b. Jabatan yang berdasaftan peraturan perundang-perundangan

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris

per€eroan.

2) Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik dan bertanggung jawab serta

memaham i masalah-m asalah manajemen perseroan.

3) Memilikikeahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup diperseroan.

4) Mempunyai dan menyediakan waktu yang cukup untuk mehksanakan

tugasnya serta berdomisili di wilayah I ndonesia.

5) Memahariidan mampu memperhatikan kepentingan pem€gang saham dan

seluruh sfakeholders perseroan- Mekanisme komunikasi dengan pemegang

saham dalam forum RUPS, sedangkan dengan s&ketrolders melalui WBS

(Whistle Blowing Sydem).

6) Memilikipendidikan, pengalaman profesionaldan hubungan yang luas yang

bermanfaat bagi perseroan.

7) Antar anggota Dewan Komisaris dan antara Arggota Deuran Komisaris

dengan anggota Direksitidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai

derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau

hubungan semenda (nrenantu atau ipar).

8) Tidak memilki benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

2.2. Tugas dan Kewajiban Deuran Kornisaris

Dewan Komisaris memitiki tugas{t:

a) Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan

nasihat kepada Direksi.

13 Pasal 20 Anggaran Dasan
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b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP) dan Rencana Keria dan Anggaran Perusahaan (RKAP)-

c) Mengawasidan mengevaluasi kineda Direksi.

d) Mengkaji sistem manajemen risiko.

e) Memantau efektivitas penerapan GoN Coryu-rate Govemanre dan

melaporkannya kepada RUPS.

D Menginformasikan kepernilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan

dalam laporan'tahunan perusahaan.

g) Mengusulkan;oudftor ekstemal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau

pelaksanaan penugasan auditor ekstemal.

h) Menyusun pembagian tugas masing-rnasing anggota Dewan Komisaris sesuai

dengan keahlian dan pengahman.

Dewan Komisaris rnerniliki kewaiiban{a:

a) Memberikan s'aran dan pendapat kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP

yang diusulkan Direksi serta menandatangani rencana tersebut.

b) Melakukan perigawasan terhadap pengurusan prusahaan, termasuk

pengawa$an atas pelaksanaan RKAP, usulan perubahan dan perbaikan

Anggaran Dasar Perusahaan, serta melakukan penilaian kineria Direksi.

c) Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan segrela melaporkan kepada

RUPS diserki dengan sallan langkah perbaikan dalam hal perusahaan

menunjukan gejala kernunduran.

d) Menelitidan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh

Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

e) Dalam halterjadi kekosongan jabatan Direksi, maka Komisaris uraiib menuniuk

salah seoranE Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang lowong hingga

ditunjuknya pengganti oleh RUPS.

0 Memastikan bahwa perusahaantelah mernenuhisegala ketentuan dan peraturan

yang berlaku.

g) Mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris.

h) Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau

14 Pasal 20 Anggaran Dasar
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keluarganya dalam perusahaan lain. 15

i) Membuat laporan tentang fugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun

buku yang baru lamPau kePada RUPS-

Secara khusus Komisaris lndependen memiliki tugas:

a) Menjamin transparansi penyajian laporan keuangan perusahaan.

b) Menjamin perlakukan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan

sfakefrolders Yang lain'

c) Menjarnin diunOkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

secara wajar dan adil.

d) Menjamin kepatuhan perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e) Meniamin akuntabilitas organ perusahaan'

0 Mengefuai komite audit dan komite nominasi'

2.3. Hak dan Wewen"nn O.ron Komisaris

Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

a. Memperoleh akses rnengenai perusahaan dan mernperoleh informasi secara

berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan Perundang-undangan-

b. Bertanya kepada Direksi dan meminta penjelasan Direksi tentang kondisi

perusahaan,

c. Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila melanggar ketentuan

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku-

d. Membentuk komitd sesuai dergan kebutuhan dan peraturan perundang-

undangan.

e. Mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam pelaksanaan

tugasnYa.

f. Memiliki hak dan wewenang lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasa/6 dan

peraturan perundang-undangan lainnya-

15 Lihat Pasal 1 16 hun f (b) UUPT.
l6 Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar
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2.4. Sisbm Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besamya gajiatau honorarium dan tunjangan bagianggota Dewan

Komisaris ditetapkan oleh/dalam RUPS. Besaran remunerasi Dewan Komisaris

- dicantumkan dalam lapomn tahunan perusahaan.

2.5. Sekretaris Deuan Komisaris

a. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Komisaris guna membantu

kegiatan adminisffatif dan kesekretariatan serta sebagai penghubung Dewan

Komisaris derrgan Direksi dan Pemegang Saharn. Tugas Sekretaris Dewan

Komisaris adaiah: 
'

1) Menyiapkan undangan rapat yang diadakan oleh Komisaris.

2) Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam mpat Kornisaris.

3) Menyusun notulen hasil rapat dan mendokumentasikannya.

4) Mendokumentasikan surat-surat masuk dan keluar.

5) Mengumputian data dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan

tugas Dewan Kornisaris.

b. Sekretaris Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

3. Direksi

3.1. Pengertian Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh

atas pengurusan pelsercIan unfuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud

dan fujuan perseroan serta meurakili perseroan, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 17

3.2. Keanggotaan, Komposisi dan Kriteria Dircksi

Keanggotaan dan Komposisi

a. Jumlah Direksi paling sedikit 2 (dua) orang18. Jumlah Direksitersebut disesuaikan

dengan kebutuhan, tingkat kompbksitas, dan rencana strategis perusahaan.

Seorang diantara anggota Direksidiangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 'l ayat (5) UUPT.

Pasal 15 ayat (1) ArEgaran Dasar

Ccde of Corporate Govemane
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b. Sifat daritanggung jawab Direksidalam pengurusan perusahaan adalah tanggung

renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalanka n tugasnya untuk kepentingan Perusahaan 
" 

1e

c. Komposisi Direksi merupakan perpaduan para profesbnal yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan perusahaan, sehingga

memungkinkan pengambilan pufusan yang efektif dan efisien.

d. Komposisidan pembagian tugas Direksi diseuaikan dergan sffuktur organisasi

perusahaan VanO Oitetapkan obh RUPS dan warenang tersebut oleh RUPS dapat

dilimpahkan kepadg Komisaris.2o

Kriteria

Direksi yang diangkat adalah omngorang yang memiliki kriteria persyaratan sebagai

berikut:

1) Syarat forma!2'

a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseomngan yang

cakap melakukan perbuatan hukurn, kecuali dalarn waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengargkatannya pemah:

a. Dinyatakan pailit

b. Menjadianggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Petsercan dlnyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

b. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengurangi kemunginan instansi teknls yang bemenang menetapan

persayaratan tambahan berdasarkan peraturan prundang-undangan.

c. Pemenuhan pemyaratian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Ie Lihat Pasal 97ayat(3) UUPT.
2s Direksi bertr.ryas ffira kotegial, namun agar lebih eftsbn dan efektif,dahm nrdaksanakan tugas dilakrl<an ponbagian tugas di

antara Anggota Direksi. Pembagian trrgas di antara Direksi tidak rnenghihrgkan tarqgurg iat 
'rab 

Dircksi secara ko@ial dalam

pengurusan Perusahaan.
2t Lihat Pasal 93 UUPT.
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2) Syarat materiil

a' lntegritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah tertibat:
(1) Perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang daram pengurusan

perseroanllembaga tempat yang bersangkr.rtan bekerja sebelum
pencalonan.

(2) Perbuatan cidera.ianji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen
yang telah disepakati dengan perseroan/bmbaga tempat yang
bersangkutan bekeda.

(3) Perbuatan yang dikategorikan dapat mernberikan keunfungan kepada
pribadilcaron anggota direksi, karyawan perseroan/rembaga tempat yan g

bersangkutan bekeda.

(4) Perbuatan yang dapat dikategorkan sebagai peranggaran terhadap
ketenfuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perseroan yang
sehat.

b. Kom petensi teknislkeahlian, bahura yang bersangkutan memiliki:

1)- Pengetahuan yang memadai di bidaqg usaha perseroan yang
bersangkutan.

2)- Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka
pengembangan perseroan.

Pemahaman masarah+nasarah manajenren perseroan yang berkaitan
dengan salah satu fungsimanajemen.

Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

3) Syarat tain

a- Tidak sedang menjabat sebagai peiabat pada rembaga serta direksi
perseroan atau harus mengundurkan dirijika terpllih sebagaianggota direksi.
Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimburkan benturan
kepentingan-

Tidak sedang menduduki jabatan yang berdrearkan perafuran perundang-
undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksiperseroan
lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

1). Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; ahu

3).

4).

b.

c.

C& of Coryonte Gavemane
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2). memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

3). secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa

tertentu, yang dapat mengakibatkan teriadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat. 2

Merniliki keahlian, integrasi, kepemirnpinan, pengalarnan, jujur dan perilaku

yang baik serta berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

perseroan.

Antar anggota Direksidan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris

tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik

menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda

(menantu atau ipar).

3.3. Tugas dan Kewaiiban Direksi

a. Tugas Direksi

1). Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan

perusahaan.

2). Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.

3). Direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing.

4). Tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasara

b. Kewajiban Direlcsi

1). Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan

sesuai maksud dan tujuannya.

2). Menyusun rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran

tahunan, termasuk rencana-rencana lainya yang berhubungan dengan

pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada

Dewan Kornisaris guna mendapat pengesahan.

3). Menyusun RJPP dan RKAP yang merupakan rencanaskategisyang memuat

sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dan dimintakan

d.

22 Pas€ll26 UU No.5 Tahun 1999
23 Pasal 16Arggatan Dasar
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persefujuan Denran Komisaris..

4). Mengadakan dan memelihara pembukuan dan adminisfasi perusahaan

sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan-

5). Menyusun laporan kzuangan sesuaidengan sfiandarakuntansi keuangan dan

berdasarkan prinsipprinsip pengendalian intemal, terutama fungsi

pengurusan, penatatan, penyirn panan dan pengawasan.

6). Membuat dan mernelihara dafrar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah

rapat Direksi, serta dokurnen keuangan prusahaan.

7'). Mernbuat'lapdran tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

8). Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan

dan jalannya perusahaan kepada RUPS dalam bentuk laporan tahunan.

9). Memhrikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh

pemegang saham.

10). Membuat susunan organbasi perusahaan lengkap dengan perincian tugas,

tanggung iawab, dan wanrenang manajemen pada setiap tingkatan.

11). Menetapkan ukuran keberhasilan {indikator kinerja) yang jelas dan

berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, untuk

mengobservasi pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan.

'12). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RJPP dan RKAP,

mencakup pencapaian target keuangan dan non keuangan serta

menindaklanjuti penyimpangan terhadap target.

13). Menyusun dan melaksanakan sistem manaienren risiko perusahaan.

14). Membangun teknobgi informasi perusahaan.

15). Menindaklanjutitemuan audit dari Satuan Pengawasan lntem, Komite Audit

dan Auditor Ekstemal, sda melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

16). Melaporkan infurmasi yang rebvan kepada Dewan Kombaris, misalnya

rencana, program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen

risiko, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, dan laporan kinerja teknologi

Code of Coryorate Govemanre q6'.
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informasi.

17). Bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan

dan menyelenggarakan RUPS.

18). Memastikan perusahaan melakr.rkan tanggung jawab sosial serta

mempfiatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

19). Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau

keluarganya dalam perusahaan lain.za

20). Melaksaniikan'kewajiban lainnya sesuaidengan ketentuan yang diaturdalam

anggaran dasarzs dan yang ditetapkan oleh RUPS.

3.4. Hak dan lfilewenang Direksi

Direksi memilki hak dan we$enang untukffi:

a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin perusahaan.

b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan

ketenagakedaan perusahaan dan perundangan yang berlaku.

c. Mengatur kebntuan tentang ketenagakerjaan perushaan termasuk penetapan

upah dan penghasilan lain, pesangon atau penghargaan atas pengabdian, serta

manfaat pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

danlatau keputusan RUPS.

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksiunfuk mewakili perusahaan didalam dan

di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang

khusus ditunjuk untu-k itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan

perseroan, baik sendiri-sendiri maupun hrsarna-sama, atau kepada orang lain.

e. Menjalankan tindakan trainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai

pemilikan kekayaan perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,

ketetapan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24 Pasal 101 ayat (t) UUPT

" P"or rz nngg"ir" D"*t
26 Pasal 17 Anggaran Dasar
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f. Hak dan wewenang lainnya sesuai Anggaran Daffirz, ketetapan RUPS, dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

- 3.5. Sistem Remunerasi Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji, uang jasa, funiangan dan penghasilan lainnya fiika

ada) daripara anggota Direksidariwaktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan

wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.2s

Besaran remunerasi Direksijuga dicantr.rmkan dalam laporan tahunan perusahaan.

B. ORGAN PENDUKUNG

2. Sekretaris Perusahaan

1.1. Pengertian

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari

unit kerja yang menjalankan fungsi sekretarb perusahaan. Ketentuan mengenai

pembentukan Sbkretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan POJK Nomor

35IPOJK.04ZA14, tentang Pembenfukan Sekretaris Perusahaan Emiten atau

Perusahaan Publik.

1.2. Kedudukan

b. Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi perusahaan langsung di

bawah Direktur Utama.

c. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan

Direksi.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Dalam hal terjad i kekosongan Sekretaris Perusahaan, Em iten atau Perusah aa n

Publik wajib menunjuk pnggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

puluh) harisejak brjdinya kekosongan Sekretaris Perusahaan. Selama terjadi

kekosongan, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi

atau orang peraeorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan

sementara tanpa memprhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan

sebagaimana diaturdalam Perafuran Otoritas Jasa Keuargan ini-

2? Pasal 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7) Arggaran Dasar
28 Pasal 15 ayat (9) Arggaran Dasar.

d.

e.
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f. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di Emiten atau

Perusahaan Publik lain.

Kriteria

Sekretaris Perusahaan yang diangkat adalah orang yarg rnemiliki kriteria:

a. Memilikikriteria pendidikan akademis yang memadai, minirnalsetingkat sarjana.

b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan,

Manajemen Risiko, Program Kemkaan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan tata

kelola perusahaan.

c. Memahamikegiaitan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

d. Memiliki kemampuan untuk berkornunikasidan membina hubungan yang baik

dan luas dengan sfakefrders PT Phapros Tbk, termasuk media massa.

e. Berdomisilidi lndonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:2s

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturran-peraturan yang

berlaku dibidang Pasar Modal-

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang

dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan

Publik.

c. Memberikan masukan kepada Direksi dan Derran Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di

bidang Pasar Modal.

d. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola

perusahaan yang meliputi :

1. keterbukaan infonnasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan

informasipada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

2. penyampaian laporan kepada Otroritas Jasa Keuangan tepatwaktu.

3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.

a Mergacu pada Perattrran POJK Nomor 3rPOJK.04r2014, tentarB Pernbenlukan Seftretaris Perusahaan Emiten atau

Perusahaan Prblik-

1.3.

1.4.

@'w'u
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f.

4. pelaksanaan program orientasiterhadap perusahaan bagi Direksi danlatau

Dewan Komisaris.

sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang

saham Emiten atiau Perusahaan Publik, Otoritias Jasa Keuangan, dan

pemangku kepentingan lainnya

Memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk

mematuhi ketentuan Undang-undarq nomor I tahun 1995 tentang Pasar Modal

dan peratur{ pelaksanaannya.

Sebagai penghubung atau contact Wrson antara Perusahaan Publik dengan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat.

Memberikan informasi yang tepat dan sesuai mengenai kondbi perusahaan

kepada stakehalders.

Menjaga dan membina hubungan baik dengan stakeholders, baik secara

langsung maupun melalui media komunikasi tertentu.

Memberikan interpretasi mengenai implementasi dari ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Phapros Tbk.

Mengkoordinasikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, ternasuk pelaporannya.

Mengikuti dan memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keg iatan

usaha PT Phapros Tbk dan pasar modal.

Mempersiapkan bahan-baharVmateri yang diperlukan berkaitan dengan hal hal

yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan

Perusahaan.

Mengelola rapat-rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Komisaris,

termasuk menyiapkan dan mendokumentasikan agenda dan risalah rapat.

Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap

keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksidan memantiau selta mengecek

tindak lanjut hasil rapat.

Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Datar Khusus.

Mengkoordinasikan penyiapan dan pendistribusian laporan kepada Pemegang

Saham.

t.

n.

p.

q.
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r. Memberi masukan kepada Direksi mengenai hal-hal yang menjadi perhatian

Pemegang Saham.

' s. Bertanggungiawab dalam penyelenggaraan RUPS.

t. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan $ec€rlEr berkah paling kurang 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris

perusahaan kepada Direksidan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

1.5. Wewenang

Sekretaris Perudhaan memilki wewenarg sebagai berikut :

a. Meminta data din informasi yang diperlukan kepad a para Direksi, Kepala

Bagian dan Pimpinan Unit Usaha.

b. Memberikan informasidan penjelasan ]fiang dipandang perlu mengenai kegiatan

usaha perusahaan kepada sfalreholders dan hal-hal lain yang telah diputuskan

oleh Direksi.

c. Menentukan jenis mdia dan isi informasi yang akan disampaikan kepada

stakeholders.

2. Satuan Pengawasan lntern

2.1. Pengertian3o

a. Audit Intemaladalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasiyang

bersifiat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan

memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis,

dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,

pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

b. Unit Audit lntemalbdalah unit keria dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang

menjalankan fu ngsi Audit lntemal.

2.2. Kedudukan

a. Kedudukan SPI dalam struktur organbasi perusahaan langsung di bawah

Direktur Utama.

b. Kepala SPI diangkat dan dibefientikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan

Pasal 2 POJK nomor 5dPOJK.O4A015 tentarg PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENX.JSUI.IAN PIAGAM UNIT AUDIT

INTERNAL
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Dewan Komisaris.

c. Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utiama, namun memiliki

hubungan fu ngsional dengan Komisaris melalui Komite Audit-

d. Kedudukan, tugas dan tanggung jawab SPI dituangkan dalam Piagam Audit

lntemal (lntemal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan

Dewan Komisaris.

2.3. Personil dan Kriteria

a. Jumlah eeqlnn

Jumlah persdnil .SPl harus rnemadai dan disesuaikan dengan beban kerja,

sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

b. Kriteria Personil

Personil SPI sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut3l

1) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan

obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenaiteknis audit dan disiplin

ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

3) Memitki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang

pasar moda! dan peraturan perundang-undargan terkait lainnya-

4\ Memilki kecakapan untuk berinteraksidan berkomunikasi baik lisan maupun

tertulis semra efektif.

5) Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit

lntemal.

6) Wajib mematuhi kode etik Audit lr*emal.

7) Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait

dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audil lntemal kecuali

diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

peneta pan/putusan pengadilan.

31 Lihat POJK nomor 56/POJK.04I201 5 lentarg PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PETIYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT

INTERNAL
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8) Mernahamiprinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen

risiko.

9) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

profesionalismenya secara terus rnenerus.

2,4. Tugas dan Tanggung Jawab

SPI memilikitugas dan tanggung jawab sekurang-kurangya sebagai berikut:

a. Menyusun danmelaksanakan program kerja pemeriksaan tahunan.

b. Menguji dan*"rnengevaluasi pelaksanaan pengendalian intem dan sistem

manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang

keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi

informasi dan kegiatan lainnya.

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tenteng kegiatan yang

diperiksa pada semua tingkat rnanajemen.

e. Membuat laporan hasilaudit dan menyampakan laporan tersebut kepada Direktur

Utama.

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan

yang disarankan.

g. Bekedasama dengan KomiteAudit.

h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intemal yang

dilakukannya.

i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

j. Menyusun strategi, kebljakan, sertia perencrnaan pengaysasan secara profesional

dan terpadu.

k. Melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Coryorate

Govemance-

2.5. Wewenang

SPI memiliki weurenang meliputi sebagai berikutP

s2 Point a{ sesuai dengan Pasal 8 POJK nomor 56/POJK.04/2015 tentang PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN

PIiAC'AM UN lT AUDIT INTERNAL
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a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

Komite Audit.

c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan

Komisaris, dan/atau Komite Audit-

d. Melakukan folrOinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

e. Menetapkan ruang lingkup, teknik, dan prosedur audit yang diperlukan untuk

mencapai tujuan pengawasan intemal.

f. Mendapatkan bantuan tenaga ahlilproEsional, apabila diperlukan dalam

melaksanakan tugasnya.

3. Auditor Ekstemal

3.{. Pengertian

Auditor eksternal adalah institusi independen yang ditunjuk oleh RUPS untuk

melaksanakan fungsi audit terhadap semua catatan akuntansi dan data

pendukungnya serta memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan pada

azas, dan kesesuaian Laporan Keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi

Keuangan lndonesia.

Auditor ekstemal mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keandalan

laporan keuangan perusahaan dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan

dan informasi keuangin lainnya yang telah diaudit oleh auditor ekstemal merupakan

informasiyang akan menjadidasar penilaian kondisi perusahaan oleh sfakeholders.

3.2. Percyaratan

a. RUPS harus menunjuk auditor ekstemal dengan proses yang transparan atas

rekomendasi Dewan Komisaris.

b. Auditor ekstemal harus bebas (indepedenfl dari pengaruh Dewan Komisaris,

Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan-

Cade of Corponte Govemane
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c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan, baik langsung maupun

tidak langsung.

d. Tidak memberikan jasa selain audit selama periode audit-

3.3. Tugas dan Tanggung Jawab

Auditor ekstemal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan berdasarkan StandarAudit

dan Kode Etik Profesisefta berdasarkan program yang telah disusun sesuai Ierm

of ReferencflTAR).

b. Memberikan perhyataan pendapat rnengenai kewajaran, ketaat-azasan dan

kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan

yang berlaku.

3.4. Werenang

Auditorekstemal beruyenang unfuk mendapatkan semua catatan akuntansi dan data

penunjang yang itipertukan untuk melaksanakan tugasnya.

3.5. Pembatasan Penggunaan Jasa Audits

a. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan waiib membatasi

penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan

Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku

pelaporan secara berturut-turut.

b. Pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana dimaksud pada butir (a) juga

berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi, yaitu Akuntan

Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat

langsung dalam pirnberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

c. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat menggunakan

kembalijasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dariAkuntan Publik

yang sama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua) tahun buku

pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi

keuangan historb tahunan dari Akuntan Publik yang sama (cooting-off peiodl-

33 POJK nomor 13IPOJK"03/2017 tentang PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM

KEGIATAN JASA KEUANGAN.

Cade af Goryonte Gwemane qi'



Pfiaprib
Komite Audt

4.1. Pengertian

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk obh dan bedarggung jawab kepada

Dsran Komisarb dalam rangka nernbantr mehksanakan t gas dan fungsi Dewan

Kombarisil.

4.2. Kedudukan

a. Kedudukan Komite Audit diatur dalam POJK nomor 55/POJK.O4f2015 trnggal

29 Oeernber 2015 tw&ng PEMBENTUI(AN DAN PEDOMAN

PELAKSANAAN, KERJA KOMITE AUDIT.

b. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat independen, baik dalam

pelaksanaan trgas maupun dalarn pehporan.

c. Komite Audiit bertanggungiar*ab langsung kepada Deuran Kornisaris-

d. Anggota Komile Audit diangkat dan diberhentkan Dewan Komisaris. Proses

pengangkatian dan pemberhentian tersebut dilaporkan kepada Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

4.3. Penronil dan Kriteria

a. Jumlah Personil

1) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiridari 3 $iga) orang yang berasal dari

Komisaris lndependen dan Pihak dari luar Perusahaan.

2, Kqnite Audit dketuai oleh Komisarb Indeperden.

3) Jika diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Audit dapat

mengangkat staf atau Sekretariat Komite Audit sesuai kebutuhan.

Pengangkatan ini hans mendapat persetrjuan Dewan Kornisaris.

b. Krtbriia Peeonil -

Persyaratan menjadianggota Komite Audit adalah sebagai berkut

1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman

sesuai dengan btlang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan

baik.

s Pasal 1 angka (1) POJK nornor 55/POJK.O*/2015 tanggd 29 &senlber 2O15 tenlarg PEMBENruKAN DAN PEDOMAIIf

PELAKSANAA}I KERJA KOMITE AUDTT.
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2) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait

dengan layanan jasa atrau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit,

manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal serta peraturan perundang-undangan trerkalt la innya.

3) Mematuhikode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.

4\ Bersedia meningkatkan kornpetensi secara terus menerus melalui

pendidikan dan pelatihan.

5) Memilikigaling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan

keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan

Hukum, Kantor Jasa Penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa

assuran@, jasa non-assumlnce, jasa penilai danlatau jasa konsultasi lain

Perusahaan yang bersangkutan dalam uraktu 6 (enam) bulan terakhir.

7\ Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, rnengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

kecuali Komisaris lndependen.

8) Tidak mernpunyaisaham langsung maupun tidak langsung Perusahaan.

9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik

langsung maupuntidak langsung akibatsuatu peristiwa hukum, maka saham

tersebutwajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

10)Tidak mempunyai hubungan Aftliasi dengan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, atau Pernegang Saham Utama Perusahaan.

11)TirCak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung

yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara [ain sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

Perusahaan kepada publik dan/dtau pihak otoritas antara lain laporan

Code of Corpola,te Govemanre
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keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya ted<ait dengan informasi keuangan

Perusahaan.

Melakukan penelaahan atas ketatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan-

Mernberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat

antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

Memberikan rekomendasl kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan

Akuntan yarig didasarkan pda independensi, ruang tingkup penugasan, dan

fee.

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut obh Direksi atas temuan auditor

intemal.

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang

dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memilikifungsi pemantau risiko di

bawah Deuaan Komisaris.

g. Menelaah pengaduan yang berkaitian dengan pros6 akuntansidan pelaporan

keuangan Perusahaan.

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan

adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasiPerusahaan

4.5. Wewenang

Kom ite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses dokurnen, data, dan infiormasiPerusahaan tentang karyawan, dana,

aset, dan sumber daya perusahaan yang dipedukan.

b. Berkomunikasi tangsung dengan karyawan, temasuk Direksi dan pihak yang

menjalankan fungsi audit intemal, manajernen risiko, dan Akuntan terkait tugas

dan tanggung jawab Komite Audil

c. Melibatkan pihak independen di luaranggota Komite Audit yang diperlukan untuk

membantu pelaksanaan tugasnya (ika diperlukan).

d. Melalukan kewenangan lain yang dib-erikan oleh Dewan Komisaris.

b.

c.

d.

e.

CNe of Corpamte Govemanre
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Komite Nominasi

Kom ite Nom inasi berfu gas menyusun criteria seleksi dan prosedur nom inasi bag i a ng gota

Komisaris dan Direksi, membuat system penilaian dan memberikan rekomendasitentang

jumlah anggota Kornbaris dan Dileksi.

Komite Norninasidikefuaioleh Komisaris lndependen dan anggotanya dapat terdiri dari

Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.

Keberadaan, tata kerja, sistem, dan ianglca waktu Komite Nonrinasi ditetapkan oleh

Komisaris dan dilaport(an dalam RUPS.
q

Komite Remunerasi

Komite Remunerasi dapat dibentuk apabila Dewan Komisaris membutuhkan dengan

Komposisi Anggota Komite Remunerasi terdiri dari Anggota Komisaris dan Pihak

lndependen yang menrilikikeahlian, pengalaman serta kuali&as lain yang diperlukan.

Komite Rernunerasi harus menjalankan tugas secam obyektif berdasarkan arahan

Komisaris yang sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Membantu Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS rnengenaisistem remunerasi

bagi Komisaris dan Direksi.

2) Membantu Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistern pensiun dan

sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan Karyawan.

Masa Tugas Komite

Masa tugas Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa iabatan Dewan Komisaris

sebagairnana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan lainnya. Komite dapat

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Code of Corpomte Govemane
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A.

BAB III

PROSES GOVERNANCE

P ENGAI.IGKATAN DAI'! PEMBERH ENTTAN KOltilS ARIS DAN D IRE KS I

1. Pengangkatan lngg* Dewan Kornisaris3s

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan obh RUPS.

b. Masa jabatan anggota Dewan Komisarb ditetapkan untuk jangka waktu waktu pada

saat pnutupan RUPS Tahunan yang ke-S {lima) setelah tanggal pengangkatannya

dan dapat diangkat kembali.

c. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Kombaris sewaktu-waktu dengan

disertai alasannya.'

d. Pemilihan calon anggota Deyyan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada kriteria

dan sistem yang ditetapkan ohh Komite Nominasi.

2. Pemberhentian Anggota llewan Kornisar*s s

a. Pemberhentian anggota Dwan Kombaris seur;aktu-waktu sebetum masa jabatan

berakhir oleh RUPS dilakukan dengan menyebutkan alasannya.

b. RUPS dapat memberhentikan unfuk sernentara waktu seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris apabila mereka ffiak dapat menjalankan tugasnya dengan baik,

melanggar ketentuan Anggaran Dasar danlatau peraturan perundang-undangan

yang berlaku, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara,

melakukan tindakan melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati

sebagaianggota Dewan Komisarls, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyaikekr.latan hukum yang tetap, alasan lainnya yang dinilaitepat

oleh RUPS demikepentingan dan tujuan Perceroan.

c. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk nrengisijabatan seorang anggota Dewan

Komisaris yang diberhentikan dari iabatannya.

35 Ketentuan pada point a - c sesuai dengan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar.

36 Lihat Pasal 19 Arggann Dasar.

Cade of Corponte Govemanre
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Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang

diberhentikan atau mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang

merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris hinnya yang masih

menjabat.

Anggota Derran Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) harisebelum

tanggal pengunduran diri.

Anggota Dewan *$omlsaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung

jawabnya, setelah RUPS menerima pengunduran diri tersebut.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggota

Komisaris tersebut:

1) Pengunduran dirinya telah efektif;

2) Meninggaldunia.;

3) Masa jabatannya berakhir;

4) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

5) Dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap atau berada di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan

pengadilan;atau

6) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaianggota Dewan Komisaris berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan peratrran perundang-undangan (termasuk tetapi

tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang).

h. Apabila oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga

jumlahnya kurang dari 2 (dua) orang, maka harus diadakan RUPS dalam waktu

selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan itu atau

kekosongan itu, untuk mengisi lowongan atau kekosongan tersebut.

i. Dalam haljumlah minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar terpenuhi, maka tidak harus diselenggarakan RUPS sampai dengan

diselenggarakannya RUPS Tahunan yang akan datang-

d.

e.

f.
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Pengangkatan Anggota Dircksi 37

a. Artggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

p. ' Pengangkatan anggota Direksi untuk iangka waktu terhitung tanggalyang ditetapkan

oleh RUPS yang mengangkatnya dan beekhir pada penutupan RUPS Tahunan yang

ke-S (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dan dapat diangkat kembali sesuai

ketenfuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal, namun denrikian dengan tidak

mengurangi hak d6gi RUPS tersebut untuk rnemberhentikan anggota Direksisewaktu-

waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan marperhatikan ketentuan

Anggaran Dasar ini.

c. Pemilihan calon anggota Direksidilakukan dengan mengacu pada kriteria dan sistem

yang ditetapkan oleh Komite Nominasi.

Pemberfientian Anggota Direksi s

a. RUPS dapat setiaf waktu memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa

jabatannya berakhir dengan disertai alasannya. Pemberhentian demikian berlaku

pada saatyang ditentukan dalam RUPS tersebut.

b. Alasan penrberhenUan anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,

anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

1). tidaUkurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak

manajemen;

2). tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

3). melanggar ketentuan Anggaran Dasardan/atau peraturan perundang-undangan;

4). terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan danlatau Negara;

5). melakukan tindakan'yang melanggar etika dan/atau kepatrtan yang seharusnya

dihormati sebagai Direksi;

6). dinyatakan belsalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap;

7). mengundurkan diri atau alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi

kepentingan dan tujuan Perseroan.

37 Ketentuan pada point a - c adalah sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Anggeran Dasar.
38 Pasal '15 Arpgaran Dasar.
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Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong atau

jumlah Direksikurang dan? (dua) orang:

1). Dewan Komisaris menunjuk salah seonng anggota Direksi yang lain untuk

menjalankan pekerjaan anggota Direksiyang lowong tersebut dengan kekuasaan dan

wewenang yang sarna.

2). Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Anggaran Dasar ini, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisijabatan lowong

tersebut apabila minyebabkan anggota Direksibedumlah kurang datrZ (dua) orang,

salah satunya Direkfur.Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau

Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan. Dalam haljumlah minimal anggota

Direksi terpenuhi, maka tidak harus diselenggarakan RUPS sampai dengan

diadakannya RUPS Tahunan yang akan dahng.

RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang

diberhentikan atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi

ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan

atau mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa

masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan

Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mercka bertindak bertentangan

dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan

Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1). Pemberhentian senlentara harus diberttahukan secara tertulis paling lambat 2

(dua) hari kerja setelag ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut kepada

anggota Direksiyang bersangkutan dise*aialasannya dengan tembusan Direksi.

2). Anggota Direksi yang diberhen$kan sernentara tidak berwenang rnenialankan

pengurusan Perseroan unfuk kepentingan Perseruan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan.

d.

f.
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Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan

se€ra tertulis alasannya paling lambat 3O (tiga puluh) hari sebelum tanggal

pengunduran dirinya.

Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah

RUPS menerima pengunduran diri tersebut.

Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi

tersebut:

1) Dinyatakan p{it atau ditaruh di barrah pengampuan berdasarkan suatu

keputusan pengadilan; atiau

2) Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan

perundang-undangan yang bedaku; atau

3) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham; atau

4) Mengundurkan diri; atau

5) Meninggal dunia; atau

6) Masa jabatannya berakhir.

Apabila salah satu sebab iabatan anggota Direksi lowong, maka harus diadakan

RUPS dalam waktu selambahya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya

lowongan itu atau kekosongan itu, untukrnengisilowongan atau kekosongan tersebut.

Dalam hal jumlah minimal Dlreksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

terpenuhi, maka tidak harus disehnggarakan RUPS Tahunan sampai dengan

diselenggarakannya RUPS Tahunan yang akan datang.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksilowong, maka dalam

jangka waldu 90 (sembitan puluh) hari €ak tedadinya lowongan harus

diselenggarakan RUPS- untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara

Perseroan diurus obh Dewan Komisarb.

B. PROGRATI PENGENALAN BAGI KOttfrISARIS DAN DIREKSI EARU

1. Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dihrniuk wajib diberikan program pengenalan

mengenaiperusahaan dan dilakukan sesegera rnungkin setelah pengangkatannya.

g.

h.

Code of Corrymte Govemane qff'
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Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Dewan Komisaris yang

baru berada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan, tanggung jawab

pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Direksiyang baru berada

pada Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan, tanggung jawab pelaksanaan

program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang

ada.

Program pengenalan [aei Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mencakup hal-hal

sebagaiberikut:

a. Pelaksanaan pilnsip-prinsip Good Corpomte Govemance oleh perusahaan.

b. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan

budaya perusahaan, kegiatan pokok perusahaan, tujuan dan strategi perusahaan,

kinerja keuangan dan operasional, rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang,

sistem manajemen terintegrasi, sistem teknologi informasi yang diterapkan,

manajemen risiko, kondisipersaingan usaha dan masalah+nasalah strategis lainnya.

c. Penjelasan mengenaikewenangan yang didelegasikan, audit intemaldan ekstemal,

sistem dan kebijakan pengendalian intemal, termasuk mengenai Komite Audit.

d. Penjelasan mengenaitugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

e. Sistem pengendalian intemal, sistem audit dan temuan-ternuan audit yang belum

ditindaklanjutiseera tuntas serta kasus-kasus hukum yang rnelibatkan perusahaan.

5. Program pengenalan tersebut dapat berupa presentasi atau seminar, pertemuan,

kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen atau bentuk lalnnya yang dianggap sesuai

untuk perusahaan.

C. SISTEII' PENILAIAN KINERJA DAil REil,IUNERAS!

1. Prinsip dan Batasan

a. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / tugas

dibandingkan dengan rencana kerja dalam waktu tertentu guna mencapai sasaran

perusahaan.

b. Pengelolaan kinerja adalah suafu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama

tentang sasaran keda yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya dan aturan-

2.

3.

4.

I

l)
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aturan terkait dahm proses pelaksanaannya.

Tujuan pengelolaan kinerja adalah unhrk memperoleh dasar pengambilan keputusan

promosi, rotasi, demosidan oorreclrye action, pemberian pengharyaan serta kriteria

bagi pelaksanaan progrErm pembinaan.

Kinerja yang dimaksud meliputikine{a Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi I kompensasi meliputi remunerasil kompensasi Dewan Komisaris dan

Direksi.

t. Perencana"n p.nfuirn kinerja bagi dewan Komisarb dan Direksi meliputi proses

penentuan sasaran dan target yang telah disepakati bersama dengan Pemegang

Saham.

Sistem Penilaian Kineria dan Remunerasl Dewan Komisaris

a. Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris secara koEktif melalui

mekanisme RUPS.

b. Pemegang Saham'berhak memperoleh penjelasan bngkap dan informasiyang akurat

dari Dewan Komisaris mengenai sistem untuk menentukan gaji, tunjangan dan

fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 3e

Sistem Penilaian Kine{a dan Remunerasi Direksi

a. Pemqang Saham menilai kinerja Direksi secara kolektif melalui mekanisme RUPS.

b. Hasilpenilaian kinerja Direksimeniadidasar pefiitungan rcrnunerasiDireksi.

c. Remunerasi Direksi harus dapat rnemotivasi Direksi untuk mencapai pertumbuhan

jangka panjang dan keberhasilan perusahaan daiam kerangka kerja yang terkendali.

RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAITI

Jenis-jenis rapat yang disebnggarakan oleh organ perusahaan meliputi RUPS, Rapat

Komisaris, dan Rapat Direksi.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. RUPS Tahunan mengenai Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan

diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penufupan tahun buku

PeGi'eroan'

3e Pasal 19 Arpgaran Dasar.

d.

e.
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b. RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila

diperlukan oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham dengan

mengajukan surat permintaan untuk menyehnggarakan RUPS Luar Biasa secara

tertulis kepada Direksi atau Kornisaris disertai alasanrrya.s

c. Pemberitahuan RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 5 (lima) harikerja sebelum

pengumurnan RUPS, dengan tidak memperhifungkan tanggal pengumuman RUPS.

d. Pengumuman RUPS disampaikan mehlui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa

lndonesia nerperdOaran nasional, situs web bursa e{ek dan situs web Peseroan

dalam Bahasa lndonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa yang

digunakan paling kurang Bahasa lnggris kepada Pemegang Saham paling lambat 14

(empat belas) hari kalender sebelum Pemanggilan RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggat pengumuman dan targgal pemanggilan.

e. Pemanggilan RUPS disampaikan melalui 1 (safu) surat kabar harian berbahasa

lndonesia berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan

dalam Bahasa lndonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa yang

digunakan paling kurang Bahasa lnggris kepada Pemegang Saham paling lambat 21

(dua puluh satu) hari kabnder sebelum RUPS dilaksanakan, dengan tidak

memperhifungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

f. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:

1) Hari, tanggal, waktu dan tempat RUPS diadakan.

2) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir.

3) Agenda RUPS dan penjelasannya.

4) Materi atau bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia di Kantor

Perusahaan.al

g. Apabila Direksi dan/atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan

pada waktu yang telah ditetapkan, atau lalai menyelenggarakan RUPS Luar Biasa

dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah permintaan dari Pemegang Saham dtterima,

maka Pemegang Saham dapat menyebnggarakan RUPS dimaksud atas biaya

ao 
Kelentuan pada point a dan b sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar-

1r Lihat POJK nomor 3?POJK.O4|2O14 tentarE RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN TERBUKAPaSaI 15 apt 2.
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perusahaan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negerisetempat.a2

h. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dapat

mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada salah seoang anggota Direksiyang

ditunjuk oleh Direksi apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak atau

berhalangan hadir.

i. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga dan Komisaris

Utama tidak mendelegasikan wewenangnya tensebut, rnaka Rapat dipimpin oleh

Direktur Utama. Olnm hal Direktur Utarna tidak ada atau berhalangan karena sebab

apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh

seorang anggota Direksi. Dalarn hal semua anggota Direksi tidak ada atau

berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuHikan kepada pihak

ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal

semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,

hal mana tidak pedu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh dan dari

antara mereka yang hadirdalam Rapat.€

j. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan

diputuskan dalam RUPS, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur

Utama mempunyaibenturan kepentingan maka Rapat dipimpin ohh anggota Direksi

yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi

mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan

Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang

pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan (pemegang saham

independen) yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.4

k. RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili

lebih dari 112 {satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan

perusahaan dengan hak suara yang sah. Apabila kuorum tidak tercapai maka

diadakan pemanggilan RUPS kedua, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

az Lihat Pasal 1't Anggaran Dasar, Pasal 79 ayat (5) dan Pmal 8() ayat t'tl UUpf.s Lihat Pasal 13 ayat (1.c) Arggaran Dasar.
& Pasal 13 ayal (1.d)Arggaran Dasar-
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l. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21

(dua puluh satu) hariterhitung sejak RUPS pertama.

m.RUPS kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang

- mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per ti.ga) bagian darijumlah seluruh saham

yang telah dikeluarkan perusahaan dengan hak suara yang sah. Apabila kuorum tidak

tercapai maka atas permohonan perusahaan, kuorum ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Negeri.as

n. Pelaksanaan RU$ terlebih dahulu diawalidengan pembacaan tata tertib.

o. RUPS hanya dapat membahas rnasalah-masalah yang telah dltetapkan dalam

agenda RUPS.

p. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang

transparan dan adil.

q. Keputusan RUPS diambilberdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuaiperaturan

perundang-undangan yang berlaku-

r. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

keputusan diambit berdasarkan suam terbanyak darijumlah suara yang sah.

s. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat notulen atau risalah rapat yang

ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham

yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dahm hal notulen atau risalah rapat

tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris, maka penandatanganan risalah rapat

tidak diperlukan.

t. Risalah rapat harus memuat semua pendapat baik yang mendukung maupun yang

tidak mendukung (dissenfing opinbn'Tdengan apa yang diputuskan dalam rapat (jika

ada).

u. Risalah tersebut harus dijilid dalam kumpulan tahunan serta disimpan oleh Sekretaris

Perusahaan dan apabila diperlukan Pemegang Saham berhak memperolehnya.

2. Rapat Komisariss

a. Rapat Dewan Komisaris diadakan rninimal I (satu) kalidalam tiap bulan atau setiap

waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris

6 Pasal 14 ayat (2) Arggaran Dasar-
6 Ketentuan pada hunl a -f, l, m, n, dan r, sesuai derlga* Pasal 21 Arggaran Dass.
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atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksiatau atas permintaan

dari 1 (satu) pem€ang saham atau bbih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu

per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

b. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah

seorang Anggota Dewan Komisarls. Akan tetapi, Kornisaris Utama atau Anggota

Dewan Komisaris dapat menugaskannya kepada Direktur Utama.

c. Panggilan Rapat.Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan

Komisaris secaralangsung, rnaupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda

terima yang tayak atau dengan telegram atau telex ahu f-acsimili yang ditegaskan

dengan surat tercatat, sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Panggilan rapat harus rnencantumkan acara, tanggal, wakh.t dan tempat Rapat.

e. Rapat Dewan Komisaris diadakan dltempat kedudukan Perseroan atau tempat

kegiatan usaha perceroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan

Komisaris dapat diadakan di rnanapun iuga dan berhak rnengambil keputusan yang

sah dan mengikat.

f. Rapat Dewan Komisaris dipirnpin oleh Komisaris Utarna. Dalam hal Komisaris Utama

tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh oleh seorang yang dipilih

dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir-

g. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris

-hanya 
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

h. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat

hanya apabila bbih dariYz(safu perdua) dari jumlah anggota Dewan Kornisaris hadir

atau diwakili dalam Rapat.

i. Keputusan Rapat Dewan Konrisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai maka kepufusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara

setuju lebih dari Yz{satuperdua) bagian diri jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
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dalam Rapat.

j. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan materi rapat

dianggap ditolak.

k. Setiap anggota Dewan Komisarisyang hadirberhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Denran Komisaris lain yang

diwakilinya. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada, serta tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suarEl yang dikeluarkan.

l. Berita Acara Rapat Dewan Kombaris harus dibud oleh seorang yang hadir dalam

Rapat yang ditunjuk'oleh Ketua Rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua

Ripat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh salah seorang wakil

atau kuasa dari anggota Deuran Kombaris yang dituniuk pada Rapat yang

bersangkutan untuk maksud tersebut untuk memastikan kebngkapan dan kebenaran

Berita Acara tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan

dem ikian tidak disyaratkan.

m.Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa

mengadakan Rapat Deuran Komisar*s dengan ketenfuan semua anggota Dewan

Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usut-usul yang bersangkutan dan

semua anggota Dewan Komisaris memberikan percetujuan mengenai usul yang

diajukan serffirEl tertulis serta rnenandatangani persetujuan tersebut Keputusan

yang diambil dengan cana demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diarnbildengan sah dalarn Rapat Dewan Komisaris.

n. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani berlaku sebagai

bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun pihak lain,

mengenai keputusan-(eputusan Denran Kornisaris yang diarnbil dalarn Rapat yang

bersangkutan.

o. Setiap penyelenggaraan rapat Komisaris wajib dibuat notulen atau risalah rapat yang

ditandatanganioleh kefua rapat dan salah seorang anggota Kombaris yang ditunjuk

daridan oleh peserta rapat Komisaris.

p. Risalah rapat Kornisaris harus memuat haFhal yang dibicarakan dalam rapat,

termasuk eyaluasi atas pelaksanaan kbputusan hasil rapat sebelumnya, serta

mencantumkan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapat
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fika ada), sehingga dapatmencerminkan dinarnika suatu rapat.

q. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris, terlepas

' apakah anggota Komisaris yang bercangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat

- Komisaris tersebut.

r. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman risalah rapat

Komisaris, setiap anggota Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili harus

menyampaikan persetujuan atau keberatannya danlatau usulan perbaikannya (iika

ada) atas apa yargdicantumkan dalam risalah rapat Komisaris.

s. Jika keberatan dan/atdu usulan perbaikan atas risalah rapat Komisaris tidak diterima

dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan

dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat Kombaris tesebut.

t. Risalah asli dari setiap rapat Komisaris harus diiilid dan dbirnpan obh Sekretaris

Komisaris serta harus selalu tersedia bila diminta anggota l(omisaris dan/atau Direksi.

u. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi, dengan cara apapun, baik

secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu

transaksikontrak ataupun kontrak yang diusulkan, di mana Perseroan menjadisalah

satu pihak, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Dewan Komisaris

dan tidak berhak untuk kut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan traksaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan

Komisaris menentukan lain.

v. Rapat Komisaris dapat mengundang Direksidengan ketentuan sebagai berikut:

7) Panggilan Rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Kombaris Utama atau

Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada

anggota Komisaris lain maupun Direksidalam jangka waHu sekurang-kumngnya

5 (lima) hari sebelum rapatdiadakan.

8) Panggilan rapat itu harus mencanfurnkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

3. Rapat DircksiaT

a. Rapat Direksi diadakan minimal 1 (satu) kali dalam tiap bulan atau setiap waktu

a? Ke{ertuan pada turruf a - I l, m, n, dan r, sesuai derqan Pasal '18 Anggaran Dasar
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bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas

permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas

permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jurnlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah.

b. Panggilan rapat Direksidilakukan oleh anggota Direksiyang berhak mewakili Direksi

menurut ketentuan Anggaran Dasar.

c. Panggilan rapat D&eksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat

yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksidengan mendapat tanda

terima atau dengan telegram, telex, facsimili yang ditegaskan dengan surat tercatat

selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

d. Panggilan rapat harus mencanfumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

e. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat usaha

Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih

dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga

dan berhak mengambilkeputusan yang sah dan mengikat.

f. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat

hadir atau berhalangan hal mana tidak pertu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

Rapat Direksiakan dipimpin oleh seorang anggota Direksiyang dipilih obh dan dari

anggota Direksi yang hadir.

g. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

h. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

lebih dari %(satu perdua) darijumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

i. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan muryawarah untuk mufakat.

Dalam halkeputusan berdasarkan rnusyarawamh untuk mufakattidaktercapaimaka

keputusan diambil dengan pemungutan suaftl berdasarkan $"lar?t sefuiu lebih dari %

(satu per dua) bagian jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

j. Apabila suara yang sefuju dan yang tidak setuju berimbang maka usulan materi rapat

Code of Coryonte Goveman*
@a 

uo



Phapr#b

dianggap ditolak.

k. Setiap anggota Direksiyang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

' I (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili. Suara blanko dan suara

yang tidak sah dianggap tklak ada, serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah

suara yang dikeluarkan.

l. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang

ditunjuk oleh kefua rapat dan kemudian ditandatanganiobh ketua rapat dan salah

seorang anggota {lireksi atau salah seorang wakil atau kuasa dari anggota Direksi

yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat bersangkutan, guna memastikan

kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

m. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-halyang dicantumkan dalam Berita Acara

Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam rapat Direksi dan

keputusannya harus berdasarkan suara setuju lebih dariYz(salu perdua) darijumlah

anggota Direksiyairg menjabat. Berita Acara inimerupakan buktiyang sah untuk para

anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil

dalam rapat yang besangkutan.

n. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi,

dengan ketentuan semua anggota Direksitelah diberitahu secara tertulis dan semua

anggota Direksi memberikan perset{uan mengenaiusulyang diajukan secara tertulis

serta menandatangani persetujuan tercebut. Keputusan yang diambil dengan cara

demikian, mempunyaikekuatan yang Barna dengan keputusan yang diambildengan

sah dalam rapat Direksi,

o. Setiap penyelenggaraan rapat Direksi wajib dibuat notulen atau risalah rapat yang

ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk dari

dan oleh peserta rapat Direksi.

p. Risalah rapat Direksiharus memuat hal-halyang dibicarakan dalam rapat, termasuk

evaluasi atas pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya, serta mencantumkan

pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapt (iika ada),

sehingga dapat mencerminkan dinamika suatu rapat.

q. Setiap anggota Direksi berhak menerimb safnan risalah rapat Direksi, terlepas

apakah anggota Direksiyang bersangkutan hadiratautidak hadirdalam rapat Direksi
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tersebut.

r" Dalam jangka waktu 14 Gmpat belas) hari sejak tanggal pengidman risalah rapat

Direksi, setiap anggota Direksi yang hadir dan/atau yang diuvakili harus

- menyampaikan perseh$uan atau keberatannya danlatanr usuhn perbaikannya (iika

ada) atas apa yang dicantumkan dalam risalah rapat Direksi.

s. Jika keberatan darVatau usulan perbaikan atas risalah rapat Direksi tidak diterima

dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan

danlatau perbakaaterhdry risalah rapat Direksi tersebt^t-

t. Risalah asli dari setiap rapat Direksi harus dijilid dan disimpan oleh Sekretaris

Perusahaan serta harus selalu tersedia bila diminta anggota Komisaris dan atiau

Direksi.

u. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi, dengan cara apapun, baik sscatzl

langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi

kontrak atau kontrak yang diusuil<an, dalam mana perseroan menjadi satah satu

pihaknya, harus menyatakan sifiat kepentingannya dalam suafu rapat Direksi dan dia

tidak berhak unhrk kut dalam pengarnbilan suara mengenai hal{al yang

berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika rapat Direksi

menentukan lain.

P ENDELEGAS IA]I YIfEWENAITG

1, RUPS

Pendelegasian wewenang oleh RUPS kepada Dewan Komisaris harus sesuai dengan

Anggaran Dasar perusahaan dan peratunan perundang-undangan yang berlaku.ag

2. Dewan Komisar*s

a. Pendelegasian we\ilefiang obh seorang anggota Deuan Ksnlsaris kepada anggota

Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa.

b. Pendelegasian kewenangan Dewan Kombaris kepada Komite-Komite Komisaris

harus berdasarkan surat keputusan Dennan Komisaris, namun keputusan terhadap

hasilkeria Komitetetap pada Devran Komlsarb-

s Pasal 1 1 ayat (6) Anggaran Dasar
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c. Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak menghilangkan

tanggung jawab kolegial Dewan Komisaris.
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Direksi dapat mendelegasikan sebagian karenangannya kepada anggota Direksi

lainnya, karyawan dan pihak di luar perusahaan berdasarkan surat keputusan, dan

atau surat kuasa.€

Dalam halpendelegasian wewenang kepada anggota Direksilainnya, perlu ditetapkan

ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusan Direksi yang dapat diambil oleh

anggota Direksi secara individual dan anggota Direksi yang mengatasnamakan

Direksi secara kolektif.

Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh Dircksitidak menghilangkan tanggung

jawab kolegial Direksi.

F. BENTURA!{ KEPENTINGAITI (CO,VFLICT OF INTERESD

1. Pengertian

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomb perusahaan

terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka

dimaksud.s Benturan kepentingan tidak boleh dilakukan oleh organ utama perusahaan,

yaitu memanfaatkan kedudukan dan weuenang yarg dimilikinya dalam perusahaan

untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan

oleh perusahaan tidak dapat dilakukan secara obyektif.

2. Benturan kepentingan dan potensinya

Potensi terj ad inya benturan kepentinga n meliputi:

a. Melakukan transaksi dan/atau menggt nakan harta perusahaan untuk kepentingan

diri sendiri, keluarga atau golongan.

b. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam benfuk apapun yang berkaitan

dengan kedudukannya di dalam perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi

s Pasal 17"a"4 Anggaran Dasar.
50 POJK.04/2019 Pasal 1 ayat4

-4.
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pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Memanfaatkan informasirahasia dan data bisnis perusahaan sampaidengan 5 (lima)

' tahun pasca penugasan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau gobngan.

d. Mempunyaijabatan lain di luar perusahaan yang dilarang oleh ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berNaku.

e. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing

dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.

f . Mempunyaihuburgan keluarga sedar:ah dan/atau sernenda sampaidengan derajat

ke tiga dengan anggota Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penyelesaian Benturan Kepentingan

Apabila teriadi benturan kepentingan antara kepentingan Perusahaan dengan

kepentingan salah seoftmg anggota Direksi, anggota Devuan Komisaris, atiau pemegang

saham utama yang dapat merugikan perusahaan, maka proses pengambilan keputusan

diambil melalui RUPS lndependen.sl

Pengungkapan benturan kepentingan:

a, Anggota Direksidan Komisaris wajib melaporkan kepada Pemegang Saham Utama

tentang situasi/kondisibenturan kepentingan yang dihadapipaling lambat 5 (lima) hari

sejak terjadinya benturan kepentingan tersebut.

b. Pemegang Saham Utama rnenelili situasilkondisi benturan kepentingan yang

dilaporkan tercebut dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari mengambil

keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.

c. Anggota Direksi dan Komisaris termasuk keluarganya, wajib mengungkapkan

kepemilikan saham di perusahaan lain, yang dbusun dalam suatu formaUsurat

pernyataan tercendiri.

4. Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran benturan kepentingan dapat berupa:

5r Lihat Peraturan No. X.E.l, Lampiran Keputr"san Ketua Badan Pergararas Pasar Modal Dan Lembaga Ketrangan No. Kep-

4'l2lbV2OO9 |errtang Transaksi Afiliasi Dan Benhran Kepentirgan Transaksi Tertentu.
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a. Keputusan yang diambildapat dibatalkan; dan/atau

b. Sanksi administratif seperti pebpasan jabatan; dantatau

c. Tuntutan perdata danlatau pidana bila terdapat kenrgian perusahaan.

G. RJPP DA}I RKAP

1. Pengertian

a. Rencana Jangka Fpnjang Perusahaan (RJPP) merupakan rencana strategis yang

mencakup rumusins mengenai tuiuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh

perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran tahunan

dariRJPP perusahaan.Q

c. Penyusunan RJPP meliputi proses peretapan s€ssaran dan penilaian jangka panjang

yang berorbntasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan

kondisiperusahaan saat inidan keadaan yang diharapkan dimasa mendatang.

d. RJPP dimaksudkan untuk meringkatkan akuntabilitias Direksidan manajemen dalam

menggunakan sumber daya dan dana perusahaan ke arah pencapaian hasil serta

peningkatan nilai/pertumbuhan dan produktlvitas perusahaan dalam jangka panjang.

2. Penanggung Jawab Penyusunan dan Pelaksanaan

a. Direksi wajib menyusun RJPP dan RKAP serta membahasnya dengan Dewan

Kombaris.

b. Perumusan RJPP dan RKAP dilakukan oleh jajaran manajemen perusahaan secara

top4own dan bottom-up.

c. RJPP dan RKAP disusun obh Direksi dan disetuiui oleh Denyan Komisaris serta

disahkan RUPS. Karenangan RUPS atas pengeahan RJPP dan RKAP dapat

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

3. Proses Penyusunan

a. Prose penyusunan RJPP dilakukan dengan:

1). Mempertimbangkan lingkungan intemal dan ekstemal perusahaan

52 Khusus terkait RKAP, Pasal 22 Arggaran Dasar, dan Pasal63 ayat {1) dan (2), serta Pa$a|64 ayat ('l) dan (2) UUPT.
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2). Melakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT)

3). Mempertimbangkan masukan/rekomendasi Dewan Komisaris dan Pemegang

Saham.

b. Proses penyusunan RI(AP pada dasamya sama dengan RJPP, namun mencakup

be6agai program kegiatan tahunan perusahaan secara rinci. RKAP harus sejalan

dengan RJPP atau ksduruhan misi perusahaan dan harus mencerminkan tujuan

dan sasaran jangka paniang perusahaan.

Materi RJPP dan Rl(*P

a. RJPP sekurang-kuiangnya memuat:

1). Latar belakang, visi, misi, tujuan serta arah pengembangan perusahaan.

2). Evaluasi atas pelaksanaan RJPP sebelumnya.

3). Kondisi perusahaan saat ini, meliputi posisi perusahaan terhadap persaingan

usaha dan pangsa pasar.

4). Asumsi-asumsi'dasar yang digunakan dalam penyusunan RJPP, baik internal

ma upu n ekstemal, yang mempengaruiri kegiatan operasional perusahaan.

5). Kondisiperusahaan yang dikehendaki, meliputissaran dan target pertumbuhan,

strategidan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis tahunan

untuk 5 (lima) tahun.

6). Proyeksi keuangan meliputi program investasi dan proyeksi sumber dana dan

penggunaan dana, proyeksi laba-rugi, proyeksi nera@, dan prcyeksi arus kas

setiap tahun selama 5 (lima) tahun, serta asumsi-asurnsiyang digunakan dalam

penyusunan proyeksi keuangan.

b. RKAP sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai:

1). Rencana Keria Penisahaan mellptrti misi perusahaan, sasaran usaha, strategi

usaha kebijakan dan program kegiatan-

2). Anggaran Perusahaan meliputi anggaran pendapatan usaha, biaya usaha,

pendapatan dan biaya lain, pengadaan, teknik dan teknologi, penelitian dan

pengembangan, pengernbangan sumber daya manusia, pebstarian lingkungan

dan investasi.

3). Proyeksi keuangan pokok perusahaan.meliputi proyeksi neraca, laba rugi, arus

kas serta surnber dana dan penggunaan dana.
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4). Hal-hal lain yang mernerlukan perhatian dan atau keputusan RUPS.

Penandatanganan, Penyampaian dan Pengesahan RJPP dan RKAP

a. Penandatanganan

RJPP dan RI(AP ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Kombaris untuk disetujui

dan disahkan dalam RUPS. Kewenangan RUPS atas pengesahan RJPP dan RKAP

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

b. Penyampaian dan.Pengesahan RJPP dan RKAP

1). Rancangan njPe disampaikan kepada RUPS selambat-lambatnya 60 (enam

puluh) hari sebelum bepkhimya RJPP periode sebelumnya.

2). Pengesahan RJPP ditetapkan selambatlambakrya 60 (enam puluh) harisetelah

diterimanya rancangan RJPP secarEr lengkap. Dalam halrancangan RJPP belum

mendapat pengesahan sampaidengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka

digunakan RJPf periode buku sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan

yang berlaku.

3). Rancangan RI(AP disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatlambatnya 60

(enam puluh) hari sebelum memasukitahun anggaran perusahaan.

4). Pengesahan RKAP ditetapkan oleh Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah tahun anggarErn berjalan- Dalam hal RI(AP belum

mendapat pengesahan sampaidengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka

RKAP tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi

ketenfu an mengenai bentuk, isi, dan lata cara penyusunan nya.

Pelaksanaan dan Monitoring RJPP dan RKAP

a. Laporan pelaksanaan RJPP dan RI(AP harus dibuat oleh setiap Unit Kerja dan

disampaikan kepada Direksi secara triwulanan dan tahunan-

b. Laporan pelaksanaan RJPP dan RI(AP harus dibuat oleh Direksi dan disampaikan

kepada Komisaris secara ffiwulanan dan tahunan.

c. Pelaksanaan dan pencapaian RJPP dan RI(AP harus diawasi oleh Komisarb. Hasil

pengawasn tersebut disampaikan dalam RUPS seb4ai bagian dari penilaian kinerja

Direksi.

€t6u'
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H. STATEfiETTT OF CORPORATE INTENT

{. Pengertian

Sfafemenf of Coryante lntent (SGl) merupakan komitmen Direksi kepada Pemegang

- Saham, tentang pemyataan prakiraan kinerja untuk beberapa tahun ke depan serta

sebagai dasar penyusunan program kerja pada setlap tahun anggaran yang akan

disampaikan dan dimintakan pengesahan RUPS. Penyusunan Statement of Coryorate

lntent juga dimaksudkan agar kineria perusahaan dapat diukur, sehingga prinsip-prinsip

maupun tujuan Gd furyonte Govemance secara bertahap dapat dipenuhi.

2. Penyusuna n Statement6if Coryonte tntent

a. Penyusunan Statement of Corpoate lntent harus ditujukan untuk mendukung

penerapan praktik-praldik God Corpomte Governanoe, sehingga dapat meningkatkan

kineria perusahaan.

b. Penyusunan Sfafenrent of Corporate lntenf harus konsisten dengan RJPP dan RKAP,

serta fokus pada strategitingkat korporasi.

c. Sfafement of Coryante lntent disusun setiap tahun untuk perbde 3 (ttga) tahun ke

depan.

d. RUPS melakukan penilaian terhadap ketepatan dan kewajaran isi Statement of

Coryonte lntent.

3. Penanggung iawab penyusunan Statsnent af Corparafu lntsrt

a. Direksi bertanggung jawab tefiadap penyusunan Sfafement of Caryorute lntent

dengan meminta masukan dan persetujuan dariKomisaris.

b. Statement of Carryrate lntent ditandatangani oleh Direksi, Dewan Kornisaris dan

Kuasa Pemegang Saham-

4. Materi Statement of Corporate lntent

Stateme nt of Co ryonte /nfenf sekurang-kurangnya memuat penjelasan men genai:

a. Tujuan perusahaan (termasuk visi, misl, budaya/nilai-nilai perusahaan).

b. Sifat dan lingkup kegiatan usaha.

c. Strategiusaha.

d. Ukuran-ukuran atau target kinerja perusahaan.

e. Struktur permodalan (rasio modalpemegang saham terhadap total asset).

Code of Corponte Govemane
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f. lnfonnasi yang harus dilaporkan kepada Pemegang Saham (misalnya RJPP, RKAP,

serta laporan triwulanan, semester dan tahunan).

g. Kebiiakan dividen.

h. Prosedur-prosedur akuisisi dan divestasi.

i. Prosedur-prosedur pengadaan atau pembelian.

j Kegiatan usaha dan aKivitas yang membutuhkan kompensasidari pemerintah.

k. Estimasi nilai perusahaan.

l. Kebijakanakuntarisi.

Penyampaian Stafemtent of Corpotate tntent

a. Rancangan Statement of Coryonte lntent diajukan oleh Direksi kepada RUPS

sebelum awaltahun berialan, setelah mendapat persetuiuan Kombaris-

b. Sebagaidokumen publik, Statementof Carrymte lntent harus dipublikasikan kepada

stakeholders melalui website atau media lainnya.

Monitoring Sfutement of Corporate tntent

Secara periodik, Direksi memantau pelaksanaan Stafement of Corponte lnlent dengan

mempertimbangkan masukan dari sfakeholders. Hasil pemantauan tesebut dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Statement of Corponte lntent

berikuhya.

I. PENGENBALIANINTERNAL

1. Pengertian

Sistem Pengendalian lntemalmerupakan suatu proses yang dipengaruhioleh Komisaris,

Direksi, Manajemen dan Karyawan, yang didesain untuk memberikan jaminan yang

memadai berkaitan dengan pengarnanan aset perusahaan, eEktivitas dan efisiensi

operasi, keandatan laporan keuangan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebiiakan Umum Pengendalian lnternal

a. Perusahaan menetapkan kebijakan yang memberikan iarninan bahwa transaksi dan

laporan keuangan b$as dari salah saii material, seluruh kansaksitelah diotorisasi oleh

Cade of Cownte Govemane
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c.

pejabat yang berwenang, serta seluruh transaksi telah dicatat dengan lengkap dan

benar.

Direksi bertanggung jaramb unfuk menetapkan sistern pengendalian intemal yang

efektif untuk mengamankan investasi dan aset-aset perusahaan.

Setiap manajer bertanggung jawab memelihara sistem pengendalian intemal, baik

dalam desain maupun operasionalnya, untuk menjamin bahwa kegiatan operasional

perusahaan telah dilaksanakan secara efektif dan efisbn, aset-aset perusahaan diiaga

dengan baik, catatas"akuntansidan laporan keuangan diselenggarakan dengan handal

sertia perusahaan telah mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sistem Pengendalian lntern yang dibangun oleh Perusahaan meliputi:

1). Lingkungan pengendalian (Cantrct Envinnment)

Perusahaan membentuk dan memelihara suatu lingkungan pengendalian yang

merupakan Oasar bagi pelaksanaan pengendalian intemal perusahaan dengan

menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Seluruh insan Phapros memilikidan memelihara integritas serta nilai-nilaietika

yang terermin dahm perkataan maupun perbuatan sebagai komitmen

terhadap standar etika yang tinggi.

b) Direksi dan manajemen menetapkan komitmen terhadap kompetensisebagai

d asar dalam pengisian jabatan-jabatan perusahaan.

c) Komisaris dan/atau Komite Audit berperan aktif dalam memberikan pengarahan

dan pengawasan guna menjamin efektivitas pengendalian.

d) Direksidan manaiemen mengelola perusahaan secana proEsional, baik dilihat

dari filosofi maupun gaya kepemirnpinan.

e) Direksi menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk, sifat, dan

ukuran perusahaan sehingga memudahkan pelaksanaan pengendalian.

f) Direksi menetapkan kebijakan kepegawaian yang sehat yang mernungkinkan

perusahaan untuk mendapatkan dan mernpertrahankan karyawan yang memiliki

integritas dan kompetensi.

2). Pengkajian dan pengelolaan risiko (RiskAssessmenf)

d.
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Direksi dan manajemen melakukan pengkajian dan pengetolaan risiko

perusahaan, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko.

- 3). Aktivitas pengendalian (Contral Adiv$)

Direksi menetapkan kebijakan-kebljakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin

bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan kegiatan operasionalperusahaan masih

dalam pengendalian, termasuk penerapan CPOB, standar mutu (lSO 9001),

standar lingkurgan CISO 14001), dan shndar kesehatan dan keselamatan kerja

(oHSAS 18001).

4). Sistem lnformasi dan Komunikasi {lnfomation and Communhatbn System)

Perusahaan membangun dan memelihara suatu sistem inbrmasi yang dapat

menjamin bahwa segala informasi yang relevan, baik dari luar perusahaan

(eksternal) maupun dari dalam perusahaan (intemal), telah diidentifikasi,

diperoleh, diproses dan dilaporkan.

Seluruh insan Phapros membangun dan mernelihara komunikasiyang efektif, baik

komunikasi dari atas ke bawah fTop &wn), bawah ke atas (Boftorn upJ, maupun

lintas (Accros) organisasi, baik interal maupun ekstemal.

5). Pemantauan (Monitoing\

Perusahaan melakukan pnilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intemal,

termasuk melalui pelaksanaan fu rgsi Satuan Pengawasan lntem.

J. MANA'EMEN RISIKO

l. Pengertian

Risiko adalah segala peristiwa, yang dipengaruhi ketidakpastian lingkungan intemal dan

ekstemal, yang kemungkinan akan teriadi dan dapat berdampak negatif pada sasaran

perusahaan.

2. Kategori Risiko

Risiko sangat terkait dengan sasa.an yang hendak dicapai perusahaan, sehingga

manajemen risiko yang dikembangkan perusahaan harus teffokus pada upaya

pencegahan atau meminimalkan kemungkinan keterjadian atau dampak risiko yang dapat
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menghambat atau menggagalkan tercapainya sasaran perusahaan. Secara garis besar,

sasaran perusahaan, yang juga menjadi landasan kategorisasi risiko, dibagi menjadi

empat kelompok, yaitu:

a. Strategis, yaitu sasarcn tingkat corporate yang diselaraskan dengan misiperusahaan.

b. Operasional, berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

perusahaan.

c. Pelaporan, terkait dengan keandalan pelaporan perusahaan.

d. Kepatuhan, berhu&ungan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan

hukum yang berlaku.

3. Kebijakan Umum

Risiko merupakan bagian integraldari proses bisnis, keputusan dan budaya setiap insan

Phapros. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan menetapkan perlunya kebijakan

manajemen risiko sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam pengelolaan

perusahaan.

Manajemen dan seluruh karyawan Perusahaan berkomitmen bahwa:

a. Penerapan manajernen risiko pada pelaksanaan bisnis adalah keharusan untuk

mencapai tujuan perusahaan.

b. Manajemen risiko harus diterapkan secam sinergidengan sistem manajemen lainnya

sebagai sistem peringatan dini (earfy waming rystam) terhadap terjadinya kegagalan

pencapaian tujuan organisasi.

c. Risiko merupakan pertimbangan penting pada setiap perencanaan dan pengambilan

keputusan bisnis oleh seluruh elemen perusahaan.

d. Seluruh risiko yang rnungkln timbul pada pelaksanaan bisnis harus diidentifikasi,

diukur, direspon, diicomunikasikan dan dimonitor serta dikelola se€ra

berkesinambungan.

e. Untuk mencapai tujuan manajemen risiko, manajemen harus menyediakan dan

mengalokasikan sumber daya yang cukup, termasuk peningkatan kompetensi sumber

daya manusia dalam bidang manajemen risiko.
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P E NG ELOLAAN LI}.IG KU NGAT{

1. Kebijakan Umum

a. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, perusahaan akan selalu mengacu kepada

- standar pengendalian pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan nasional dan

intemasional, diantaranya dengan menerapkan Standar Management Lingkungan

ISO 14001 (versi2004) sertia perafuran perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam iangka waktu yang ditetapkan, perusahaan harus berupaya mencapaitarget

klasifikasi "emas",*praitu "berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemalan

dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau melaksanakan produksi bersih dengan

mencapai hasil yang sangat memuaskan".

2. Kebiiakan Lingkungan

a. Perusahaan bertekad untuk menialankan tujuan bisnis dengan benrawasan

lingkungan. Oleh karena itu Perusahaan memiliki kebijakan Lingkungan yang

mencakup cara p'enerapan prinsup-prinsip untuk meminimalkan dampak negatif

ling kungan dalam menialankan kegiatan

b. Kebijakan Lingkungan telah disusun seuai dengan persyaratan ISO 14001: 2@4

yang dituangkan dalam Kebijakan Mutu dan Lingkungan Perusahaan yang disahkan

oleh Direksi. Kebijakan Mutu dan Lingkungan ini dikomunikasikan kepada seluruh

karyawan melalui pelatihan kesadaran lingkungan dan posterioster untuk

membuatnya menjadibagian dari budaya keda Perusahaan.

c. Kebijakan Mutu dan Lingkungan juga ditinjau setahun sekali dalam rapat tinjauan

management. Bila ada perubahan penting, kebijakan akan direvisi selama tahun

berjalan dan dikeluarkan rekaman ssuai prosedur yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan Mutu dan Lingkungan dapat dilihat atau diperobh oleh masyarakat.

3. Kewajiban Perusahaan

a. Selalu berusaha mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang ramah

lingkungan.

b. Melakukan perencanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang

meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL); dan Rencana Pengolahan Limbah (RPL).
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c. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk

menanggulangiterjadinya kecelakaan atau pencemaran udara, misalnya jika terjadi

. kebakaran dalam pembukaan danlatau pengolaan ]ahan serta kebocoran pada tangki

- penyimpanan bahan berbahaya yarg mengandung racun (83).

d. Melakukan pengendalian dan pengolahan limbah cair, padat, gas dan bahan

berbahaya dan beracun (B3), sehingga baku mutu limbah yang dibuang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

e. Melakukan monitilring terhadap baku mutu lirnbah seb4aimana yang telah

dipersyaratkan ole,h pe-merintah.

t. Melakukan pelatihan secara berkala dibidang pengelolaan lingkungan hidup

4. Kemitraan

a. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak di luar perusahaan dalam upaya

penanganan danrpak dan pengelolaan lingkungan secara transparan, obyektif, dapat

dipertanggungjawdbkan dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat menguntungkan kedua belah

pihak.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. Perusahaan memilki kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta

etika untuk menghonnati kepentingan masyarakat setempat di rnana perusahaan

menjalankan kegiatan usahanya.

2. Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan

kontribusi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan dalarn Program Kemitraan dan Bina

Lin g kungan (PKBL) sesuai ketentuan yang disyaratkan perafu ran perundang-undanga n. 
53

4. Perusahaan sangat memperhatikan rnasalah dan dampak lingkungan dari seluruh

kegiatan operasional perusahaan, melalui analisa dan evaluasi seara ilmiah untuk

menyusun langkah-langkah pengawasan dan perrcegahan terhadap seluruh dampak

negatil lingkungan yang diakibatkan obh kegiatan operasional perusahaan.

53 Lihat Pasal 74 UUPT.
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Perusahaan senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam setiap

keg iatan operasionalnya, melalui penerap an Oxupational Health and Safety Assesmenf

Senbs (OHSAS 18001 : 2007), untuk menghindari teriadinya kecelakaan dan gangguan

kesehatan di tempat kerja serta menjaga lingkungan perusahaan agar tetap memenuhi

standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Perusahaan berkeurajiban untuk memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta

fasilitas perusahaan lainnya telah mernenuhi ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang be$ku, terkait dengan pebstarian lingkungan, kesehatan dan

keselamatan kerja.

S6TEN' AUDIT

t. Kebiiakan Umum

a. Kebijakan Pengawasan ini mengatur kegiatan Komite Audit, pengawasan lntemal,

serta pelaksanaan kegiatan Audit Ekstemal.

b. Kegiatan pengawasan dilakukan baik terhadap aspek-aspek kualitatif maupun

kuant'rtatif perusahaan.

c. Pengawasan di tingkat Komisarb dilakukan obh Kcmile Audit yang dibentuk dan

bertanggung jawab kepada Kornisaris yang bertujuan untuk menjalankan fungsi

pengawasan (oversight) terhadap kinerja perusahaan unfuk kepentingan komisaris.

d. Pengawasan di tingkat manajemen dilakukan oleh Satuan Perqawasan lntem

Perusahaan. Fungsi pengerdalian manaiemen yang bersiht on going monitoring dan

melekat pada setiap unit bisinis.

e. Satuan Pengawasan lntem adalah mitra kerja manajemen perusahaan yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama, yang berfungsi unfuk memberikan

pandangan atau rekomeirdasiuntuk meningkatkan nilai dan kineda perusahaan

f. Fungsi pengendalian yang ada pada unit keria melekat pada unlt kerja/operasional

yang berftrngsi untuk memastikan bahwa praktik operasional telah sesuai dengan

standar operasional perusahaan, standar intemasional (standar mutu dan standar

lingkungan) dan kebiiakan manajemen rcsiko.

g. Auditor Ekstemalmerupakan pihakekstemalperusahaan yang nremberikan pendapat

independen dan professional mengenai, kondisi pengendalian intemal, laporan

keuangan dan kinerja perusahaan-

Q6 
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h. Penggunaan.iasa Auditor Ekstemal adalah untuk memenuhi ketentuan yang berlaku

dan untuk lebih dapat dipercayanya laporan keuangan dan/atau non keuangan

.perusahaan oleh stakeholders.

i. RUPS menentukan Auditor Eksternalyang diusulkan oleh Komisaris dan calon yang

dipilih melalui proses tender sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa.

j. Hubungan Komite Audit, Satuan Pengawasan lntem dan Auditor Ekstemal mengacu

kepada Committee Audrt Chafier dan tntemat Atilit Charteryang telah diletapkan.

k. Manajemen aOalanlihgk yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan suatu

sistem pengendalian intemal dan manajemen risiko yang efektif serta praktek Good

Corponte Govemane dalam pemsahaan.

l. Auditan memiliki tanggung jawab unfuk melaksanakan rekomendasi atas hasil

pengawasan dan/atau audit yang dilakukan oleh pihak intemal rnaupun ekstemal

auditor.

m. Pelaksanaan rekomendasi atas hasil pengawasan dan/atau audit rnenjadi salah satu

faktor bagi perusahaan untuk menilai kinerja unil-unit organisasi terkait.

Kegiatan Pengawasan

a. Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan dalam pengawasan harus meliputi

pengendalian dan audit atas dasar risiko yang muncul pada proses bbnis perusahaan,

peningkatan nilai strategis perusahaan, dan kepatuhan pada standar operasi

perusahaan.

b. Satuan Pengawasan lntem melaksanakan tugasnya berdasarkan pertimbangan risiko.

c. Pendekatan pengarwlsan intemal tidak bersifiat eaktil, tetapi bersifat proaktif untuk

membantu auditan melakukan tindakan perbaikan sehingga terhindar dari kesalahan

dalam pencapaian tujuan perusahaan (eady waming system'1.

d. Satuan Pengawasan lntem bertanggungjawab untuk memastikan bahwa prosedur

pengendalian yang dilakukan unit bbnb telah sesuai dengan keb$akan perusahaan

dan standart yang diakuioleh perusahaan.

e. Komite Audit bertugas membantu Kornisaris dalam rnemastikan efektivitas

pengendalian intem, serta efektivitas pelakqanaan tugas auditor ekstemal dan auditor

intemal.

Code of Corpm,te Govemane
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f. Fungsipengendalian yang ada pada unit bisnis rnelakukan pengendalian sebelum atau

pada saat kejadian atau bersif,at preventif serta memastikan kepatuhan atas standar

operasional perusahaan dan standar internasional.

3. Standar Profiesi Dan Kode Etik

a. Dalam melaksanakan tugas-tugas audit, fungsi pengawasan intemal harus

berpedoman pada Standar ProfesiAuditor lnternal, Kode Etik, lntemal Audit Charter

dan peraturan serta letentuan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan intemal.

b. Komite Audil harusmemastikan bahwa setiap pelaksana fungsi pengawasan lntemal

memahami prinsip-prinsip Standar Profesi, Kode Etik, dan Cornmittee Audit Charter

serta menerapkan kdisiplinan yang tingg i dalam rn elakukan tug as-tu gasnya.

c. Komite Audit iuga harus memastikan bahwa Auditor Ekstemal telah melaksanakan

tugasnya sesuai dengan Term af Referenre OOR) yang disepakati, menerapkan

program dan metodologi audit yang sesuai, serta mematuhi standar profesi.

PRODUKSI

1. Kebiiakan Urnum

a. Produk yang dihasilkan berkualitas, aman dan manjur.

b. Aspek Produksi selalu merujuk pada pemenuhan pelsyaratan terkait yang berlaku

dan sistem mutu yang diadopsi obh perusahaan, misalkan CPOB, ISO 9001, ISO

14001, OHSAS 18001, dan peraturan lain.

c. Mengembangkan semua aspek yang terkait dengan produksi sesuai dengan

perkembangannya, dengan memperhatikan kaidah tepat guna, untuk memperoleh

manfaat yang efektif dan efislen.

d. Mengembangkan netvwiking dan supply chain untuk mendapatkan nilaitambah.

2. Kebiiakan, Sistem dan Prosedur

Seluruh aspek yang terkait dengan pengembangan produk dan produksi merujuk pada

persyaratan CPOB terkini, Farmakope lndonesia atau Farmakope yang lain maupun Tata

Cara Registrasi Produk.

Untuk memastikan bahwa semua elemen mgnjalankan fungslnya dengan benar dan

konsisten guna memperoleh hasil sesuai dengan yang dipersyaratkan, disusun sistem

Code of Coryonte Gavemane
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mutu tertulis yang terintegrasi, yang merupakan integrasidari sistem mutu yang diadopsi

perusahaan yaitu CPOB, ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001, yang secara berkala

dilakukan audit dan revierr untuk memastikan bahwa proses telah dijalankan sesuai

dengan persyaratannya.

Kualifikasi Penanggung Jawab

Penanggung jawab Produksi dan Quality Confiol dipegang oleh seorang apoteker dan

personi! yang berbedq, yang mempunyai kompetensi di bidang lndustri Farmasi dan

memahami teknologi informasi.

Peran dalam Penyusunan RKAP

Dalam penyusunan RKAP, peran dari produksiadalah rnenyiapkan data yang tepat dan

akurat dari sisi kehutuhan dan pengaturan kebutuhan bahan, tenaga kerja, jam kerja ,

kesiapan sarana dan prasarana, penyediaan stock bahan baku maupun produk jadi,

sehingga dapat mendukung pengelolaan dana yang efisien.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik dan saling mendukung

dengan bidang lain, misalkan bidang marketing, utamanya dalam penyediaan rencana

penj ualan (Sales forecasf).

O. MARKETING

1. Kebijakan Umurn

a. Merubah pola dari sel}ng cancept menjadi ma*eting cancelpt yang berupaya

menciptakan permintaan pasar, yaitu menggali dan membangun needs serta

mengembangkan relation ship dengan customer.

b. Mencari dan memperkuat posisi pasarbagi kelompok produk yang menjadi kekuatan

perusahaan.

1\. Product OverThe Counter (OIC) melalui Custsner lntimacy

Dalam mengembangkan produk OTC, Perusahaan menekankan pengenalan

pelanggan secara baik, sehingga dapat dengan cepat memberikan respon

terhadap kebutuhan pelanggan yang spesifik dan khusus. Untuk mendukung

strategi ini, Perusahaan mergembargkan prcdukaroduk baru yang memiliki

keunggulan bersaing sehingga marnpu mefiadi teading prcduct-

Code of Coryomte Govemane 66 u,
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2). Product Generic melalui Product Lea&rship

Perusahaan selalu berupaya menyediakan produk yang dapat diandalkan dan

" memberikan servbe kepada pelanggan, pada harga yang kompetitif, serta

kemudahan untuk mendapa&an produk tersebut. Untuk menciptakan dibrensiasi

dan positioning produk, perusahaan mengembangkan produkgroduk baru yang

memiliki leadersh ip tinggi.

3). Product Ethical rnelalr.li Operational Exellene

Untuk memendrgkan persaingan, Perusahaan menawarkan produk yang inovatif,

baik melalui modifikasi content maupun context, serta memberikan seruice

sebagai nilai tambah kepada pelanggan. Selain itu, dengan penerapan konsep

costumer intimacy, Perusahaan sangat tanggap terhadap kemauan pelanggan

dan memenuhi kebutuhannya.

4). Product Agrcmedmelalui lnovation and standardization

Perusahaan juga melakukan inovasi yang memberikan diferensiasi dengan

menaurarkan produk obat behasis bahan alami yang telah teruii khasiatnya

secara klinis. Dengan Agromd, Perusahaan menaur.rrkan kearihn tradisional

dalam kepastian sains modem.

Komunikasi

Dalam berinteraksi dengan siakeholders, khususnya pelanggan, Perusahaan

menerapkan strategi komunikasi dan promosi 3600 yang mengkombinasikan

pembentukan citra dalam jangka panjang dan penciptaan penjualan dalam jangka

pendek-

Penetapan Harga

Kebijakan harga disusun secara spifik dan unik, sesuai dengan kariakteristik pasar,

untuk masing-masing kelompok produk, yaitu:

a. OTC, Perusahaan menekankan penciptaan Yatueyang tinggikepada pelanggan.

b. Ethical, strategiyang digunakan dalah penciptaan Beneltf produk yang tinggi.

c. Generik, strategi berorientasi Pfice merupakan pilihan yang diambil Perusahaan

untuk memperkuat portofolio produk.

.e

rfs
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P. PENGET'BANGAH BIST{IS

Pengembangan bisnis perusahaan diarahkan kepada pengembangan strategi korporat yang

prospektif, inovatif, dan feasDle serta masih mempunyai kaitan emt dengan bisnis inti

perusahaan yang mernberikan nilai tambah bqi para sfalreholders rnelalui value ereation

dengan mengoptimaikan pendayagunaan aset perusahaan.

Kebijakan Umum

a. Dalam mengembangkan bisnis, Perusahaan selaltr fukus pada pemanfaatan aset dan

potensi perusahaarfiseeara maksimal.

b. Setiap benfuk bisnis yang dikembangkan mampu menghadapitantangan dan berdaya

saing dengan bisnis perusahaan sejenis.

c. Pengembangan bisnis baru mat"rpun peningkatan bisnis yang telah ada, harus

menciptakan nilai tambah serta posfrive multiplier effect.

d. Pengembangan bisnis harus mengikuti suatu tahap yang terukur, cermat, terkontrol

dan taat sistem.

e. Pengembangan bisnis yang mernbutuhkan inves*asi, dibahas oleh Dircksi dan

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetriuannya dalam RUPS

sesuai perafu ran prundang-undangan yang ber{aku.

f. Pengembangan bisnis senantiasa mendahulukan potensi bisnis intemal dan

menciptakan sinergi untuk peningkatan nilai perusahaan dengan atau tanpa

melibatkan mitra kerja.

g. Bisnis yang dikembangkan oleh Perusahaan diupayakan dapat bersinergi secara

intemal dan ekstemal untuk tumbuh berkembang secara berkesinambungan.

h. Pengembangan bisnis diupayakan ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak

pen@maran lingkungan.

i. Jenis pengembangan bisnis yang mellibatkan mitra kerja harus melalui mekanisme

pemilihan dan penetapan mitra kerja yang dibakukan dengan memperhatikan unsur

transparansi, obyektifitas dan dapat dipertanggurg jawabkan.

Kebiiakan Khusus

a. Pengembangan bisnis baru dapat melalui beberapa skerna investasi bisnis, seperti

diversifikasi bisnis exiting, kerjasarna dengan pihak tain (mitra kerja), akuisisi industri

1.
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sejenis, ataupun merger tefiadap bisnis sejenb dan tidak bertentangan dengan

kebijakan umum serta filosofi perusahaan yarg dituangkan dalam visi dan misi

perusahaan.

_ b. Basb pengembangan bisnb diutamakan berayral dari kernampuan internal dengan

memaksimalkan potensi intemal yang berorientasi kepada pasar.

c. Tahapan pengembangan bisnis rneliputi perencanaan program/proyek, penyusunan

propeal feasibitity stuS, pemilirhan rniba keria, dan plalcsanaan keria sama-

:
Q. PENGELOLAAN SUi'BER DAYA ITTAHUSIA

Perusahaan memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan

prohsional merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan dalam mewuiudkan visi,

misi, dan tuiuan penrsahmn-

Perusahaan memandang. bahwa organisasi dan sistem yang tepat diperfukan dalam

menunjang pencapaian kineria yang optimal.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perusahaan mengadopsi ISO 9001: 2008 yaitu

kompetensi, pelatihan dan ksdaran Fncapaie* sasamn.

{. Kebiialon Umum

a. Seluruh proses perEelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan

berlandasan pada prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungiawaban,

kemandirian, dan kewaiaran-

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan memperhatikan dan

rnematuhiperaturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang ketenagakerjaan

yang berlaku.

c. Strategi pengembaqgan Sumber Daya Manusb sebagai peniabaran mbi-visi

perusahaan berdasarkan pada pengembangan kompetensi karyawan.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah tanggung jawab bersama seluruh jajaran

manajemen, baik manaiefiien puncak, manaiernen lini, maupun manaiemen dibidang

SDM.

e. Perusahaan menyediakan sumber daya secam optimal untuk kebutuhan pengelolaan

dan pengembangan Surnber Daya Manusia.

C&otCorWrac. Govemanw
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Organisasi

Pengernbangan organisasi di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia dilak.sanakan

secara dinamis sesuaidengan visi, m'si, sasaran, dan strategi bisnis, baikiangka pendek

maupun iangka panjang.

Pengadaan Sumber Daya Manusia

a. Pengadaan Surnber Daya Manusia dilaksanakan sesuaidengan kebutuhan organisasi,

baik segi jumlah rnaqpun kualiftkasi.

b. Sistem pengadaan Sumber Daya Manusia harus memungkinkan perusahaan untuk

memperoleh karyawan yhng memiliki kompetensiterbaik guna menjamin keberhasilan

tugasnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.

c. Pengadaan Sumber Daya Manusia mencakup karyawan pimpinan dan karyawan

pelaksana.

Pengelolaan Kineria

a. Kinerja karyawan dikelola secara tersistem untuk menjamin pencapaian dan

peningkatan kineria individual maupun kineda perusahaan.

b. Perusahaan memberikan apresiasi, .penghargaan dan sanksi bagi Sumber Daya

Manusia dengan berdasar pada kinerja masing-masing.

Pengembangan Sumber Daya lilanusia

a. Perusahaan memberikan kesempatan yang sarna bagi karyauan yang memiliki

potensi, kompetensi dan pretasi untuk turnbuh dan berkembang bersama

perusahaan.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia mencakup seluruh tingkatan dengan

mem pertimbangkan kernampuan perusahaan.

c- Penerapan Cunpetency Based Aryanhat*xt {CBO) diaehkan pada terciptanya

faktor-faktor kompetensi skill-knowle@*afirtude yang efektif dalam meningkatkan

daya saing bisnis.

6. Remunerasi

Perusahaan memperhatikan kesejahbraan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, seiring

dengan produktivitas dan kernajuan perusahaan.

sE 
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7. Hubungan lndustrial

Perusahaan mengedepankan hubungan industrial yang harmonis dengan

mendayagunakan seluruh perangkat hubungan induskialdalam koridor perundangan dan

- ketenfuan yarg berlaku.

8. Administrasi dan Sishm lnfornasi Sumber Daya ll[anusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia perusahaan didukung dengan sistem informasi

berbasis teknologi terkipi.

9. Pemutusan Hubungaffxe4a

Pemutusan hubungan ke{a antara perusahaan dan karyawan dilaksanakan dengan

mematuhi perundangan dibidang ketenagakerjaan dan ketentuan lain yang bedaku-

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perusahaan memandang bahnra pengadaan barang dan jasa merupakan upaya untuk

memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang sesuaidan harga

yang wajar untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Prosedur pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan mengadopsi ISO

9001: 2008, yaitu proses pembelian, infiormasi produk, dan verifikasi produk.

1. Kebiiakan Umum

a. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,

berdasarkan prinsipprinsip profesional, transpaftn, faFness, ebktif dan efisien.

b. Setiap permintaan barang dan jasa dipenksa kelengkapan informasinya. Untuk

materiaUbahan baku yaqg akan digunakan untuk produk perusahaan, spesifikasi

materiaUbahan baku merujuk pada bahan baku yang telah distandarisasi dan

direkomendasikan oleh bagian Perencanaan dan Pengernbangan Produk. Sedangkan

untuk rnaterial lain merujuk pada URS (user requirement sryeifrcatian) masing-masing.

Penyedia barang dan jasa yang dipilih adahh yang telah memenuhi syarat dan

dilakukan proses kualifikasi secara periodik, kecuali yang bersangkutan merupakan

agen tunggal di lndonesia.

@fr"
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c. Unfuk kebutuhan barang atau adanya shofiage barang, dicarikan pemasok alternatif

atau.pemasok baru.

2. eti(a eengadaan Barang Dan Jasa

- a. Menghindari dan menc€ah te{adirrya pemborosan dan kebocoran keuangan

perusahaan.

b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan weurenang dan/atau kolusi dengan

tujuan untuk keuntuqgan pribadi, golongan, atau pihak hin yang sec€lra langsung atau

tidak langsung dap* merugikan perusahaan.

3. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa ditaksanakan oleh bagian khusus yang menangani

pengadaan dan terpisah dari bagian lain yang meniadiuser.

TEKNOTOGI INFORMASI

1. Kebijakan Umum

a. Pengelolaan teknologi informasi dihkukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip If
Govemance, yaitu:

1) Tanggung jawab atas If Gwemarw pada akhirnya adalah pada Direksi.

2) Sistem yang terpadu yang rnampu memberikan beneft dan meningkatkan

kualitas aset informasi.

3) Merupakan alat untuk mengembangkan efisbnsidan meningkatkan efetikvitas

melaluipencptaan dan perbaikan proses bisnis secara terus mererus.

4) Sumber daya teknologi infonnasi dlgunakan secara bertanggung jawab.

5) Melakukan analisa pernanfaatan penerapan teknologi infonnasi terhadap

investasi yang telah dilakukan.

Strategi sistem informasi terfokus kepada pencapaian visi dan mbi perusahaan, yang

diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian, dan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi.

Pemanfaatan teknokrgi informasididalam pembangunan sbbm informasidiarahkan

untuk mendukung pelaksanaan strategi Perushaan dan untuk menciptakan

keunggulan kompetitif Perusahaan.

b.

eade d earpra,te Goveman*
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d. lnvestasidibiJang teknologi informasirnemenuhiprinsip keseimbangan yang optimal

antara peluang-peluang di bidang teknologi informasidengan kebutuhan bisnis dan

" memastikan daya dukungnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

e. Seluruh insan Phapros harus memahamipentingnya pemanfaatan sistem informasi

yang terpadu.

f. Teknologi infonnasi melakukan rekayasa proses bisnis dan pengelolaan proses

bisnis secara terus-rnenerus dengan maksud untuk menyederhanakan proses bisnis,

meningkatkan €fsbnsi, dan mempermudah pengawasan. Konsep

pengembangannya dapat diajukan obh satuan kerja lainnya dengan ksordinasioleh

Bidang Riset dan Sistern lnformasl

g. Perusahaan menerapkan skategi pengamanan sumber daya pendukung teknologi

informasi dan integritas data untuk menjaga validitas data dan kemanan infrastruktur

Teknologi lnfonnasi.

h. Melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan teknologi informasi agar selalu

tepat manfaat dan up ta date-

i. Memiliki prosedur self asses.smenf untuk mengukur tingkat produktivitas, efisiensi,

dan efektivitas sistem Teknologi lnformasi.

t. Secara berkala melakukan audit terhadap pemanfaatan sistim informasi perusahaan.

Pengembangan Sistern lnformasi

a. Pengembangan sistem informasi akan selalu memperhatikan VARP yaitu

nilailmanfaat yang akan diperoleh (val ue), keseuaian/penyelarasan dengan strateg i

perusahaan (al$nment). risiko yang timbul (nsk), dan peningkatan kinerja

(pertarmane). Perusahaan memilikli identiEkasi dan prioritas atas kebutuhan

teknologi infornasiyang sesuaidengan perkernbarqan (up to date\-

b. Memastikan pengembangan sistem informasi sejalan dengan arah pengembangan

Perus-ahaan,

lmplementasi S&stem In:formasi

a. Pengembangan sistem informasi yang berbasb teknologi informasi harus dapat

diimplementaskan sesuai dengan rencala dan kebutuhan, yang didukung oleh

sarana dan prasarana yang mernadal

Cade of CarBorate Gsvemanre
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b. Dalam melakukan implementasi sistem infonnasi perlu dilakukan tahapan-tahapan

yang terukur dan teruji, baik darisegisarana prasara maupun sumber daya manusia

"yang mendukung, sehingga selalu dapat mengikuti perkenrbangan bisnis perusahaan.

T, PENGELOI-AAN ASET

1. Pengelolaan aset meliputi kegiatan pengadaan atau penambahan, pemanfaatan,

pemeliharaan dan pengamanan, pelepasan dan penghapusan, serta administrasi dan

pengendalian.

Pengelolaan aset har& ditujukan untuk msnberikan keuntrngan pada perusahaan dan

stakeholders dengan dilandasi prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (optimalisasi)

atas setiap aset.perusahaan.

Direksi menetapkan kebijakan mengenaipengelolaan aset perusahaan, dan menunjuk

pejabat yang bertanspung jawab atas pengelolaan asetpru$ahaan.

Setiap karyawan perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang

tinggi dalam rnenjaga aset perusahaan dan pemanfaatannya.

Aset perusahaan berupa sarana dan f;asilitas hanya dapat dimanfaatkan oleh pejabat

dan/atau karyawan yang masih aktif guna kelanearan pelaksnaan tugas.

Aset perusahaan berupa sarana dan fasilitas dapat dimanfaatkan atau dikelola pihak lain

dengan pertimbangan komersil tanpa rnengganggu kelancaran pelaksanaan tugas

pokok.

Perusahaan harus merencanakan pemeliharaan aset seGrIEt terjadual dan

melaksanakannya secara konsisten.

Perusahaan harus membuat catatan mengenai sejarah dan perkembangan setiap aset

perusahaan unhrk menjaga kehandalan, keamanan dan ketertiban administrasi

perusahaan.

Perusahaan harus melakukan pengamanan tefiadap seluruh aset perusahaan baik

pengamanan fisik maupun non fisik. Bila dipandang perlu, perusahaan dapat melakukan

perlindungan terhadap aset strategis dan memilki nilaiekonomis tinggi melalui asuransi

berdasarkan pertirnbangan risiko.

2.

4.

6.

7.

8.

9.
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Perusahaan menetapkan mekanisme yang mengatur kewenangan dan tingkat

aksesibilitas terhadap fisik aset -perusahaan.

tbrtraOap aset perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak lain, harus

d.iselesaikan seeam transparan dengan selalu mengutarnakan kepentingan perusahaan-

Bila dipandang perlu, perusahaan dapat menggunakan bantuan hukum/pengamra

profesional untuk memenuhiprosedur hukum dalarn penyelesaian sengketa aset'

12. Pejabat yang ditunjuk atas pengelolaan aset, secartr berkala melakukan analisis atas

manfaat ekonomis :rset berdasarkan kondbi fisik, perkenrbangan teknologi, maupun

perkembangan bisnis perirsahaan.

13. Aset-aset perusahaan yang tidak memberikan nilai tambah (non-produktif) dapat

diusulkan untuk dijual, dipertukarkan, dikerjasamakan atau dhapuskan yang

pelaksanaannya harus sesuai dengan Anggaran Dasar perusahan dan perafuran

perundang-undangan yang berlaku.

14. Setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan harus diriukung dengan dokumen legal yang

menunjukkan kepemilikan yang sah.

15. Dalam hal aset perusahaan tidak mempunyai dokumen pendukung, harus ditelusuri asal

usulnya dan dibuafl<an berita acata yang melibatkan fungsi hukum untuk memproses

dokumen legal yang diperlukan (dilegatkan) dan dikapitalisasisebagaiaset perusahaan.

16. Pejabat difungsihukum {tegat otrrctlr) bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan

da6 dokumen kepemilkan aset perusahaan serta bertangrgurg jawab terhadap

pengelolaan dokumen tersebut.

17 . Pdlabatpengelola aset melaporkan pengelolaan asetperusahaan kqada Direksisecara

berkala, mencakup aspek'kehenadaan, ketepatan penilaian, pertanggungiawaban, dan

ketepatan waktu

U. AKUNTAT.ISI DAN PELAPORAN

1- Kebijat<an Umum

Perusahaan. memandang bahwa kegiatan akuntansiadalah perwujudan daripada prinsip

akuntabilitas, responsibilitas dan transpaqnsi manaiemen di dalam tata kelola

perusahaan yang baik, Oleh karena itu, proses akuntansiharus menghasilkan informasi

10.

11.
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keuangan yang informatif, akurat, relevan dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan

keputusan yang tepat oleh sfakeho/ders,

Peiaturan dan kebijakan Perusahaan mengharuskan Penrsahaan. senantiasa

memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan seuai prinsip-prinsip akuntansi

yang berlaku umum, yang mewajibkan pengungkapan seluruh transaksi material yang

mempengaruhi perubahan nilai aset, kewaiiban dan modal. Hal tersebut

dilakukan untuk menghindarkan diri dari penyebwengan keuangan. Disamping itu,

Perusahaan harus sqfut,u memelihara sistem pengendalian akuntansi intemal yang

menjamin keandalan, dalam artidapat dipercaya (bebas dari salah saji dan bebas dari

pengertian yang rnenyesatkan) dan kectrkupan, dalam articukup lengkap (dalam batasan

materialitas dan biaya), setiap tmnsaksi.

Penyajian laporan keuangan (nerrca, laporan laba rqgi, laporan arus kas, laporan

perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) pada setiap tahun buku dilakukan

untuk memenuhi kepehtingan stakeholderc- Perusahaan mempunyai komitmen untuk

mengungkapkan laporan tersebut kepada sfakehol&rs secam adil dan transparan

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di lndonesia.

Untuk memenuhisemua prinsip diatas, Perusahaan memilikikebijakan yang menjamin

bahwa transaksi yang sebenamya saja yang dicatat Transaksi yang tercatat dalam

sistem akuntansi sekurang-l<urangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen yang

memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan dfo:atatkan dengan hnar. Laporan

keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang

sebenamya, tanpa sedikit pun bermaksud rnengelabuipembaca laporan. Semua pihak,

baik Direksi maupun karyarnan perusahaan yang bertanggung jawab ata fungsi-fungsi

tersebut, wajib memahamidan menjalankan kebiiakan sistsn pergendalian intemaldan

prosed ur pencatatan akuntansi perusahaan.

Laporan Keuangan dan Laporan ililanaiemen

a. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan (SAK) dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta berorientasi pada

penerapan Sistem lnformasi Akuntasi.

Acde d Corpmtc Govemane
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Phaprib
b. Manajemen bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan

' catatan lainnya atas laporan keuangan.

c. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan didukung oleh bukti-bukti

pembukuan yang sah dan lengkap dan disimpan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku-

d. Laporan manajemen disusun atias dasar data dalam laporan keuangan yang berjalan,

periode yang lalu,*Elan anggaran, serta data keuangan dan non keuangan lainnya

yang relevan.

Kebijakan, Sistem, dan Prosedur

a. Kegiatan akuntansi diatur dengan suatu sistem dan prosedur akuntansi yang telah

ditetapkan manajernen dan dilaksanakan oleh personilyang kompeten-

b. Kebijakan dan prosedur akuntansi Perusahaan diselaraskan dengan kebijakan dan

prosedur akuntansi induk perusahaan, untuk memastikan bahwa kebijakan akuntansi

yang ditetapkan oleh unit bisnislanak perusahaan telah sesuai dengan kebijakan

akuntansi yang telah ditetapkan perusahaan induk, sehingga dapat dikonsolidasikan.

Kualifikasi Penanggung Jawab

Adanya standar kualifikasi bagi penanggung jawab bidang akuntansi yang berlatar

belakang pendidikan sariana akuntansi dan memahami teknologi informasi.

5. Peran Dalam penyusunan RKAP

Dalam penyusunan RKAP, fungsiakuntansi berperan sebagai penyedia data keuangan

perusahaan serta sebagai koordinatorkompilasi data yang diajukan oleh unitkerja terkaiL

V. PENDANAAN DAN KEUANGAN

Pengembangan keuangan secarcr proGsional merupakan pendorong pertumbuhan

perusahaan dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat memberikan

kekayaan dan manfaat bagi pemegang saham dan Sfakehol&rs lainnya-

Kebijakan umum perusahaan dibidang pendanaan dan keuarqan adalah:

6n"eode of eoryamte Govcman*
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a. Direksi dalam mengambil keputusan altematif pendanaan investasi dan pembiayaan

dengan persetujuan Dewan Kornisaris rnengacu pada Anggaran Dasar, RKAP dan

keputusan RUPS.

b. - Kebijakan Keuangan yang dibuat harus menrperhatikan dan rnempertimbangkan

dampaknya terhadap kegidan operasional, pembiayaan, risiko, tingkat pengembalian

yang diperobh, dan perpajakan.

c. Pengelolaan sumber d.aya keuangan diarahkan kepada penempatan di instrumen-

instrumen keuangan (portofulb) yang mengh*ilkan rctum yang optimal dengan risiko

yang terkendali.

d. Setiap usulan kegiatan yang berdampak pada keuangan perumhaan harus dibngkapi

dengan analisis yang merndaisecara tertulis.

e. lnformasi akuntansi merupakan informasi awal yang dapat dipakai sebagai dasar

dikeluarkannya kebijaka3 keuangan.

Cocle at e,atWrate Govemane
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BAB IV

PENGELOLAAN HUBUNGAN

DENGAN STAKEHOTDERS LAINNYA

PENGERTIAN DAH BATASAN

1- Pengertian St *"frolior.
Pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan-

keuntungan atau menan{tgung beban, serta yang terpangaruh obh keberadaan

perusahaan, atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan operasi perusahaan

yang d isebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan.

2. Batasan Sfakeholders

Lingkup sfakehokJels dalam bab inidibatasi hanya rnenguraikan stakehot&rs tainnya,

artinya di luar sharcholderc utama (pemilik atau pemegang saham). Mereka adalah

pemerintah, karyau/an, konsumen, distributor, masyarakat, penyedia barang/jasa,

kreditur, pesaing bisnis / kompetitor, media massa, dan investor.

KONSEP DAN FRTNSIP PENGELOLEAN

1. Konsep pengelolaan shkeholders

Pengelolaan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis, sosial (termasuk program

Coryorate Social Responsi0ifdy), keselamatan, lingkungan dengan mempefiatikan skala

prioritas dan mutual rcrytrf:

a. Dimensi bisnis menunjuk pada profrt oriented.

b- Dimensi sosial menyangkut aspek etika bisnis dan sosial, kondisi kesehatan dan

keselamatan keria, keeiahteraan karyawan dan aspek sosial kemasyarakatan.

c. Dimensi lingkungan mengarahkan perusahaan unfuk memperhatkan aspek

kelestarian dan keseirnbangan lingkungan alam-

Cde af earyorate Govemane
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c.

2. Prinsip Pengelolaan Shkefiolders

Prinsip pengelolaan stakehalders didasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

- (Good Coryonte Governance| yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

kemandirian, dan kewajaran.

HAT( DAN PARTISIPAS I STAI<EH OTDERS

a. Hak sfakefiolders dapattimbulsecara hukum karena pemberlakuan peraturan.perundang-

undangan, perjanjian,ttau karena nilai etika/morat yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dan kebliakan perusahaan lainnya-

b. Hak Sfakeholders harus dihormati dan dilindungi oleh perusahaan dengan wujud

memberikan informasi yang transparan, akurat dan tepat waktu melalui mekanisme

komunikasiyang sehat dan berctika.

c. Perusahaan harus menciptakan kondisi agar stakeialders ikut etta dalam membantu

perusahaan untuk bersama-sama mentaatiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

P E N G H U B UNG PERUSAIIAAI,I DENGAN SIAT(EHOLIIERS

Penghubung antara perusahaan dengan sfakefiodens adahh Sekretarirs Perusahaan atau

bagian terkait yang menangani langsung dengan stakeholderc yang rnelekat pada tugas dan

fungsi, atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan undang-undang/ketentuan yang berlaku.

E. TATA KELOLA STA'(E}'OLDERS LANNYA

Perusahaan menghormati hak{rak sfakefnlders yang timbul berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan.

a. Pemerintah

Dalam pengelohan hubungan dengan Pemerintah sebagairegulator, perusahaan harus:

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan

operasional perusahaan, antara lain undang-undang mengenai tenaga kerja,

perl ind ungan konsumen, lingkungan hidr.p, dan perpajakan.

q6 82Code of Coryamte Gsvcmanre
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b. Memberikan informasi yang diminta guna penetapan kebijakan dan regulasi dalam

dunia usaha dimana perusahaan berbisnis.

c. Membina komunikasi yang baik dan hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan.

d. Menjalin kedasama dalam pemecahan masalah-masalah yang terkait dengan

kegiatan perusahaan.

e. Mendukurg prcgrcm Pemerintah dengan tetap memperhatikan kepentingan

perusahaan
q

Karyawan Perusahaan

Perusahaan mengakui bahwa karyawan perusahaan merupakan salah satu aset

berharga perusahaan, untuk itu perusahaan harus:

a. Memberkan hak dan perlindungan bagi seluruh karyawan dalam bentuk ketenfuan

ketenagakerjaan yang transparan dan mengakomdasi (rnenghimpun) kepentingan

bersama karyawan dan perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama.

b. Menyediakan sistem untuk menampung serta menindaklaniuti saran dan keluhan dari

karyawan.

c- Membangun hubungan atasan bawahan dan rekan sekerja yang kondusif- produktif

dan inovatif.

d. Membangun hubungan ke$a yang prohsirnal dengan menerapkan reward and

p un ishmenf yang terukur.

e- Membangun budaya kerja yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika

perusahaan.

f. Menciptakan lingkungan keria yang bebas dari suasana pertentangan kepentingan.

g. Membangun komunikasi yang harmonis dan terbuka termasuk dengan Serikat

Pekeda.

h. Memiliki pedoman carcer planning yang ielas dan dapat menciptakan iklim kompetisi

yang sehat di antara karyawan dalam mehksanakan tugas dan kanvajibannnya.

i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengoptimalkan potensi diri,

kemampuan dan keahliannya dengan memberikan job desciption yang jelas,

sehingga karyawan dapat bekerja secarc efsien dan efektif.

CNe sf Cryara,te Goveman*
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j. Meningkatkan kompetensi karyawan melaluipendidikan, kursus, dan pelatihan sesuai

dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi-

Konsumen

Perusahaan memandang bahrra konsumen adalah faktor penentu utama bagi

kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus:

a. Memberikan infonnasimengenaiproduk perusahaan secara transparan dan benar,

b. Memperlakukan semua konsumen dengan standar pelayanan yang terbaik dan tidak

membedakan konfrmen.

Mengadakan suatu sistem penjaminan kualitas produk perusahaan.

Membentuk fungsi khusus untuk menangani klaim atas produk-prduk perusahaan.

Memenuhi segala kewajiban hukum atau pefanjian yang telah disepakati dengan

konsumen.

t. Melayani dan mengantisipasi kebutuhan konsumen dengan baik.

g. Mengutamakan kepuasan konsumen dalam segala aspek layanan,

h. Menerapkan ketenfuan yang diaturdalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Distributor

Dalam halpengelolaan hubungan dengan Distributor, maka perusahaan harus:

a. Membuat perjanjian kerjasama yang berimbang dan saling menguntungkan yang

disusun sesuai dengan perakrran perundang'undangan yang berlaku.

b. Menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan distributor dalam melaksanakan

kerjasama.

c. Memenuhi kewajiban yang timbul akibat ikatan/kerjasama yang dilakukan secara

tepat waktu dan sesuai ikatan/kerjasama tersebut.

Masyarakat

Dalam pengelolaan hubungan dengan masyarakat sebagai komunitas, perusahaan

harus:

a. Memberikan informasiyang relevan seluas-luasnya mengenaikegiatan perusahaan,

termasuk didalamnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan upaya

pelestarian lingkungan sekitar pabrik.

e.
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b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk berpartisipasi

dalam kegiatan diperusahaan secara selektif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan

dan standar mutu yang ditetapkan perusahaan.

_ c. Mendukung program dan kqiatan yang dilaksanakan obh masyarakat setempat

sesuai dengan kemampuan perusahaan, dengan mengacu pada hal-hal yang telah

ditentukan dalam tanggung jawab sosialperusahaan sepertipelaksanaan community

developmenf, dan kegiatan keagamaan.

d. Mengedepankan nf,usyararah dengan masyarakattermasuk tokoh-tokoh masyarakat

setanpat dalam r,nenyelesaikan berbagai persoalan antara perusahaan dengan

masyarakat sekitar.

f. PenyediaBaranglJasa

Penyedia barangliasa merupakan rnitra keria yang pnting, oleh karena itu perusahaan

harus membina hubungan yang saling menguntungkan yang dilandaidengan kerja sama

yang baik dalam kondlsi apapun. Sehubungan dengan haltersebut, maka perusahaan

harus:

a. Transparan dalam memberikan inform*i rnengrenai pengadaan barangljasa, baik

melalui media rnassa, papan pengumuman resmi perusahaan maupun undangan,

yang mengacu pada hal-halyang telah ditentukan.

b. Memberikan perlakuan yang sama bagisernua calon penyedia barang{iasa dan tidak

mengarah untuk memberi keuntungan yarq tidak rnajar kepada pihak tertentu, dengan

cara darVatau alasan apapun.

Bertanggung jawab untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Mempertimbangkan rnantaat dan menghindari kerugian bagi perusahaan dalam

setiap proses pengadaan.

Menjaga kerahasiaan dokurnen perjanjlan sesuaidengan tingkat kepentingannya.

Memberikan sanksi apabila terdapat perbedaan antara kinerja atau kualitas

barang{asa yang diberikan dengan klausul pedanjian pengadaan barang{asa.

Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-

Menyelesaikan setiap perselisihan sesuaidengan perjanjian yang telah disepakati.

Memperhatikan kualitas barangliasa yang sesuai peruntukan.

Melihat kewajaran harga dengan didukung analisa.

e& af Caryamre. Governane
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Kreditur

Kreditur merupakan lembaga keuangan yang dapat mendorong kegiatan perusahaan

melalui pendanaan. Dalam hal pengelolaan hubungan dengan kreditur, maka:

a. Perusahaan harus membayar karajibannya tepat wakfu dan tepat iumlah sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Direksimembuat keb{akan yang terkait dengan penjadwalan ulang utang.

c. Keputusan pendanaan melaluipinjaman dilakukan setelah melaluikajian-kaiian yang

seksama, termasuk meqgenai risiko-risiko potensial yang ada. Setiap keputusan

pendanaan/pinjaman harus dipastikan bahwa memberi manfaaVnilai tambah bagi

perusahaan-

d. Dana hasil pinjaman akan digunakan sesuai peruntukannya dan dikelola dengan

efektif serta bertanggung jawab.

e. Proses rnemperoleh pinjaman dilakukan melalui prosedur yang transpamn sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mergedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan

(faimess).

f. Mendapatkan persertujuan tertulb dari Deuran Komisaris dalam hal sebagaimana

ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan.s

Pesaing

Dalam dunia bisnb, kondbipersaingan adalah suatu halyang pasti teriadi. Dalam kaitan

pengelolaan hubungan dengan pesaing bisnb, maka perusahaan harus:

a. Melakukan persaingan yang sehat sesuai dengan etika bisnis,

b. Membina hubungan yang baik dan harmonis dengan pesaing.

c. Mempertahankan daya s-aing yang positif dengan menjaga kualitas produk.

d. Tidak menjelekkan produk pesaing dalam rnernpromoskan produk perusahaan.

Media t[assa

Media massa merupakan salah satu akses bagi perusahaan untuk menginformasikan

kegiatan perusahaan kepada sfakefiofiders. Dalarn pengelolaan hubungan dengan media

massa, perusahaan harus:

s Lihat Pasal 16 Anggeran Dasar.
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a. Menjadikan media massa sebagaimttra dalam memberikan informasikepada publik.

b. Menciptakan kerjasama yang kondusif dan memberikan akses yang wajar untuk

melakukan kontrol sosia! terhadap perusahaan.

c. Membina kerjasama berdasarkan hubungan yang saling rnenghormati dan saling

menguntungkan.

d. Menekankan pada ketepatan dan keterbukaan informasi, sejalan dengan kode etik

jumalistik dan peraturEln yang berlaku.

e. Memberikan kemridahan akse informasi kegiatan perusahaan untuk kepentingan

pemberitaan. 
q

lnvestor

lnvestor merupakan lerrbaga atau individu yang menjadikolega bisnis perusahaan pada

sektorpendanaan. Dalam peqgelolaan huburgan dengan investor, maka:

a. Perusahaan harus menyediakan infonnasi yang aktual, akurat, jujur, jelas dan

prospektif bagi investor derqan memperhatikan peraturan yang bertaku-

b. lnformasi kepada investor diberikan untuk menciptakan dialog yang

berkesinambungan dan membangun kepercayaan serta kredibilitas perusahaan.

c. lnformasiyang diberikan kepada investortidak boleh berupa prakiraan atau proyeksi

yang menyebabkan para investor dapat memiliki interpretasi dan ekspektasi yang

salah mengenai kondisi perusahaan di rnasa mendatang.

d. Perusahaan harus memperlakukan secara adil dalam menyediakan informasi yang

dibutuhkan investor.

e. Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh melakukan

suatu kegiatan di pasar modalyang berdampak merugikan beberapa investor atau

pemegang saham.
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BAB V

PENUTUP

BATASAN

Pedoman Tata Kelola Pecusahaan atau Cde Of Corryrate Govemanc,e ini disusun

berdasarkan kondisi PT Phapros Tbk saat inidengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum

perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku,

arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best pr*tices) Good Coryorate

Govemance.

Pedoman ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan

perusahaan. Hafhal lain yahg tidak dimuaUbelum dalam pedoman ini, tetap mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman initerbatas penggunaannya hanya pada PT Phapros Tbk.

REVIS! DAN FENYESUAIAN

Pedoman ini akan selalu ditelaah dan dimutakhirkan untuk dismuaikan dengan fungsi,

tanggung jawab, dan wewenang organ-organ prusahaan, serta perubahan lingkungan

perusahaan yang terjadi. Setiap perubahan terhadap pedoman, harus mendapat persetujuan

Direksidan Komisaris.

PEUANTAUAN

Pemantauan efektivitas pener,aian Cade of Coryorate Govemanoe dilakukan oleh Tim

Coryorate Governance PT Phapros Tbk dan hporannya disampaikan kepada Direksi untuk

diteruskan kepada Komisaris dan Pernegang Saham.

D. MASA BERLAKU EFEKTIF

Code of Coryonte Gavemance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi

dan Dewan Komisaris.

@'n"
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