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PENGANTAR

PT Phapros Tbk adalah perusahaan f;annasi 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 Good Corparate Governance (GCG), tata

kelola perusahaan yang baik dalam mengawalaktivitas 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-nilaidan etika yang berlaku didalam Perseroan.

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

dan Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk

memenu hi kepenti ngan Shareholders dan Sfakeh olders.

Dewan Komisaris dan Direksi akan menegakkan dan memberikan teladan atas

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

seluruh Sfakeholders PT Phaprbs Tbk

Board Manual
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BAB I

PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAIII

Board manual adalahJraskah yang menjelaskan secaftl garis bear hal-halyang berkenaan

dengan struldur orgaq Direksidan organ Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi

organ Direksi, organ Deuran Komisads dan antara kedua organ perseftlan tersebut.

Baard rnanual inimerupakan sahh satu sofrstructurc Good Caryonte Govemane (GCG),

sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan {Code of Corporate

Govemance).

Board manual yang mprupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Denran Komisaris

bertujuan :

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

2. Meningkatkan kualihas dan efeldvitas hubungan keria antarorgan.

3. Menerapkan as:ts-asts GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan faimess (karajaran).

RUANG LINGKUP

Boad rmanuai ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antar organ Denran 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 perundangiundangan yang berlaku.

VISI, MISI, DAH KEGIATAN POKOK PERUSA}IAA]T

Visi:

Menjadi perusahaan fannasi terkemuka yang menghasilkan produk kesehatan terbaik yang

didukung obh manajemen proEsional serta kenritraan skategis guna meningkatkan kualitas

hidup masyamkat.

Board Manual ql'io
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Misi:

1) Menyediakan produk kehatan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan

masyamkat.

2) Memberikan imhal hasfi kepada psnegang saham sehgai rcfleksi kinerja

perusahaan dan mernberkan panghargaan terhadap leryawan yang memberikan

konfibusi serta melakukan inovasi.

3) Menjadi perusahaan yang merrrpunyaitanggungiarrtrab sosialdan berwawasan K3LL

(Keselamatan daa Ke*h#n Keria LindurEan Urqkmgan)-

D. REFERET{SI

1. Undang-Undang No.4O tahun 2007 tentang Perceroan Terbatas.

2. Peraturan Rtenteri Badan Usaha Milk Negara No. PER - 01rMBUf2011 tentang

Penerapan T& Keklla Per"rsahaan Yang Bak (Gd CorWmre. Gorcrnanoe) Pada

Badan Usaha illlilk N4ara.

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

Perusahaan Publk.

4. Anggaran Dasar PT Phapos Tblt

5. Naskah Tata Kebla Perusahaan {Code of Coryol,alte Govemance\



Phaprlb

1.

BAB II

BETISAN KOIf,ISARIS

Pengertian

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas rnelakukan pengawasan

secara umurn dan atau khusus sesuai dengan ansgaran dasar serta memberi nasihat

kepada Direksi.t O}nran Komisarb memiliki tugas frduciarf unhrk bertindak demi

kepentingan terbaik perseroan dan menghindari semua benfuk benturan kepentingan

pribadi.

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

Dewan Komisaris serta haF-hal lain yaqE bertalian dengan Dewan Komisaris diatur

dalarn Anggaran Da'sar perieroan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan besf

practices tata kelola bisnis.

StruktrrOrganismi

m
im
IM
I

ffiffiffi
1 Pasal 1 ayal{6) UUPT.
2 Lihat Pasal 114 ayaf p) UUPT.
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Keanggotaan, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Keanggotaan dan Komposisi

1. Dewan Komisaris tediridarisekurang-kurangnya 2 (dua) orarg anggota,3 yang terdiri

dari:

- 1 Gatu) orang Kornisaris Utama

- 1 (satu) oratg Komisaris atau lebih

dengan memperhatikan peratumn yang berlaku di bidang pasar modal utama.

2. Dalam hal De$rqq Komisarb terdiri dari 2 (dua) orang anggota Deuran Komisaris, 1

(satu) diantaranya adalah Komisaris lndependen. Dalam hal Deruan Komisaris terdiri

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

paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumtah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria

Anggota Devvan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat formal{

a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dahm waktu 5

(lima) tahun s$elum pengangkatannya pemah:

1) Dinyataan pailit

2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Deuran Komisaris yang

dinyatakan bersabh dan menyebabkan suatu pemero€rn dinyatakan

pailit;atau

3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara yang berkaitan dengan sektor keuangan.

b. Ketenfuan persyaratan sebagaimana dlrnaksud pada ayat(1't tidak mengurangi

kemungkinan instansi yang teknis yang benrenang menetapkan persyaratan

tambahan berdasarkan praturan perundang-undangan.

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

dibuktikan dengan suratyang disimpan oleh Petseroan.

3 Pasal 19 Arugaran Dasar.
I Lihat Pasal 110 UUPT.
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Syarat materiil

a. lntegritas dan moral, bahwa yang bersangkutan tidak pemah terlibat:

t) Perbuatan rehyasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan

perseroan trempat yang bersangkutan bekeria sebelum pencalonan.

2) Ferbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang telah disepakati dengan peraeroan tempat yang

bersangkutan kkeda.

3) P-g,rbuatan yaqg dikategorikan dapat memberkan keuntungan kepada

pribadi/calon anggota Dewan Komisaris, karyawan perceroan tempat

yang bercangkutan bekerja.

4l Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pebnggaran terhadap

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip peryguIusan perseroan yang

sehat (berperilaku tidak baik).

b. Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

1) Pengetatruan yarq rnemadai di bidang usaha perseroan yang

bersangkutan.

2') Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka

pengernbangan perseroan,

3) Pemahaman masalah-masalah manajemen pememan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manajernen.

4l Berdedikasidalam melakukantugasnya.

Syarat lain

a) Anggota Dewan Komisaris dihrang mernangku iabatan rangl€p sebagai

benkut:

1) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

2') Jabatanyang berdasarkan peraturan perundang-perundangan dilarang

untuk dirangkap dengan iabatan anggota Dewan Komisaris peseroan.

b) Memiliki integritas, dedkasi, itrkad baik dan bertanggung jawab serta

memahami masalah-rnasalah manajemen perceroan.

c) Memilikikeahlian, pengetrahuan dan pengalaman yang cakup diperseroan.

d) Mempunyai dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

Boad Manual gt'*
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Phaprib
tugasnya serta berdombili di wilayah lndonesia.

e) Memahamidan mampu mernperhatikan kepentingan pemegang saham dan

seluruh sfakefioHers perseroan- Mekanisme komunikasi dengan pemegang

saham dalam forum RUPS, sedangkan dengan stakehoHers melalui [4/BS

Wistle Elowing System).

0 Memiliki pendidikan, pengalaman profesionaldan hubungan yang luas yang

bermanfaat bagi perseroan.

g) Antar anggota Denran Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris

dengarfanggota Direksitidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai

derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau

hubungan semenda (menantu atau ipar).

h) Tidak memitiki benturan kepentingan dalarn mebksanakan fugasnya.

Tugas dan Kewaiiban Dewan Komisaris

Dewan Komi:sarts meiniliki tugass:

b)

c)

d)

e)

D

s)

h)

Mengaurasi Dircksi dalam menialankan kegiatan persermn serta memberikan nasihat

kepada Direksi.

Melakukan Fngawirs€ln terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan

(RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RI(AP).

Mengawasi dan mengevaluasi kineria Direksi.

Mengkaji sistem manajernen risiko-

Memanhu efektivitas penerapan GM Corponte Govemanre dan melaporkannya

kepada RUPS.

Menginformaskan kepemilikan sahamnya pada prseroan untrk dicanturnkan dalam

laporan tahunan perseroan-

Mengusulkan arditor eksternat unfuk disahkan dalam RUPS dan memantau

pelaksanaan penugasan auditor ekstemal.

Menyusun pernbagian tugas masing-rnasing anggota Devran Komisaris sesuai

dengan keahlian dan pengahman.

5 Pasat z0 Rnggaran Dasar

Baard Manual
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Dewan Komisaris memiliki kewaiiban6:

a) Memberikan sarailr dan pendapat kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang

diusulkan Direksi serta menand&ngani rencarla tersebut- Tanggapan atas

rancangan RJFP dan RI(AP diberikan dalam jangka uraktu tidak bbih dari 14 hari

semenjak menerima ran€ngan tersebut.

b) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan, termasuk pengawasan

atas pelaksanaan RKAP, usulan perubahan dan perbaikan Anggaran Dasar

Perseroan, serh mehkukan penibian kinerja Direksi.

c) Mengikuti perkembangan kegiatan perceroan, memberikan pendapat dan saran

kepada RUPS memgenaisetiap mmalah yang dianggap penting bagi kepengurusan

perseroan.

d) Menyusun Renmna lGrja dan Anggaran Tahunan Dewan Kornisaris.

e) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh

Direksi serta merpndatangani hporan tahunan"

0 Dalam hal terjadi kekosorgan iabatan Direksi, maka Deuan Komisarb wajib

menunjuk salah seorang Direksi lainnya sebagai pernangku jabatan yang lowong

hingga ditunjuknya pengganti obh RUPS.

g) Mernastkan hahwa perceroan telah memenuhisegah ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

h) Mendokumenhsikan mabri rapat Dewan Komisaris.

i) Melapo*an kepda perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau

keluarganya pada Perseroan tersebutdan Perseman lain.7

j) Membuat bporan tentarg tqum pefigrftilrls€rn yang telah dilakukan selama tahun

buku yang baru lampau kepada RUPS.

Secara khusus Komisaris lndependen memiliki tugas:

a) Meniamin transpararusi penyaibn laporan keuangan perseroan-

b) Menjamin perlakukan yang adil brhadap pemegang saham minoritas dan

#akefiofders yang lain.

c) Menjamin diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

6 Pasal 20 Anggaran Dasar
? Lihat Pasal 116 hunrf (b) Ul.lFT.
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Phaprift
secara wajar dan adil.

d) Menjamin kepafuhan perceroan oada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Meniamin akuntabiliEs olgan perseroan.

D Mengefual komite audit dan kornile nominasi-

5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

A Program Pengenalan

Program Pengenalan mengenai Perseroan rnaiib diberikan kepada Anggota Dewan

Ksnbaris yang $iangkat unfuk pertarna kallnya. Tanggurq jawab untuk mengadakan

Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang

menjalankan fu rgsi sebagai Sekretaris Perusahaan-

Materi Program Pengenatan meliputi:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;

1) Gambaran rnengenai Peseroan berkaitan dengan tujuan, sifiat, dan lingkup

kegiatan, kineda keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka

pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, rtsko dan masalah-masalah

skategis lainnya;

2) Keterangan berkaitran dengan kerenangan yang didelegasikan, audit internal

dan ekstemal, sistem dan kebijakan pengendalian intemal, termasuk Komite

Audit;

3) Keterangan rnengenai tugas dan tanggung lawab Dewan Komisaris dan

Direksi serta hal-hal yang tidak diperbobhkan.

b. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program

pengenalan bagi Dewan Kornisaris yang bam diangkat.

c. Program Pengenalan Perseraan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan

ke Pelseroan dan pengkajian dd<urnen atau program lainnya yang dianggap

sesuai dengan Perseroan dimana prograrn tersebut dilaksanakan.

d. Terdapat Laporan terkait tirqkat kehadimnlkeaktiftarAnggota Dewan Komisaris

dalam mengikuti program pengenalan Perseroan.

Boad Manual
@r@



a
L-a
-

-
{

-
{

-

-

-
€

-

-
€

=
-
a
-

-

-
-a,

-
-4

--,
13

1
E
-

-

-
a
a
€
h.t
hr!1,

Phaprib
B. Program Peningftatan Kapabilitas llaren Komlsarls

Dewan Komisarb rnehksanakan program penlngkatan kap*iffias dahm rangka

meningkatkan kompebnsl Anggok Dewan Komisaris sesuai derqgan kebutuhan,

meliputi:

a. Terdapat Rencana Kerja dan anggaftm untuk kegiatan Program Peningkatran

Kapabifrtas bagi Anggota Denran Komisaris" masuk di dalarn Rencana Keria

dan Anggaran Tahunan Dewan Kornisaris-

b. Prograrn PenirEkatan Ke@llitas Ds*a* Ksnisarb dEancang unfuk

mennetGU<1n kompetensi bidang Fqfawasan, pengarahan dan

penasehatan.

c. Pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilikas bagi Anggota Dewan

Kornbaris direalisaslkan ssr,lai dengm Rencana Keria Ds,afi Komisarb dan

termcukdahn realisasi Key Pefiormanre lndhatorc (KPl) Dewan Komisaris.

d. Terdapat laporan tsrtang hmil Program Peningkdan l&pabilitas yang telah

dgalaniAnggota Dermn Kornisaris, yang dlsampalkan dahm Laporan Tugas

Pengawasan dan Lapran Tdrunan sebagai berfuk pertrarggungiawaban

kepada pemegang saharn.

e. Admtoibtraei kegiatan Program Peningkatan Kapabiliias dilakukan oleh

S*retaris Dewan Kornisaris"

Hak dan Wewenang llswan Komtsaris

Dewan Komlsaris mernprrnyai hak dan $,ewenang sebagai berikut:

a. Memperoleh akses mengenai perseroarl dan memperobh &rformasisecara berkala,

tepat utakhr, dan lengkap sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perurdarq-urxdangan-

b. Bertanya kepada Direksidan meminta penjelasan Direksi tentang kondisi peseroan.

c. Memberhsrtikan senrentara anggoia Direksi apabih rnelarqgar ketentuan anggaral

dasar dan peraturan perundang-undargan yang berlaku.

d. Membent^dr komite sesuaiderEan kelrufuhan dan perduran perundang-undangan.

e. Mendapdkan banfuan tenaga prorfesional, apabila diperlukan dalam pelaksanaan

fugasnya.

f. Memiliki hak dan wewenang lainnya yang dbtur dalarr Anggaran Dasar8 dan

E Paal 20 ayd 2 Arggamn Dasar

Boald *lhnual drb
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peraturan perundang-undangan lainnya.

Rapat Dewan Komisan:s

1. Segala kepufusan Deuran Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris-

2. Deuran Komisaris wajib mengadakan rapat paling kumng 1 (satu) kalidalam 2 (dua)

bulan.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secam be*ala paling

kurang I (satu) kalidalam 4 (empat) bulan.

Dewan Kornisarib dapat mengadakan rapat sewaktu-waktr atas permintaan 1 (satu)

atau beberapa angggta Deyvan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan halyang

akan dibicarakan.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan obh Kornisaris Utama dan

dalam hal Konrisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal

Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak manapun, rnaka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris.

Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tklak ada Wakil Komisaris Utama,

maka rapat Dewan Kombaris dipimpin obh anggota Deuran Kornisarb yang hadirdan

dipilih dalam Rapat tersebut.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris:

a. Pemanggihn Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan

disarnpaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan

Komisaris dengan tanda terima yang memadai, *au dengan pos tercatat atau

dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail)

paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang

lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

b. Pemanggilan seperti tercebut di atas tidak dipedukan untuk rapat-rapat yang

telah diiadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Deuran Komisaris yang

diadakan sebelumnya.

5.

6.

7.

Boad Manual



aLI
e
€

€

€

€

€

{

€

€

-
€

=
€

-
--
I
€

I
-4

--
-1

-4
I
I

-
-4,

4
I

-

-
-!,
b.rlt
I!tl,

Phaprib
8. Panggilan Rapat Deulan Komisaris harus rnencantumkan acara, tanggal, waktu

dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan

Perseroan atau ditempail lain didahm wilayah Republik l*donesia atau ditempat

kegiatan usaha Perseroan.

9. Sernua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

10. KondisiKomisaris Utama tidak hadiratau berhalangan

a. Dalam hal Komlsarb Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil

Komlsaris Mama yang rnemimpin rapat Deruran Komisaris, atau Anggota

Dewan t(oniisaris yang ditunjuk obh Komisaris Utama yang memimpin rapat

Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama

tidak hadir atau berhahngan, ataul Anggota Deuran Kornisaris yang ditunjuk

oleh Wakil Komisarb Utama yang memimpin rapat Dewan Komisarb apabila

pada saatyang bemamaan l(omisaris Utama tidak hadiratau berhalangan dan

tidak melakukan penunjukan.

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Ksnisaris Utama, maka dalam hal

Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rnaka Rapat kvvan Komisaris

dipimpin oleh seorang anggota Devyan Komisarie lainnya yang ditunjuk oleh

Komisaris Utama.

11. Dalam hal Kornbaris Utama tftlak mehkurkan penuniukan, maka anggota Dewan

Komisaris yang paling lama rneniabatsebagaianggota Denman Kqnisari bertindak

sebagai pirnpinan rapat Denran Kornisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah

dan bertrak mengambilkeputusan yang mengikatapabila dihadiridan atau diwakili

oleh bbih dari 112 jumlah anggota hmn Komisarb.

12. Dalam halanggota Derran Komlsaris yang pating lama meniabatsebagaianggota

Deuran Komisaris lbbih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris

sebagaiana dimakzud pada ayat (11) Pasalini yang tertua dalam usia bertindak

sebagalpimpinan rapat

13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang

sehingga salah satu usuNan rnemperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian

dari jumlah suara yang dkeluarkan.

14. Dalam Rapat Dewan Komisarirs, setiap arqgiota Dewan Kornisarts berhak

mengeluadcan I (satul s-uam dan tambahan 1 (satu) suam unfuk setiap anggota

Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tercebut.

Board Manual Qrr'w



r.
r-l:
I.-t:rJl:r-l:r.-l:
I'l:
f-.-l:
l-l:]-l:
I'l:
I--l:t-t:t--l:
l-l:
I'l:
l-l:
I'l:frTl:rI.l:I5l:
IIl:
l-l:l-rl:].-l:I'l:
L-l:E-l:
tr
tr
L-s

15.

16.

Phaprifs
Suara blanko {abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan

iumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan

secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

berdasakan suarc terbanyak dari yang hadir.

Keputusan Rapat Denran Komisaris harus diambii berdasarkan musyawarah

untuk mufakat" Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka kepufusan harus diambildengan pemungutan suara berdasarkan

suara setuju hbih dari 112 (satu perdua) bagian dariiumlah suara yang sah yang

dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) pada bagian Rapat

Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus

dibuat oleh seorang yang hdir dalam rapat yang dituniuk oleh Ketua Rapat

serta kemudian ditandatangani obh seluruh anggota Deuvan Komisaris

yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (3) pada bagian Rapat

Dewan Kornisari,s waiib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus

dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Kefua Rapat serta

kemudian dilandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

dan anggota Direksi.

c. Dalam halterdapat anggota Denran Kornlsaris danlatau anggota Direksiyang

tidak menandatangdnihasilrapatsebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat

tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d. Risalah rapat *bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib

didokumentasikan oleh Perseroan.

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan buktiyang sah urntuk para anggota

Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga rnengenai keputusan yang diambildalam

Rapat yang bersangkutan.

17.

18.
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a. Dewan Komisaris dapat juga mengambilkeputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Dewan Kornisaris dengan ketentuan semua anggota

Dewan Komisaris blah diberihhu secara tertulis dan semua anggota

Dewan Komisarb memberikan persetuiua mengenai usul yang diajukan

secara tertulis seria menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambildengan cara demikian mernpunyaikekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambildengan sah dalam Rapat Dewan

Komisaris. 
-_

Dalam hal anggota Dewan Konrisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik,

maka anggota Danran Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media ebkkonik lainnya sesuai

dengan ketenfuan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Kombarb yang secara pribadidengan cara apapun, baik

sec€lra langsung maupun secara tldak langsung, mempunyaikepentingan dalam

suafu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perceroan

menjadisalah sdu pihaknya, harusdinyatakan sifat kepent[ngannya dalam suatu

Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara

mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Semua keputusan Rapat Dewan Kornisaris harus berdasarkan itikad baik,

pertimbangan rasional dan mendalarn terhadap berbagai hal yang relevan,

informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara

independen oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris;

Terdapat standar waktu tingkat ksegeraan pngambilan keputusan petsetujuan

terhadap usulan Direksi(14 hari).

Kepufusan Dewan Komisaris harus segera dikomunikasikan kepada Direksi,

maksim al 7 (tuj uh) hari sejak d isahkan/ditandatangani.

Agenda Rapat Dewan Komisarb didahului dengan pernbahasanlevaluasi tindak

lanjut hasil Rapat sebelumnya.

Salah satu agenda utama dalam Rapat Dewan Komisaris antara lain

membahas/menelaah usulan Direksi dan/atau arahan/keputusan RUPS terkait

dengan usulan Direksi.

"e
r'3s

19.

20.

21.

24_

25.

26.
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Evaluasi Kineria Deryan Kornisaris

a. Penilaian kinerja anggotra Dewan Komisaris dihksanakan oleh Komite Remunerasi

dan Nominasiyangdikefuaiobh salah satr anggota Deuran Komisarbdengan sistem

self assessmend p*r evaluatbn, atau dengan sistem lain untuk kemudian

diputuskan dalarn rapat Detran Komisaris.

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

diinformasikan kepada RUPS.

c. Penilaian kineria Dewan Kcmisarb berdasarkan kriteria urnum yaitu:

1. Kehadiiinnya dalam rapat Dewan Kornisaris-

2. Kehadirannya dalam rapat Komite ditingkat Dewan Komisaris.

3. Kineria Devuan Konrisarls dapat dinitai menurut f;aktor hinnya baik secara

individual maupun kobldif sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

a) lntegritas (misalnya: benfuran kepentingan yang rnuncul)

b) Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas Nilai-Nilai, Misi,

Rencana Jangka Paniang Perseroan (RJPP), dan merefleksikan

pemahaman inikepada isu-isu pentlng sepaniang tahun.

c) Partisipasi anggota Deryan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk

didalamnya kernampuan rnereka unfuk menyampaikan, memberikan

argumentasi dan memherkan solusi mengenai isu-isu strategis

perseroan.

d) Kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan

trend yang berpengaruh terhadap perseroan, dan menggunakan

informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kineria Perseroan,

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

panjahg.

e) Hubungan anggota Dewan l(omisarisdengan sesama anggota Dewan

Komisaris, denga* Direksi dan pihakgihak lain yarq diatur dalam

Anggaran Dasar Perssoan dan peraturan perundangan.

0 Penihian kinerja Direksi berdasarkan hasilevaluasi atas KPI Direksi

yang sudah ditetapkan dan disepakati tedebih dahulu dengan Direksi.
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9. Sistem Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besamya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan

Komisaris diGtapkan obhldalam RUPS. Besaran remunemsi Dewan Komisaris dicantumkan

- 
dalam Laporan Tahunan Perseroan-

10. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suafu kondisi tertentu di mana kepentingan

individual anggota Denran Komisark berpotensi untuk berbntangan derqan kepentingan

Perseroan unfuk rneraih-taba, meningkatkan nihi Ferseroan, rneneapaivisi dan rnenjalankan

misi Perseroan serta meiaksanakan keputusan RUPS.

Dewan Komisaris Perseroan tunduk dan mematuhiPeraturan Bapepam Nomor lX.E.l tentang

Benturan Kepentingan Tnansaksi Tertentu.

Beberapa prinsip yang dianut Perseroan unfuk mencegah teriadlnya benturan kepentingan dan

implikasilanjutan yang $ering ditirnbulkannya antara lain adalah sebagaiberikut:

Dewan Kornlsaris selalu rnenghlndari adanya benturan kepentingan di dalam

melaksanakan tlrgasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk

kepentingan pribadiatau untuk kepantingan orang atau pihak lain yang terkait.

Dewan Komisaris harus rnenghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi

independensinya dalam Was pengawasan Perseroan.

Dewan Komisaris berkerajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan

sahamnya dan atau keluarganya di Petseroan dan pada perseroan lain.

Apabila terjadi benturan kepentingan, rnaka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris

yang bersangkurtan tidak boleh melibdCIn diri dalam proffi pengamt*lan keputusan

Perseroan.

Denaan Komisris berkenruajiban rnembuatpernyahan rnengenai benfuran kepentingan

terhadap hal-hal yang termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

11. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Secara umum, hubungan keria antara Dmlan Komisaris dengan Dircksi diarahkan unhrk

dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagBi organ Perseroan. Direksi

bertugas nrenjalan kegiatan operasional Perseroan dan Dewan Komisaris beftugas

a.
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mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakulon Direksi tersebut. Namun demikian,

hubungan kerja antam Dewan Komisaris dan D{rcksi harus mengikuti prinsiyprinsip:

a. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan, setiap

hubungan Deuran Komisaris dengan Direksi dalam rangka tugm dan tanggung

jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus

senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat

dipertanggung-jawabkan. Hubungan yang bersikt informal dapat saja dilakukan

oleh masing-masing Anggota Da*an Kombaris dan Direksi, namun tidak dapat

dipakaisebagaikebijakan formatsebelum melaluimekanisme atau korespondensi

yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Dewan Komisaris harus menghormatifungsidan peranan Direksi dalarn mengelola

Perseroan seb4aimana telah diatur dalam Undang-undarq Perseroan Terbatas

dan Anggaran Dasar Perseroan. Bertagai hal yang menyangkut hubungan kerja

sehari-hari antaia Dewan Komisaris dengan Direksi, yang belum diatur oleh

peraturan perundang-r.lndangan yang berhku, Anggaran Dasar Perseroan,

Panduan Good Corponte G@reman@, Caoe. at Candwt serta dokumen ini akan

diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara Dewan Kornisaris dengan Direksi

dengan dilandasi prinsip-prinsip Good Coryonte Gove mance.

c. Guna mempermudah koordinasidan pelaksanaan pengawasan oleh Deuran Komisaris,

maka Konrbaris Utama mebkukan pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris

menurut tugas pokok dan fungsi anggota Direksi.

d. Dewan Kornisaris memberikan arahan atas implementasi rencana dan kebijakan

Perseroan namun tidak te&ahs mengenai hat-hal sebagai berkut

1. Perubahan lingkungan hbnis yang diprkirakan akan berdampak bear pada

usaha dan kinerja Petseroan secara tepat waktu dan rebvan;

2. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Sfakeholders (pelanggan,

pemasok, kreditur, dan peganrar) yang dbarnpaikan larqswq kepada Dewan

Komisaris;

3. Penguahn sbtem pengendalian intern Perseroan;

4- Manajemen risiko Perseroan;

5. Sistem teknologi lnfurmasiyang digunakan Petseroan;

6. Pengelolaan SDM dan pe*gernbangan karil:
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7. Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sqsuai dengan standar

akuntansiyang berlaku umum di lndonesia (SAK);

8. Pengadaan Barang danJasa;

9. Mutu dan pelayanan.

Devvan Komisaris juga rnelakukan pengarasan terhadap:

1. Kepatuhan Perseroan terhadap pedanjian dan komitmen yang dibuat oleh

Perseroan dengan Pihak KetiEa;

2. Kebijakan Pergehhan Anak Perusahaan"

Anggota Denraii Kornisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kobgial dapat

memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan

termasuk tetapitidalc terbatas pada iniormasi mengenaiAnak Perusahaan. Beberapa

lnformasi yang waiib disampaikan oleh Direksi kepada Devran Kornisaris secara

bulanan :

g.

No Jenis Dokumen Waktu

1. Laporan Keuangan Holding & Anak

Ferusahaan

Pallng lambat tanggal 11

pada bulan berikutnya

2. Laporan Manajemen Pating lambat tanggal 11

pada bulan berikutnya

Sedangkan kebutuhan infonnasilainnya akan disarnpakan oEh Dewan Komisaris

atau Anggota Kornisaris secerm terfutis

Dalarn hal pennintaan informasioleh Dewan Komisarb menyangkutAnak Perusahaan

maka permintaan tercebut disalurkan rnelafui Direksi Perceroan. Merupakan

wewenang Direksi Perseroan untuk merninta informasi tersebut dari Anak

Perusahaan dengan *errenangannya sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan.

Dewan Kornisaris bersama-sama Direksi Perseroan se€ra periodik melakukan rapat

koordinasi unfuk mernbahas berbagai permasalahan yang menyangkut Perseroan.

Dalam rapat koordinasitersebut, Komisaris Utama krpenan sebagaipimpinan rapat.

Dalam hal Komlsaris Utama ber.ftalangan hadir rnaka yang hesangkutan dapat

menunjuk Anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai orang yang mewakilinya.

Keputusan RapatKoordinasiantara Dewan Komisarisdan Direksimerupakan sesuatu

yang mengikat bagi semua peserh rapat.
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j. Setiap hubungan keria antara Deuran Komisaris dengan Direksimerupakan hubungan

kelernbagaan dalam arti bahwa Deryan Kornisaris merupakan jabatan kolektif yang

merepresentasikan keseluruhan anggata Deuvan Komisarb lainnya sehingga setiap

hubungan keda antara seorErrg angrgota Dernan Komisarb dengan salah satu atau

beberapa orang Direksi perlu dikehhui obh anggota Dewan Komisaris lainnya.

k. Setiap tahun sekali Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja secala individu

Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kineria utama yang

tercakup dalam kontrak Manajemen Direksi secara indiuidu dengan realisasi

pencapaiannya.

l. Dalam hal Perseroan rnengalami gejala penurunan kineda, Dewan Komisaris

membahas terlebih dahulu dengan Direksi rnelalui rapat gaburqan Dewan Komisaris

dan Direksi-

12. Sekrctaris Dewan Kornisaris

a. Sekretaris Dewan Komisaris diangkatoleh Dewan Komisaris guna membantu kegiatan

administratif dan kesekretariatan serta sebagaipenghubung Dewan Komisaris dengan

Direksi dan PemegarE Saharn. Tugre Sekretaris Dewan Kornisaris adalah:

1) Menyiapkan undangan rapatyang diadakan oleh Dewan Komisaris.

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

3) Menyediakan dataiinfomrasi yaqg diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan komite-komite di iingkungan Dalan KomisarislDeuren Pengawas

yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil kepufusan, rekomendasi

dan arahan Dewan Kornisads/Dewan Pengawas: (b) Bahanlmateriyang bersifat

administrasi mengenai lapomnlkegiatan Dircksi dalam rnengelola perusahaan;

(c) Dukungan adminishasi serta monrtering berkai&an dengan hal-halyang harus

mendapatkan persetujuan atau rekomsrdasi dari Dewan Komisads/Dewan

Pengawas sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang

dilakukan oleh Direksi;

4) Menyusun notubn hasit rapatdan merdokumentasikannya.

5) Mendokumeniasikan surat-surat masuk dan keluar.

6) Mengumpulkan data dan/atau infornasiyang rebvan dengan pelaksanaan tugas

Dewan Kornisaris-

b. Sekretaris Devran Kornisaris mennlllki uraian tulgas yang ietras.
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1.

BAB III

DIREKSI

Pengertian Direksi

Direksi adalah oryan, perserosn yaqg berwenarg dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan unttrk kepentingan perseroan, sesuai dengan rnaksud dan tujuan

perseroan serta ms*aklli perseroan, hailt di daiarn rn.rupt n di luar pengadilan sesuai

ketenfuan Anggaran Dasar-e

Struktur Organftsasi

K
ENr

Iffiffiffi

e Pasal 'l ayat (5) UUPT.
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3.

Phaprifs
Keanggotaan, Komposisi dan Kriteria Direksi

Keanggotaan dan Komposisi

a. Direksitediri dari paling sediklt 2 (dua) orurng, yang salah satu diantaranya diangkat

sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang

pasar modallo.

b. Sifat dari tanggung jawab Direksidalam pengurusan pemeroan adalah tanggung

renteng hingga harta prihadi apahila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan hrgasnya untrk kryentingan Penseroan. 1 I

c. Komposisi Direksi merupakan perpaduan para profesional yang memiliki

pengetrahuan dan pengalaman yang dibutuhkan perseroan, sehingga

memungkinkan pengambifan putumn yarq 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 k€pada Dewan Komisaris. 12

Kriteria

Direksi yang diangkat adalah olang-orclng yang rnemiliki lcriteria persyaratan sebagai

berikut:

a. Syarat fonnal{3

1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adahh orang perseorangan yang

cakap mehkukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum

pengangkatannya pemah:

a) Dinyatakan pailit

b) Menjadi ang'!1ota Direksi atau arggota Dewan Komiseris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseruan dinyatakan pailit; atau

c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negarcI

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pasal 15 ayat (1) Arggaran Dasar
Lihat Pasal 97 ayat (3) UUPT.
Direksi bertugas secra ko@ial, mmun agar bbih efisbn dan efuktif dahm meieksandran ttgas dilali*an pembagian tugas di
antara Ar€gota Direk$i. Pembagian tqga$ di anttra Dird<si fidak menghilargkan talggurg jauab Dreksi secana kolegial dalam
peqgunrsian Perseroan
Lihat Pasal 93 UUPT.

lo
11

12
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Phaprib
2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi

kemunginan instansi teknis yang benrenang menetapan p€rsayaratan tambahan

berdasarkan peraturan pelundang-undargan-

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

dibuktikan dengan surat yang disirnpan oleh Perseroan.

Syanat materiil

1) lntqrihas dan moral, bahwasanya yang bersarqkutan tidak pernah terlibat:

a) Perbuatan rekryasa dan paktik menyirnpang da[am pengurusan

pe*eroan/lembaga ternpat yang bersangkutan bekerja sebelum

pencalonan.

b) Perbuatan cidera ianii yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang tehh disepakati dengan perseroan/bmbaga tempat

yang bersalqkutan bekerja.

c) Pqrbuatan yang dikategofikan dapat mernberikan keunturqan kepada

pribadi/calon angigota dircksi, karyawan perseroanllembaga tempat

yang bersangkutan belceria.

d) Perbuatan yang dapat dkategorikan sebagai pelanggaran terhadap

ketenfuan yang berkaitian dengan prinsip pengurusan peseroan yang

sehat

2) Kompetensi teknls/keahlian, bahue yang bersmgkutan rnemiliki:

a) Pengetahuan yang rnernadai di bidang usaha perseroan yang

bersangkutan.

b) Kemampuan untrk rnelakukan pengim.rsan strategis dalam rangka

pengembargan perseroan.

c) Penrahaman masalah-nrasalah manajemen perseroan yang berkaitan

dengan salah satu fungsimanajemen.

d) Berdedikasi dalarn melakukan tugasnya.

c. Syarat lain

1) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga serta direksi

perseroan atau harus mengundurkan diri jika brpilih sebagai anggota direksi .

2) Tidak sedang merxiuduki iabatan yang berpotensi menirnhuHcan benturan

kepentingan.

Board Manual ,r {gq
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3) Tidak sedang mendudukijabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi

perseroan lain, apabih perusahaan-perusahaan brcebut

a) Berada dalam pasar bersangkutan lfarq sama; atau

b) memilikiketerkaitan yang eratdalam b&lang dan atau jenis usaha; atau

c) 
ffi:LffiTfiT['f,ffi:'fi ffi:;::ilil:":il,,T: ::::
Persaingan usaha tidak sehat. 1a

4) Memiliki keahlian, integrasi, kepemimpinan, per€alaman, jujur dan perilaku

yang baik serta berdedikasitinggi untuk memajukan dan mengembangkan

perseroan.

5) Antar anggota Direksidan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris

tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik

menurst garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda

(menantu atau ipar)"

Tugas dan Kemliban Direksi

a. Tugas Direksi

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

perserelan.

Menguasai, mernelihara dan mengurus kekayaan perseroan.

Direksi mengafur pola pernbagian tugas masing<nasing.

Tugas lainnya sesuaidengan Anggamn Dasarls

b. Kewaiiban Direlcsi .

1). Mengusahakan dan meniamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan

sesuai maksud dan fujuannya.

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

tahunan, termasuk rencana-rencana lainya yang berhuhungan dengan

pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan menyampakannya kepada

Devvan Kornisaris guna mendapat pengesahan.

2).

3).

4).

la Pasal 26 UU No.5 Tahun 1SE
l5 Pasal 16 Arggaran Dasar

Boafi Manual ;Aq
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Phapt;,b
3). Menyusun RJPP dan RKAP yang merupakan rencana strategis yang memuat

sasaran dan tujuan perseroan yang hendak dicapai dan dimintakan

persetrjuan Dewan Komisaris.

4\. Mengadakan dan memelihara pernbukuan dan administrasi perseroan sesuai

dengan kelaziman yang berlaku bagisuatu perseroan.

5). Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standarakuntansi keuangan dan

berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intemal, trerutamafungsipengurusan,

pencatatbn, penyimpanan dan pengawasan.

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

rapat Direksi, serta dokumen keuangan perseroan.

7). Membuat laporan tahunan sesuai peraturan perundarq-undangan yang

berlaku.

8). Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan

jalannya'perceroan kepada RUPS dalam bentuk laporan tahunan.

9). Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuaidengan ketentuan

yang berlaku serta laporan lainnya setiap kalidiminta ohh pemegang saham.

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

tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan.

11). Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yarg ielas dan 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 penyim pangan terhadap target.

13). Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perseroan.

14). Membangun teknologi infcrmasi perseroan.

15). Menindaklanjuti temuan audit dari Safuan Pengawasan lntem, Komite Audit

dan Auditor Ekstemal, 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 kineda teknologi

Boad Manual B@
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informasi.

17). Bersama-sama dengan Deuan Komisaris bertianggung jawab menyiapkan dan

menyelenggarakan RUPS.

18). Memastikan perseroan mehkukan tanggung jawab sosial serta memperhatikan

kepentingan stakeholders sesuai dengan keGntuan dan peraturan yang

berlaku.

19). Anggota Direksiwaiib melaporkan kepada perseroan rnengenai saham yang

dimiliki dnggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam

perseroan dan perseroan lain unfuk selanjutnya dicatat dalarn daftar khusus.16

20)- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam

anggaran dasarlT dan yang ditetapkan obh RUPS.

Kebiiakan Direlsi

a. Kebiiakan Operasional dan Standard Operaoional baku {SOP}

Direksi menetalkan kebijakan-kebijakan operasionaldan Standard Operasional baku

(SOP) untuk proses bisnis inti (core Orsrrtessl Perusahaan:

1) Menyusun kebiiakantentang @oman penyu$nan SOF;

2) Menyusun SOP untuk seluruh proses proses bisnis inti Perusahaan sebagai

panduan melaksanakan kegiatan perusahaan;

3) Melakukan sosialisasi SOP untuk pros6 bisnis inti Perusahaan kepada

karyawan yang terkaifi

4) Melaksanakan SOP untuk proses bisnis intiPerusahaan secara konsisten dan

tidak terdapat penyimpangan atas prosedur;

5) Melakukan peninlauan penlrempumaan SOP se€ra berkala.

Kebiiakan ffianaiemen Risko

Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan.

1) Memiliki fungsi yang bertugas rnelaksanakan program rnanalemen risiko

Terdapat rencana keria Perseroan untuk menerapakan kebiiakan Manajemen

Risiko;

16 Pasal 101 ayat (1) UUPT.
17 Pasal 17 Arggaran Dasar
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Phaprlh
2) Melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan

Perusahaan;

3) Menyusun rencana keda Perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen

risiko;

4) Melaksanakan program manajemen risiko (program manajernen risiko antara lain

mencakup idenffikasidan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun

usulan tirdakan Perusahaan yang harus mendapatkan petseh{uan Dewan

Kombaris denlatau RUPS);

5) Melaksana{ian pemantauan terhadap program manajemen risiko;

6) Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Deuran Komisaris.

Kebiiakan Sbtem Pengendalian lntemal

Direksi menetapkan dan rnenerapkan sistem pengendalian inbm untuk melindungi

mengamankan investasi dan aset Perusahaan:

1) Menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka

(fm,mewodr) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur

lingkungan pengendalian, pengeblaan risiko, aktivltas pengendalian, sistem

informasi dan komunikasi dan pernantauan, pelaksanaan dan pelapomya;

2) Memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan;

3) Melakukan cascading atas sedifikasi terhadap laporan keuangan kepada

tingkatan dibawah Direksiyang meniadi entitas akuntansidan pelaporan atas

laporan keuangannya yan akan di konsolidaikan;

4) Melakukan eyaluasi/penilaian atas efektivitas pengandalian intem;

5) Mensbitkan iryfernal eontnl report.

Kebiiakan lnformaqi Penrsahaan hepada Staftieftofderc

Direksi menyediakan informasi Perusahaan kepada stakehol&r.

1) Menetapkan sistem dan proaedur pengendalian informasi Perusahaan dengan

tujuan untuk mengarnankan lnhrmasi Perseroan yang penting;

2l Mendorong kepatuhan terhdap keb$akan pengendalian infionnasi Perusahaan;

3) Menyediakan media lnfonnasi Publik agar dapat di peroleh dengan cepat dan

tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

4) Mengungkapkan informasi penting dahrn l-aporan Tahunan dan Laporan

Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-

Board Manual
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Phaprifs
Kebijakan Pemenuhan Taryet Kineria

Direksi berperan dalarn pernenuhan target kinerja:

1) Melaksanakan prograrnlkegiatan sesuuai dengan RKAP dan mengambil

keputusan yang dipertukan melalui analisis yang memadai dan tepatwaktu;

2) Memiliki sistem/pedonan pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan

jabatan dalam organisasi (sffukfural) yang diterapkan secara obyektif dan

transparan;

3) Menetapkan target kineria berdasarkan RKAP dan difurunkan secara berienjang

di tingkatunit sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi;

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

unit di bawah Dileksidan tingkat Perusahaan;

5) Melaporkan pelaksanaan sbtem manajemen kineria Detran Komisarb;

6) Menyusun dan menyampakan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja

untuk Direksi.

Kebiiat<an Tekno&ogi lnfonnasi

Dircksi menerapkan sistem tentang Tekrnbgi lnformasi [f$ sesuai dengan kebijkan

yang telah ditetapkan.

1) Memilki kebijakan teknologi informasi:

a) Perusahaan rnenetaplon MasferFfan Teknologi lnfonnasi (MPn) sebagai

pedoman dalam perqemharqan hknologi informci yang mencakup

I nform ation Technolryy Detail PIan (ITDP), yang dig unakan sebagai acu an

pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai MPTI ;

b) Arsitektur sistem informasi sebaknya juga telah mendesain sarnpai dengan

level datra dan sistem kearnanannya;

c) Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasiyang digunakan telah

direncanakan dengan memperkir:akan trend perkembangan teknolog i;

d) Terdapat kebfakan pengekrhan data, prosedur pengelolaan data, dan

pelaporan TI.

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

perencanaan Tl yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur

organisasipengelolaan dan tingkat layanan yang diberkan Tl;

t.
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PhapribI

3) Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi infomasi kepada Dewan

Kombaris.

a) Adanya laporan pelaksanaan sisfiem Tt secae tertul'rs terkait dengan

pelaksanaan Tl MasterPlan serta disampaikan kepada Denran Komisaris,

baik dirninta ataupun tidak dirninta;

b) Adanya laporan kinerja teknologi yang disarnpaikan kepada Dewan

Komlsaris (tennasuk h*it audit Tt).

Kebilalen Tedcait lfiutu Ptoduk dan Pelayananan

Direksi melaksdiiakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.

1) Memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal;

2) Memiki kebiiakan Sistmr Pengendalian Mutr (SPM) Produk;

3) Memberikan kompensasi dalam hal SPM dan rnultu tktak terpenuhi"

Kebiiakan Tanggung Jaryab $osial Perusahaan

Tugas Direksiterkait tanggung jawab sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Merniliki kebfrakan merEenai tanggung jawab sreial dan lingkungan

Perusahaan;

2) Mengantisipasi darnpak negatif terhadap rnasyarakat yang ditimbulkan oleh

produk, pelayanan, dan proses operasional dari Perseroan;

3) Mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakatmelalui program bina

lingkungan dan program lainnya seuai perundang-undangan yang berlaku;

4) Melaksanakan program kernitraan dengan usaha kecil;

5) Memilikiukuran-ukuran atau indikatorkine{a kunciyang berkaitan dengan CSR.

Kebiiakan Sunrber Daya knusia
Direksi mengelola SurnberDaya Manusia (SDM) Perseroan.

1) Mengernbangkan SDM, menilaikinerja dan rnemberikan rernunerasiyang layak,

dan mernbangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian

Perusahaan.

a) Memilikiprogram perddikan dan pelatihan

b) Memiliki prognam pengembangan SDM

c) Memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (pefiormance appraisal)

Board Manual ,, 66



>a
f*.tt-
€
L-tt-.t
L-
!-rJt-
.,l-t-
t-t-
l-r-L
l-t-l-
Ep
L
l-lVl-
l-rJL
-
IJL
l-taL
E
l-tJl-r-l
t-Lp
L
l€L
!€l-ItL
EL-
t-L
E
E
l-

L:
L-

L:
L-,

L:
L-)

L:
E
PLD
t-

b

Phapr3b
d) Memberilen kesempatran yaqg mernadai untuk msrduduki posbi tertentu

yarg smmi dengan kornpetmsi;

e) Menerapkan remunerffii dan keseiat&ran

0 Mensaplen reltpafi *td ptmEfiamf

g) Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan

2) Dlreksi merrernpa*an karyaran pada seraua tirgkakr labatan ssuai derqan

spesifikasi iabatan dan rnernilki encana sukesi unfuk seluruh iabatan dalam

Perusalraan-

a) Memilllii.kebiiakanlpdoman Penrsdraan mengenai rnanajemen karir, dan

sist€ill dan proee&r gry*osi, #*mi &n rrurHs[

b) Menernpatkan karyawan @a seti,ap le\rel dalam dalam organisasi

Perusahaan se$ai dsqtri spe*#Ara$iffir dan dibkultan scitra obiektif

dan fransparan;

c) Memisri.rersatu *d<ses,i unfi* giap tsrr€{ dalarn oryanisasi Perusahaan

yaitu memf,fiki dafabase (risf] tentang orang yang me*ni]ki skill dan

kornpebnsi se*a rnd&nd<an seleksi urerk sutsmilpromei peiabat satu

level dibawah Bireksi sesuai dengan ketentuan melalui prgse$ Assessnenf;

d) Membahm rerreana promosi dan mutaisatu bvd jabdan di bawah Direksi

se€ra intens dalam Rapat Direksi dan dbampakan kepaCa Dewan

Kombarb unhrk keser*patan plsefur arahan tefiadap renmna pmmosi

dan mutasi tersebut;

e) Memi$ki tingkat obyektiviees dan ffansparansi yang mernadai dalam

penem@n karyawan pda se{iap h.tleliababn-

KeHfahn Anak Perus.haan {Subeillery Govemance} tlanfAf,au Perusehaan

Patungan

Direksi menerapkan kebiiakan pengaktran untrk An* Pen*sahaan {subsidiary

governane) danlatau perusahaan patrrgan-

1) Menetapkan keb$akan psEaturm unhlk An* Pm.sahaan(subsktiary

govemanre) dan perusahan pafungan antara lain mstcakup: pergangkatan

Dewan Kornisa& dan Direksi, peneilapan targe{ kinerja dan penirhian kineria

serta intensif bagi Danran Kornisarb dan Dfieksi;

Boafi ttalrrrd za fi 4!



Phaprlft
2) Mengangkat Direksi dan Dewan Kombaris Anak Perusahaan/perusahaan

paturgan, melaluiproses peniaringan, proses penilaian, dan proses penetapan;

3) Menetapkan trarget kineria dan reatbasi kineria Anak Penrsahaan/perusahaan

patungan merdukung kineria Perusahaan;

4) Menetapkan remunerasi Direksi dan &wan Kornisaris Anak Perusahaan dan

perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.

Kebiialen Pengendalian Operasbnal dan Keuangan

Direksi rnelaksanakan pngerdalian operasional dan keuangan terhadap

im plementas[iencana dan kebijakan Perusahaan.

1) Menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan standar akunhnsi keuangan yang berlaku umurn di lndonesia (SAK);

2) Menerapkan rnanajernen risiko sesuaidengan keb$akan yang telah ditetapkan;

3) Menetapkan dan menerapkan sistern pengendalian intem untuk melindungi

mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

4) Menlndaklaniuti hasil pemeriksaan SAI dan auditorekstemat-

Kebijakan Pengunrsan Perusaft an
Direksi rnelaksanakan pengurusan Perseroan sesuaidengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

1) Menetapkan mekanbrne untd< rner$aga ltepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan perianiian dengan pihak ke tba;

2') Pemeroan rnenjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

perianjian dengan pihak ketiga.

Kebiiakan Shkeholders

Direksi melakukaa hubungan yar'rg bemihi tambah bagi Perusahaan dan

Stakehoider.

1) Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan

2) Pelaksanaan hubungan dengan pernasok

3) Pelaksanaan hubungan dengan kreditur

4) Pelaksanaan kewajiban kepada negara

5) Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perseroan

6) Memiliki prosedur tertulis menamp{rng dan menindakhniuti keluhan-keluhan

stakeholderc
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7) Melakukan upaya untukmeningkafl<an nilaiPemegang Saham secam konsisten

dan berkelanjuhn

8) Melaksanakan tanggung jaunab sosial Perusahaan untuk mendukung

keberlanjutan operasi Perusahaan

Kebijakan Potensi Benfuran Kepntingan

Direksi memonitor dan mengelola potensi benfu ran kepentingan :

a) Menetapkan kebijakan tentang mekanisrne bagi Direksidan penjabat struktural

untuk rnen@gah pengambikn keunturgan pribadi dan pihak lainnya disebabkan

benturan kepentingan, meliputi:

1) Menyusun mekanisme untuk menegah pengambihn keuntungan pribadi

Direksi dan peniabat sbukhrral Perusahaan yang disebabkan benturan

kepentingan;

2) Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisrne untuk mencegah

pengahbilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan penjabat struktural

Perusahaan;

3) Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak merniliki benturan

kepentingan anhra kepantingan pribadilkeluarga, jabatan lain, atau

golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pngangkatan yang

diperbaharui se{kp awa} tahun.

b) Menetapkan kebijakan unfuk mencegah benturan kepentingan

1) Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya

kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam datar

khusus;

2) Menandatangani Pakta lntegritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan

Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris

dan/atau rekomendasidari Deraran l(omisaris dan persetujuan RUPS;

3) Tidak terdapat penganblhn keptrtusan hansaksional yang mengandung

benturan kepent[ngan.

Kebijakan Keterbulean Informasi dan Komunikmi

Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan

komunikasi sesuai pemkrran perundarg-undangan dar menyampaikan informasi

kepada Dewan Kornisaris dan Pemqang Saham tepat waHu

Boad Manual qq
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Melaporkan informasi-infonmasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan

Deuen Komisaris:

Memberikan perlakuan yang sana (fainress) dalam memberikan informasi

kepada Pemegang Salem dan Arggota Deuran Ksnisaris-

Keb$akan Pengadaan Barang dan Jasa

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi

Perusahaan, baik harga maupun kualitas bararq dan iasa tersebut

1) Memiliki pdornan pengadaan barang dan iasa Perusahaan yarq menerapkan

prinsip-prinsip efisbn, efektif, kompetitil transparan, adildan wajar, akuntabel;

dan memuat hak-hak dan kewajiban pmasok sesuai dengan peraturan

perundangan-urdangan yang bertaku;

2) Memiliki pedomanlkebiiakan pengadaan yang drpublikaskanldapat diakses

pemasok/calon pemasok;

3) Merencailakan pergadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan

perhitungan kebutuhan Perusahaan;

4) Melakukan pergadaan bamng dan iasa sacElrr terbuka bagi penyedia

barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan

yang sehat diantara penyedia barang{asa yang setara dan memenuhi

syaraUkriteria tertentu berdasarkan ke*entuan dan prosedur yang ielas dan

transparan;

5) Memilikiharga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan

berdasar{<an dab yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilaitotal HPS terbuka

dan tidak bersif;at rahasia;

6) Memastikan SOP pengdaan bamng dan jasa dan kebijakan Perusahaan telah

dijalankan dengan benar;

7) Tidak terdapat ternuan-temuan audit, baik oleh auditor ekstemal dan auditor

intemalrnenganai pengadaan yang merqsikan Penpahaan dan &ak terdapat

sanggahan panrilihan penyedia barang{l*a Perusahaan;

8) Transparan dalam pengadaan bararq dan jasa.
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Hak dan Wewenang Dircksi

Direksimemiliki hak dan w€flvenang untukrs:

a. Menetapkan kebiiakan dafarn memimpin perseroan.

b. Mengaqgkat dan nemberhentikan karyanran berdasarkan peratrrafi ketenryakeriaan

perseroan dan perundangan yang berlaku-

c. Mengatur kefrentuan tentang ketenagakeriaan perseroan termasuk penetapan upah

dan penghasilan.lain, Fsarqon atau+ penghaqraan &s pengaMian, serta rnanfaat

pensiun berdasartan perduran perundang-undangan yang berlaku danlatau

keputusan RUPS.

d. Mengafur penyerahan kekuasean Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan di

luar pengadilan kryada seseomng atau beberpa orang anggota Direksi yang khusus

ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orarg karyawan perseroan,

baik sendirl+endirimaupun bemama-sarna, atau kepada orang lain.

e. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai

pemilikan kekayaan rersroan, s6uai dengan ketentuan Anggaran Dasar, ketetapan

RUPS dan peraturan penrrdang-undangan yang berlaku.

t. Hak dan ureurenang lainnya sesuai Anggaran Dasarle, ketetapan RUPS, dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Sistern Remunerasi Bireksi

Ketentuan te*rtang hesamya gaji, uang jasa, funpngan dan perqhasilan lainnya $ika ada)

dari para anggota Direksidari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang

tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Kornisaris. Besaran remunerasi

Direksijuga dicantumkan dltam laporan tahunan pememan

Pembagian Tugas dan l!$ewenang $etiap Anggota Direksi

Pembagian fugas dan urewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan nama

jabatan masing+nasing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan

anggota Direksi oleh RUPS. SetaniuErya Direksi rnenetaplen pem@ian tugas dan

wewenang setiap angrgoh Sireksi sebryai herikut:

i8 Pasal 17 Angganan Dasar
1e Pasal 15 apt (10), Pasal 16 ayat fi) Anggaran Dasar

Board Manual



I-
-t:
P
F!'l--
€l-
l-

1:
E
fi-lt-l-
E
Et-l
.Jl-r-ll:t-l:
f..ld.Jl-
Er-I.J

b
b
b
b
b
b
b
bLpL
l-).JL
Ert-]
L:
]h

L:
LIr

L:
L-r

L:
L-)

L:\-)
IJ

b
S

Phaprlb
8.1. Direktur Utarna

g.

h.

i.

d.

e,

Merencanakan, mangkoordinasikan, mengamhkan, mengendalikan, mengawasi

dan mengevaluasifugas korpormidan unit bisnb, agarsekrruh kegiatan berjalan

sesuai derqan vk;i, rrisi, sasaftln usaha, strategi, kebijakan dan program keda

yanE ditetapkan.

Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif intemal perseroan, serta memastikan

terjadinya peningkabn kenampttan bersaing peniercEln.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pebksanaanaudit

intemal, kelkreJariatan korporasi, pelayanan hukum dan manajernen risiko serta

memastikan kepatuhan terhadap hukum regulasi.

Mengkoodinaskan, merqendallkan dan mengevaluasi intenrallsasi prinsip-

prinsip Gaad Corrytate Gweman* dan StandarEtika secara konsbten dalam

Perseroan.

Memastikan informasi yang terkait dengan korporasi selalu tersedia bila

diperlukan Deman Kornisarb.

Menyelenggarakan dan rnenirnpin Rapat Dircksi secara periodik sesuai

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

Direksi.

Mengesahkan Keputrsan Dtr*si tantang Kebiiakan Manaienen Ferseroan.

Meunakili Perseroan di dahm rnaupun di luar pengadilan beldasarkan

persetujuan arggota Direksilainnya pada rapat Direksi.

Menunjuk anggota Direksilain untuk bertindak atas nama Direksi-

8.2. DirckturProduhi
a. Merencanakan,'rnengkoordlnaskan, menganahkan, rnengendalikan, mengawasi

dan mengevaluasi tugas operaslonal bidarE produksi, perencana€n, kualitas

produk, penelitian pengernbangan, sumber daya, keselamatan kerja dan

lingkungan agar seluruh kegiatan berlalan sesuai derqan visi, misi, sasaran

usaha, strategi, kebiiakan dan program keria yang diEtapkan"

b. Mengernbangkan progrim efisiensi dan manajemen mutr serta memastikan

dilaksanakannya secam konsisten di lingkungan unit-unit kerja.

c. Memastikan lnfurmasi yang brkait dengen unlt kerianya selalu tersedia untuk

Devuan Kornbarb.
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Memimpin dan mengawrei pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Produksi.

Mengesahkan Kept*usan Direksi tentang Starxdard Operating Frccedure terkait

dengan bidang keria Direldorat Produksi.

Ittremberikan putusan bisnis Direktorat Produksisesuai lingkup katenangannya.

Memimpin pembinaan pekeda sesuaipedoman yang berlaku.

8.3. Direkhrr Keuangan

a. Merencanirkan, mengkoordinaskan, mengarahkan, rnergerdalikan, mengawasi

dan mengevaluasi pelaksanaan fugas operasional bidang kebendaharaan,

akuntansi, anggaran, pendanaan, teknologi informasi, dan portfolio perseroan

agar seluruh kegiatan bedalan ssuaidengan visi, mbi, sasarEln usaha, strategi,

kebijakan dan program kerja yang dibtapkan-

b. Merencanakan, mencari dan memastjkan penyediaan dana untuk

pengembangan Perseroan sesuai dengan rencana strategis Perseroan.

c. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerianya selalu telsedia untuk

Dewan Komisaris.

d. Mengelola portfolio investasikeuangan dan kepufusan finansial untuk mencapai

nilaitambah maksimaldan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan sesuai ketetapan

Direksi.

e. Memimpin dan mengawasi pehksanaan kebiiakan dalam lingkup kanenangan

Direktorat Keuangan.

f. Mengesahkan Kepufusan Oireksi Standard Operating Procedure terkaitdengan

bidang kerla Direktorat Keuarygan.

g. Memberkan pt*usan bisnb Direktorat Keuangan sesuai lingkup

kewenangannya.

h. Memimpin pembinaan peke{a sesuai pedoman yang berlaku.

8.4. DirckturPemasaran

a. Merencanakan, mengkoordlnasikan, rnergarahkan, rnengendalikan, mengawasi

dan mengevaluasi pelaksanaan fugas opermional bidang petnasaran agar

seluruh kegiatan bedalan ssuai dengan vbi, misi, sasaran usaha, strategi,

kebijakan dan program keda yang ditetapkan.
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Mengembargkan huburgan baik dengan mitra strategis serta mencari dan

menangkap peluang baru.

Memastikan informasi yang terkait derqan unit kedanya sehlu tersedia untuk

Daran Komisarb-

Memimpin dan mengawmi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Pemasaran.

Mengemhkan Kepu&san Dlreksi tentang Standard Oprating Frocedure terkait

dengan bidang keda Dlrektorat Pemasaran-

Memhrikai putusan bisnis Direktorat Pemasaran sesuai lingkup

kewenangannya.

Memimpin pembinaan rekeria sesuai pedornan yang berlaku.

8.5. Dircktur Human Capital dan Umurn

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, rnengendalikan, mengawasi

dan mengevakrasi plaksanaan tugas operreional bidarq Pelayanan Umum,

Perqeblaan Aset dan Sumber Daya Manusia agar seluruh kegiaEn berjalan

sesuaidengan yisi, misi, sasaran usaha, sfirategi, kebijakan dan program kerja yang

ditetapkan.

b. Memastikan infurmasi yarg terkait derqan unit kerianya elalu tersedia untuk

Dewan Kombaris-

c. Mernimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kantenangan

Direktorat Human Capitaldan Umum.

d. Mengesahkan Standard Operating Procdure terlett dengan bidang keria

Direktorat Human Capital dan Umurn.

e. Memberikan putusan bisnis Direktorat Human Gapital dan Umum sesuai lingkup

kewenangannya-

f . Memimpin pernbinaan pekeria sesuai @mlan yang berlaku.

b.

d.

e.

f.

9. Rapat Dircksi

a. Tata Tertib Rapat Dircksi

Tata te*ib rapat Direksi, antara hin mengd.rn

1) Etika rapat

Boafi Manual 3s dry
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a) Datang tepat waktu sesuai undangan yang diberikan;

b) Membawa bahan/materi rapat sesuai agenda yang akan dibahas;

c) Menghormati pimpinan rapat;

d) Tidak memotong pembicaraan pesrta rapat yang lain;

e) Tidak mendominasi pembicaraan saat rapa{

0 Tidak memojokkan, motghina dan merernehkan orang lain;

g) Tidak rnenggunakan handphone selain untuk kepentingan rapat yang sedang

berlangsung;

h) Hindarilercakapan yang tldak relevan;

i) Hindari meninggikan nada bicara saat rapat;

j) Berlaku sopan selamaialannya rapat;

k) Tidak menganhrlaf'tidurpada saat rapat;

l) Mengikuti rapat hingga selesai;

Risalah rapht;

a) Risalah Rapat Direlesi harus dbuat untr.lk setiap Rapat Direksi yang memuat

segala sesuatu yang dibicarakan dan dipurtuskan dalam Rapat termasuk

tetapitidak tertdas pada pendapat pendapat yang berkembang dalam rapat,

baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau

pendapat be$eda (dissenting opinion), serta ahsan ketidakhadiran Anggota

Direksi, apabila ada;

b) Risalah rapat Direksi disusun dan diadminiskasikan obh Sekretaris

Perusahaan;

c) Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan rbalah Rapat Direksi, baik

yang bersangkutan hadir rnaupun tidak hadir dabm Rapat Direksitiersebut;

d) Risalah asli dari setiap Rapat Oireksi harus disimpan oleh Perseroan yang

bersangkutan;

e) Risalah asti dari setkrp Rapat Direksi hanrs dlsirnpan oleh Perceroan dan

harus tersedia bila dirninta obh setiap Anggota Denrran Komisari:s dan Direksi,

0 Dokumen elekkonft dapat dipakai sebagaibuktisah risatah rapat selain dari

risalah rapat yang tertulis;

g) Penggunaan dokumen eEkfuonk sebagai dokumen Ferseroan ditetapkan

Direksi dengan memenuhi pe$yaratan minimun penyebnggalaan s'tstem

Boad Manual 'h'*
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elektronik di perseroan sesuai ketentuan Undang-undang tentang lnformasi

dan Transaksi Ebldronik.

3)EvaluasiterhadapPelaksanaanKeprtrsanHasllRapat

a) Terdapat evaluasi Direksi terhdap pelaksaraan keputusan hasil rapat

sebelumnYa;

b) Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai

ditakukan pernbatrasan untuk titdak bnltdmya'

4) Pembahasarlftelaah atas arahanlusulan danlatau tindak tanjr.lt pelaksanaan atas

keputusan Eewan Kornisads/De$ran Pengawas t'erkait dengan usulan Direksi'

Rencana Rapat Direlci

Direksi memiliki rencana penyebnggaraan rapat Direksi pating sedikit satu kali dalam

setiap buian sesuaidengan rencana yang diHapkan dalam RKAT'

Tempat RaPat

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tenrpat kedr.rdukan Perseroan atau di

ternpat kegiatan usihanya yang ultama di dabm wihyah Republk lftdonesia'

Frekuensi RaPat

1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam

setiap bulan, dan dalam r"apattersebut Direksidapat mengundang Dewan Komisaris;

2) Penyelenggaraan Rapat Dileksi dapat dilaktrkan stiap wakttr apabila:

a)DipandangperhrobhseomngaEubbihAnggotaDircksi;

b) Atas pennintaan tertutis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

c) Atas pennintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau leblh Pemegang saham yang

bersama-sama rnenuakiti lrtCI (sattl per seruluh) abu bbk dari iurnlah seluruh

saham dengan hak suara-

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

kehadiran masing-masing anggota Direksi;

4) Penyelenggaraan Rapat Direksi suai dengan retlcana yang di@pkan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)'

e. Pemanggilan RaPat

1) panggilan Rapat Direksidilakukan secaftr tertulis oleh Anggota Direksiyang berhak

mewakili perseroan dan disampaikan dalarr Fnrgka rnaktu paiing hmbat 3 (tiga) hari

sebetum rapat diadakan atau dalam waldu yang lebih singkd iika dalam keadaan

mendesak, dengan tidak mempefiihrngkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d.

7

d
q
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f.

2) Penyusunan undangan rapatdilakukan oleh Sekretaris Perusahaan;

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

mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan ternpat mPat;

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

hadirdalam rapat.

Kehadiran Rapat

1) Seorang Anggota Direksi hanya dapat rnenrakili seorang Anggofra Direlssi tainnya;

2) SetiapAnggotaDireksiberhakrnengeluarkan'! (satu)suaradantambahan 1 (satu)

suara untuk enggg Direksiyang diwakilinya;

3) Laporan Tahunan Perseroan harus mernuat jumlah kehadiran masing-masing

Anggota Direksi.

Pelaksanaan Rapat

1) Semua rapat Direksidipimpin oleh Direktur Utama;

2t Dalam hal Direkfur Utarna tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur

yang dttunjuk secara tertulis ohh Direktur Utarna yang memimpin Rapat Direksi;

3) Dalam hal DireHur Utarna tklak nrelakukan pnunjukan, maka salah seorang Direktur

yang terlarna dalarn jabatan sebagaiAnggota Direksi yang memimpin rapat;

4) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan

lebih dari 1 (sah.r) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak

sebagai pimpinan rapat Dircksi"

Mekanisme Pengarubilian Kepukrsan

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perseroan

(corporate ac'tion) sesuai ketenhran perurudang-undangan dan tepat utaktu:

1) Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengarnbilan keputusan Direksi

secara formal, teiOl* dari (a) pengarnbilan keputusan melalui rapat Direksi; (b)

pengambilan kepufusan di luar rapat (melafuisirkuler dan lain-lain):

2) Terdapat standarwalctu tlngkat kesegeraan pmgambilan keputusan Direksi.

3) Standar waktu tersebut ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak usulan tindakan

beserta dokumen pendukung dan infornasi lainnya yang bngkap disampaikan

dalam Rapat Direksiatau secara terfulis untuk keputusan sirkuler;

4) Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikaasikan kepada

tingkatan organisasi di banrah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut,

maksirnal 7 {tujuh) hari sejak disahkanlditandatangani.
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Phapr#b
Mekanisme Pengambilan Kepufi.rsan klalui Rapat

Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara fisik,

maka i<eputusan terseh* harus dbetuiui semra tertuib oEh semrua anggota Direksi.

Keputusan Direksibrsebut merrrpunyai dap mengikat derqan ketentuan hukum yang

sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara frsik.

Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat (Sirftuler)

Dircksi dapat merqarnbil keputusan diluar rapat atau secara sirkuler" asalkan

pengambilan keputusan brcebut dan usul yang akan diputuskan disetujul secam tertulis

dan ditandatangani ole.h semua Direksi.

Mekanisme pengambilan kepufusan seca*r sirkubr adalah :

1) DirekturlDirektorat terkait menrbuat usulan tertulis kepukrsan sirkuler Direksi dan

disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan akan

mengedarkan keputusan rapat tersebut unfuk disetujui secara tertulis

ditandatarqeni oleh semua Direksi;

2) Setelah ditandatanganiseluruh Direksi, penornaran surat keputrsan dilakukan oleh

Sekretaris Perusahaan. Unhrktertibadministrasi, dokumen asliakan disimpan oleh

Sekretaris Perusahaan dan tembusannya disarnpaikan kepada Direktur atau

Direktorat terkait.

Keputusan Rapat

1) Segata keputusan Direksidbmbil dalam rapat Direksi;

2) Untuk mernberikan suara dalarn pengambilan keputusan, seorang Anggota Direksi

dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa

tertulis yang diberikan khusus unttrk keperluan itu;

3) Rapat Dircksi adalah sah dan herhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

dihadiri oleh lebih dariTz (satu perdua) jumlah Anggota Direksiatau wakilnya yang

sah dengan memperhatikan ketenfuan;

4) Dalam mata acara tain-hin, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan

kecuali semua Anggota Dieksi aEu wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui

penambahan mata acara rapat;

5) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat;

6) Dalam hal kepufusan tidak dapat dlanrbil dengan musyawamh rnufakat, maka

keputusan diambll dergan suara terbanyak biasa;
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Phaprilb
Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usulyang diajukan dalam rapat dan

bertanggung jawab atas hasil keputusan rapafi

Suara yang tidak sah dlanggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan

jumlah suara yang diketuarkan dalam rapat.

Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka

keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap

memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban;

l. Perbedaan Pendipat{Dissenting Opinionl

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

Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya

perbedaan pendapat terhadap hasil kepuhrsan tersebut;

2) Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang

bercangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat

perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban untuk mengikuti

dan melaksanakan hasil keputusan rapat;

3) Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila

terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya unfuk kepentingan danusaha

Perusahaan, kecuali bagi Direkfur yang rnelakukan dBsenfing opinbn dapat

membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut; dan

4) Perbedaan pendapat yang dicantumkan didalam keputusan dan risalah rapat dapat

menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk

mencegah tumbulatau berlanjutrya kerugian tersebut dengan tidak rnenyetujuihasil

keputusan rapat. ttdt ini berarti bahwa Direktur yang 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 se€la bersama-sama menandatangani dokumen

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

Perseroan.

@
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f.

Direksi bertanggungiariyab unfuk mernastikan agar informasi mengatai Perseroan

diberikan kepada Dewan Komisarb secara tepatwaldu dan lengkap'

Direksi dan setiap anggota Direhsi raralib untuk memhrkan penielasan tentang

segala hal yang ditanyakan obh anggota Dewan Komisarb atau Kornitre ditingkat

Demran Komisaris-

Dewan KOm'rsaris befiak memperoleh akses atau memperoleh informasi Perceroan

se@ra tePat waktu dan bngkaP'

Dewan Konrbarls dapat memberhentikan sementiara Direksi sesuai dengan

ketentuanperatr,rranperundangandenganrnenyebutkanalasannya;

Risalah Rapat Deruhn Komisaris dan Direksiharus tercdia bila diminta oleh anggota

Dewan Komisaris dan Direksi'

Deurran Komisaris dapat meminta Direksi dan atau peiabat lainnya dengan

sepengetahuan Direksi untrk nrenghadiri rapat Dewan Komisaris'

Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan

tefiadaP hafhl Yang dibicarakan'

11. KPI{Key Pertormance lndicatoft

a. Kinerla Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perseroan sesuai dengan

RJPPIRKAP dan atau kribria lain yang di&etapkan oleh De\lfan Kom'sarb' setelah

didiskusikan dengan Dlreksi'

b.PerformaDirektursecaraindivktualdalampencapaiankinerjaPerseroanseperti
tercantum dalam RJpp/RKAp/Kontrak Manajemen dan atau kriteria lain yang

ditetapkandalarnrapatDerranKomisarissetelahdid}skuskandenganDircksi.

c. Pencapaian Kineria Direlctur se@rEr indivktuat mer{lacu pada RJPP/RKAP atau

kriteria lain yang ditetapkan Deraan Komisaris'

d. Pelaksanaan prinsip-prinsip Gd corwrcte Govemance baik secara individual

maupun kobktif'

d.

A

g.

h.

w
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BAB IV

PENUTUP

A. BATASA}I

Boad Manua{ ini disusun berdasarkan kondisi PT Phapros Tbk saat ini dengan mengacu

pada prinsip-prinsip huhrm perusahaan, ketentuan Artggalan Dasar, perahrran perundang-

undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best

practicesl Good Coryonte Gove mance.

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

perusahaan. Hal-hal lain yang tilJak dimuat/belurn dalam @anan ini, tetap mengacu pada

peraturan perundang-undangan yarg bertaku.

Pedoman initerbatas penggunaannya hanya pada PT Phapros Tbk.

B. REVISI DAN PEIIYE$UAIAN

Pedoman ini akan selalu ditelaah dan dirnr.ftakhirkan untuk dbesuaikan dengan fungsi,

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

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

Direksi dan Dewan Komisaris.

G. PEiIIANTAUA'T

Pemantauan efuktivitas penerapan fuard Manualdihkukan obh Tim Coryoate Gavemane

PT Phapros Tbk dan laporinnya disampaikan kepada Direksi untuk diteruskan kepada

Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

D. MASA BERI.AKU EFEKT]F

Code of Carryl"arte Govemance ini dinyatakan berkku eEktif sejak ditetapkan oleh Direksi

dan Dewan Komisaris.
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