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PENGANTAR

PT Phapros Tbk adalah perusahaan farmasi yang melayani masyarakat melalui produk

kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan terkait. Perusahaan telah

berkomitmen untuk selalu berorientasi pada standar kualitas produk serta secara terus

menerus berupaya menerapkan prinsip-prinsip Gaad Corporate Govemance (GCG), tata

kelola perusahaan yang baik dalam menga\rval aktivitas bisnis perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi'sebagai Organ Utama Perusahaan, dalam melaksanakan

tugasnya senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

Perseroan. Suatu pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dalam rangka memenuhi

kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, serta

berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan.

Board Manual(Pedoman Kerja) ini digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan

Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi

kepenting an Sharehalders dan Sfake holders.

Dewan Komisaris dan Direksi akan menegakkan dan memberikan teladan atas pelaksanaan

prinsip GCG, Etika, Nilai dan peraturan perundangan yang berlaku kepada seluruh

Stakeholders PT Phapros Tbk

Baard Manual
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BAB I

PENDAHULUAN

MAKSUD DAN ru.lulf
Boad manual adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang

berkenaan dengan struktur-organ Direksi dan organ Dewan Komisaris serta proses

hubungan fungsi organ Direksi, organ Dewan Komisaris dan antara kedua organ

perseroan tersebut.

Baard manual ini merupakan salah satu sofisfructure Good Corporate Govemance

(GCG), sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate

Govemance).

Board manualyang merupakan naskah kesepakatan antara Direksidan Dewan Komisaris

bertujuan:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentiang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ.

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.

3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan fairness (kewajaran).

B. RUANG LINGKUP

Board manualiniberlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antarorgan Dewan Komisaris

dan organ Direksi di lingkungan PT Phapros Tbk dengan mengacu pada ketentuan yang

terdapat dalam Anggaran Dasar PT Phapros Tbk dan atau ketentuan yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku..
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C. VISI, MISI, DAN KEGIATAN POKOK PERUSAHAAN

Visi:

Menjadi perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan produk kesehatan terbaik

yang didukung oleh manajemen profesionalserta kemitraan strategis guna meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.

Misi:

1) Menyediakan pro{uk kesehatan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan'-
masyarakat.

2) Memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sebagai refleksi kinerja

perusahaan dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang memberikan

kontribusi serta melakukan inovasi.

3) Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan berwawasan

K3LL (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lindungan Lingkungan).

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER - 01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govemance) Pada

Badan Usaha Milik Negara.

POJK no. 33/POJK.O4DA14 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik.

Anggaran Dasar PT Phapros Tbk

Naskah Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Govemance)

3.

4.

5.
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1.

BAB II

DEWAN KOMISARIS

Pengeftian

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan

se@ra umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar sertia memberi nasihat

kepada Direksi.l Dewan Komisaris memiliki tugas fiduciatf untuk bertindak demi

kepentingan te6aik perseroan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan

pribadi.

Pengangkatan dan p-emberhentian, tugas dan weurenang, serta hak dan keurajiban

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

dalam Anggaran Dasar perseroan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan besf

prccties tata kelola bisnis.

Struktur Organisasi

1 Pasal 1 ayat(6) UUPT.
2 Lihat Pasal 1 14 ayat (2) UUPT.
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Keanggotaan, Kompmisi dan Kdteria Dewan Komisaris

Keanggotaan dan Komposisi

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) omng anggota,3 yang

terdiridari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama

- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal utama.

2. Dalam hal Daran Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,

1 (satu) diantaranya adalah Komisaris lndepnden. Dalam hal Dewan Komisaris

terdiridari 2 (dua)brang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris lndependen

wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dariiumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi percyaratan sebagai berikut:

1) Syarat formala

1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pemah:

a. Dinyataan pailit

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bercalah dan menyebabkan suatu perseroan

dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara yang berkaitran dengan sektor keuangan.

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

mengurangi kemungkinan instansi yang teknis yang berwenang

menetapkan persyaratian trambahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

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

dibuktikan dengan sunat yang disimpan oleh Perseroan.

3 Pasal lgAnggaran Dasar.
4 Lihat Pasal 110 UUPT.
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2)

Syarat materiil

1) lntegritas dan monal, bahwa yang bersangkutan tidak pemah terlibat:

a) Perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan

perceroan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang telah disepakati dengan perseroan tempat yang

bercangkutan bekeria.

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada

pribadj/calon anggota Dewan Komisaris, karyawan perseroan tempat

yang bersangkutan beke$a.

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap

ketentuan_yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perceroan yang

sehat (berperilaku tidak baik).

Kompetensi tekn is/keah I ian, bahwa yan g bersa ngkutan memi liki :

a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan yang

bersangkutran.

b) Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka

pengembangan perseroan.

c) Pemahaman masalah-masalah manajemen persercan yang berkaitan

dengan salah safu fungsi manajemen.

d) Berdedikasidalammelakukantugasnya.

Syarat lain

a) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap

sebagaibelikut:

1) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

2l Jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-perundangan

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan

Komisaris perseroan.

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

memahami masalah-masalafi manajemen perseroan.

c) Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup di

perseroan.

d) Mempunyai dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya serta berdomisili di wilayah lndonesia.

3)
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e) Memahami dan mampu memperhatikan kepentingan pemegang

saham dan seluruh sfakefiolderc perseroan. Mekanisme komunikasi

dengan pemegang saham dalam forum RUPS, sedangkan dengan

stakeholders melalui WBS (Whisile Blowing Sysfem).

D Memiliki pendidikan, pengalaman profesional dan hubungan yang

luas yang bermanfaat bagi perseroan.

g) Antar anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan

Komisaris dengan anggota Direksitidak boleh ada hubungan keluarga

sedarah sampaiderajat ketiga, baik menurutgaris lurus maupun garis

kesargping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

h) Tidak memiliki bentumn kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Kewaiiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugass:

a) Mengawasi Dieksi dalam menjalankan kegiatan perseroan sertia memberikan

nasihat kepada Eireksi.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang

Perseroan (RJPP) dan Rencana Kefia dan Anggaran Perseroan (RIGP).

Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Mengkaji sistem manajemen risiko.

Memantau efuktivitas penerapan Gaad Corp,eite Govemance dan

melaporkannya kepada RU PS.

Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perseroan untuk dicantumkan

dalam laporan tiahunan persero€tn.

Mengusulkan auditor ekstemal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau

pelaksanaan penugadan auditor eksternal.

Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai

dengan keahlian dan pengalaman.

Dewan Komisaris memiliki kewaiibano:

a) Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP

yang diusulkan Dircksiserta menandatangani rencana tersebut. Tanggapan atas

rancangan RJPP dan RI(AP diberikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 hari

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

J Pasal 20 Anggaran Dasar
6 Pasal 20 Anggaran Dasar
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b)

c)

semenjak menerima Encangan tercebut.

Melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan, termasuk

pengawasan atas pelaksanaan RKAP, usulan perubahan dan perbaikan

Anggaran Dasar Perseroan, sertia melakukan penilaian kinerja Direksi.

Mengikuti perkembangan kegiatan persercErn, memberikan pendapat dan saran

kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi

kepengurusan perseroan.

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.

Menelitidan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh

D i reksi serta meqandatangan i laporan tahu nan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, maka Dewan Komisaris wajib

menunjuk salah seomng Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang lowong

hingga ditunjuknya p.engganti oleh RU PS.

Memastikan bahwa perceroan telah memenuhi segala ketentuan dan peraturan

yang berlaku.

Mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris.

Melaporkan kepada perceroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau

keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.7

Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun

buku yang baru lampau kepada RUPS.

d)

e)

0

s)

h)

i)

i)

Secara khusus Komlsaris lndependen memiliki tugas:

a) Menjamin transparansi penyajian laporan keuangan perseroan.

b) Menjamin perlakukan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan

sfakeho/derc yang lain.

c) Menjamin diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

secar€l wajar dan adil.

d) Menjamin kepatuhan perseroan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

0 Mengetuai komite audit dan komite nominasi.

7 Lihat Pasal 116 huruf(b) UUPT.

7Baard Manual



{

:T
:I
a
a
a
1
:I
:I
3
:a
:-
E

-
--at

--1

--a
-4

:-II
Lt
E
FE
Ibfftt
b
b
bt
ht

Kebijakan Dewan Komisaris

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris

1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Deuran Komisaris dirancang untuk

meningkatkan eEktivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi

pengawasan, pengarahan dan penasehatan.

2) RI(AT Devvan Komisaris dihasilkan dari pembahasan Deuran Komisaris

yang melibatkan komite-komite Dervan Komisaris dan disahkan oleh

Dewan Komisaris.

3) RKAT Dewan Komisaris memuat indikator kinerja utama dan target-

targetnya-lpng mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dengan cakupan

sebagai berikut:

a) Dasar Penyusunan

b) Maksud dan tujuan,

c) Fungsi dan tugas,

d) Susunan dan pembagian tugas,

e) Program kerja Danvan Komisaris:

i. Analisis laporan keuangan,

ii. Rapat Dewan Komisaris,

iii. Pelaporan

iv. Program kerja komite,

v. Komitmen terhadap tindak lanjut arahan RUPS: Umum dan

Laporan kepada Pemegang Saham

0 Anggaran Tahunan Dewan Komisaris,

g) lndikatot Pencapaian Key Perfonnance lndicator atau Kinerja

Dewan Komisaris,

h) Kegiatan lain-lain: kunjungan kerja dan kegiatan komunitas

komisaris.

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris menggunakan perangkat Dewan Komisaris ssam optimal.

Realisasi RKAT Dewan Komisaris menjadi bagian dari target realisasi Key

Pertorm ance I ndicators (KPl) Deuran Komisaris.

Terdapat laporan tentang Realisasi RKAT Dewan Komisaris, yang

disampaikan dalam Laporan Tugas Pengawasan dan Laporan Tahunan

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham.

4)

s)

6)
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7) Administrasi dokumen RKAT Dewan Komisaris dilakukan oleh Sekretaris

Dewan Komisaris. RKAT Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi

untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP untuk disahkan oleh

Pemegang Saham.

Persetujuan Atas Rancangan RKAP

1)Pelaksanaan pemberian persetujuanltanggapan lpendapat Dewan

Komisaris terhadap rancangan RKAP tercantum dalam RKAT Dewan

Komisaris.

2) Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RI(AP yang

disampaikag oleh Direksi,meliputi:

3) Proses telaah dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan,

baik melalui proses pembahasan internal Komite Dewan Komisaris

maupun rapat labungan Dewan Komisaris dan Direksi.

4) Hasil telaah rancangan RKAP dituangkan secara tertulis dalam risalah

rapat intemal Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.

5) Dewan Komisaris memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan

ditindaklanjuti oleh Direksi.

6) Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap ranc€lngan

RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan

keputusan RUPS, mencakup:

7) Penyampaian tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai

rancangan RKAP kepada RUPS dituangkan dalam Tanggapan Dewan

Komisaris atas RI(AP.

lnformasi Lingkungan Bisnis dan Permasalahannya yang diperliirakan

berdampak pada usqha Perusahaan dan kineda Perusahaan

1) Dewan Komisaris menugaskan Komite Manajemen Risiko bersama

dengan pejabat perseroan untuk menelaah isu-isu terkini tentang

perubahan lingkungan Bisnis dan permasalahhn perseroan yang

diperkirakan berdampak pada Usaha dan Kinerja Perseroan termasuk

merespon kesesuaian visi dan misisertra anelman dan peluang terhadap

perubahan lingkungan Bisnis.

2) Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi baik berupa

penjelasan tertulis maupun melalui rapat konsultasi.

Board Manual o



d. Hubungan dengan Shkeholder

1) Mekanisme Dewan Komisaris untuk meresponlmenindaklanjuti saran,

permasalahan atau keluhan dari stakeholder mengacu pada Kebijakan

S istem Pengaduan Pelanggara n (ttltt istl*blowi ng System-WB S). U ntuk

selanjutnya menyampaikan kepada Direksi tentang samn penyelesaian

yang diperlukan.

2) Atas laporan/pengaduan dari Sfakeholders Perseroan kepada Dewan

Komisaris dan tidak melalui mekanisme WBS, maka Deuran Komisaris

meneruskan Laporan tercebut Kepada Direksi untuk diselesaikan sesuai

aturan yaeg berlaku. Dewan Komisaris dapat meminta Komite Dewan

Komisaris untuk menelaah pengaduan tersebut.

3) Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi baik berupa

penjelasan tertulis maupun melalui rapat konsultasi.

4) Daran Komisaris menyampaikan saran penyelesaian atas saran,

harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi.

Pengawasan dan Pemhrian Nasihat Terhadap Rancangan Sistem

Pen gendalian lnternal Perusahaan

1) Danvan Komisaris menugaskan Komite Audit Dewan Komisaris untuk

melakukan telaah terhadap efektivitas sistem pengendalian intemal untuk

mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris

tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal.

2) Menyampaikan anahan tentang peningkatan efektivitas sistem

pengendalian intemal kepada Direksi.

3) Memastikan bahwa seluruh permasalahan peningkatan efektivitas sistem

pengendalian iqtemal dibahas dalam rapat Derryan Komisaris.

Pengawasan dan Pemhrian Nasihat Terhadap Manaiemen Risiko

Perusahaan

1) Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan dan penerapan

manajemen risiko untuk mendapatkan kualitras yang memadai atas

arahan Dewan Komisaris tentanq penerapan manajemen risiko.

2) Menyampaikan arahan tentang penerapan manajemen risiko perusahaan

kepada Direksi.

3) Memastikan bahwa seluruh permasalahan penerapan manajemen risiko

dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

f.
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g. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Sistem Teknologi

lnformasi

1) Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris ted<ait untuk

melakukan telaah terhadap Melakukan telaah tedradap kualitas kebijakan

dan penerapan sistem teknologi infonnasi untuk mendapatkan kualitas

yang memadaiatas arahan Dewan Komisaris tersebut.

2) Menyampaikan arahan tentang penerapan sistem teknologi informasi

perusahaan kepada Direksi.

3) Memastikan bahwa seluruh permasalahan sistem teknologi informasi

dibahas delam rapat Dewan Komisaris.

h. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Kebiiakan dan

Pelaksanaan Pengembangan Karir

1) Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan suksesi manajemen dan

penerapan untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan

Dewan Komisaris tersebut.

2) Menyampaikan arahan tentang penempan kebijakan suksesimanajemen

perusahaan kepada Direksi.

3) Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan suksesi manajemen

dan pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

i. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan

Dewan Komisa.ris tersebut.

2) Menyampaikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan kepada Direksi.

3) Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan akuntansi dan

penyusunan laporan keuangan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

j. Pengadaan

1) Dewan Komisaris menugaskan.Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah tedradap kualitas kebijakan pengadaan dan

pelaksanaannya untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan

Dewan Komisaris tersebut.
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2) Menyampaikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan

pelaksanaannya kepada Direksi.

3) Memastikan bahwa seluruh pernasalahan kebijakan pengadaan dan

pelaksanaannya dibahas dalam rapat Danvan Komisaris.

k. Mutu dan Pelayanan

1) Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan mutu dan pelayanan serta

pelaksanaannya untuk mendapatkan kualitras yang memadai atas arahan

Dewan Komisaris tercebut.

2) Menyampqikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta

pelaksanaannya kepada Direksi.

3) Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan mutu dan pelayanan

serta pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

l. Pengawasan dan Pemberian Nasihat terfiadap Kepafuhan Perusahaan

dalam Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan

Anggaran Dasar serh Kepatuhan Perusahaan terhadap Seluruh Perianiian

dan Komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pihak Ketiga

1) Memberikan evaluasi dengan tingkat kualitas atas kepatuhan Direksi

dalam menjalankan Perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau

RJPP.

2) Melakukan proses evaluasi menggunakan seluruh perangkat di Dewan

Komisaris (Komite Dewan Komisaris terkait) meliputi:

a) Melakukan tugas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian

dengan pihqk ketiga.

b) Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan

kepada Pemegang Saham jika terjadi pelanggaran oleh Direksi.

c) Memastikan bahwa seluruh permasalahan mbngenai pelanggaran

dibahas oleh Dewan Komisaris.

m. Pemantauan Kepatuhan Dircksi dalam Pelaksanaan RKAP dan RJPP

1) Memberikan evaluasi pencapaiaq Perusahaan tekait dengan kesesuaian

pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan) dan Anggaran yang

telah ditetapkan dalam RKAP.

2) Melakukan proses evaluasi menggunakan seluruh perangkat Dewan

Komisaris (Komite) meliputi :
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a) Melakukan tugas pengawasan atas evaluasi pencapaian Perusahaan

dibandingkan dengan RKAP yang ditetapkan.

b) Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan

kepada Pemegang Saham jika terjadi gejala menurunnya kinerja

Perusahaan secara signift kan.

3) Komisaris Utama serta seluruh Anggota Deuan Komisaris

menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, setelah

dievaluasidan dibahas oleh Dewan Komisaris.

n. Pengawasan Efektivitas Audit lntemal dan Audit Ekstemal

1) Mekanisnq penga\,\rasan efektivitas pelaksanaan audit internal dan

eksternal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan

dengan PT Phapros Tbk yang diterima oleh Dewan Komisaris dilakukan

sesuai kebijaKan sistem pengendalian intemal maupun Kebijakan Sistem

Pelaporan Pelanggaran (WBS).

2) Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan auditekstemaldan audit

intemal, ALngan menggunakan seluruh per:angkat Dewan Komisaris

(Komite):

3) Menilai efektivitras pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan

kesesuaian penyelesaian progrcss audit dengan rencana kerjanya; (2)

telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan

publik; dan (3) telaahan hasil audit ekstemal dan kualitas rekomendasi

audit eksternal.

4) Menilai efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas

efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor ekstemal;

(2) telaah ataq kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit

intemal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil

audit intemal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan

pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPl.

5) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima

Dewan Komisaris dan menyampaikan saran berdasarkan hasil telaahan

kepada Direksi.

6) Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas

audit internal dan eksternal.
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O. Gejala Menurunnya Kineria Perusahaan

1) Mekanisme pengawasan atas pmberian saran segera kepada Direksi

untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya

kinerja Perusahaan dilakukan melalui (1) evaluasi pelaksanaan kegiatan

sesual dengan rencana secara berkala, {2} berkoordinasi langsung

dengan Direksiterkait langkah strategiyang dipilih, (3) melakukan tindakan

koreksi yang diperlukan terhadap kejadian yang menyimpang dari

rencana, (4) memantau segata kesalahan, penyimpangan serta

penyelewangan yang mungkin dilakukan dan (5) mengkoreksi kesalahan

sehinggaCapat diperbaiki untuk menghindari persoalan yang lebih besar;

2) Melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan

secam tepat waktu dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan

Komisaris (Komite), dengan tingkat keseger:aan maksimal 14 (empat

belas) hari.

3) Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang pelaporan gejala

menurunnya kinerja Perusahaan.

p. Pengelolaan Anak PerusahaanlPerusahaan Patungan

1) Melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/prusahaan patungan, dengan menggunakan seluruh

perangkat Dewan Komisaris (Komite)

2) Evaluasi kesesuaian arah pengelolaan dan kineda dari setiap anak

perusahaan maupun perusahaan patungan dengan arah pengembangan

usaha PT Phapros Tbk

3) Mekanisme Fngawasan atas kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/Frusahaan patungan kepada RUPS mengacu pada

Kebijakan lnduk Perusahaan.

4) Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengelolaan

anak perusahaan/perusahaan patungan.

5) Dewan Komisaris memilih calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

anak perusahaan/perusahaan patungan.

a) Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap prcses

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan

tertulis (setuju/Tidak setuju) terhadap prcses pengangkatan Direksi

dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.
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b) Penetapan tertulis tefiadap proses pengangkatan Direksidan Dewan

Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15

hari kalender terhitung sejak tanggnl diterimanya calon Dircksi dan

Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

q. Pencalonan Anggota Direksi, Penilaian Kineria Direksi (lndividu dan

Kolegial) dan Pengajuan Usulan Tantiem/lnsentif Kineria

1) Mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai

kebijakan seleksi yang ditetapkan.

a) Kebijakan dan seleksi bagi calon Direksi ditetapkan oleh Pemagang

Sahaqg.

b) Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-

calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada

Pemegan$ Saham.

c) Mengusulkan calon-calon Anggota Direksiyang hru kepada RUPS.

2) Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada

femegang Saham.

a) Menyusun kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja

Dircksidan pelaporan kepada Pemegang Saham.

b) Menyusun renc€rna Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja

Direksidan pelaporan kepada Pemegang Saham.

c) Terdapat penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Dircksi.

d) Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan

individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris secar€l semestenan dan tahunan.

3) Mengusulkan femunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan

penilaian kinerja Direksi.

a) Menyusun dan menelaah kebijakan Dewan Komisaris mengenai

pengusulan remunerasi Direksi.

b) Melakukan telaah terhadap remunersi Direksi.

c) Menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta

tantiem/insentif kinerja) Dire(si kepada RU PS.

r. Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1) Melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan

yang baik, dengan:
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a) Menelaah: (1) Laporan Hasil assessmeflAreview atas pelaksanaan

Tata Kelola Perusahaan yang baik, GCG Cade dan

kebijakan/ketentuan teknis lainnya, sertia memantau tindak lanjut

area of improvernent hasil dari assessrrerf GCG oleh Direksi; (2)

Laporan GCG yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.

b) Menindaklanjuti arca of improvement assessmen/rcview GCG

yang menjadi kevtenangannya.

c) Menelaah penyampaian kepada Direksi mengenai hasiltelaah

Dewan Komisaris.

2) Proses.[glaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan

seluruh perangkat di Deuran Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

s. Evaluasi Kineria Dewan Komisaris

1) Pengukuran-dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

a) Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan

Komisaris.

b) Terdapat kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap

kinerja Dewan Komisaris.

c) Memiliki/menetapkan indikator pencapaian kineda beserta target-

targetnya, dan disetujui oleh RUPS/Pem€ang Saham setiap tahun

berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

d) Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan

Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

e) Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

2) Penilaian Mapdiri (SelfAssessmenfl

a) Penilaian mandiri Anggota Danran Komisaris dilaksanakan oleh

Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang

diketuai oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris dengan sistem

self assessmenf atau Wr evaluatian.

Hasil penilaian mandiridisampaikan dalam Laporan Tahunan dan

diinformasikan kepada RUP.S.

Penilaian mandiri Dewan Komisaris dapat diukur berdasarkan kriteria

umum meliputi: Komposisi, Kriteria, Perencanaan Kerja, Peran dan

Tugas Tanggung Jawab, Program orientasi dan pengembangan,

l

i
il

b)

c)
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3)

4)

Rapat Dewan Komisaris, Efektivitas Organ Penunjang, Hubungan

Komuni kasi, Pertianggu ngj awaban serta Komitmen Standar Eti ka.

d) Dewan Komisaris menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta

target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasad<an

usulan dari Dewan Komisaris yang bercangkutran.

e) Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi

pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan

dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.

0 Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pencapaian Hasil Assessme nt dan Evaluasi GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat diukur dari hasil pencapaian

skor assessmenf dan evaluasi GCG khususnya pada penilaian aspek

Dewan Komisaris dan oryan penunjangnya.

Berdasarkan Pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan

a) Peniliian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dapat diukur dari

pencapaian Key Pertormance lndicator (KPl) dan tingkat kesehatan

Percercan.

b) lndikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atias

keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung iawab pengelolaan

Perseroan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan da#atau Anggaran Dasar.

c) Dewan Komisaris membuat Key Pefformanre lndicafors sebagai

i ndikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris.

RUPS wajib menetapkan lndikator Pencapaian Kinerja {Key

Pefformance ldicators) Devrran Komisaris berdasarkan usulan dari

Dewan Komisaris yang bersangkutan.

lndikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas

keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan

dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan per:aturan peryndang-undangan dan/atau Anggaran

Dasar.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan

pekembangan realisasi lndikator Pencapaian Kinerja kepada para

Pemegang Saham/Menteri.

d)

e)
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5) Berdasarkan Pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Tahunan Perusahaan

a) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas,

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas

pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan

Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang

disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

b) Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan

pengesahan atas laporan keuangan, berartiRUPS telah memberikan

pem[gbasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing

Anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari

laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-

masing Anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana

atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi

pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan

perwujudan akuntabilitas pengawasan atias pengelolaan Perseroan

dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

a. Memperoleh akses mengenai perseroan dan memperoleh informasi secara

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

peratu ran perundang-undangan.

b. Bertranya kepada Direksi dan meminta penjelasan Direksi tentang kondisi

perseroan.

Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila melanggar ketentuan

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membentuk komite sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-

undangan.

Mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam

pelaksanaan tugasnya

Memiliki hak dan wewenang lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasaf dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

d.

A

f.

8 Pasal 20 avat 2
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7. Rapat Dewan Komisaris

Tata tertib rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur:

1) Etika rapat sesuai peraturan perusahaan yang berlaku

2) Risalah Rapat

a) Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapatyang memuat

pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang

mendukung maupun yang tidak mendukung atrau pendapat berbeda

(dissenfing opinionl, keputusanfl<esimpulan rapat, serta alasan

ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris, apabila ada.

b) Risalah Epat Dewan Komisaris disusun dan diadministrasikan oleh

Sekretaris Dewan Komisaris.

c) Setiap Anggok Dewan Komisaris hrhak menerima salinan risalah Rapat

Dewan Komisirris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadirdalam

Rapat Dewan Komisaris telsebut-

d) Risalah rapatditandatanganioleh Ketua Rapatdan seluruh Anggota Dewan

Komisaris yang hadir dalam r':apat.

e) Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk

disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan

salinannya.

f) Risalah asli dari seilap Rapat Dewan Komisaris harus disimpan oleh

Perseroan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan

Komisaris dan Direksi.

g) Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selaindari

risalah rapat yang tertulis.

h) Penggunaan do"kumen elekfonik sebagai dokurnen Perusahaan ditetapkan

Direksi dengan memenuhi persyaratan minimun penyelenggaraan sistem

elektronik di Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang

lnformasi dan Transaksi Elektronik.

3) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Keputusan Hasil Rapat

a) Tedapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat

sebelumnya.

b) Hasil rapat Dewan Komisaris seElumnya telah ditindaklanjutiseluruhnya.
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9.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas

tindakan Perseroan {corponte action) sesuai ketentuan perundang-

undangan dan tepat waktu:

a. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan

Daryan Komisaris secara formal, terdiridari (1) pengambilan keputusan

melalui rapat Deuran Kornisaris; (2) pengambilan keputusan di luar rapat

(melalui sirkuler dan lain-lain)

b. Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan

persetujuan ter[gdap usulan Direksi (14 hari].

c. Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk

mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi,

maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkailditandatangani.

Kebijakan Program Pengenalan dan Pelatihan Dewan Komisaris

A. Kebijakan Prognam Pengenalan

Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada Anggota

Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Tanggung jawab untuk

mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan

aku siapapun yang menjalankan fungsisebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:

a. Pelaksanaan prinsipprinsip GCG oleh Perusahaan,

1) Gambaran mengenai Perserc,an berkaitan dengan tujuan, sifat, dan

lingkup kegiatan, kinefia keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha

jangka pende[ dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-

masalah stnategis lainnya;

2) Keterangan berkaitan dengan kauenangan yang didelegasikan, audit

internal dan ekstemal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,

termasukKomite Audit

3) Keterangan mengenai tugas dan tranggung jawab Dsnan Komisaris dan

Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

b. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program

pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat.
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10.

11.

c. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan,

kunjungan ke Penseroan dan pengkajian dokumen atrau prcgram lainnya yang

dianggap ssrlai dengnn Perseroan dirnana program tersebu.rt dilaksanakan.

d. Terdapat Laporan terkait tingkat kehadiran/keaktifanAnggota Dewan

Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perseroan.

B. Program Pelatihan Dewan Komisaris

Derrran Komisails melaksanakan kebijakan program Pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan,

meliputi:

a. Terdapat-$encana Keria dan anggaran untuk kegiatan Pelatihan bagi

Anggota Dewan Komisaris, masuk didalam Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Dewan Komisaris.

b. Pelatihan Denvan Komisaris dirancang untuk meningkatkan kompetensi

bidang pengaurasan, pngarahan dan perune&alan-

c. Pelaksanaan Pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris direalisasikan

sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan termasuk dalam

realisasi Key Per{ormance lndicafots (KPl) Dalan Komisaris.

d. Terdapat laporan tentang hasil Pelatihan yang telah dilalani Anggota

Dewan Komisaris, yang disampaikan dalam Laporan Tugas Pengawasan

dan Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

pemegang saham.

e. Administrasi kegiatan Pelatihan dilakukan oleh Sekretaris Dewan

Komisaris.

Sistem Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau fionorarium dan tunjangan.bagi anggota Dewan

Komisaris ditetapkan olehldalam RUPS. Besaran remunerasi Dqran Komisaris

dicantumkan dalam laporan tahunan perceroan.

Sekretaris Dewan Kornisaris

a. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Komisaris guna membantu

kegiatan administratif dan kesekretariatan serta sebagai penghubung Dewan

Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham. Tugas Sekretaris Dewan

Komisaris adalah:

1) Menyiapkan undangan rapatyang diadakan oleh Dewan Komisaris.

2) Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rapat Dewan
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Komisaris.

Me nyed iakan datafi nformasi ya ng d i perl ukan oleh Dewan KomisarislDewan

Pengawas dan komite-kornite di lingkungan Devvan Komisaris/Dewan

Pengawas yang bed<aitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil

keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

(b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan

Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta

monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan

atau rekomendasi dari Dewan KomisadslDewan Pengawas sehubungan

dengan kegjatan pngelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;

Menyusun notulen hasil rapat dan mendokumentiasikannya.

Mendokumentasikan s u rat-su rat masuk dan kel uar.

Mengumpulkan data dan/atau inficrmasi yang relevan dengan pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris,

b. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

12. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

a. Dewan Komisaris bersama dengan Direksiwajib menyusuns:

- Pedoman yang mengikatsetiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang bedaku bagi

seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai,

serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku.

b. Dewan Komisarisdan Direksi secara bersama-sama menandatangani dokumen

perseroan, yaitu RJPP dan Laporan Tahunan Perseroan.

c. Dewan Komisaris befiak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara

tepat waktu dan lengkap.

d. Atas pennintaan terfulis Dewan Komisaris, Direksimemberikan keterangan hasil

pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas lntern.

e. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi setiap waktu dalam jam kantor

dapat memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan

e Pasal 2o

3)

4)

5)

6)
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atau dikuasai Perusahaan dan dapat memeriksa semua pembukuan, surat dan

alat bukti lainnya, percdiaan barang, memeriksa semua dan mencocokan

keadaan uang kas untk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta

berhak untuk mengetahuitindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

f. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementiara Direksi dengan

menyebutkan alasannya.

g. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-

pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

h. Risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi harus tercedia bila

diminta oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

i. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan

sepengetahuan Dircksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

j. Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris

Perceroan, Pengawas lntem (melalui Komite Audit) dan Tim Manajemen Risiko

maupun unitdan tim lainnya yang dirasa perlu, mengenai pelaksanaan tugasnya

masing-masing.

k. Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya berhak untuk

mendapatkan informasi atas segala hal yang ditanyakannya.

l. Jika ada hal -hal yang memerlukan tindak lanjut pengawasan, akan

dilaksanakan melalui tugas khusus.

13. Evaluasi Kineria

a. Penilaian kinerja anggota Deuan Komisaris dilaksanakan oleh Komite

Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan

Komisaris dengan sislem seffassessrnenL peer evaluation, atau dengan sistem

lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Denran Komisaris.

b. Hasil penilaian kinerja Deuran Komisaris dimuat dalam laporan tahunan dan

diinformasikan kepada RUPS.

c. Penilaian kinefia Dewan Komisaris berdasarkan kriteria umum yaitu:

1. Kehadirannya dalam napat Dewan Komisaris.

2. Kehadirannya dalam napat Komitq ditingkat Dewan Komisaris.

3. Kine$a Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara

individual maupun kolektif sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

a. lntegritas (misalnya: benturan kepentingan yang muncul)

b. Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas Nilai-Nilai, Misi,
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Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), dan merefleksikan

pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.

Partisipasi anggota Delatan Komisads dalam rapat-rapat, termasuk

didalamnya kemampuan mercka untuk menyampaikan, memberikan

argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis

perBeroan.

Kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan

trend yang berpengaruh terhadap perseroan, dan menggunakan

informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perseroan,

bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka

panjang.

Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota

Dewan Komisaris, dengan Direksi dan pihak-pihak lain yang diatur

dalam Anggamn Dasar Pereroan dan perafuran prundangan-

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan hasil evaluasi atas KPI Direksi

yang sudah ditetapkan dan disepakatiterlebih dahulu dengan Direksi.

14. Kebiiakan lnformasi Perusahaan

A. Pelaporan Berkala

Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan. Laporan berkala sebagaimana dimaksud

meliputi laporan triwulanan dan laponan tahunan. Direksi wajib menyampaikan

laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atiau Pemegang Saham paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhimya periode triwulanan

tersebut.Laporan triwuianan ditandatangani oleh semua anggota Direksi. Dalam

hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan, maka harus

disebutkan alasannya secara tertulis.

B. Pelaporan Khusus

Selain laporan berkala, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan

khusus kepada Dewan Komisaris, Pernegang Saham, dan/atau Rapat Umum

Pemegang saham.

c.

d.

6

f.
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1.

Mekanisme Pelaporan :

Permintiaan laporan dikirim secara tertulis oleh Dewan Komisaris kepada

Direksi, dengan menyebutkan pokok permasalahan yang ingin dilaporkan

serta waktu penyampaian yang dihanapkan.

Berdasarkan kajian atas cakupan permrsalahan, Direksi memberikan

perkiraan waktu penyampaian laporan yang diminta Dewan Komisaris, dan

sesuai dengan waktu yang disepakatitersebut Direksi menyampaikan laporan

khusus k"p"g Dewan Komisaris.

Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Direksi dapat disampaikan setiap

waktu kepada Dewan Komisaris, dengan menyatakan diperlukan atau tidak

d iperlukannya tanggapan dari Dewan Komisaris.

Atas laporan yang diterimanya, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan

tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu, dan Direksi

dapat memutakhirkan laporan tersebut jika dianggap perlu.

4.
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Phaffi
BAB III

DIREKSI

1. Pengertian Direksi \'
Direksi adalah organ perseroan yang benrenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

perserclan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

ketentuan Anggaran Dasar. 1

2. Struktur Organisasi

1 Pasal I ayat(5)UUPT.
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3. Keanggotaan, Komposisi dan Kriteria Direksi

Keanggotaan dan Komposisi

a. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya

diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku

di bidang pasar modalz.

b. Sifat dari tanggung jawab Direksi dalam pengurusan perseroan adalah tanggung

renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya u ntuk kepentingan Perseroan. 3

c. Komposisi DirEksi merupakan perpaduan para profesional yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan perseroan, sehingga

memungkinkan pengambilan putusan yang efektif dan efisien.

d. Komposisi dan pembagian tugas Direksi disesuaikan dengan struktur organisasi

perseroan yang ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat

dilimpahkan kepiada Dewan Komisaris.a

Kriteria

Direksi yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kriteria persyaratan

sebagai berikut:

1) Syarat formals

1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan

yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatannya pemah:

a. Dinyatakan paitit

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2 Pasal 15 ayat(l)Anggaran Dasar3 Lihat Pasal 97 ayat (3) UUPT.a Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efsien dan efeHif dalam melaksanakan fugas dilakukan pembagian tugas di antara
Anggota Direksi. Pembagian tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan
Perseroan.s Lihat Pasal 93 UUPT.
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2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengurangi kemunginan instansi teknis yang benrvenang menetapan

persayaratan ta mbaha n berdasarkan peraturan peru ndan g-u ndan gan.

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

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

2) Syarat materiil

a. lntegritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

(1) PerbuatAn rekayasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan

perseroan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum

pencalonan.

(2) Perbuatan .cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang telah disepakatidengan perseroanllembaga tempat yang

bersangkutan bekerja.

(3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada

pribadi/calon anggota direksi, karyawan perseroan/lembaga tempat yang

bersangkutan bekerja.

(4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perseroan yang

sehat.

b. Kompetensi teknislkeahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

1). Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan yang

bersangkutan.

2). Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka

pengembangan perseroan.

3). Pemahaman masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manajemen.

4). Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

3) Syarat lain

a. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga serta direksi

perseroan atau harus mengundurkan dirijika terpilih sebagai anggota direksi.
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4.

b. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan

kepentingan.

'c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi

perseroan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

1). Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

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 terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat. 6

d. Memiliki keahlian, integrasi, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku

yang baik sert6 berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

perseroan.

e. Antar anggota Direksi dan 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).

Tugas dan Kewajiban Direksi

a. Tugas Direksi

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

perseroan.

2). Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.

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

4). Tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasail

b. Kewajiban Direksi

1). Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan

sesuai maksud dan tujuannya.

2't. Menyusun rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran

6 Pasal 26 UU No.S Tahun 1999
7 Pasal 16 Anggllrqn Dasar

Baard Manual
29



tahunan, termasuk ren@na-rencana lainya yang berhubungan dengan

pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan menyampaikannya kepada

Dewan Komisaris guna mendapat pengesahan.

3). Menyusun RJPP dan RI(AP yang merupakan rencana strategis yang memuat

sasaran dan tujuan perseroan yang hendak dicapai dan dimintakan

persetuj uan Dewan Komisaris.

4). Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perseroan sesuai

dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan.

5). Menyusun lapgran keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan

berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi

peng urusan, pencatatan, penyi mpanan dan pengawasan.

6). Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah

rapat Direksi, serta dokumen keuangan perseroan.

71. Membuat laporan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

8). Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan

dan jalannya perseroan kepada RUPS dalam bentuk Iaporan tahunan.

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

ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh

pemegang saham.

10). Membuat susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian tugas,

tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan.

11). Menetapkan ukurdn keberhasilan (indikatorkinerjalyang jelasdan berimbang,

baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, untuk mengobservasi

pencapaian visi, misidan tujuan perseroan

12). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RJPP dan RI(AP,

mencakup pencapaian target keuangan dan non keuangan serta

menindaklanjuti penyimpangan terhadap target.

13). Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perseroan.

14). Membangun teknologi informasi perseroan.

I

I

I

I

.:
I
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15). Menindaklanjuti temuan audit dari Satuan Pengawasan lntern, Komite Audit

dan Auditor Eksternal, serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

16). Melaporkan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, misalnya

rencana, program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen

risiko, penilaian tingkat kesehatan perseroan, dan laporan kinerja teknologi

informasi.

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

menyelenggarakan RUPS.

18). Memastikan * p"o"ro"n melakukan tanggung jawab sosial serta

memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

19). Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang

dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan danlatau keluarganya dalam

perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam dafiar khusus.s

20). Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

anggaran dasaf dan yang ditetapkan oleh RUPS.

5. Kebijakan Direksi

a. Kebijakan Operasional dan Standard Operasional baku (SOP)

Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standard

Operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core 0usrness)

Perusahaan:

1) Menyusun kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP;

2) Menyusun SOP untuk seluruh proses proses bisnis inti Perusahaan

sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan;

3) Melakukan sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan

kepada karyawan yang terkait;

Melaksanakan SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan secara

konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur;

Melakukan peninjauan penyempurnaan SOP secara berkala.

I Pasal 101 ayat(1) UUPT.
e Pasal 1 7 Ansgaran Dasar

4)

5)
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Kebijakan Manajemen Risiko

Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang

telah ditetapkan.

1) Menyusun kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka,

tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan

penanganannya. Kebijakan Manajemen Risiko disosialisasikan

kepada seluruh karyawan Perseroan;

2) Memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen

risiko Terdapat rencana kerja Perseroan untuk menerapakan

kebijakan tvtanitemen Risiko;

3) Melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh

karyawan Perusah6an;

4) Menyusun rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan

manajemen risiko;

Melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko

antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses

bisnis, proyek maupun usulan tindakan Perusahaan yang harus

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS);

Melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko;

Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

c. Kebijakan Sistem Pengendalian lnternal

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intem untuk melindungi

mengamankan investasi dan aset Perusahaan:

1) Menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka

(framewo*) pengendalian intem antara lain dengan pendekatan unsur

lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem

informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelapomya;

2) Memberi sertifikasi terhadap laporan .keuangan tahunan;

3) Melakukan cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada

tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas

laporan keuangannya yan akan di konsolidaikan;

s)

6)

7)
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e.

4) Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern;

5) Menerbitkan infemal control rcport.

Kebijakan I nformas i Perusahaan kepada Sfiakefiolders

Direksi menyed iakan informasi Perusahaan kepada stakeholder.

1) Menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan

dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perseroan yang

penting;

2) Mendorong keipatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi

Perusahaan;

3) Menyediakan media lnformasi Publik agar dapat di peroleh dengan

cepat dan tepat wdktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

4) Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemenuhan Target Kinerja

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja.291

1) Melaksanakan programlkegiatan sesuai dengan RKAP dan

mengambil keputusan yang dipedukan melaluianalisis yang memadai

dan tepat waktu;

2) Memiliki sistemlpedoman pengukuran dan penihian kinerja untuk unit

dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara

obyektif dan transparan;

3) Menetapkan target i<inerja berdasarkan RI(AP dan diturunkan secara

berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi

(struktural) di organisasi;

4) Melakukan analisis dan evaluasi terhadapcapaian kinerja untuk jabatan/unit-unit

di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan;

5) Melaporkan pelaksanaan sistem mapajemen kinerja Dewan Komisaris;

6) Menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja

untuk Direksi.
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f. Kebijakan Teknologi lnformasi

Direksimenerapkan sistem tentang Teknologi lnformasi(Tl) sesuaidengan kebijkan

yang telah ditetapkan.

1) Memilki kebijakan teknologi informasi:

a) Perusahaan menetapkan Masfer Plan Teknologi lnformasi (MPTI) sebagai

pedoman dalam pengembangan teknologi informasi yang mencakup

lnformation Technalogy DetailPlan (ITDP), yang digunakan sebagai acuan

pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai MPTI;

b) Arsitektur Sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai dengan

level dataLn sistem keamanannya;

c) Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasiyang digunakan telah

direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan teknologi;

d) Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan

pelaporan Tl.

2) Penerapan Tl di Perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan

perencanaan Tl yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur

organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan Tl;

3) Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan

Komisaris.

a) Adanya laporan pelaksanaan sistem Tl secara tertulis terkait dengan

pelaksanaan Tl Master Plan serla disampaikan kepada Dewan Komisaris,

baik diminta ataupun tidak diminta;

b) Adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan

Komisaris (tem'iasuk hasil audit Tl).

g. Kebijakan Terkait Mutu Produk dan Pelayananan

Dreks.i rnelaksanakan sistern peningkatan mutu produk dan pelayanan.

1) Memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal;

2) Memiki kebijakan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Produk;

3) Memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.
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Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tugas Direksi terkait tanggung jawab sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sos,ial dan lingkungan

Perusahaan;

2) Mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan

oleh produk, pelayanan, dan proses operasional dari Perseroan;

3) Mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program bina

lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku;

4) Melaksanakan irrogram kemitraan dengan usaha kecil;

5) Memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan

CSR.

Kebijakan Sumber Daya Manusia

Direksi mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan.

1) Mengembangkan SDM, menilaikinerja dan memberikan remunerasiyang layak,

dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian

Perusahaan.

a) Memiliki program pendidikan dan pelatihan

b) Memiliki program pengembangan SDM

c) Memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja {peiormance appraisal)

d) Memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu

yang sesuai dengan kompetensi;

e) Menerapkan remunerasi dan kesejahteraan

0 Menerapkan reward and punishment

g) Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan

2) Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan

spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam

Perusahaan.

a) Memiliki kebi.iakan/pedoman PeruBahaan mengenai manajemen karir, dan

sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi;
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Menempatkan karyawan pada setiap level dalam dalam organisasi

Perusahaan sesuai dengan spesifikasijabatan dan dilakukan secara objektif

dan transparan;

Memilki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi Perusahaan

yaitu memiliki database (lis[ tentang orang yang memiliki skilt dan

kompetensi serta melaksanakan seleksi untuk suksesilpromosi pejabat satu

level dibawah Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses Assessmenf;

Membahas rencana promosi dan mutasi satu leveljabatan di bawah Direksi

secara inteE dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan

Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan tertradap rencana promosi

dan mutasitersebut;

e) Memiliki tingkat. obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam

penempatan karyawan pada setiap leveljabatan.

Kebijakan Anak Perusahaan (subsidiary Governance) Dan/Atau Perusahaan

Patungan

Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan {subsidiary
govemance) dan/atau perusahaan patungan.

1) Menetapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan(subsidiary

govemance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan

Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja

serta intensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi;

2) Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaanlperusahaan

patungan, melalui proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan;

3) Menetapkan target kinerja dan realisasi kinerja Anak Perusahaan/perusahaan

patungan mendukung kinerja Perusahaan;

4) Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan

perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.

k. Kebijakan Pengendalian Operasional dan Keuangan

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap

implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

b)

c)

d)
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1) Menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di lndonesia (SAK);

2) Menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

3) Menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi

mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

4) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan SAI dan auditor ekstemal.

Kebijakan Pengurusan Perusahaan

Direksimelaksanakan pengurusan Perseroan sesuaidengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

1) Menetapkan mekhnisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ke tiga;

2) Perseroan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

perjanjian dengan pihak ketiga.

m. Kebijakan Stakeholders

Direksi melakukan hubungan yang bernilaitambah bagi Perusahaan dan

Stakeholder.

1) Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan

2) Pelaksanaan hubungan dengan pemasok

3) Pelaksanaan hubungan dengan kreditur

4) Pelaksanaan kewajiban kepada negara

5) Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perseroan

6) Memiliki prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-

keluhan stakeholders

7) Melakukan upaya untuk rneningkatkan nilai Pemegang Saham secara

konsisten dan berkelanjutan

8) Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung

keberlanjutan operasi Perusahaan
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Kebijakan Potensi Benturan Kepentingan

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan

1) Menetapkan kebfakan tentang mekanisme bagi Direksi dan penjabat struktural

untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadidan pihak lainnya disebabkan

benturan kepentingan, meliputi:

a) Menyusun mekanisme untuk mencegah oengambilan keuntungan pribadi

Direksi dan penjabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan

kepentingan;

b) Mensosialidasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah

pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan penjabat struktural

Perusahaan;

c) Menandatangani surat pemyataan Direksi tidak memiliki benturan

kepentingan antara kepeniingan pribadi/keluarga, jabatan lain, alau

golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang

diperbaharui setiap awal tahun.

2) Menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan

a) Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya

kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar

khusus;

MenandatarEeni Pakta lntegritas yang dilarnpirkan dalam Usulan Tindakan

Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris

dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;

Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung

benturan kepentingan.

Kebijakan Keterbukaan I nformasi dan Komunikasi

Dreksi rnemastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan .informasi dan

komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi

kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu

1) Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan

Dewan Komisaris;

b)

c)
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4)

2) Memberikan perlakuan yang sama (faimess) dalam memberikan informasi

kepada Pemegang Saham dan Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan

bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

1) Memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil

dan wajar, akuhtabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

2) Memiliki pedoman/kebijakan pengadaan yang dipublikasikan/dapat

diakses pemasok/rhlon pemasok;

3) Merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal

berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan;

Melakukan pengadaan barang dan jasa secara terbuka bagi penyedia

barangljasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan

memenuhi syaraUkriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang jelas dan transparan;

lt emiliki hargra perkiraan sendiri {Hps) yang dikatkulasikan secara

keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilaitotal HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia;

Memastikan soP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan

Perusahaan tetah dijalankan dengan benar;

Tidak terdapat ternuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan

auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan

dan tidak terdapat sanggahan pernililran penyedia barang/jasa

Perusahaan;

Transparan dalam pengadaan barang dan.iasa.

s)

6)

7)

8)
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7.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang untuklo:

a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin perseroan.

b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasakan peraturan

ketenagakerjaan perseroan dan perundangan yang berlaku.

c. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan perseroan termasuk penetapan upah

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

pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

keputusan RUPS. -d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan di

luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang

khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan

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

e. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai

pemilikan kekayaan perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,

ketetapan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Hak dan vyewenang lainnya sesuai Anggaran Dasar11, ketetapan RUPS, dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Sistem Remunerasi Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji, uang jasa, tunjangan dan penghasilan lainnya fiika ada)

dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan

wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Besaran

remunerasi Direksijugn dicantumkan dalam laporan tahunan perseroan

Pembagian Tugas dan Wewenang Setiap Anggota Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan nama

jabatan masing-rnasing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan

anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian tugas dan

wewenang setiap anggota Direksi sebagai berikut :

8.

1o Pasal 17 Anggaran Dasar
11 Pasal 15 ayat(10), Pasal 16 ayat(7)Anggaran Dasar
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7.1. Direktur Utama

g.

h.

i.

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi dan mengevaluasi tugas korporasi dan unit bisnis, agar seluruh

kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan

dan program kerja yang ditetapkan.

Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal perseroan, serta memastikan

terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perseroan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang

pelaksanaanagOit internal, keskretariatan korporasi, pelayanan hukum dan

manajemen risiko serta memastikan kepatuhan terhadap hukum regulasi.

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi internalisasi prinsip-

prinsip Goad Coiporate Govemance dan Standar Etika secara konsisten

dalam Perseroan.

Memastikan informasi yang terkait dengan korporasi selalu tersedia bila

diperlukan Dewan Komisaris.

Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai

ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai usulan

Direksi.

Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Perseroan.

Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan

persetujuan anggota Direksi lainnya pada rapat Direksi.

Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas nama Direksi.

a.

b.

d.

7.2. Direktur Produksi

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi dan mengevaluasi tugas operasional bidang produksi,

perencanaan, kualitas produk, penelitian pengernbangan, surnber daya,

keselamatan kerja dan lingkungan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai

dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang

ditetapkan.

b. Mengembangkan program efisiensi dan manajemen mutu serta memastikan

dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit-unit kerja.
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Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk

Dewan Komisaris.

Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebllakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Produksi.

Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Standard Operating Procedure

terkait dengan bidang ke{a Direktorat Produksi.

Memberikan putusan bisnis Direktorat Produksi sesuai lingkup

kewenangannya.

g. Memimpin perfrbinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

7.3. Direktur Keuangan

a. Merencanakan, - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang

kebendaharaan, akuntansi, anggaran, pendanaan, teknologi informasi, dan

portfolio perseroan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi,

sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan.

b. Merencanakan, mencari dan memastikan penyediaan dana untuk

pengembangan Perseroan sesuai dengan rencana strategis Perseroan.

Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk

Dewan Konsisaris.

Mengelola portfolio investasi keuangan dan keputusan finansial untuk

mencapai nilai tambah maksimal dan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan

sesuai ketetapan Direksi.

Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Keuangan

Mengesahkan Keputusan Direksi Standard Operating Procedure terkait

dengan bidang keria llirektorat Keuangan.

Memberikan putusan bisnis Direktorat Keuangan sesuai lingkup

kewenangannya.

h. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

f.

d.

A

g.
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7.4. Direktur Pemasaran

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang

pemasaran agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran

usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan.

b. Mengembangkan hubungan baik dengan mitra strategis serta mencari dan

menangkap peluang baru.

c. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk

Dewan Komisaris.

d. Memimpin dan mengawasipelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Pemasaran.

e. Mengesahkan K6putusan Direksi tentang Standard Operating Procedure

terkait dengan bidang kerja Direktorat Pemasaran.

Memberikan . putusan bisnis Direktorat Pemasaran sesuai lingkup

kewenangannya.

Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

7.5. Direktur Human Gapital dan Umum

Merencanakan, mengkoordi nasikan, mengarah kan, mengendalikan, men gawasi

dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas operasional biclang Pelayanan Umurn,

Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Manusia agar seluruh kegiatan berjalan

sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja

yang ditetapkan.

Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk

Dewan Komisaris.

Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Hurnan Capital dan Umum.

d. Mengesahkan Standard Operating Procedure terkait dengan bidang kerja

Direktorat Human Capital dan Umum,

Memberikan putusan bisnis Direktorat Human Capitaldan Umum sesuai lingkup

kewenangannya.

Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

g.

b.

e.
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9. Rapat Direksi

a. Tata Tertib Rapat Direksi

Tata tertib rapat Direksi, antara lain mengatur:

1) Etika rapat;

a) Datang tepat waktu sesuai undangan yang diberikan;

b) Membawa bahanlmateri rapat sesuai agenda yang akan dibahas;
c) Menghormati pimpinan rapat;

d) Tidak memotong pembicaraan peserta rapat yang rain;

e) Tidak meniominasi pembicaraan saat rapat;

f) Tidak memojokkan, menghina dan meremehkan orang lain;
g) Tidak menggunakan handphone selain untuk kepentingan rapat yang
sedang berlangsung;

h) Hindarlpercakapan yaflg tidak relevan;

i) Hindari meninggikan nada bicara saat rapat;
j) Berlaku sopan selama jalannya rapat;

k) Tidak mengantukltidur pada saat rapat;

l) Mengikuti rapat hingga setesai;

2) Risalah rapat;

a) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksiyang memuat
seg€la sesuatu yang dibicar€kan dan diptuskan dalam Rapat, termasuk
tetapi tidak terbatas pada pendapat pendapat yang berkembang dalam
rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau
pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran
Anggota Direksi, apabita ada;

b) Risalah rapat Direksi disusun

Perusahaan;

dan diadministrasikan oleh Sekretaris

Setiap Arlggota Dir€ksi berhak rnenerirna salinan risalah Rapat Direksi, baik
yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut;
Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh perseroan yang
bersangkutan;

c)

d)
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e)

s)

Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perseroan dan

harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi;

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari

risalah rapat yang tertulis;

Penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perseroan ditetapkan

Direksi dengan memenuhi persyaratan minimun penyelenggaraan sistem

elektronik di Perseroan sesuai ketentuan Undang-U ndang tentang lnformasi

dan Transaksi Elektronik.

s€cara berkala, sekurang-kurangnya

dalam rapat tersebut Direksi dapat

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Keputusan Hasil Rapat;

a) Terdapat evaluasi Direksiterhadap pelaksanaan keputusan hasil

rapat sebelumriya;

b) Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang

belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindak lanjutnya.

Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut

pelaksanaan atas keputusan Dewan KomisarislDewan pengawas

terkait dengan usulan Direksi.

Rencana Rapat Direksi

Direksi memiliki rencana penyelenggaraan rapat Direksi paling sedikit satu

kali dalam setiap bulan sesr:ai dengan rencana y€ng ditetapkan dalam

RKAT.

Tempat Rapat

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan

Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah

Republik lndonesia.

d. Frekuensi Rapat

1) Rapat Dir€ksi han:s diadakan

sekali dalam setiap bulan, dan

mengundang Dewan Komisaris;

2) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a) Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;

3)

4)
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b) Atas permintaan tertulis dariseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

atau

c) Atas permintaan tertulis dari I (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih darijumlah seluruh

saham dengan hak suara.

3) Laporan Tahunan Perseroan harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah

kehadiran masing-masing anggota Direksi;

4) Penyelenggaraan Rapat Direksisesuaidengan rencana yang ditetapkan Rencana

Kerja dan AnggaQn Tahunan (Rl(AT).

Pemanggilan Rapat

1) Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang

berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam

keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat;

2) Penyusunan undangan rapat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan;

3) Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam poin t harus

mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat;

4) Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi

hadirdalam rapat.

Kehadiran Rapat

1) Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota

Direksi lainnya;

Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan

tambahan 1 (satu) suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya;

Laporan Tahunan Perseroan harus memuat jumlah kehadiran masing-

rnasing Anggota flireksi.

g. Pelaksanaan Rapat

1) Semua rapat Direksidipimpin oleh Direktur Utama;

2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang

Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat

Direksi;

3)
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3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang

Direktur yang terlama dalam jabatan sebagaiAnggota Direksi yang memimpin

rapat;

4) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagaiAnggota Direksi

Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua datam usia yang

bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

h. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan

Perseroan (corporatd action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan

tepat waktu:

1) Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan

Direksi secara formal, terdiri dari (a) pengambilan keputusan melalui

rapat Direksi; (b) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui

sirkuler dan lain-lain);

Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan

Direksi.

standar waktu tersebut ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak usuran

tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang

lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk

keputusan sirkuler;

Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikaasikan

kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan

keputusan tersebut, maksimal T (tujuh) hari sejak

disahkan/d itandatangani.

i. Mekanisme Pengambilan Keputusan Melalui Rapat

Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi

secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh

semua anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya

mengikat dengan ketentuan hukum yang $ama dengan keputusan Direksi

yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik.

3)

4)
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J. Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat (Sirkuler)

Direksi dapat mengambil keputusan diluar rapat atau secara sirkuler, asalkan
pengambilan keputusan tersebut dan usul yang akan diputuskan disetujui secara

tertulis dan ditandatangani oleh semua Direksi.

Mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler adalah:

1) Direktur/Direktoratterkait membuat usulan tertulis keputusan sirkuler Direksidan

disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan akan

mengedarkan keputusan rapat tersebut untuk disetujui secara tertulis

ditandatangani oleh semua Direksi;

2) Setelah ditandatangani seluruh Direksi, penomoran surat keputusan dilakukan

oleh Sekretaris Perusahaan. Untuk tertib administrasi, dokumen asli akan

disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada

Direktur atau Direktorat terkait.

Keputusan Rapat

1) Segala keputusan Direksidiambildalam rapat Direksi;

2) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang Anggota
Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya

berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu;

3) Rapat Direksiadalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

apabila dihadiri oleh lebih danTz (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau

wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan;

4) Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksitidak berhak mengambil keputusan

kecuali semua Anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui
penambahan mata acara rapat;

Semua keputusan dalam rapat Direksi diambildengan musyaurarah untuk

mufakat;

Dalam hal keputusan tidak dapat diambildengan musyawarah mufakat, maka

keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat

dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat;

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

5)

6)

7)

8)
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9) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,

maka keputusan rapat adalah yang sesuaidengan pendapat ketua rapat

dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban;

Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

1) Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan

Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya

perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;

2l Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang

bersangkutan unt{$ tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat

perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban untuk mengikuti

dan melaksanakan hasil keputusan rapat;

Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila

terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan danusaha

Perusahaan, kecuali bagi Direktur yang melakukan dissenfing opinion dapat

membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut; dan

Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat

dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan

untuk mencegah tumbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak

menyetujui hasilkeputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Direkturyang bersangkutan

dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

10. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris

a. Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen

Perseroan yaitu Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Laporan Tahunan

Perseroan.

b. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan

diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.

c. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang

segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau Komite di tingkat

Dewan Komisaris.

3)

4)

49
Board Manuai



Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atau memperoleh informasi perseroan

secara tepat waktu dan lengkap.

Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan dengan menyebutkan alasannya;
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus tersedia bila diminta oleh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris {sp"t menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan.

11. KPI (Key Perfarmance tndiiatarl
Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian perseroan sesuai dengan
RJPP/RKAP dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, setelah
didiskusikan dengan Direksi.

Performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja perseroan seperti
tercantum dalam RJPPIRKAP/Kontrak Manajemen dan atau kriteria lain yang
ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi.
Pencapaian Kinerja Direktur secara individual mengacu pada RJpp/RKAp atau
kriteria lain ysr€ ditetapkan Dewan Komisaxis.

Pelaksanaan prinsipprinsip Good Coryorate Governance baik secara individual
maupun kolektif.
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BAB IV

PENUTUP

:
A. BATASAN

Board Manualini disusun berdasarkan kondisi PT Phapros Tbk saat ini dengan mengacu

pada prinsip-prinsip hukum perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan

perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik

terbaik (besf pracfibes) Ggod Corporate Govemance.

Pedoman ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadiacuan dalam pengelolaan

perusahaan. Hal-hal lain yang tidak dimuaUbelum dalam pedoman ini, tetap mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman initerbatas penggunaannya hanya pada PT Phapros Tbk.

B. REVI$ DAN PENYESUAIAN

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

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

perusahaan yang terjadi. Setiap perubahan terhadap pedoman, harus mendapat

persetujuan Direksi dan Dewein Komisaris.

C. PEMANTAUAN

Pemantauan efektivitas penerapan Board Manuat dilakukan oleh Tim Corporate

Gavemance PT Phapros Tbk dan laporannya disampaikan kepada Direksi untuk

diteruskan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang $aham.

D. MASA BERLAKU EFEKTIF

Code of Corporate Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi

dan Dewan Komisaris.
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