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PENGA}ITAR

$elama beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan upaya terus menerus dalam perbaikan

dunia bisnis" terminolqi Geod Catporate Govemance nenjadi populer da* dipercaya kalangan

dunia usaha sebagai instrumen penting dalam best practices pengelolaan entitas korporasi.

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Gavernance dipandang cocok dengan tuntuian

norma bisnis saat ini, karena mgngedepankan independensi, transparansi, profesionalisme,

dan tanggung iawab sosial dalanr pengelolaan badan usaha.

Good Corporate Governance pada prinsipnya merupakan komitmen, aturan main serta praktik

penyelenggaraan bisnis yahg sehat dan beretika di antara pihakgihak yang memiliki

kewenangan dalam mengendalikan dan menentukan arah perusahaan (stakeholderc utama),

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

(stakeholders lainnya). Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sangat

diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang merupakan syarat mutlak bagi

manajemen bisnis, untuk berkembang dengan baik dan sehat. Manfaat mendasar bagi

perusahaan yang menerapkan Good Corparate Governance, sebagai sistem nilai dalam

pengelolaan entitas bisnis, adalah terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan (perpetually

sustainable) serta memberi nilai tambah pada upaya peningkatan kinerja (performanceJ dan

citra {image) korporasi.

PT Phapros Tbk adalah Ferusahaan farmaei yang metrayani masyarakat rnelalui penyediaan

obat-obatan, baik yang berbasis kimia maupun alami. Perusahaan telah berkomitmen untuk

selalu berorientasi pada standar kualitas produk serta secara terus menerus berupaya

menerapkan prinsipprinsip Good Corporate Governance dalam mengawal aktivitas bisnis

perusahaan.

Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah penyusunan dan pemberlakuan Pedoman

Tata Kelola Perusahaan atau Code of Corporate Governance yang merupakan kristalisasidari
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peraturan perundangan yang berlaku dan besf pr€rctice manaiemen bisnis yang sehat dan

hretika, sebagai aeuan bagi Organ Penrsahaan dalaff| rlengelola perus€*haan.

Keberadaan Code of Corporate Govemance ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi

seiuruh organ perusahaan untuk mewujudkan PT Phapros Tbk menjarii perusahaan yang

memiliki kineria yang tinggi dan citra yang baik di ma$yarakat.

Dttetapkan diJakarta

rangsai.l.6. DEC mlg

Direksi,

Komisaris Utama

srizalAchmad Svarief Heru Madono
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BAE I

PENDAHULUAH

LATAR BELAKANG

pT phapros Tbk telah relayani masyamkat dengan mernprduksi obat-obatan, baik yang

berbasis kimia maupun alami, selama lebih dari lima puluh tahun. Berorientasi pada

kualitas, PT Phapros Tbk termasuk salah satu dari lima perusahaan yang pertama kaii

mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada tahun 1990'

Komitmen yang tinggi terhadap standar kualitas dibuktikan lagi dengan diperolehnya

sertifikat ISO 9001 pada tahun 1g99 yang kemudian ditingkatkan meniadi Sertifikat ISO

9001 versi 2008. Terakhir lrup grade lagi meniadi ISO 9O01 versi20f 5.

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

menerapkan praktek-praktek terbaik fbesf practiee) implementasi prinsip-prinsip Goad

Corporate Governance {GCG) dalam mengawat aktivitas bisnis perusahaan. Salah satu

wujud darikomitmen tersebut adalah penyu$unan dan pemberlakuan Pedoman Tata Kelola

perusahaan {Code of Corporate Govemance) yang merupakan kristalisasi dari peraturan

perundang-undangan yang bertaku dan best practice manaiemen bisnis yang sehat dan

beretika, sebagai acuan bagi Organ Perusahaan dalam mengelola perusahaan-

Code of Corporate Gavemance inidisusun dengan urutan pembahasan terdiriatas 5 (lima)

bagian, yaitu:

. BABI

. BAB ll

. BAB lll

. BAB lV

. BABV

PENDAHUI-UAN

STRUKTUR GOVERNANCE

PROSES GOVERNAT\iCE

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS IAINNYA

PENUTT.}P

Code of Corparate Gavemance
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B. TUJUAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANGE

Gocd Corparate Govemance yang diterapkan se€rE! koneisten akan rneningkatkan citra

dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penerapan Good Corporate Governance

dimaksudkan untuk:

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

transparansi, kemandirian" akuntabilitas, pertanggungiawaban dan keadilan agar

perusahaan memilikidaya saing yang kuat

2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, transparan, dan efisien, serta

memberdayakan fungsi dan kemandirian pengelola perusahaan.

3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan rnenialankan

tindakan dilandasi nilaimoralyang tinggidan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku,- serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosiai

perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (stakehotders) maupun kelestarian

lingkungan di sehitar prusahaan.

4. Meningkatkan koniribrii p.ru"rhaan daiam perekonomian nasional-

PRINSIP+RINSIP GOOD CORPORATE GO\fERNA}ICE

Semangat atau i*wa Good Carporate Gavernance adalah p*nsrppnnsip yang melandasi

penerapan Good Corporate Governance, yang melipHr:

1. Transparansi (Tmnsparancyl

Transparansi adalah keterbukaan datram setiap pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengemukakan infurmasi materiil dan relevan mengenai

perusahaan-

Transparansi diwujudkan oleh PT Phapros Tbk dengan selalu berupaya

mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan kepada sfakeholders yang

bersifat wajib, sesuai praturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan

kepada best practicess penerapan Good Corporate Govemance.

Contoh implernentasi prineip transparansi pada PT Phapros Tbk, antara lain:

c.

2Code of Carporate Governance
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- Laporan Tahunan telah nrenguraikan secara komprehensif mengenai visi, misi,

konnposisi peftiegang saharn dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.l

- Laporan Keuangan Berkala, yang meliputi Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan

Laporan Keuangan Tahunan2, telah diumurmkan dalam media massa.

- Laporan perihal inforrnasi yang harus segera diumumkan kepada publik, s seperti:

a. Penggabungan, pmbelian saham, peieburan usaha, atiau pernbentukan usaha

patungan.

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

2. Kemandirian (trndepedency)

Kemandirian adalah suatu keadaan di malu perusahaan diltelola secara professional

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

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat.

PT Phapros Tbk mewuiudkan prinsipprinsip kemandirian dengan selalu rnenghormati

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

perusahaan.

PT Phapros Tbk yakin bahwa kemandirian rrerupakan suatu keharusan agar organ

perusahaan dapat bertugae dengan baik se*a Inarnpu mernbuat keputusan yang terbaik

bagi perusahaan.

Contoh implementasi prinsip kemandirian" antara lain:

1. Komisaris, Direksi, dan rnanajenren kunci perusahaan selalu berusaha untuk

menghindari teriadinya benturan kepntingan dalam pengambitan keputusannya.

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

tanggung jawab masing-masing-

3. Akuntabilitas (Accou ntabilityl

Akuntabilitas adalah kejetasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ

perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. PT Phapros

t Sesuai dengan POJK rpmor 29/POJK-04/2O16 tanggal2g Jrii 2016 tentarq "LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN
PUBLIK.

'Berdasarkan Peraturan NornorX.K2, Larnpiran Kepdusan lGtua Badan PerEil$a$ Pasar Modal Dan Lembaga Keuarpan Nomor
KEP-3/t6rBU26l I tei*irig Penyl npabn Lapor?iri Keudrgan Berk b EnrEeri Atau P€firCehaen PubrEt- far$$el 5 .Lili 2011 .

i sestrai dergan POJK nomor 31rPOJK.04015 tanggal 22 Desember 2015 tentarg "KETERBUI(AAN ATAS INFORITTASI ATAU FAKTA
*'ATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAI{MN PUBLHf .

5Cocie of Carparate Governance
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Tbk meyakini bahwa akuntabilitas sangat berhubungan dengan keberadaan sistem

]€flg mengendalikan hubungan antara individu dengan mutu organ perusahaan maupun

hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholders.

PT Phapros Tbk menerapkan akuntabilitas dengan mendorong setiap individu

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

mengkomunikasikan hak dan kewajiban sfakefrolders, sehingga mereka dapat benar-

benar memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku-

Contoh implementasi prinsip Akuntabilitas adalah pembaglan tugas yang tegas di antara

organ perusahaan. Pembagian tugas tersebut adalah:

1) Direksimemilikitugas memimpin dan mengurus perusahaan sesuaidengan maksud

dan tujuan perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan

efektivitas serta menguasai, memelihara dan rengurus kekayaan perusahaan.

2i Komisaris bertugas melakukan rengawasan terhadap kebiiakan pengurusan

perusahaan yang dilakukan Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan"

ren€na kerja dan anggaran perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar

dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-

3i RUPS tahunan dilakukan untuk nrenyetuiui laporan tahunan dan mengesahkan

perhitungan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dividen

yang dibayarkan.

Pertan g g u n gjawaban (Responsrbilifyl

Pe*anggungiawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan

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

Phapros Tbk selalu berupaya untuk rnemenuhi dan rnernatuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta senantiasa meniaga hubungan kemitraan dengan semua

pihak yang berkepentingan dalam batas*batas praktek dan etika bisn'rs yang sehat.

Contoh implementasi prinsip pertanggungjawaban adalah perusahaan selalu berusaha

untuk:

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

kerja dan lingkungan.

Code of Carporate Govemance
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$ Metaksanakan kewajiban pembinaan masyamkat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan nelakukan pembinaan usaha kecil,

menengah dan koperasi, serta kegiatan sosial lainnya-

3) Melaksanakan kewajiban peryajakan.

5. Kewajaran (Fairness)

ld.ewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam mcmenuhi hak-hak stakehalders yang

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

Phapros Tbk menjamin bahwa setiap pemegang saham rnendapat perlakuan yang

waiar dan dapat menggunakan hak-haknya, serta nrenjamin bahwa stakeholders akan

mendapatkan perlakuan sesuai ketcntuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku-

Contoh implenrentasi prinsip kewajaran adalah perusahaan menjamin bahwa:

Pemegang saham berhak untuk nenghadiri dan rnemberikan suara dalam RUPS.

Pemegang saham tb*rat untuk nenerirna sebagian keuntungan yang diperuntukan

bagi pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembagian keuntungan lainnya.

Perusahaan memperlakukan setiap karyawan se€ra adil dan bebas dari bias

perbedaan suku, asal usr.lJ, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran atau hal-hal lain

yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

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

karyawan sesuai dengan kemampuan dan peraturan perundang-undangan yang

beriaku.

1)

z)

3)

4)

Code of Corporate Governance
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D. VISI, MISI, DAN KEGIATAN POKOK PERUSAHAAN

Visi:

"Menjadi perusahaan fannasi te*emuka yang menghasilkan produk inovatif dan iasa

kesehatan yang didukung oleh manajemen prvfesional serta kemitraan sfrafegis guna

me ningkatkan kualitas h id up masyarakat".

Misi:

1) Menyediakan produk kesehatan terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

2) Memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sebagai refleksi kinerja

perusahaan dan nlemberikan penghargaan terhadap karyawan yang memberikan

kontribusi serta melakukan inovasi.

3) Menjadi perusahaan 
- 
yang mempunyai tanggung iawab sosial dan ramah

berwawasan K3l-L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lindungan Lingkungan).

Kegiatan Pokok:

Sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaana, maksud dan tujuan perus€haan adatah

melakukan usaha di bioang:

1. lndustri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;

2. lndustrifarmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;

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

kesehatan dan industri kimia);

4. lndustri barang dari kam (khusus untuk industri farmasi, alat kesehatan dan industri

kimia);

5. lndustri barang tanah liaUkeranrik dan porsebn {khusus untuk industri farrnasi, alat

kesehatan dan industri kimia);

6. lndustri alat ukur dan alat uji {khusus untuk industrifarmasi, alat kesehatan dan industri

kimia);

7. lndustri peralatan iradiasi, elektronedikal dan elektrokrapi {khusus untuk industri

farmasi, alat kesehatan dan industri kimia):

Code' of Carporate Governance
'Pasad 3 ayat (1) dan €) Angqaran Das-
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E.

8. Industri peralatan kedokteran dan kedokteran ggi serta perlengkapannya;

$. Perdagangan besar fiarmasi. produk obat kimia dan obat tradisional;

10. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasa[

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

kesehatan dan industri kimia);

12. Perdagangan besar alat-alat kesehatan;

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

14. Analisis dan uiiteknls,.

15. Aktivitas kesehatan hewan;

16. Aktivitas kesehatan manusia;

17. lndustri makanan;

18. lndustri minuman;

19. lndustrikosmetik;

20. lndustri barang dari kaca (khusus untuk industri rpkanan, minuman dan kosmetik);

21. Perdagangan besar makanan, minuman, kosmetik dan barang-barang perlengkapan

untuk industri makanan, minuman dan kosmetik dan

22. Perdagangan eceran makanan, minuman, kosmetik dan barang-barang perlengkapan

untuk induetri makanan, minurnan dan kosrnetik"

NILAI-NILAI PERUSAHAAN : SPIRIT
tl. Strive for exeellenee

Merupakan tekad insan Phapros dalam ber*arya untuk senantiasa mernberikan yang

terbaik dan dengan upaya maksimalbagipelanggan, masyarakat dan perusahaan.

2. Profesional

Setiap insan Phapros senantiasa bekeria sesuai dengan kaidah-kaidah profesinya, dan

memegang teguh etika serta etm profesi datam berkarya sesuai dengan bidang

pekerjaannya.

Code of Aorparate Govemance
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tt.', lntegrity

Landasan rnoral yang pating dasar- lni nrenunlukkan tekad insan Phapros untuk

menjunjung sikap moral inidan ditunjukkan dengan satunya kata dan perbuatan, sikap

jujur dan terbuka, tidak munafik dan marnpu mempertahankan prinsip.

Respect to customer

lnsan Phapros sadar bahwa kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan

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

Phapros meletakkan lepuasan pelanggan menjadi sasaran kerja utama. Baik itu

pelanggan pengguna, ,endorssr, kornunitas kesehatan dan juga rekan proses kerja

berikutnya.

lnnovative

Untuk dapat menghasilkan yang terbaik dan memuasl(an kebutuhan pelanggan, maka

seluruh insan Phapros tak henti-hentinya mencari dan melakukan innovasi dalam

bekerja dalam mencapai sasaran tersebtrt. Koridor yang membatasi inovasi hanyalah

kaidah profesionalisme dan landasan morai integritas-

Teamwork

Insan Phapros sadar bahvya kerja kelompok yang sehat adatafi prasyarat untuk

perusahaan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, karena sasaran

perusahaan tak mampu dicapai seorang diri. Oleh karena itu pengembangan sumber

daya insan Phapros tidak ingin menghasilkan "superman" tetapi "super team". Setiap

insan Phapros harus berupaya untuk nenjadi angota tim yang baik dan berkontribusi

maksirnaldemikeberhasilan tim, dan pada gilirannya demikeberhasilan perusahaan.

5.

b.

Code of Coryorate Gavernance I
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BAB IT

STRUI(TUR GOVERI{ANCE

pada dasarnya penielasan segala benturk fungsi, hak, wevsenang dan tanggung jawab dari

organ-organ perusahaan telah terc$ntum dalam Anggaran Dasar perusahaan" Namun

demikian guna lebih mempericlas peran dan tata hubungan antara organ-organ perusahaan,

akan lebih baik jika ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan dilengkapidengan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat besf

practice.

Struktur Govemanre PT Phapros Tbkterdiriatas Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai

A. ORGAN UTAIITA

1- Rapat Unrr.lrn Pemegang Saham

{.l.Pengertian Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang tercatat pada Daftar

pemegang Saham perusahaan sebagai pernitik saham perusahaan. Pemegang

saharn memberikan amanat ltepada Direksi untuk rnelaksanakan pengurusaR atau

mengelola perusahaan dan kepada Komisaris untuk mengawasi dan memberikan

nasihat dalarn pelaksanaan pengurusan perusahaan oleh Direksi. Kepentingan

Pemegang Saham direpresentasikan secdrra kotektif dalarn RUPS.

RUPS adalah organ perseroan yang mernegarlg kekuasaan tertinggi dalam

perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi

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

Dasar-t

I pasal 1 ayat (4) Undang-undang l.Io. 40 tahun 2007 tentaqg Perseroan Terbatas (UUPT)'

Code of Carparcte Golre*anc* I
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RUPS diselenggarakan obh perusahaan setiap tahun dan setiap waktu

berdasarkan kebutuhan perseroan atau atas pnnintaan Frnegang saham. RUPS

terdiri atas:2

a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalarn jangka waktu paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

b. RUPS tainnya dapatdisetenggarakan pada setiapwaldu berdasarkan kebutuhan

untuk kepentingan Perseroan.

RUPS tahunan hryr dilaksanakan secara tepat waktu setiap tahtln dan sesuai

dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dan

Anggaran Dasar Pen^lsahaan. Sedangrkan RUPS l-uar Biasa iuga harus diadakan

berdasarkan ketentuandan dapatdilaksanakan setiap saat berdasarkan kebutuhan-

t.2.Hak dan Kewenangan Pemegang Saham

Hak pemegang saham haruls diiindungi da* pernegang saham harus dapat

metaksanakan hak-hak mereka sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham harus mempunyai suatu

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

memadai yang tclah diberlakukan oleh perulsahaan.

Hak-hak pemegang saham pada dasarnya adalah:

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

satu suara {one share ane vate basts}-

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

untuk memungkinkan pemegang saham melakukan keputusan investasi

berdasarkan informasi yang berkaitan dengan saham mereka diperusahaan.

3) Menerirna pembagian dari keuntungan perusahaan dalarn bentuk deviden.

4) Pemegang Saham iuga berhak nemperoleh penjelasan lengkap dan informasi

yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya:

a) Panggilan untuk RUPS yang berisikan informasi mengenai agenda RUPS

yang diusulkan Dlreksi.

b) Penjelasar mengerlai hal-ha] lain yang krkaltan dengan agenda RUPS.

2 Lihat Pasal 11

4Q
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e) Keputusan-keputusan RUPS.

d) Rlsalah RUPS yang tuemuat Fndapat, ballc yang mendukurts ne$pun yang

tidak mendukung.

e) Sistem untuk rnenentukan gaii dan tasilitas bagi setiap anggota Dewan

Komisaris/Direksi, serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yarg diterima

oleh anggo'ta Dewen Ksmisarl#Direksi yar4l sedang rneniabat.

f) lnformasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut perseroan

yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

5) Menggunakaqpenganlh yang dimilikinya terhadap pihak lain untuk kepentingan

perusahaan dengan tidak nelanggar peratxlran prundang,'perundangan.

6) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan Dersan Komisaris dalam forum

RUPS"

7\ Mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mengust^tlkan aclrir yang harus

dimasukka"d?"* RUPS s*uaiaturan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Pemegang Saham melalui RUPS mempunyaiwewenang untuk:

1) Menetapkan remunerasidan tantbm Denaran Kornisaris dan Direksi.3

2l Mengesahkan aksi koryorasi Frseroan.

3) Mengesahkan Rl(AP.a

4) Mengangkat dan memberhentikan serta menentukan sistem pemilihan Direksi

dan Dewan Komisarls.

5) Memberikan arahan dalam merespon pasar.

6) Menilai kineria Direksi dan Deuran Konnisaris.

7\ Menunjuk akuntan publik.

8) Memufuskan penggunaan dan pembagian laba perusahaan.

9) Menetapkan kebijakan rnengenai kemungkinan benturan kepentingan di Dewan

Kornisaris dan Direksi"

'!0)Wanrrenang lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku"

3 *.ilrat Pasal 15 Ayat {9} dan Pasal 19 Ayat (6} ArBgaran Dasar
ouhat BAB lll. Proses Go\ernarrce, lx^rrf G $inz. c, habman 52
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1,3. Akuntabilitas Pemegang Saham

&kuntabititras adalah keielasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungiawaban

pemegang saham sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Altuntabilitas pemegang saham adalah sebagai berikut:

a) Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendaliian (cantrolling interesf)

terhadap perusahaan harus nenyadari tanggung jawabnya pada saat yang

bersangkutan menggunakan pengaruhnya atas manajemen, baik dengan cara

menggunakan hak suara atau dengan cara lain dengan memperhatikan

peraturan perunCang-undangan yang berlaku.

b) Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional

perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan

dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c) Pemegang Sah4m waiib meryrenuhi ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan

keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS.

d) Pemegang Saham mempunyai tanggung jawab mendorong dan memantau

penerapan prinsipprinsip Good Corporate Gavemance dalam proses tata kelola

perusahaan.

e) Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua

kegiatan pengelolaan perusahaan mernatuhi peratura n perundan g-undanga n.

f) Keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham harus rnemperhatikan

kepentingan stakeholders perusahaan lainnya, baik untuk jangka pendek

maupun jangka panjang"

g) Pemegang Saham berkeuejiban memantau dan menjaga jalannya perusahaan

sehingga tuiuan pendirian perusahaan tetap te*aksana sesuai keinginan semula.

{.4.Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham

Pernegang saham harus diperlakukan secara adil berdasarkan prinsip persamaan

pentegang saham (Principle of Share Holder Equity) oleh karenanya:

a. Penregang saharn pengendali harus dapat memperhatikan kepe*tingan

pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

12Ade of Coryoete Gorernarme
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b- Pemegang saham minoritas bertanggung lawab untuk Inenggunakan haknya

€lengan baik sesuai dengan peraft"lran perundang-undangan dan Anggaran

Dasar Perusahaan-

Dewan Komisaris

2.l.Pengertian

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan

seeara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

nasihat kepada Direksi.s Konrisaris memiliki tugas tiduciarf untuk bertindak demi

kepentingan te#it perusahaan dan menghindari semua benttrk benturan

kepentingan pribadi-

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

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

Anggaran Dasar perusahaan seda ketentuan-ketentuan lain berdasarkan besf

practices tata keloia bisnis.

Keanggotaan dan Komposisi

1. Dewan Komisaris brdiri dari sekurang-kurangnp? (dua) orang anggota,T yang terdiri

dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama

- 1 (satu) orang Kornisaris atau lebih

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal utama.

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dan2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1

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

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

paling kurang 3O% (tiga putuh persen) dariiumlah angigota Dewan Komisaris.

5 Pasal 1 ayat (6) UUPT.
6 Uhat Pasal 1 14 ayat (2) UUFE-

{q,
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Kriteria

Anggota Dewan Kornisaris harus mernenuhi percyaratan sebagai berikut:

a. Syarat formals

1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan cakap metrakukan perbuatan hukurn, kecuali dalam waktu 5

fiima) tahun sebelum pengangkatannya pemah:

a. Dinyatakan pailit

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dinyatakan

pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara yang berkaitan dengan sektor keuangan.

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

mengurangi kemungkinan instansi yang teknis yang berwenang menetapkan

persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

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

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

b. Syarat materiif

1) lntegritas dan moral, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a) Perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan

perceroan tempat yang bersangkt-rtan bekeria sebelum pencalonan.

b) Ferbuatan cidera janii yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang telah disepakati dengan perseroan tempat yang

bersangkutan bekeria-

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat mernberikan keuntungan kepada

pribadilcaton anggota Deysan Komisaris, karyawan perseroan tempat

yang bersangkutan bekeria.

d) Pe6uatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terfiadap

ketentuan yang berkaltan dengan prinsip pengurusan perseroan yang

sehat (berrerilaku tidak baik),

E Lilral Pasal 110 LJ{JPT-
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2) Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

a) Pengetahuan yang nemadai di bidang usaha pelseroan yang

bersangkutan.

b) Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka

pengembangan perseroan.

c) Pernaharnan masalaFpnrasalah manajenen persercan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manqiemen-

d) Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

c. Syarat lain

1) Anggota Deuran Kornisaris dilarang rremangku jabatan rangkap sebagai

berikut:

a. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

b. Jabataqyang berdasarkan peraturan perundang-perundangan dilarang

untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Kornisaris perseroan.

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

memaham i masala h-masalah manaiemen perseroa n.

3) Memilikikeahlian, pengetahuan dan pergalaman yang cukup di perseroan.

4) Mempunyai dan menlpdiakan waktu yang eukup untuk nelaksanakan

tugasnya serta berdomisili di wilayah lndonesia.

5) Memahami dan mampu memperhatikan kepentingan pernegang saham dan

seluru h sfakeholders perseroan. Mekanisme komunikasi dengan pemegang

saham dalam forum RUPS, sedangkan dengan stakehoHers melalui WBS

(Wh i stle B low i ng SysfemJ.

6) Memiliki pendidikan, pengalaman profesional dan hubungan yang luas yang

bermanfaat bagi perseroan.

7) Antar anggota Dewan Kornisaris dan antara Anggiota Deuran Komisaris

dengan anggota Direksitidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai

derajat ketlga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau

hubungan semenda (rnenanfu atau ipar).

B) Tidak memitiki knturan kepentingan dalarn rnelaksanakan tugasnya.

Code of Corporate Govemance 15
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2.Z.Tugas dan Kwajiban Elewan Komisaris

$erran Komisaris nremitiki tugase:

a) Mengawasi Direksidalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan

nasihat kepada Direksi,

b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang

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

c) Mengawasi dan mengevaluasi kineria Direksi-

d) Mengkaji sistern manaiemen risko.

e) Memantau efektivitas penerapan Gaod Corporate Gavemance dan

rnelaporkannya kgpada RUPS.

0 Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan

dalam laporan tahunan perusahaan.

g) Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau

pelaksanaan penugasan auditor eksternal.

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

dengan keahlian dan pengalaman.

Dewan Komisaris merniliki kewaiiban'0:

a) Memberikan sar€ln dan pendapat kepada RUPS rnengenai RJPP dan RI(AP

yang diusulkan Direksi serta menandatangani rencana tersebul

b) Melakukan pengawasan tertradap pengurusan perusahaan, temtasuk

pengawasan atas pelaksanaan RKAP, usulan perubahan dan perbaikan

Anggaran Dasar Perusahaan, serta melakukan penilaian kireria Direksi.

c) Mengikutiperkembangan kegiatan perusahaan dan segera melaporkan kepada

RUPS disertai dengan saran langkah perbaikan dalam hal perusahaan

menunjukan geiala kernunduran.

d) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan

oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan-

e) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, maka Komisaris wajib menuniuk

saiah seorang Direksi iainnya sebagai pemangku iabatan yang lowong hingga

s Pasal 20 Anggaran Dasd
6Paal 20AmoaranDas
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dituniuknya Pengganti oleh RUPS-

* p&emastkan bahwa perusahaan telah rernentlhi segala ketentuan dan

peraturan yang berlaku-

g) Mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris'

h) Melaporkan kepada perusahaan rnengenai kepernilikan sahamnya dan/atau

ketuarganya dalam perusahaan lain-t I

i) Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama

tahun buku yang baru lampau kepada RUPS'

Secara khusus Kirrisaris tndependen menriliki tugm:

a) Menlamin transparansi penyaiian laporan keuangan perusahaan'

b) Menjamin perlakukan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan

stakeho{ders Yang lain-

c) Menjamin diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

se@ra waiar dln adil.

d) Menjamin kepatuhan perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku-

e) Menjamin akuntabilitas organ perusahaan-

D Mengetlrai komite audit dan kernite norninasi.

2.3. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Komisanls rnempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

a- Memperoleh akses mengenai perusahaan dan nemperobh informasi secara

berkala, tepat waktu, dan tengkap sgsuai ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan Perundang-undangan-

b. Bertanya kepada Direksi dan meminta penjelasan Direksi tentang kondisi

perusahaan.

Memberhentikan sernentara anggota Direksi apabita rnetanggar ketentuan

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku-

Membentuk komite sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-

undangan.

e. Mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila dipedukan dalam pelaksanaan

c.

d.

lt Lfrat Pasal 1 16 hun f (b) Ut PT-
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*lgasnya.

f. lrfierniliki hak dan we*rcnang lainnya yang diahrr datam Anggaran Dasarr2 dan

peraturan pen rndang-undangan lainnya.

2.4. Sistem Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji ataur honorariurn dan tuniangan bagi anggota

Dewan Komisaris ditetapkan oleh/dalam RUPS. Besaran remunerasi Dewan

Komisaris dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan-

2. 5. Sekretaris Elewarr{omisaris

a. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Devsan Komisaris guna nembantu

kegiatan administratif dan kesekretariatan serta sebagai penghubung Dewan

Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham. Tugas Sekretaris Dewan

Komisaris adalalr:

t) Menyiapkan trndangan rapat yans dladaka* oleh Kornisarb-

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

3) Menyusun notulen hasil rapat dan mendokumentasikannya-

4) Mendokumentasikan surat-surat rnasuk dan keluar-

5) Mengumpulkan data danlatau informasi yang relevan dengan pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris

b. Sekretaris Komisaris rnemiliki uraian tugas yang ielas-

3. Direksi

3,1.Penge*ian Direlei

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung iawab penuh

atas pengunrsan Frceroan untuk kepentingan Frseroan, sesuai dengan maksud

dan tujuan perseroan serta mererakili perseroan, baik di datram maupun di luar

pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. r3

t' Pasal 1

4h

12Pasal 20 aft (2) AnggaranI)g
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3.2. Keanggotaan, Komposisi dan Kriteria Dircksi

Keanggotaan dan Komposisi

a. Jumlah Direksi paling sedikit 2 {dua) orangla. Jumlah Direksitersebut disesuaikan

dengan kebutuhan, tingkat kornpleksitas, dan rencana strategis perusahaan-

Seorang diankra anggota Direksi diangkat nenjadi Direktur Utama.

b. Sifat dari tanggung iawab Direksi dalarn pengurusan perusahaan adalah

tanggung renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau

lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan. 15

c. Komposisi Dirq$si merupakan perpaduan para profesional yang rnemiliki

pengetiahuan dan pengalaman yang dibutuhkan prusahaan, sehingga

memungkinkan pengambilan putusan yang efektif dan efisien.

d. Komposisidan penibagian tugas Direksidisesuaikan dengan struktur organisasi

perusahaan yang ditetapkan oteh RUPS dan we$,enang tersebut oleh RUPS

dapat dilimpahkan kepada Kornisaris. 16

Kriteria

Direksi yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kriteria persyaratan

sebagaiberikut:

1| Syarat fonna[17

a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan

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

sebelum pengangkatannya pemah:

a. Dinyatakan paitit

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah rnenyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melalqukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negam danlatau yang berkaltan dengan sekter keuangan.

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

Pasal 15 alat (1) Arggaran Dasar-
Lihat Pasal 97 ayat (3) UUPT-
Direksi bertr{as secara kolegial, narnrxr agar bbih efisbn dan de*lif dahm melaksar*an tugas d*akdtan pern@ian tt4as di antara
Arqgota Dileksi. Pembagian tugas di antara Direksi tidak merqhilangkan tanggung iawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan

Pensahaan.
l7 Ll'tst Pasal 93 UUPT.

f{
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ilrengtrrangi kemunginan instansi teknis yang benrenang menetapan

Frsayaratan tambahan berdasarkan peratura n perundang-unda ngan.

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

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

2) Syarat materiil

a. lntegritas dan rroral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pemah terlibat:

(1) Perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan

persergrnllembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum

pencalonan.

(2) Perbuatan cidera ianii yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang telah disepakatidengan perseroan/lembaga tempat yang

bersangkutan bekerja.

(3) Perbuatan yang dikategorikan dapat rnenrberikan keuntungan kepada

pribadilcalon anggota direksi, karyawan perseroar#brnbaga ternpat yang

bersangkutan bekeria-

(4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perseroan yang

sehat.

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

1). Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan yang

bersangkutan.

2). Kemampuan untuk rnelakukan peng€ryuasan strategis dalam rangka

pengembangan perseroan,

3). Pemahaman masalah-masalah manajemen perceroan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi rnanajernen.

4). Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

3) Syarat tain

a. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga serta direksi

perseroan atau harus mengundurkan dirijika teryilih sebagaianggota direksi.

b. Tidak sedang menduduki iabatan yang hrpotensi rnenimbulkan benturan

kepentingar-

C;ode of Carporate Govemance
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*- Tidak sedang rnendudukl jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan ]abatan anggota direksi

perseroan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

1). Berada dalam pasar hrsangkutan yang sama; atau

2). memilikiketerkaitan yang erat dalanr bidang dan atau jenis usaha; atau

3). seeara bersama dapat nrcnguasai pangsa pasar barang dan atau jasa

tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehal 18

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

yang baik serta berdedikasi tinggi untuk nemajukan dan mengembangkan

perseroan-

e. Antar anggota Direksidan antara Direksidengan anggota Dewan Komisaris

tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai denajat ketiga, baik

menurut garis lurus maupun gar*$ kesamping atau hubungan semenda

(menantu atau ipar]-

3.3. Tugas dan Kewaiihan Dircksi

a. Tugas Direlsi

1). Memimpin dan mengurus perusahaan sesuaidengan kepentingan dan tujuan

perusahaan.

2). Menguasai, memelihara dan rrengurus kekayaan perusahaan.

3) Direksi mengatur pola pembagiantugas masing-rnaslng.

4). Tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasarte

b. Kewaiiban Direksi

1). Mengusahakan dan nenjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

perusahaan sesuai maksud dan tuiuannya-

21. Menyusun rencana pengembangan perusahaan, ren@na kerja dan

anggaran tahunan, termaslrk rencana-rencana lainya yang berhubungan

dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan

l8 Pasal 26 UU No.S Tahun 1€ffi
le Pasal 16 Arugatan Das*
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menyarnpalkannya kepada Dewan Komisaris guna mendapat pengesahan.

3:. il[enyusun RJPP dan RKAP yang merupakan rencana strategis yang

memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dan

dimintakan persetujuan Dewan Komisaris..

4). Mengadakan dan menrelihara pembukuan dan administrasi perusahaan

sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.

5). Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan

dan berdasarkan prinsipprinsip pengendalian internal, terutama fungsi

peng urusah pencatatan, pe nyimpana n dan pengawasan -

6). Membuat dan ne.melihara daftar Frnegang sahatrn, risalah RUPS, dan

risalah rapat Direksi, serta dokumen keuangan perusahaan.

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

berlaku.

8). Memberikan prtanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan

dan jalannya perusahaan kepada RUPS dalam bentuk laporan tahunan.

9). Memberikan laporan ber*ala menurut eara dan waktu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh

pemegang saham.

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

tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan-

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

berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, untuk

mengobservasi pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan.

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

mencakup pencapaian target keuangan dan non keuangan serta

rnenindaktanjuti penyimpangan terhadap target,

13). Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan.

14). Membangun teknologi informasi perusahaan.

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

dan Auditor Ekstemal, serta nelaperkannya kepada Dewan Kornisaris.

16). Melapod<an informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, misalnya
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ren@na, program pengembangan SDM, pertanggungiawaban manajemen

risko, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, dan laporan kineria teknologi

informasi-

t7). Bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab rnenyiapkan

dan menyelenggarakan RUPS-

18). Memastikan perusahaan rrelakukan tanggung jautab sosial serta

memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku-

19). Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya danlatau

keluarganya dalam perusahaan lain.m

20). Melaksanakan kewajiban lainnya sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam

anggaran dasarzl dan yang ditetapkan oleh RUPS-

3.4. Hak dan Wewenaxg Dircksi

Direksi memiliki hak dan werfirenang unh;ku:

a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin perusahaan-

b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan

ketenagakeriaan perusahaan dan perundangan yang berlaku.

c. Mengatur ketentuan tentang ketenagakeriaan perusahaan tennasuk penetapan

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

manfuat pnsiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

danlatau keputusan RUPS.

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam

dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi

yang khusus dilunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang

karyawan perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersarna-salra, atau kepada

orang lain.

e. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai

pemilikan kekayaan perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,

ketetapan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a Pasal 101 ayat (1) UUPT.
E Pasal17AnggaranDaw
z Pasal 17 Anggaran Dasa
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f- Hak dan we$enang lainnya sesuai Anggaran Dasar23, ketetapan RUPS, dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

3.5. Sistem Remunerasi Direksi

Ketentuan tentang besamya gaji, uang jasa, tunjangan dan penghasilan lainnya fiika

ada) daripara anggota Direksidariwaktu kewaktu harusditentukan oleh RUPS dan

wewenang te:sebut oleh RUPS dapat dilirnpahkan kepada Deuran Komisaris.2a

Besaran remunerasi Direksijuga dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

B. ORGAN PENDUKUNG -
2. Seknetaris Perusahaan

{.1. Pengertian

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari

unit keria yang menialankan fungsi sekretaris perusahaan. Ketentuan mengenai

pernbentukan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan POJK Nornor

35/POJK.04/2014, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Emiten atau

Perusahaan Publilr-

1.2. Kedudukan

b. Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi perusahaan langsung di

bawah Direktur Utama-

c. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan

Direksi.

d. Sekretarb Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

e. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Emiten atau

Perusahaan Publik waiib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari seiak teriadinya kekosongan Sekretaris

Perusahaan- Selama terjadi kekosengan, Sekretaris Perusahaan dirangkap

oleh seorang anggota Direksiatau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai

Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan

Sekretaris Perusahaan s*agairrena diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

a Pasal 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (l) Anggaran k
4 Pml t5 awt {9} Anqqaran Dasar.
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Keuangan ini.

i Sekretaris Perusahaan dihrang nerangkap iaktan apapun di Erniten atau

Perusahaan Publik lain.

1.3. Kriteria

Sekretaris Perusahaan yang diangkat adalah orarqg yar6 nernitiki kriteria:

a. Memiliki kriteria pendidikan akademis yang rnemadai, minimal setingkat

saqana-

Memiliki pengetahuan dan pemaharnan di bidang hukum, keuangan,
\

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

kelola perusahaan-

c. Memahamikegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik-

d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasidan mernbina hubungan yang baik

dan luas dengan stakehatders PT Phapros Tbk, termasuk media rnassa.

e. Berdomisili di'lndonesia-

i,4. Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Penrsahaan nremitiki tugas dan tanggung jawab sebagaihrikut:2s

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang

berlaku dibidang Pasar Modal.

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang

dibufuhkan pmodal yang krkaitian dengan kondisi Emiten atau Perusahaan

Publik.

c. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik untuk nrernatuhi ketentuan peraturan perundangundangan

dibidang Pasar ModaX.

d. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola

perusahaan yang meliputi :

1. keterbukaan informasi kepada masyanakat, termasuk ketersediaan

informasi pada Sltus Web Emiten atau Perusahaan Publik.

2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

E Mergacu pada Peraturan PO.fi( Uomor SSP0.|K.€fif2014, ten[arq PemberfrLil€n Sdc!*rie Perusat]aan Emiien atau Penrsahaan
Publik.
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e.

f.

3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.

4- petaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi danlatau

Dewan Komisaris.

sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan

pemegang saharn Erniten atau Pemsahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan,

dan pemangku kepentingan lainnya

Memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk

nrematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

dan peraturagpelaksanaannya.

Sebagai penghubung atau eantad Wrsrln antara Perusahaan Pubtik dengan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakai-

Memberikan infoimasi yang tepat dan sesuai mengenai kondisi perusahaan

kepada sfakehofderc.

Menjaga dan rnembina hubungan baik denga* stakeholders, baik secara

langsung maupun melalui media komunikasi tertentu-

Memberikan interpretasinrengenaiimplementasi dari ketentuan dan peraturan

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

k. Mengkoodinasikan kepatuhan pemsahaan terhadap ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelaporannya-

l. Mengikutidan memahamiperaturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan

usaha PT Phapros Tbk dan pasar modal.

m. Mempersiapkan bahan-bahanfmateri yang diperlukan berkaitan dengan hal hal

yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan

Perusahaan-

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

termasuk rnenyiapkan dan mendokumentasikan agenda dan risalah rapat.

o. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap

keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksi dan rnemantau serta mengecek

tindak lanjut hasil rapat.

p. Mengelola Daftar Penegang Saham dan Daftar Khusus.

q. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendistribusian laporan kepada Pemegang

Saham.

g.

h.
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r. Memberi masukan kepada Direksi rnengenai hal-hal yang meniadi perhatian

Pemegang Saham.

s. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.

t. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1

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

perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

1.5. Wewenang

Sekretaris Perusahaan memiliki vvewenang sebagai berikut :

a. Meminta Oati Oan informasi yang diperlukan kepada para Direksi, Kepala

Bagian dan Pirnpinan Unit Usaha.

b. Memberikan informasi dan penjelasan yang dipandang perlu mengenai

kegiatan usaha perusahaan kepada stakeholders dan hat-hal lain yang telah

diputuskan oleh Direksi.

c. Menentukan |enis media dan isi infonnasi yang akan disampaikan kepada

stakeholders.

2. Satuan Pengawasan lntern

2.1. Pengertianzo

a. Audit Intema[ adalah suatut keglatan pemberian keyakinan dan kensultasiyang

bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan

memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis,

dengan cara mengevaluasi dan rneningkatkan efektivitas manaiemen risiko,

pengendalian, dan proses tata ketala prusahaan.

b. Unit Audit lnternal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik

yang menjalankan fungsi Audit Internal.

c. Kedudukan

a. Kedudukan SPt dalarn stnlktur organisasi pertsahaan langsung di bawah

Direktur Utama

b. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan

persetujuan Dewan Kornisaris.

x Paal 2POJK nomor56,POJK.04/2015 PEMBENTUI(AN DAN PEDOi'AN PENYUSUI{AN PIAGAM UNIT AUDIT INTER}IAL
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Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama, namun memiliki

hubungan fungsional deqgan Kornisarts nelalui Kornite Audit.

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

lnternal (lntemal Audit Chafter) yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan

Dewan Komisaris.

d. Personil dan Kriteria

a. Jumlah Personil

Jumlah personil SPI harus memadai dan disesuaikan dengan beban kerja,

sehingga *"ilpu nrelaksanakan tugasnya secan optimat.

b. Kriteria Personil

Personil SPI sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:27

1) Memiliki integrltas dan perilaku yang profesional, independen, iuiur, dan

obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

2't Memilikipengetahuan dan pengalaman mengenaiteknis audit dan disiplin

ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

3) Memilki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya-

4) Memilki kecakapan untuk berinteraksi dan berkornunikasi baik lisan maupun

tertulis secara efektifl

5) Wajib nernatuhi standar profesi yang dikeluarkan obh asosiasi Audit

lnternal.

6) Wajib mematuhi kode etik Audit lnternal.

n Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait

dengan pelaksanaan tugas dan tanggung iawab Audit lntemal kecuali

diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

penetapan/putusan pengadilan.

8) Memahami prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik dan

manajemen risiko.

2? Lihat POJK rrcmor 56/POJK.O4/2015 tentarg PEMBENTUKAN DAtl PEDOMAN PETIYUSUNAN PlAGAtrd UNIT AUDIT INTERNAL
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g) Bersedia rneningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

profes'lonalisnrenya secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab

SPI rnemiliki tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangya sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan program kerja pemeriksaan tahunan.

b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intem dan sistem

manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan-

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

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

informasi dan kegiatan lainnya.

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

diperiksa pada semua tingkat manajemen.

e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada

Direktur Utama.'

t. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbalkan

yang disarankan.

g. Bekerjasarna dengan Kornite Audit.

h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang

dilakukannya,

i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

i. Menyusun strategi, kebijakan, serta perencanaan pengawasan secara

profesional dan teryadu.

k. Melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Govemance"

Wewenang

SPI memiliki wennrenang rnetiputi *bagai berikutm

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan

tugas dan fungsinya,

I Pc[nt a-d sesuai derqan Pasal I PO.IK noms 5dPOJK,04f2m5 tertarg PEMBENTUI(AN OAN PENMAN PENYUSUI*IAN PICGAM
IJNITAUDII INTERNAL
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b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau Kornite Audit serta anggota dari Direksi, DevYan Konrisar-ls, danlatau

Komite Audit.

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

Komisaris, dan/atau Komite Audit.

d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal-

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

rnencapai tujuan pengawasan intemal-

t. Mendapatkan Tantuan tenaga ahlilprofesional, apabila diperlukan dalam

melaksanakan tugasnya.

3. Auditor Eksternal

3.{. Pengertian

Auditor eksternal- adalah institusi independen yang ditunjuk oleh RUPS untuk

melaksanakan fungsi audit tertradap sernua catatan akuntansi dan data

pendukungnya serta memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan pada

azas, dan kesesuaian Laporan Keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi

Keuangan lndonesia.

Auditor ekstemal mempunyai peranan penting dalarn meningkatkan keandalan

laporan keuangan perusahaan dan informasikeuangan lainnya. Laporan keuangan

dan informasi keuangan lainnya yang telah diaudit oleh auditor eksternaf

merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi perusahaan oleh

stakeholders.

3.2. Persyaratan

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

rekomendasi Dewan Komisaris.

b. Auditor eksternal harus bebas (independenf) dari pngaruh Dewan Komisaris,

Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan-

c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan, baik langsung

maupun tidak langsung-

d. Tidak memberikan iasa selain audit selama periode audit.

30Me of Corparate Gavemanee
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3.3.Tugas dan Tanggung Jawab

Auditor eksternal nemlliki tugas dan tanggung iawab sebagai hrikut:

a. Melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan berdasarkan StandarAudit

dan Kode Etik Profesi serta berdasarkan program yang telah disusun sesuai

Term of Reference (TOR).

b. Memberikan pernyataan pendapat nrengenai kewaiaran, ketaat-azasan dan

kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan

yang berlaku.

3.4.Wewenang

Auditor eksternal berwenang untuk nendapatkan semua catatan akuntansi dan

data penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

3.5. Pembatasan Penggunaan Jasa AuditA

pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan waiib rvrembatasi

penggunaan iasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dariAkuntan

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

pelaporan secara berturut-turut.

pembatasan peoggunaan iasa audit sebagaimana dirnaksud pada butir (a) juga

berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi, yaitu Akuntan

publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat

tangsung dalarn pernberian jasa audit atas inforrnasi keuangan hiptoris tahunan.

Pihak yang Melaksanakan Kegiatan..lasa Keuangan hanya dapat menggunakan

kembalijasa audit atas informasikeuangan historis tahunan dariAkuntan Publik

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

pelaporan secara berturut-turut tidak rnenggunakan jasa audit atas informasi

keuangan historis tahunan dani Akuntan Publlk yang sarrla (coaling'aff period)-

a.

b.

c.

E poJKmmorlUpOJK.03/2017tentang PENGGUNAAN-TASAAKUNTAN PUBLIKDAN KANTORAKUNTAN PUBLIKDATAM

.TAN JASAKE
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Komite Audit

4.1, Pengertian

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan

Komisariss.

4.2. Kedudukan

a. Kedudukan Komite Audit diatur dalam POJK nomor 55/POJK.04/2A15 tanggal

29 Desembr 2A1'5 tentang PEMBENTUIGN DAN PEDOMAN

PELAKSANT&N KERJA KOMITE AUDIT.

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

pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan.

c. KomiteAudit bertanggung.iawab langsung kepada Dewan Komisaris.

d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan Deulran Kornisaris. Proses

pengangkatah dan pemberhentian tersebut dilaporkan kepada Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

Personil dan Kriteria

a. Jumlah Personil

1) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal

dari Komisaris lndependen dan Pihak dari luar Perusahaan.

2) Komite Audit diketuai oleh Komisarls lndependen.

3) Jika diperlukan dalarn nrelaksanakan tugas sehari-hari, Komite Audit dapat

mengangkat staf atau Sekretariat Komite Audit sesuai kebutuhan.

Pengangkatan ini harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Kriteria Perconil

Persyaratan menjadi arqggota Komite Audlt adalah sebagai berikut:

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

sesuai dengan bidang pekeriaannya, serta marnpu berkomunikasi dengan

baik.

ffi Pasal 1 angka (1 ) POJK rrcrn or 55IPOJK.M12015 tanggal 29 Desember 2015 tentarq PEMBENTUKAN DAN PEDOMAii
PELAKSANAA}.I KERJA KOMITE AUDTT"
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2, Memaharni laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait

dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit,

manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.

Bersedia rneningkatkan kornpetensi secElm terus menerus melalui

pendidikan dan pelatihan-

5) Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan

keahlian dlbidang akuntansi dan/atau keuangan.

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

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

assurance, jasa non-assurance, jasa penilai danlatau jasa konsultasi lain

Perusahaan yang bemangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

7) Bukan merypakan ortrng yang bekeria atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

kecuali Komisaris Independen.

8) Tidak mempunyaisaham langsung rnaupun tidak langsung Perusahaan.

9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik

langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka

saham tersebut waiib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan setelah dipenolehnya saham tersebut-

10)Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.

11)Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung rnaupun tidak langsung

yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.

3)

4)
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*-4. Tugas dan Tanggung Jawab

l{omite Audit memiliki tugas dan tanggung }aurab antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya tierkait dengan informasi keuangan

Perusahaan.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

c. Memberikan*gendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat

antara manajernen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan

fee.

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan perneriksaan oleh auditor internal

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor

internal.

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas plaksanaan manajemen risiko

yang diiakukan obh Direksi, jka Perusahaan tidak nremiliki fungsi pernantau

risiko dibawah Dewan Komisaris.

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan

keuangan Perusahaan"

Menelaah dan mernberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan

adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan-

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan

4.5. Wewenang

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikurt:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana,

aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan-

b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang

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

dan tanggung jawab Komite Audit-

f.

h.
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c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan

untuk membantu pelaksanaan tugasnya fiika diperlukan)'

d. Melalukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris-

Komite Nominasi

Komite Nominasi bertugas menyusun criteria seleksi dan prosedur nominasi bagi

anggota Komisaris dan Direksi, membuat system penilaian dan memberikan

rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

Komite Nominasidiketuaioteh Komisaris lndependen dan anggotanya dapat terdiri dari

Komisaris dan atau pelEku profesidari luar perusahaan,

Keberadaan, tata kerja, sistem, dan jangka waktu Komite Nominasi ditetapkan oleh

Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.

Komite Remunerasi

Komite Remunerasi dapat dibentuk apabila Dewan Komisaris membutuhkan dengan

Komposisi Anggota Komite Remunerasi terdiri dari Anggota Komisaris dan Pihak

lndependen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan.

Komite Remunerasi harus menialankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan

Komisaris yang sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Membantu Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem

remunerasi bagi Komisaris dan Direksi-

2) Membantu Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan

sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan Karyawan.

Masa Tugas Komite

Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danlratau peraturan lainrrya. Komite dapat

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya-

7.
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BAB III

PROSES GOVERNA}ICE

A, PENGANGKATAN DAN PEiTBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Pengangkatan lfiggita Elewan Kornisarisi

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS-

b. Masa jabatan anggota-Dewan Komisaris ditetapkan untuk iangka waktu waktu pada

saat penutupan RUPS Tahunan yang ke-S (lima) setelah tanggal pengangkatannya

dan dapat diangkat kembali.

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

disertai alasannya

d. Pemilihan calon anggota Dqran Kornisarisdilakukan dengan tnengacu pada kriteria

dan sistem yang ditetapkan oleh Kornite Nominasi.

2. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris ?

a. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatan

berakhir oleh RUPS dilakukan dengan nenyebutkan alasannya-

b. RUPS dapat memberhentikan untuk semer*ara waktu seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris apabila mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik,

melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku, terlibat dalarn tindakan 1.ang rnerugikan Perseroan dan/atau Negara,

melakukan tindakan melanggar etika darlatau kepatrrtan yang seharusnya

dihormatisebagaianggota Dewan Komisaris, dinyatakan bersalah dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, alasan lainnyayang

dinilaitepat oteh RUPS demi kepentingan dan tuiuan Perseroan-

I Xetertuan pada point a - c sesuai dergan Pasal 19 ayat 3 Angqaran Da$r-
: Lfrai Pasal 19 Arugaran Dasa.
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RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisiiabatan seoEng anggota Dewan

Komisaris yang diberhentikan dari iabatannya'

seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang

diberhentikan atau mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang

merupakan sisa rTErsa iabatan anggota Dewan Kornisaris lainnya yang masih

menjabat.

Anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahr.lkan se@ra tertulis alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

tanggal pengundufrn diri.

Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung

jawabnya, setelah RUPS menerima pengunduran diri tersebut-

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila

anggota nomisaris tersebui:

1) Pengunduran dirinya telah efektif;

2) Meninggaldunia;

3) Masa jabatannya berakhir;

4) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

S) Dinyatakan pailit obh pengadilan Niagn yang tehh rnempunyai kekuatan hukum

yang tetap atau berada di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan

pengadilan: atau

6) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan (termasuk tetapi

tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang)*

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

jumlahnya kurang dan 2 (dua) otrang, maka harus diadakan RUPS datram waktu

selambatnya 90 (sernbilan puluh) hari sesudah teriadinya lourrongan itu atau

kekosongan itu, untuk mengisilowongan atau kekosongan terseo-ui'

e.

d.

e.

f.
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i- Dalam hat jumlah minimal Derruan Komisaris sebagaimana diatur dalarn Anggaran

*asar lerpnuhi, maka tidak harus diselenggarakan Rl..lPS sampai dengan

diselenggarakannya RUPS Tahunan yang akan datang.

Pengangkatan Anggota Direksi 3

a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan obh RUPS-

b. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung tanggalyang ditetapkan

oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan

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

sesuai ketentuan-perundang-undangan yang berlakr.r, dengan rnemperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun demikian dengan

tidak mengurangi hak-dari RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi

sewaktu-waktu sebelulrn masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan

ketentuan Anggaran Dasar ini.

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

yang ditetapkan oleh Komite Nominasi.

Pemberhentian Anggota Dlreksi a

a. RUPS dapat setiap waktu mernberhentikan seorang anggota Direksisebelum masa

jabatannya berakhir dengan disertai alasannya. Pemberhentian demikian berlaku

pada saat yang ditentukan dalam RUPS tersebut.

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,

anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

1). tidaUkurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakatidalam kontrak

manajemen;

2). tidak dapat nrenjalankan tugasnya dengan baik;

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

4). terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

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

dihormati sebagai Direksi;

3 Ketertuan pada point a - c adalah sesuai dengirn Pasal 15 ayat (3) Arpqaran Dasar-
a Pasal 15 Arpgaran Dasa.

3.
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d.

A

f.

S)- dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yaqg tetap;

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

kepentingan dan tujuan Perseroas.

Apabila pada suatu waktu obh sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong atau

jumlah Direksi kurang dan? (dua) orang:

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

menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan

dan wewenang yaqg sama.

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

dan Anggaran Dasar ini, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisijabatan lowong

tersebut apabila meny6babkan anggota Direksiberjumlah kurang dari? (dua) orang,

salah satunya Direktur Utama atar.l jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau

Direktur lainnya yang diwaiibkan obh ketentuan. Dalam hatiumlah minimal anggota

Direksi terpenuhi, rnaka tidak harus diselenggarakan RUPS sampai dengan

diadakannya RIJPS Tahunan yang akan datang.

RUPS dapat rnengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang

diberhentikan atau bilarnana ada suatu lonrongan, dengan tidak rnengurangi

ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar-

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan

atau mengisi lowongan harus diangkat untuk janglca vvaktu yang rnerupakan sisa

masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih rneniabat.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan

Komisaris dengan rnenyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan

dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi rnelakulkan tindakan yang merugikan

Perseroan atau melalakan keraiibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berkut:

1). Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 2

(dua) hari kerja setelag ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut kepada

anggota Direksiyang bersangkutan disertai atasannya dengan tembusan Direksi.
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2). Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak benuenang menjalankan

pengurusan Perceroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perceroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Anggota Direksiberhak.mengundurkan diridarijabatannya dengan memberitahukan

secara tertutis alasannya paling larnbat 3O (tiga puluh) hari sebelum tanggal

pengunduran dirinya.

Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya,

setelah RUPS menerima pengunduran diri tersebul

i. Masa jabatan angqota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi

tersebut:

1) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu

keputusan pengadilan; atau

2) Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena kebntuan suatu peraturan

perundang-undangan yang berlaku; atau

L

3) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham; atau

4) Mengundurkan diri ; atau

5) Meninggal dunia; atau

6) Masa jab*annya berakhir.

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

RUPS dalam waktu selambatnya g0 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya

lowongan itu atau kekosongar itu, untuk rnengisi lowongan atau kekosongan

tersebut.

Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

terpenuhi, maka tidak harus disebnggarakan RUPS Tahunan sampai dengan

diselenggarakannya RUPS Tahunan yang akan datang-

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka

dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus

diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara

Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris-

j.

k.
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PROGRAilI PENGENALAN BAGI KOMISARIS DAl,l DIREKSI BARU

1. Deuran Komisaris dan Direksi yang baru dituniuk rnrajib diberikan program pengenalan

mengenai perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya.

2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Devvan Komisaris yang

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

iawab pelaksanaan prograrn pergenalan tarsebut berada pada Direktur Utama.

3. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baru

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

pelaksanaan progranglengenalan tersebut brada pada Kornisaris Utarna atau anggota

Direksiyang ada.

4. Program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mencakup hal-hal

sebagai berikut

a. Pelaksanaan prinsipprinsip Good Corpamte Govemance oleh perulsahaan.

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

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

kinerja keuangan dan operasional, rencana bisnis jangka pendek dan jangka

panjang, sistern manajemen terintegrasi, sistern teknologi informasiyang diterapkan,

manajemen risiko, kondisi prsaingan usaha dan rnasalah-rnasalah strategis

lainnya-

c. Penjelasan mengenai kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal,

sistem dan kebijakan pengendalian internal, tennasuk mengenai Komite Audit.

d. Penjelasan nengenaitugas dan targgung jaurab Dewan Komisaris dan Direksi.

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

ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukurn yang melibatkan perusahaan.

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

kunjungan ke lokasi, pengkaiian dokumen atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai

untuk perusahaan.
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{r. SISTEttfr PEN]LAIAN KINERJA DAH REMUNERASI

t- Prinsip *an Batasan

a. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaaan pelaksanaan kegiatan I tugas

dibandingkan dengan rencana kerja dalam waktu tertentu guna mencapai sasaran

perusahaan.

b. Pengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pernahaman bersama

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

aturan terkait dalam proses pelaksanaannya-

c. Tujuan pengelolaan kinerja adalah untuk memperoleh dasarpengambilan keputusan

promosi, rotasi, demwi dan eanective action, pernberian penghargaan serta kriteria

bagi pelaksanaan program pembinaan.

d. Kinerja yang dimaksud meliputikinerja Dewan Komisaris dan Direksi-

e. Remunerasil kompensasi meliputi remunerasi I kompensasi Deruan Komisaris dan

Direksi.

f. Perencana"n p"nilrian kinerja bagi dewan Komisaris dan Direksi meliputi proses

penentuan sasaran dan target yang telah disepakati bersama dengan Pemegang

Saham.

2. Sistem Pe*ilaian Kinerja dan Remunemsi flewan Komisaris

a. Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolektif melalui

mekanisme RUPS.

b. Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang

akurat dari Dewan Komisaris mengenai sistem untuk menentukan gaii, tunjangan

dan fasilitas bagisetiap anggota Dewan Komisaris.r

3. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Direksi

a. Pemegang Saham menilai kineria Direksi sffira kolektif nelalui mekanisme RUPS.

b. Hasil penilaian kinerla Direksi meniadi dasar perhitungan remulrerasi Direksi-

c. Remunerasi Direksi harus dapat memotivasi Direksi untuk mencapaipertumbuhan

jangka panjang dan keberhasilan perusahaan dalam kerangka kerja yang

terkendali.

5 Pasat 19 Arpgaran Dasar.
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D. RAPAT DA]N PEreTH,-Ail KETTl',siAil

Jenisjenb rapd yang dbeleqggarakan oleh organ perusahaan neliputi RUPS, Rapat

Komisaris, dan Rapat Direkst-

1- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSI

a. RUPS Tahunan mengenai Laporan Tahunan dan Pertritungan Tahunan

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

perseroan-

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

diperlukan obh Direksi danlatau Komisaris dan/atau Perregang Saham dengan

mengajukan suralpnnintaan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara

tertulis kepada Direksi atau Komisaris disertai alasannya.G

c. Pemberitahuan RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak rnemperhitungkan tanggal

pengumuman RUPS.

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

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

dalam Bahasa lndonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa yang

digunakan paling kurang Bahasa Inggris kepada Penregang Saham paling lambat

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

memperh itungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

e. Pemanggilan RUPS disampaikan melalui 1 (satu) sulrat kabar harian berbahasa

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

dalam Bahasa lndonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa yang

digunakan paling kurang Bahasa lnggris kepada Pemegang Saham paling lambat

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

memperhftungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUFS.

f. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:

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

2) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir.

3) Agenda RUPS dan penielasannya.
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t tihatPasal13aYat(1

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

Perusahaan-7

g. Apabila Direksi danlatau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan

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

dalam waktu 15 {lima belas} hari setelah permintaan dari Pernegang saham

diterima, maka Pernegang Saham dapat menyelenggarakan RUPS dimaksud atas

biaya perusahaan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negerisetempat'8

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

mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada salah seoang anggota Direksiyang

dituniuk oleh Direksi apabita semua anggota Dewan Komisaris tidak atau

berhalangan hadir-

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

Utama tidak mendelegasikan wewenangnya tersebut, maka Rapat dipimpin oleh

Direktur utama. Dalam hal Direktur utama tidak ada atau berhalargan karena sebab

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

SeoranganggotaDireksi.DalamhalsemuaanggotaDireksitidakadaatau
berhalangan karena sebab apapun, hal rnana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, Rapat diplmpin oleh salah seorang anggrota Denran Kornlsaris, dalam hal

semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab

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

dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat's

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

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

Direktur Utama rnempunyai benturan kepentingan maka Rapat dipimpin oleh

anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan' Apabita semua

anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh

anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila

semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin

oleh salah seorang pqrrpgang saham yang tidak rnelnpunyai benturan kepentingan

arrgRENCANADANPENYELENGGAMANRAPATUMUMPEMEGANGSAHAMPERUSAHMH
TERBUKA Pasal 15 aYai 2.

t r-it ri pior 1 1 Arggaran Dasar, Pasal 79 ayat {5) dan Pasal 80 ayat (1) UUPT'

(&
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ipemegang saham independen) yang ditunluk oleh pemegang saham lainnya yang

hadir dalarn Rapat.{s

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

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah

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

maka diadakan pernanggilan RUPS kedua, yang ditakukan paling lambat 7 (tuiuh)

hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan-

l. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21

(dua puluh satu) lqriterhitung seiak RUPS pertama-

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

mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian darijumlah seluruh saham

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

tidak tercapai maka atas permohonan perusahaan, kuorum ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Negeri.l1

Pelaksanaan RUPS terlebih dahulu diawalidengan pembacaan tata tertib-

RUPS hanya dapat membahas masalah-masalah yang telah ditetapkan dalam

agenda RUPS.

p. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan nrelalui prOeedur yang

transparan dan adil-

q. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

r. Dalam hal keputusan berdasarkan musya$rarah untuk rnufakat tidak tercapai, maka

keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak darijumlah suara yang sah-

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

ditandatanganioleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orElng pemegang saham

yang dituniuk dari dan oleh pmerta RUPS. Dalarn hal notulen atau risalah rapat

tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris, maka penandatanganan risalah rapat

tidak diperlukan-

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

tidak mendukung (dissenffng apinionldengan apa yang diputuskan dalam rapat (iika

aPsal 13 ayat (1.d) tutggaran$asr-

We of Corporate 4'5
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u. Risalah tersebut harus diiilid dalam kumpulan tahunan serta disimpan oleh

Sekretaris Perusahaan dan apabila diperlukan Pemegang Saham berhak

memperolehnya.

Rapat Komisarisr2

a. Rapat Dewan Komisaris diaddkan minimal 1 (satu) kali datam tiap bulan atau setiap

waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris

atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas

permintaan dari 1 (satu) pernegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili

1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang

sah.

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

seorang Anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi, Komisaris Utama atau Anggota

Dewan Komisaris dapat menugaskannya kepada Direktur Utama.

c. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan

Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda

terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau facsimili yang ditegaskan

dengan surat tercatat, sekurangnya 7 (tuiuh) harisebelum Rapat diadakan dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapai.

e. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat

kegiatan usaha perseroan. Apabila sernua anggota Dewan Komisaris hadir atau

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan

Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat.

f. Rapat Dewan Kornisaris dipimpin oleh Komisaris Utarra. Dalam hal Komisaris

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

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

dipilih dariantara anggota Dewan Komisaris yang hadir

€ Kelertr.ran mda hunrf a-f. l. m. n. dan r. sesuai

46

%

Code of Coryorate Governance

Pasal 21 Dasa-



bbb
!=t-b
L-L--Hr-HrE{u-9
E,rHL.-Au-HrHL-Au-HrE--1u-fl
E;
+.
A=

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

lenya oleh seorang anggota Dewan Konrisaris lainnya berdasarkan surat kurasa'

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

hanya apabila lebih dari % (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris

hadir atau diwakili dalam RaPat.

Keputusan Rapat Dewan Komisarts harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara

setuju lebih dari{,4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang

dkeluarkan dalam RaPat-

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

dianggap ditolak.

k. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Denaran Komisari-s lain yang

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

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan,

l. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam

Rapat yang dituniuk oleh Ketua Rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua

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

atau kuasa dari anggota Dewan Komisaris yang dituniuk pada Rapat yang

bersangkutan untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan

kebenaran Beritia Acara tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda

tangan demikian tidak disyaratkan.

m.Dewan Komis?ris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa

mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan

Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul-usul yang bersangkutan

dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenaiusulyang

diajukan sercara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan

yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambildengan sah datam Rapat Dewan Komisaris.

n. Berita Acara Rapat Denvan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani berlaku
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sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun pihak

hin, mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat

yang bersangkutan-

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

yang ditandatangani oleh ketua rapat dan satah s@rang anggota Komisaris yang

ditunjuk dari dan oleh peserta rapat Komisaris.

p. Risalah rapat Komisaris harus memuat hal-hal yang dibicarakan dalam rapat,

termasuk evatuasi atas pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya, serta

mencantumkan p&dapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapat

{iika ada}, sehingga dapat mencerminkan dinamika suatu rapat.

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

terlepas apakah anggota Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam

rapat Komisaris tersebut.

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

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

menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usulan perbaikannya fiika

ada) atas apa yang dicantumkan dalam risalah rapat Komisaris.

s. Jika keberatan danlatau usulan perbaikan atas risalah rapat Komisaris tidak diterima

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

dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat Komisaris tersebut.

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

Komisaris serta harus selalu tersedia bila diminta anggota Komisaris dan/atau

Direksi.

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

secara langsung maupun tidak langsung, rrempunyai kepentingan dalam suatu

transaksikontrak ataupun kontrakyang diusulkan, di mana Perseroan menjadisalah

satu pihak, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Dewan Komisaris

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

berhubungan dengan traksaksi atau kontrak tersebut, kecuali iika Rapat Dewan

Komisaris rnenentukan lain.

v. Rapat KomEans dapal mengundang urreKsr oengan Ketenluan seDagal DerlKul:
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tl Panggilan Rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau

Anggota Kornisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada

anggota Komisaris lain maupun Direksidalam jangka waktu sekurang-kurangnya

5 (lima) hari sebelum rapat diadakan_

2) Panggilan rapat itu harus mencanturnkan acar.r, tanggat, waktudan tempat rapat.

3. Rapat Direksit3

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

bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas

permintaan tertulls dari seorang atau tebih anggota Dewa* Komisaris atau atas

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

mewakili 1110 {satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah.

b- Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi

menurut ketentuan Anggaran Dasar.

c. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surattercatat atau dengan surat

yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksidengan mendapat tanda

terima atau dengan telegram, tehx, facsimiliyang ditegaskan dengan surat tercatat

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

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat-

d. Panggilan rapat harus mencantumkan aata, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

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

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

dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan rfi manapun

juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

f. Rapat Direksidipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat

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

Rapat Direksiakan dipimpin oleh seorang anggota Direksiyang dipilih oleh dan dari

anggota Direksi yang hadir.

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

13 Ke*eriluan pjrda hunrf a - f, l, m, n, dan r, sesuai dengan Pasal 18 Arggaran Dasar
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*ireksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

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

lebih dari Y" {satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam

rapat-

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

Dalam hal keputusan berdasarkan musyarawarah untuk mufakat tidak tercapai

maka keputusan diambildengan pemungutan suara berdasarkan suara setuiu lebih

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

i. Apabita suara yang setuju dan yang tidak setuju berirnbang maka usulan materi

rapat dianggap ditolak.

k. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakiii. Suara

blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada, se*a tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

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

ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh ketua rapat dan salali

seorang anggota Direksi atau salah seorang wakil atau kuasa darianggota Direksi

yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat bersangkutan, guna memastikan

kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut-

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

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

keputusannya harus berdasarkan suara setuju lebih dari Tz (satu per dua) dari

jumlah anggota Direksi yang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah

untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan

yang diambit dalam rapat yang bersangkutan.

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

dengan ketentuan semua anggota Direksitelah diberitahu secara tertulis dan semua

anggota Direksi memberikan percetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta rnenandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil

dengan cara dernikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambildengan sah dalam rapat Direksl
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+. Setiap penyelenggaraan rapat Direksiwajib dibuat notulen atau risalah rapat yang

dftandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk

daridan oleh peserta rapat Direksi-

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

evaluasiatas pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya, serta mencantumkan

pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapat fiika ada),

sehingga dapat mencerminkan dinamika suatu rapat-

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

apakah anggota Qireksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat

Direksi tersebut.

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

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

menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usulan perbaikannya fiika

ada) atas apa yang dicantumkan dalarn risalah rapat Direksi.

s. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat Direksi tidak diterima

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

dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat Direksi tersebut.

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

Perusahaan serta harus selalu tersedia bila diminta anggota Komisaris dan atau

Direksi.

u. Setiap anggota Dlreksi yang secara pdbadi, dengan cara apapun, baik secara

langsung maupun tidak langsung, mernpunyai kepentingan dalarn suatu transaksi

kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana perseroan menjadi salah satu

pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi dan

dia tidak berhak untuk ikr.lt dalam pengarnbilan suara mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika rapat Direksi

menentukan lain-
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PEI.IDELEGASIAN WEWENANG

i- RuPs

Pendelegasian wewenang oleh RUPS kepada Dewan Komisaris harus sesuai dengan

Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perun<iang-undangan yang berlaku'ra

2. Dewan Komisaris

a. Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota

Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa'

b. Pendelegasian kewenangan Dewan Komisaris kepada Komite-Komite Komisaris

harus berdasarkan surat keputusan Denran Kom'rsaris, namun keputusan terhadap

hasil keria Komite tetap pada Dsuan Komisaris'

c. Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak

menghilangkan tanggung jawab kol4ial Deuran Komisaris'

3. Direksi

a. Direksi dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada anggota Direksi

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

atau surat kuasa-Is

b. Dalam hal pendetegasian \flewenang kepada anggota Direksi lainnya' perlu

ditetapkan ketentt^lan rnengenai bentuk-bentuk keputusan Direksiyang dapat diambil

oleh anggota Direksisecara individualdan anggota Direksiyang mengatasnamakan

Direksi secara kolektif'

c. Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh Direksi tidak menghilangkan

tanggung iawab kolegial Direksi'

F.BENTURANKEPENTINGAN(coIvFttCToF[NTERESrti

1. Pengertiar

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan

terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi' anggota Dewan

Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka

dimaksud.l6 Benturan kepentingan tidak boleh dilakukan oleh organ utama

'i Paal 11 aYai (6) Anggaran Dasar
i5 Pasal 17.a.4ArBgaran Dasar'
6 POTKO4/2019 Pasa!!
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perusahaa4 yaitu mernanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam

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

diamanatkan oleh perusahaan tidak dapat dtlakukan semra obyektf.

Benturan kepeotingan dan potensinya

Potensi terjadinya benfuran kepentingan meliputi:

a. Melakukan transaksi danlatau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan

diri sendiri, keluarga atau golongan-

b. Menerima danlatau rnernberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan

dengan kedudukannya di dalarn perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan sampai dengan 5

(lima) tahun pasca penugasan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

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

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

e. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing

danlatau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya-

f. Mempunyai hubungan keluarga sedarah danlatau sernenda sampaidengan derajat

ke tiga dengan anggota Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penyelesaian Benturan Kepentingan

Apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Perusahaan dengan

kepentingan salah seorang anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau

pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan, rnaka proses

pengambilan keputusan diambil melalui RUPS lndependen.rT

Pengungkapan benturan kepentingan:

a. Anggota Direksidan Konrisariswajib nrelaporkan kepada Pemegang Saham Utama

tentang situasiftondisi benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima)

hari sejak terjadinya benturan kepentingan tersebut-

b. Pemegang Saham Utama meneliti situasi/kondisi benturan kepentingan yang

i7 l;hat Peraturan No. X.E.t, Lamgiran Keputusan Ketua Bdan Pengarvas Pasar Modal Dan Lembaga Keuargan No. Kep412/bl/2009

tentarg Transaksi Afiliasi Dan Benturan Keper*ingan Transaksi Te*er*u.

tfi
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dilaporkan tersebut dan dalarn waktu paling lambat 5 (lima) hari mengambil

fteputusan untuk rnengatasi situasi tersebut-

c. Anggota Direksi dan Komisaris termasuk keluarganya, wajib mengungkapkan

kepemilikan saham di perusahaan lain, yang disusun dalam suatu formaUsurat

pernyataan tersendiri.

4, Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran benturan kepentingan dapat berupa:

a. Keputusan yang diambildapat dibatalkan; danlatau

b. Sanksi administrf,if seperti pelepasan iabatan; danlatau

c. Tuntutan perdata dan/atau pidana bila terdapat kerugian perusahaan-

G. RJPP DAN RKAP

1. Pengertian

a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) rnerupakan rencana strategis yang

nencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh

perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-

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

dari RJPP perusahaan.ls

c. penyusunan RJPP metiputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka panjang

yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan

kondisi perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan dimasa mendatang-

d. RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direksidan manajemen dalam

menggunakan sumber daya dan dana perulsahaan ke arah pencapaian hasil serta

peningkatan nilai/pertumbuhan dan produktivitas perusahaan dalam jangka panjang.

2. Penanggung Jawab Penyusunan dan Pelaksanaan

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

Komisaris.

b. perumusan RJPP dan RKAP dilakukan oleh jajaran manajemen perusahaan se@ra

to p-dow n dan botto m - uP -

rE lGrrsnsterkait RKAP. Pasgil2? Dasar. dan Pasal 63
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3.

c. RJPP dan RKAP disusun oleh Dircksi dan disetujui oleh Denran Komisaris serta

disahkan RUPS. Kewenangan RUPS atas pengesahan RJPP dan RI(AP dapat

ciiiimpahxan Kepaoa uewan Komsans-

Proses Penyusunar

a. Proses penpsunan RJPP dilakukan dengan:

1r. Mempertirnbangkan lingkungan intemal dan eksternal perusahaan

2). Melakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT)

3). Mempertimbangkan masukan/rekonendasi Dewan Komisaris dan Pemegang

Saharn" \
b. Proses penyusunan RKAP pada dasarnya sarna dengan RJPP, namun mencakup

berbagai program kegiatan tahunan perusahaan secara rinci. RKAP harus sejalan

dengan RJPP atau keseluruhan misi perusahaan dan harus mencerminkan tujuan

dan sasaran iangka panjang perusahaan.

Materi RJPP dan RKAP

a. RJPP sekurang-kurangnya memuat

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

2). Evaluasi atas pelaksanaan RJPP sebelumnya.

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

usaha dan pangsa pasar.

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

ma upu n ekstemal, yang merrpenga ru hi kegiatan operas ional perusa haa n.

5). Kondisi perusahaan yang dikehendaki, neliputi sasaran dan target pertumbuhan,

strategidan kebijakan manajemen, program dan rencana keda strategis tahunan

untuk 5 (lima) tahun-

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

penggunaan dana, proyeksi laba-rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas

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

penyusunan proyeksi keuangan-

b. RKAP sekurang-kurangnya mernuat penielasan mengenai:

1). Rencana Kerfa Perusahaan meliputi misi perusahaan, sasaran usaha, strategi

usaha kebijakan dan program kegiatan.
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2i. Anggaran Perusahaan meliputi anggaran pendapatan usaha, biaya usaha,

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

pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan

dan investasi-

3). Proyeksi keuangan pokok perusahaan rneliputi proyeksi neraca, Iaba rugi, arus

kas serta sumber dana dan penggunaan dana.

4). Hal-hallain yang memerlukan perhatian dan atau keputusan RUPS.

5. Penandatanganan, Penyampaian dan Pengesahan RJPP dan RKAP

a. PenandatanganaF

RJPP dan RKAP ditandatangani oteh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disetujui

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

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

b. Penyampaian dan Pengesahan RJPP dan RKAP

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

puluh) harisebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya-

2). Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) harisetelah

diterimanya rancangan RJPP secara lengkap. Dalam halrancangan RJPP belum

mendapat pengesahan sampai dengan bataswaktu yang telah ditetapkan, maka

digunakan RJPP periode buku sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan

yang berlaku-

3). Rancangan Ri(AP disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya

60 (enam puluh) harisebelum rternasukitahun anggaran perusahaan.

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

(tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berialan. Dalam hal RKAP beium

mendapat pengesahan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka

RKAP tersebut dianggap sah untuk ditaksanakan sepanjang telah memenuhi

ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyusunannya-

6. Pelaksanaan dan Monitoring RJPP dan RKAP

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

disampaikan kepada Direksi secara triwulanan dan tahunan-

w
,t/
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H.

b- Laporan pelaksanaan RJPP dan RKAP harus dibuat oleh Direksi dan disampaikan

kepada Komisaris secara triwulanan dan tahunan.

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

pengawasn tersebut disampaikan dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian

kinerja Direksi.

STATEMENT OF CORPORATE INTENT

1. Pengertian

Statement of Corporqle lntent (SCI) merupakan komitmen Direksi kepada Pemegang

Saham, tentang prnyataan prakiraan kineria untuk beberapa tafrun ke depan serta

sebagai dasar penyusunan program kerja pada setiap tahun anggaran yang akan

disampaikan dan dimintakan pengesahan RUPS. Penyusunan Sfafement of Corporate

lntentiugadimaksudkan agar kineria perusahaan dapat diukur, sehingga prinsip-prinsip

maupun tuiuan Gaod Corparate Govemance secara bertahap dapat dipenuhi.

2. Penyusunan Statement of Corporate Intent

a. Penyusunan Statement of Corporate lntent harus ditujukan untuk mendukung

penerapan praktik-praktik Good Carparate Govemance, sehingga dapat

meningkatkan kinerja perusahaan.

b. Penyusunan Sfafe ment of Corporate tntent harus konsisten dengan RJPP dan RI(AP,

serta fokus pada strategi tingkat korporasi-

c. Statement of Carporate lntent disusun setiap tahun untuk periode 3 (tiga) tahun ke

depan.

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

Corporate Inter*.

3. Penanggung iawab penyusunan Stafeatent af Corporate lntent

a. Direksi bertanggung iawab terhadap penyusunan Sfatement of Corporate lntent

dengan meminta masukan dan persetuiuan dari Komisaris-

b. Statement of Corporate lntent ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan

Kuasa Pemegang Saham.
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Materi Statsrcnt of Corporate lntqtt
Statement of Corporate lntent sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai:

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

b. Sifat dan lingkup kegiatan usaha.

c. Strategiusaha.

d- Ukuran-ukuran atau target kineria perusahaan.

e. Struktur permodalan (rasio modal pemegang saham terhadap total asset).

f. lnformasiyang harus dilaporkan kepada Pemegang Saham (misalnya RJPP, RKAP,

serta laporan triqlanan, semester dan tahunan).

g. Kebijakan dividen,

h. Prosedur-prosedur akuisisi dan divestasi.

i. Prosedur-prosedur p6ngadaan atau pembelian.

i. Kegiatan usaha dan aktivitas yang nrembutuhkan kornpensasidaripemerintah.

k. Estimasi nilai perusahaan-

l. Kebijakan akuntansi.

Penyampaian Sfafement of Cotponte Intent

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

sehlum awal tahun berjalan, setelah rnendapat persetujuan Komisaris.

b. Sebagai dokumen publik, Statement of Corporate lntent harus dipublikasikan

kepada stakeholders melalui website atau media lainnya"

Monitoring Stafement of Carponte lntent

Secara periodik, Direksimemantau pelaksanaan Sfafement of Corporate lntent dengan

mempertimbangkan masukan dari stakeholders. Hasil pemantauan tersebut dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Sfafement of Carporate lntent

berikutnya.

*-

6.
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t PENGENDALIAN INTERNAL

{. Pengertian

Sistem Pengendalian lnternal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh

Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan, yang didesain untuk rnemberikan

jaminan yang memadai berkaitan dengan pengamanan aset perusahaan, efektivitas dan

efisiensioperasi, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku-

2. Kebijakan Umum Pengendalian lnternal

a. Perusahaan mene@kan kebijakan yang nrernberikan jarninan bahwa transaksi dan

laporan keuangan tr,ebas dari salah saii material, seluruh transaksi telah diotorisasi

oleh pejabat yang berwenang, serta seluruh transaksi telah dicatat dengan lengkao

dan benar.

b. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan sistem pengendalian internal yang

efektif untuk rnenganankan investasi dan aset-aset perusahaan-

c. Setiap manajer bertanggung jawab memelihara sistem pengendalian internal, baik

dalam desain maupun operasionalnya, untuk menjamin bahwa kegiatan oprasional

perusahaan telah dilaksanakan secara efektif dan efrsien, aset-aset perusahaan

dijaga dengan baik, catatan akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan

dengan handal serta perusahaan telah mematuhi ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

d. Sistem Pengendalian intern yang dibangun oleh Perulsahaan meliputi :

1\. Lingkungan pengend alian {Co*tral Environ nent)

Perusahaan membentuk dan memelihara suatu lingkungan pengendalian yang

merupakan dasar bagi pelaksanaan pengendalian internal perusahaan dengan

menerapkan hal-hal sebagai berikut:

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

yang tercermin datam perkataan maupun perbuatan sebagai komitmen

terhadap standar etika yang tinggi.

b) Direksi dan manajemen nrenetapkan komitmen terhadap kompetensi sebagai

dasar dalam pengisian iabatan-iabatan perusahaan"
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2).

a\.rl-

4).

c) Komisaris darlatau Komite Audit berperan aktif dalam memberikan

pengarahan dan Fngawasan guna menjamin efektivitas pengendalian.

d) Direksidan manajemen mengelola perusahaan secara profesional, baik dilihat

dari filosofi maupun gaya kepemimpinan-

e) Direksi menetapkan struktur organisasiyang sesuaidengan bentuk, sifat, dan

ukuran prusahaan sehingga memudahkan pelaksanaan pengendalian.

f) Direksi menetapkan kebijakan kepegawaian yang sehat yang memungkinkan

perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang

memriki intqritas dan kompetensi.

Pengkaiian dan pengelolaan risiko (Risk Assessmenf)

Direksi dan manajemen melakukan pengkajian dan pengelolaan risiko

perusahaan, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendaiian risiko.

Aktivitas pengepdalian (Contral Acllrivrtyl

Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin

bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan kegiatan operasionalperusahaan masih

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

standar lingkungan (lSO 14001), dan standar kesehatan dan keselarnatan kerja

(oHSAS 180011-

Sistem lnformasi dan Komunikasi {l nform ation and Com m un icatian Sysfem}

Perusahaan membangun dan memelihara suatu sistem infonnasi yang dapat

meniamin bahwa sqala informasi yang relevan, baik dari luar perusahaan

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

diperoleh, diproses dan dilaporkan.

Seluruh insan Phapros mernbangun dan menrelihara komunikasi yang efektif,

baik komunikasi dari aks ke bawah {Top down}, bawah ke atas {Battom up),

maupun lintas (Accros) organisasi, baik interal maupun eksternal.

Pemantau an {Mo nitari ng}

Perusahaan rnelakukan penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal,

termasuk nelalui pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan lntern-

5).
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MANAJEIIEN RISIKO

{, Pengertian

Risiko adalah segala peristiwa, yang dipengaruhiketidakpastian lingkungan internal dan

eksternal, yang kemungkinan akan terjadi dan dapat berdampak negatif pada sasaraa

perusahaan.

2. Kategori Risiko

Risiko sangat terkait dengan sasaran yang hendak dicapai perusahaan, sehingga

manajemen risiko yang dikembangkan perusahaan harus terfokus pada upaya

pencegahan atau meminimalkan kemungkinan keteriadian atau dampak risiko yang

dapat menghambat atau rnenggagatrkan tercapainya sasaran perusahaan- Secara garis

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

menjadi empat kelompok, yaitu:

a. Strategis, yaitu sasaran tingkat carporate yang diselaraskan dengan misi

perusahaan.

b. Operasional, berhubungan dengan efektivitas dan efisiensipenggunaan sumber daya

perusahaan-

c. Pelaporan, terkait dengan keandalan pelaporan perusahaan.

d. Kepatuhan, berhubungan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan

hurum yang Denaxu.

3. Kebijakan Umum

Risiko merupakan bagian integraldariproses bisnis, keputusan dan budaya setiap insan

Phapros. Oleh sebab itu, manajernen perusahaan menetapkan perlunya keb$akan

manajemen risiko sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam pengelolaan

perusahaan-

Manajemen dan seluruh karyawan Perusahaan berkomitmen bahwa:

a. Penerapan manaiernen risiko pada pelaksanaan bisnis adalah keharusan untuk

mencapai tujuan perusahaan-

b. Manajemen risiko harus diterapkan secara sinergidengan sistem manajemen lainnya

sebagaisistem peringatan dini(early waming sysfem) terhadap terjadinya kegagalan

pencapaian tujuan organisasi.
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c. Risko rrErupd1a1 pertintrangan penting @ s€{hp peren€naan dan pengambilan

kerutusan tisds obh seluruh ebmen penrsahaan.

d. Seluruh rbiko yang mungkin timbul pada pelaksanaan bisnis harus diidentifikasi,

diukur, dircspon, dikomunikasikan dan dimonitor serta dikelola secara

berkesinambungan.

e. Untuk mencapai tuiuan manaiemen risiko, manaienren harus menyediakan dan

mengalokasikan sumber daya yang cukup, termasuk peningkatan kompetensi

sumber daya manusia dalam bidang manaiemen risiko'

K. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Kebiiakan Umum

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

standar pengendaliari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan nasional dan

internasional, diantaranya dengan renerapkan Standar Managernent Lingkungan

ISO {4&}t (versi2004} serta peraturan perundang-undangan yang berlaku-

b. Dalam jangka *rlit, yang ditetapkan, perusahaan harus berupaya mencapai target

klasifikasi "emas', yaitu "berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan danlatau melaksanakan produksi bersih dengan

mencapai hasit yang sangat rnemuaskan"

2. Kebiiakan Lingkungan

a. perusahaan bertekad untuk menjalankan tujuan bisnis dengan benrawasan

lingkungan. Oleh karena itu Perusahaan memiliki kebiiakan Lingkungan yang

mencakup cara penerapan prinsup-prinsip untuk rneminimatkan darnpak negatif

Iingkungan dalam menjalankan kegiatan

b. Kebijakan Lingkungan telah disusun sesuai dengan persyaratan ISO 1H;AC/.:2OO4

yang dituangkan dalam Kebiiakan Mutu dan Lingkungan Perusahaan yang disahkan

oleh Direksi. Keb'tiakan Mutu dan Lingkungan ini dikomunikasikan kepada seluruh

karyawan melalui pelatihan kesadaran lingkungan dan poster-poster untuk

membuatnya menjadi bagian daribudaya kerja Perusahaan.

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

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

bedalan dan dikeluarkan rekaman sesuai prosedur yang telah ditetapkan-

%
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d. Kebiiakan Mutu dan Lingkungan dapat dilihat atau diperoleh oleh masyarakat.

Karaiiban Perusahaan

a. Selalu berusaha mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang ramah

lingkungan.

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

meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pengolahan Limbah (RPL).

c. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk

menanggulangi te{adinya keelakaan atau pencemaran udara, misalnya jika terjadi

kebakaran dalam pembukaan danlatau pengolaan lahan serta kebocoran pada

tangkipenyimpanan bahan berbahaya yang mengandung racun (83).

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

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

percyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

e. Melakukan monitoring terhadap baku mutu limbah sebagaimana yang telah

dipersyaratkan oleh pemerintah.

f. Melakukan pelatihan semra berkala di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Kemitraan

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

upaya penanganan dampak dan pengelolaan lingkungan seera transparan,

obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti ketentuan perundangan yang

berlaku.

b. Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat menguntungkan kedua belah

pihak.

L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

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

etika untuk menghormati kepentingan masyarakat setempat di mana perusahaan

rnenjalankan kegiatan usahanya.

2. Perusahaan berkomitmen untuk nrewujudkan kepedulian sosial dan memberikan

kontnrbusi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
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3. Tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan dalam Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) sesuai ketentuan yang disyaratkan peraturan perundang-

undangan-1!

4. Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh

kegiatan operasional perusahaan, melalui analisa dan evaluasi secara ilmiah untuk

menyusun langkah-langkah pengawasan dan pencegahan terhadap seluruh dampak

negatif lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusanaan.

5. Perusahaan senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan keda dalam setiap

kegiatan operasionalnya, melalui penerapan Occupational Health and Safety

Assesmenf Senes (OHSAS 18001 :2@71, untuk menghindari teriadinya kecelakaan

dan gangguan kesehatan di tempat kerja serta menjaga lingkungan perusahaan agar

tetap memenuhistandar kesehatan dan keselamatan kerft-

6. Perusahaan berkewajiban untuk mernastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta

fasilitas perusahaan lainnya telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, terkait dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan

keselamatan kerja.

M. SISTEM AUDff

1. Kebijakan umum

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

serta pelaksanaan kegiatan Audit Eksternal-

b. Kegiatan peng€lluasan dilakukan baik terhadap aspek-aspek kualitatif maupun

kuantitatif perusahaan.

c. Pengawasan di tingkat Komisaris dilakukan oleh Komite Audit yang dibentuk dan

bertanggung jawab kepada Komisaris yang bertujuan untuk menjalankan fungsi

pengawasan (oversighf) terhadap kineria perusahaan untuk kepentingan komisaris.

d. Pengawasan di tingkat manajemen dilakukan oleh Satuan Pengawasan lntern

Perusahaan. Fungsipengendalian manajemen yang bersifat on going monitoring dan

melekat pada setiap unit bisinis-

Code of Corporate Governance
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e- Satuan Pengawasan lntern adalah mitra keria manajenen perusahaan yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama, yang berfungsi untuk memberikan

pandangan atau rekomendasi untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan

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

yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktik operasional telah sesuai dengan

standar operasional perusahaan, standar internasional (standar mutu dan standar

lingkungan) dan kebiiakan manajemen resiko-

g. Auditor Eksternal rnerupakan pihak eksternal perusahaan yang memberikan

pendapat indepen{en dan professional mengenai kondisi pengendalian internal,

Iaporan keuangan dan kinerja perusahaan"

h. Penggunaan jasa Auditor Eksternal adalah untuk memenuhi ketentuan yang berlaku

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

perusahaan oleh stakehalders-

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

dipilih melalui proses tender sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa.

j Hubungan Komite Audit, Satuan Pengawasan lntern dan Auditor Ekstemal rnengacu

kepada Committee Audit Charter dan lntemal Audit Chafteryang telah ditetapkan-

k. Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan suatu

sistem pengendalian intemal dan manajemen risiko yang efektif serta praktek Good

Corporate Gavemance dalam perusahaan,

t. Auditan memiliki tanggung jawab untuk rnelaksanakan rekomendasi atas hasil

pengawasan dan/atau audit yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal

auditor"

m. Pelaksanaan rekonrendasi atas hasil pengawasan darlatau audit menjadi salah satu

faktor bagi perusahaan untuk rnenilai kineria unit-unit organisasiterkait-

2. Kegiatan Pengawasan

a. Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan dalam pengawasan harus meliputi

pengendalian dan audit atas dasar risiko yang muncul pada proses bisnis

perusahaan, peningkatan nilai strategis perusahaan, dan kepatuhan pada standar

operasi perusahaan-
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b, Satuan Penganvasan lntern melaksanakan tugasnya berdasad(an pertimbangan

rbko.

c. Pendekatan pengawasan internal tidak bersifat reaktil tetapi bersifat proaktif untuk

membantu auditan melakukan tindakan perbaikan sehingga terhindar dari kesalahan

dalam pencapaian tuiuan perusahaan (earty waming qysfenr).

d. Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab untuk memastikan bahwa prosedur

pengendalian yang dilakukan unit bisnis telah sesuai dengan kebijakan perusahaan

dan standart yang diakui oleh perusahaan-

e. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas

pengendalian intern, serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternaldan auditor

internal.

f. Fungsi pengendalian yang ada pada unit bisnis melakukan pengendalian sebelum

atau pada saat kejadian atau bercifat preventif serta memastikan kepatuhan atas

standar operasional perusahaan dan standar internasional-

3. Standar Profesi Dan Kode Etik

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

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

dan peraturan serta ketentuan lainnya yang berkaltan dengan pengawasan intemal.

b. Komite Audit harus memastikan bahwa setiap pelaksana fungsi pengawasan lnternal

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

serta menerapkan kedisiplinan yang tinggi dalam rnelakukan tugas-tugasnya.

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

tugasnya sesuai dengan Term of Reference (TOR) yang disepakati, menerapkan

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

PRODUKSI

1. Kebijakan Umum

a. Produk yang dihasilkan berkualitas. aman dan manjur

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

dan sistem mutu yang diadopsioleh perusahaan, rnisalkan CPOB, ISO S01, ISO

14001, OHSAS 18001, dan peraturan lain.

N,

66

%

Code of Coryuate Governance



e. Mengembangkan semua aspek yang terkait dengan produksi sesuai dengan

perkembangannya, dengan rnemperhatikan kaitlah tepat guna, untuk memperoleh

manfaat yang efektif dan efisien-

d. Mengembangkan netwo*ing dan suppty chain untuk mendapatkan nilaitambah-

!. Kebijakan, Sistem dan Prosedur

Seluruh aspek yang terftait dengan pengembangan produk dan produksimerujuk pada

persyaratan CPOB terkini, Farmakope lndonesia atau Farmakope yang lain maupun

Tata Cara Registrasi Produk.

Untuk memastikan bahua semua elemen menjalankan fungsinya dengan benar dan

konsisten guna memperoleh hasil sesuai dengan yang dipersyaratkan, disusun sistem

mutu tertulis yang terintegrasi, yang merupakan integrasidarisistem mutu yang diadopsi

perusahaan yaitu CPOB, ISO 9001, ISO ]E;AA1, dan OHSAS 18001, yang secara

berkala dilakukan audit dan review untuk memastikan bahwa proses telah dijalankan

sesuai dengan PersYaratannya -

3. Kualifikasi Penanggung Jawab

penanggung jawab Produksi dan Quatity Controt dipegang oleh seorang apoteker dan

personil yang brbeda, yang mempunyai kompetensi di bidang lndustri Farmasi dan

memahami teknologi informasi-

4. Peran dalam PenYusunan RKAP

Datam penyusunan RKAP, peran dariproduksiadalah menyiapkan data yang tepat dan

akurat darisisikebutuhan dan pengaturan kebutuhan bahan, tenaga keria, jam kerja ,

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

sehingga dapat mendukung pengelolaan dana yang efisien'

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik dan saling mendukung

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

peniualan (Sales forecastl.
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o. ifrARKETING

,. Kebiiakan Umum

a. Merubah pola dari selling cancept menjadi marketing concept yang berupaya

menciptakan permintaan pasar, yaitu menggali dan membangun needs serta

mengembangkan relationship dengan customer.

b. Mencari dan memperkuat posisi pasarbagikelompok produkyang menjadikekuatan

perusahaan-

11. Product Over The Counter (OTC) melalui Customer lntimacy

Dalam mengerfrbangkan produk OTC, Perusahaan menekankan pengenalan

pelanggan secara baik, sehingga dapat dengan cepat mernberikan respon

terhadap kebutuhan pelanggan yang spesifik dan khusus. Untuk mendukung

strategi ini, Perusahaan mengembangkan produk-produk baru yang memiliki

keunggulan bersaing sehingga mampu menjadi leading product.

2|. Product Generii melalui Product Leadership

Perusahaan selalu berupaya menyediakan produk yang dapat diandalkan dan

memberikan seryice kepada pelanggan, pada harga yang kompetitil serta

kemudahan untuk mendapatkan produk tersebut. Untuk menciptakan diferensiasi

dan positioning produk, perusahaan mengembangkan produk-produk baru yang

memiliki leadership tinggl-

31. Product Ethical melalui Operational Exellence

Untuk memenangkan pelsaingan, Perusahaan menawarkan produk yang

inovatif, baik melalui modifikasi cantenf maupun cantext, sefta memberikan

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

konsep costumer intimacy, Perusahaan sangat tanggap terhadap kemauan

pelanggan dan memenuhi kebutuhannya.

41. Product Agromed rnelalui lnavation and standardizatian

Perusahaan juga melakukan inovasi yang memberikan diferensiasi dengan

menawarkan produk obat berbasis bahan alami yang telah teruji khasiatnya

secara klinis. Dengan Agramed, Perusahaan rnenawarkan kearifan tradisional

dalam kepastian sains rnodern.
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2. Komunikasi

Dalam berinteraksi dengan stakehalders, khususnya pelanggan, Perusahaan

menerapkan strategi komunikasi dan promosi 3600 yang mengkombinasikan

pembentukan citra dalam jangka panjang dan penciptaan penjualan dalam jangka

pendek.

3. Penetapan Harga

Keb'ljakan harga disusun se€ra spesifik dan unik, sesuai dengan karakteristik pasar,

untuk masing-masing kelompok produk, yaitu:

a. OTC, Perusahaanf,ienekankan penciptaan Value yang tinggikepada pelanggan.

b. Ethical, strategiyang digunakan adalah penciptaan Eenefrt produk yang tinggi.

c. Generik, strategi berorientasi Pn'ce merupakan pilihan yang diambil Perusahaan

untuk memperkuat portofolio produk.

P. PENGEI'IBANGAN BISNIS

Pengembangan bisnis perusahaan diarahkan kepada pengembangan stratqi korporat

yang prospektlf, inovatit dan feasible serta masih mempunyai kaitan erat dengan bisnis inti

perusahaan yang memberikan nilaitambah bagi para stakeholders melalui value creation

dengan mengoptimatkan pendayagunaan aset perusahaan.

1. Kebijakan Umum

a. Dalam mengembangkan bisnis, Perusahaan selalu fokus pada pemanfaatan aset dan

potensi perusahaan secara maksimal-

b. Setiap bentuk bisnis yang dikembangkan mampu menghadapi tantangan dan

berdaya saing dengan bisnis perusahaan seienis.

c. Pengembangan bisnis baru maupun peningkatan bisnis yang telah ada, harus

menciptakan nilai tambah serta positive m u ltipl ier effecl-

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

dan taat sistem.

e. Pengembangan bisnis yang membutuhkan investasi, dibahas oleh Direksi dan

disampaikan kepada Dewan Kornisaris untuk dimintakan persetujuannya dalam

RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6g
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f. Pengembangan bisnis senantiasa rnendahulukan potensi bisnis internal dan

menciptakan sinergi untuk peningkatan nilai perusahaan dengan atau tanpa

melibatkan mitra keria-

g. Bisnis yang dikembangkan oleh Perusahaan diupayakan dapat bersinergi secara

internal dan eksternal untuk tumbuh berkembang secara berkesinambungan.

h. Pengembangan bisnis diupayakan ramah lingkungan dan tidak rnenimbulkan dampak

pencemaran lingkungan.

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

pemilihan dan pen$lpan mitra kerja yang dibakukan dengan memperhatikan unsur

transparansi, obyektifitas dan dapat dipertanggung iawabkan.

2. Kebijakan Khusus

a. Pengembangan bisnis baru dapat rnelalui beberapa skema investasi bisnis, seperti

diversifikasi bisnis exiting, kerjasama dengan pihak lain (mitra keria), akuisisi industri

sejenis, ataupun rterger terhadap bisnis seienis dan tidak bertentangan dengan

kebijakan umum serta filosofi perusahaan yang dituangkan dalam visi dan misi

perusahaan-

b. Basis pengembangan bisnis diutamakan berawal dari kemampuan internal dengan

memaksimalkan potensi intemal yang berorientasi kepada pasar.

c. Tahapan pengembangan bisnis meliputi perenffinaan program/proyek, penyusunan

proposal feasibility study, pemilihan mitra kerja, dan pelaksanaan kerja sama.

Q. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ]IIIANUSIA

Perusahaan nemandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang kornpeten dan

profesionalmerupakan asetyang paling berharga bagiperusahaan dalam mewujudkan visi.

misi, dan tujuan perusahaan,

Perusahaan memandang bahwa organisasi dan sistem yang tepat diperlukan dalam

menunjang pencapaian kineria yang optirnal.

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

kompetensi, pelatihan dan kesadaran pencapaian sasaran-

7A
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Kebiiakan Umum

a. Seluruh proses pengelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan

berlandasan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian, dan kewajaran-

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan memperhatikan dan

mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang ketenagakerjaan

yang berlaku.

c. Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penjabaran misi-visi

perusahaan berdagrrkan pada pengembangan komptensi karyawan.

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

manajemen, baik manajemen puncak, manajemen lini, maupun manajemen di

bidang SDM.

e, Perusahaan rnenyediakan sumber daya seffira optimal untuk kebutuhan

pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Organisasi

Pengembangan organisasidibidang pengelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan

secara dinarnis sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan strategi bisnis, baik jangka

pendek maupun jangka panjang.

Pengadaan Sumber Daya Manusia

a. Pengadaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

organisasi, baik segi jumlah maupun kualifikasi.

b. Sistem pengadaan Sumber Daya Manusia harus memungkinkan perusahaan untuk

memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi terbaik guna menjamin

keberhasilan tugasnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

perusahaan.

c. Pengadaan Sumber Daya Manusia mencakup karyawan pimpinan dan karyawan

pelaksana.

4. Pengelolaan Kinerja

a. Kinerja karyawan dikelola secara tersistem untuk menjamin pencapaian dan

peningkatan kineria indiuidual maupun kineria perusahaan.

t"

3.
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b. Perusahaan memberikan apresiasi, penghargaan dan sanksi bagi Sumber Daya

Manusia dengan berdasar pada kineria masing-masing-

Pengembangan Sumber Daya iianusia

a. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan yang memiliki

potensi, kompetensi dan prestasi untuk turnbuh dan berkernbang bersama

perusahaan.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia men€kup seluruh tingkatan dengan

mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

c. Penerapan Cornpetency Eased Arganization PBq diarahkan pada terciptanya

faktor-faktor kompetensi skrTi-knowledg*attitude yang efektif dalam nneningkatkan

daya saing bisnis.

Remunerasi

Perusahaan memperhatikan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, seiring

dengan produktivitas dan kemajuan perusahaan.

Hubungan lndustrial

Perusahaan mengedepankan hubungan industrial yang harmonis dengan

mendayagunakan seluruh perangkat hubungan industrial dalam korklor perundangan

dan ketentuan yang berlaku.

Administrasi dan Sistem lnfomrasi Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia perusahaan didukung dengan sistem informasi

berbasis teknologi terkini.

Pemutusan Hubungan Keria

Pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dilaksanakan dengan

mematuhi perundangan di bidang ketenagakerjaan dan ketentuan Iain yang berlaku.

R. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perusahaan memandang bahwa pengadaan barang dan iasa merupakan upaya untuk

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

yang wajar untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

5.

6.

7.

8.

9.
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Prosedur pengadaan barang dan iasa yang dilaksanakan oleh perusahaan mengadopsi

ISO 9001: 2008, yaitu proses pembelian, informasi produk, dan verifikasi produk.

1. Kebijakan Umum

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

berdasarkan prinsip-prinsip profesional, transparan, fariryress, efektif dan efisien.

b. Setiap perrnintaan barang dan jasa diperiksa kelengkapan informasinya. Untuk

material/bahan baku yang akan digunakan untuk produk perusahaan, spesifikasi

material/bahan baku merujuk pada bahan baku yang telah distandarisasi dan

direkomendasikan roleh bagian Perencanaan dan Pengembangan Produk.

Sedangkan untuk material tain merujuk pada URS (user requirement specification)

masing-masing. Penyedia barang dan jasa yang dipilih adalah yang telah memenuhi

syarat dan dilakukan proses kualifikasi secara periodik, kecuali yang bersangkutan

merupakan agen tunggal di lndonesia.

c. Untuk kebutuhan barang atau adanya shartage barang, dicarikan pemasok alternatif

atau pemasok baru.

2, Etika Pengadaan Barang Dan Jasa

a. Menghindari dan mencegah teriadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

perusahaan.

b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang danlatau kolusi dengan

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang seffira langsung

atau tidak langsung dapat merugikan perusahaan.

3. Proses Pengadaan Barang DanJasa

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh bagian khusus yang menangani

pengadaan dan terpisah daribagian lain yang menjadi user.

S. TEKNOLOGI INFORI'IASI

1. Kebijakan Umum

a. Pengelolaan teknologi informasidilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip /f
Govemance, yaitu:

1) Tanggung jawab atas If Govemanee pada akhirnya adalah pada Direksi.
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t) Sistem yang terpadu yang mampu memberikan benefit dan meningkatkan

kualitas aset informasi.

3) Merupakan alat untuk mengembangkan efisiensi dan meningkatkan efetikvitas

melalui penciptaan dan perbaikan proses bisnis secara terus menerus-

4) Sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung iawab'

5) Melakukan analisa pemanfaatan penerapan teknolngi informasi terhadap

investasi yang telah dilakukan-

Strategi sistem informasi terfokus kepada pencapaian visi dan misi perusahaan,

yang diwujudkan-dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian, dan pembinaan Sumber Daya Manusia dibidang teknologiinformasi-

pemanfaatan teknologi informasi di dalam pembangunan sistem informasi

diarahkan untuk mendukung pelaksanaan strategi Perusahaan dan untuk

me nciptakan keung gulan kompetitif Perusah aa n.

tnvestasi di bidang teknologi informasi memenuhi prinsip keeimbangan yang

optimal antara peluang-peluang di bidang teknologi informasi dengan kebutuhan

bisnis dan memastikan daya dukungnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Seluruh insan phapros harus memahamipentingnya pemanfaatan sistem informasi

yang terpadu.

Teknologi informasi melakukan rekayasa proses bisnis dan pengelolaan proses

bisnis Secara terus-menerus dengan maksud untuk menyederhanakan proses

bisnis, meningkatkan efisiensi, dan lnempermudah pengawasan' Konsep

pengembangannya dapat diajukan oleh satuan keria lainnya dengan koordinasioleh

Bidang Riset dan Sistem lnformasi-

g. perusahaan menerapkan strategi pengamanan sumber daya pendukung teknologi

informasi dan integritas data untuk menjaga validitas data dan keamanan

infrastruktur Teknologi lnformasi

h. Melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan teknologi informasi agar selalu

tepat manfaat dan uP ta date.

i. Memiliki prosedur seff assess ment untuk mengukur tingkat produktivitas' efisiensi,

dan efektivitas sistem Teknologi lnformasi-

e.

f.

4Y
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i- Secara berkala melakukan audit terhadap pemanf;aatan sistim informasi

perusahaan.

Pengembangan Sistem lnformasi

a. Pengembangan sistem informasi akan selalu memperhatikan VARP yaitu

n ilailma nfaat ya ng aka n d iperole h ( value), kesesuaia n/penyelarasa n de nga n strateg i

perusahaan {alignment), risiko yang timbul (nsk), dan peningkatan kinerja

(pedormance). Perusahaan memilikli identifikasi dan prioritas atas kebutuhan

teknologi informasiyang sesuai dengan perkembangan (up to datel-

b. Memastikan pengembangan sistem infonnasi sejalan dengan arah pengembangan

Perusahaan.

lmplementasi Sistem lnfqrmasi

a. Pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi harus dapat

diimplementasikan sesuai dengan rencana dan kebutuhan, yang didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai.

b. Dalam melakukan implementasi sistem informasi perlu dilakukan tahapan-tahapan

yang terukur dan teruji, baik dari segi sarana prasara maupun sumber daya manusia

yang mendukung, sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan bisnis

perusahaan.

T. PENGELOLAAN ASET

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

pemeliharaan dan pengamanan, pelepasan dan penghapusan, serta administrasidan

pengendalian"

2. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada perusahaan

dan stakeholders dengan dilandasi prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik

loptimalisasi) atas setiap aset perusahaan.

3. Direksimenetapkan kebijakan rengenal pengelolaan aset perusahaan, dan menunjuk

pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan-

4. Setiap karyawan perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang

tinggi dalam menjaga aset perusahaan dan pemanfaatannya.

3.
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Aset perusahaan berupa sarana dan fasilitas hanya dapat dirnanfaatkan oleh pejabat

dan/atau karyawan yang masih aktif guna kelanoaran pelaksanaan tugas.

Aset perusahaan berupa sarana dan fasilitas dapat dimanfaatkan atau dikelola pihak

lain dengan pertimbangan komerciltanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas

pokok.

7. Perusahaan harus merencanakan penreliharaan aset secara terjadual dan

melaksanakannya seffi ra konsisten-

8. Perusahaan harus membuat catatan mengenaisejarah dan perkembangan setiap aset

perusahaan untuk frtenjaga kehandalan, keamanan dan ketertiban administrasi

perusahaan.

9. Perusahaan harus melakukan pengamanan terhadap seluruh aset perusahaan baik

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

melakukan perlindungan terhadap aset strategis dan merniliki nilai ekonomis tinggi

melalui asuransi ber&asarkan pertimbangan risiko.

10. Perusahaan menetapkan mekanisme yang mengatur kewenangan dan tingkat

aksesibilitas terhadap fisik aset perusahaan=

't1. Terhadap aset perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak lain, harus

diselesaikan secara transparan dengan selalu rnengutamakan kepentingan

perusahaan. Bila dipandang perlu, perusahaan dapat menggunakan bantuan

hukum/penga@ra profesional untuk memenuhi prosedur hukum dalam penyelesaian

sengketa aset.

12. Pejabat yang ditunjuk atas pengelolaan aset, seclra berkala metakukan anatisis atas

manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisi fisik, perkembangan teknologi, maupun

perkembangan bisnis perusahaan"

13. Aset-aset perusahaan yang tidak rnemberikan nilai tarnbah (non-produktif) dapat

diusulkan untuk dijual, dipertukarkan, dikeriasamakan atau dihapuskan yang

pelaksanaannya harus sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku-

14. Setiap aset yang dimilikioleh perusahaan harus didukung dengan dokumen legalyang

menuniukkan kepemilikan yang sah.

E

6.
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Dalam hal aset perusahaan tidak mempunyai dokurnen pendukung, harus ditelusuri

asal usulnya dan dibuatkan berita acara yang melibatkan fungsi hukum untuk

memproses dokumen legal yang diperlukan (dilegalkan) dan dikapitalisasi sebagai

aset perusahaan-

Pejabat di fungsi hukum (legal officer) bertanggung iawab untuk memastikan

keabsahan dari dokumen kepemilikan aset perusahaan serta bertanggung jawab

terhadap pengelolaan dokumen tersebut.

Pejabat pengelola aset melaporkan pengelolaan aset perusahaan kepada Direksi

secara berkala, {nencakup aspek kehradaan, ketepatan penilaian,

pertanggungjawaban, dan ketepatan waktu

U. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

1. Kebijakan Umum

Perusahaan. memandgng bahwa kegiatan akuntansi adalah perwuiudan daripada

prinsip akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi manajernen di dalam tata kelola

perusahaan yang baik. Oleh karena itu, proses akuntansi harus menghasilkan informasi

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

keputusan yang tepat oleh stakehalders.

Peraturan dan kebijakan Perusahaan mengharuskan Perulsahaan. senantiasa

memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi

yang berlaku umum, yang mewajibkan pengungkapan seluruh transaksi materlal yang

mempengaruhi perubahan nilai aset, kewajiban dan modal. Hal tersebut

dilakukan untuk menghindarkan diri dari penyelewengan keuangan. Disamping itu,

Perusahaan harus selalu memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang

menjamin keandalan, dalam arti dapat dipercaya (bebas dari salah saji dan bebas dari

pengertian yang menyesatkan) dan kecukupan, dalam arti cukup lengkap (dalam

batasan materialitas dan biaya), setiap transaksi.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, Iaporan

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

dilakukan untuk memenuhi kepentingan stakeholders. Perusahaan rrrcmpunyai

15.

16.

17.
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komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada stakeholders secara adildan

transparan berdasarkan standar akuntansiyang berlaku di lndonesia.

Untuk memenuhisemua prinsip diatas, Perusahaan memilikikebijakan yang menjamin

bahwa transaksi yang sebenarnya saja yang dicatat. Transaksi yang tercatat dalam

sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen

yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut, dan dicatatkan dengan benar.

Laporan keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi

yang sebenarnya, tanpa sedikit pun bermaksud mengelabuipembaca laporan. Semua

pihak, baik Direksi mar.grun karyawan perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-

fungsi tersebut, wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian

internal dan prosedur pencatatan akuntansi perusahaan.

2. Laporan Keuangan dan Laporan Manaiemen

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

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta berorientasi pada

penerapan Sistem lnformasi Akuntasi.

b. Manajemen bertanggung jawab atas kebeRaran informasi yang disajikan dalam

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

dan catatan lainnya atas laporan keuangan.

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

pembukuan yang sah dan lengkap dan disimpan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

d. Laporan manajemen disusun atas dasar data dalam laporan keuangan yang

berjalan, periode yang lalu, dan anggaran, serta data keuangan dan non keuangan

tainnya yang relevan.

3. Kebijakan, Sistem, dan Prosedur

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

ditetapkan manajemen dan dilaksanakan oleh personilyang kompeten.

b. Kebijakan dan prosedur akuntansi Perusahaan diselaraskan dengan kebijakan dan

prosedur akuntansi induk perusahaan, untuk memastikan bahwa kebijakan

akuntansi yang ditetapkan oleh unit bisnis/anak perusahaan telah sesuai dengan
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kebiiakan akuntansi yang telah ditetapkan perushaan induk, sehingga dapat

dkonsolidaskan.

Kualifikasi Penanggung Jawab

Adanya standar kualifikasi bagi penanggung jawab bktang akuntansi yang berlatar

belakang pendidikan sarrana akuntansi dan memahami teknologi informasi.

Peran Dalam penyusunan RKAP

Dalam penyusunan RKAP, fungsiakuntansiberperan sebagaipenyedia data keuangan

perusahaan serta sebagai koordinator kompilasi data yang diajukan oleh unit kerja

terkait.

V. PENDANAAN DAN KEUANGAH

Pengembangan keuangan secara profesional merupakan pendorong pertumbuhan

perusahaan dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat memberikan

kekayaan dan manfaat bagi pem€ang sdtam dan Sfakefiolders lainnya.

Kebijakan umum perusahaan dibidang pendanaan dan keuangan adalah:

a. Direksi dalam mengambil keputusan altematif pendanaan investasi dan pembiayaan

dengan persetujuan Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar, RI(AP dan

keputusan RUPS.

b. Kebijakan Keuangan yang dibuat harus memperhatikan dan mempertimbangkan

dampaknya terhadap kegiatan operasional, pembialraan, risko, tingkat pengembalian

yang diperoleh, dan perpaiakan-

c. Pengelolaan sunfier daya keuangan diarahkan kepada penempatan di instrumen-

instrumen keuangan (portofolio) yang menghasilkan return yang optimal dengan risiko

yang terkendali.

d. Setiap usulan kegiatan yang berdampak pada keuangan perusahaan harus dilengkapi

dengan analisis yang rnemadai secara tertulis.

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

dikeluarkannya kebijakan keuangan.

7g
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PEHGELOLAAN HUBUNGAN

DENGAN STAKEHOLDERS LAINNYA

PENGERTIAN DAN BATASAH

1. Pengertian Stafrefi olde*s

Pihak-pihak yang secara.langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan-

keuntungan atau nrenanggung beban, serta yang terpengaruh oleh keberadaan

perusahaan, atau daplt mempengaruhikeputusan, kebijakan, dan operasi perusahaan

yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan.

2. Batasan Stakeholder,s

L-ingkup stakehotders dalam bab ini dibatasi hanya menguraikan stakeholderc lainnya,

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

pemerintah, karyawan, konsumen, distributor, masyarakat, penyedia barangfiasa,

kreditur, pesaing bisnis I kompetitor, media ma$sa, dan investor.

B. KONSEP DAN PRINSIP PENGELOLAAIT

'1. Konsep pengelolaan sfakelralders

Pengelolaan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis, sosial (termasuk

program Corporate Social Respansibility), keselamatan, Iingkungan dengan

memperhatikan skala prioritas dan mutual respect,

a. Dirnensibisnis menunjuk pada profit oiiented-

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

keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan dan aspek sosial kemasyarakatan.

c. Dimensi lingkungan rnengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek

kelestarian dan keseimbangan lingkungan alarn.

BO
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2. Prinsip Pengelolaan Stakefiolders

Prinsip pengelolaan sfakeholders didasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(Good Corporate Govemance) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

kemandirian, dan kewaiaran.

HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS

1. Hak stakehalders dapat timbul secartr hukum karena pembertakuan peraturan

perundang-undangan, perjanjian, atau karena nilaietikalmoralyang tidak bertentangan

dengan peraturan prundang-undangan dan kebijakan perusahaan lainnya.

2. Hak Sfakeh alders nails dihormati dan dilindungi oleh perusahaan dengan wujud

memberikan informasi yang transparan, akurat dan tepat waktu melalui mekanisme

komunikasi yang sehat dan beretika.

3. Perusahaan harus menciptakan kondisi agar stakeholders ikut serta dalam membantu

perusahaan untuk bersama-sama rnentaati peraturan perundang-undangan yang

berlaku

PENGHUBUNG PERUSAHAAN DENGAN STAKEHOTDERS

Penghubung antara perusahaan dengan stakeholders adalah Sekretaris Perusahaan

atau bagian terkait yang menangani langsung dengan stakeholders yang melekat pada

tugas dan fungsi, atau peiabat lain yang ditunjuk berdasarkan undang-undanglketentuan

yang berlaku-

TATA KELOLA STAKEHOLDERS LAINNYA

Perusahaan rnenghormati hak-hak sfakeholders yang timbut berdasarkan peraturan

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

1. Pemerintah

Dalam pengelolaan hubungan dengan Pemerintah sebagai regulator, perusahaan

harus:

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

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

perlindungan konsunen, lingkungan hidup, dan perpajakan.

D.

E.
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b. Memberikan informasi yang diminta guna penebpan kebiiakan dan regulasi dalam

dunia usaha di mana perusahaan berbisnb-

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

menguntungkaa.

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

kegiatan Perusahaan.

e. Mendukung program Pemerintah dengan tetap memperhatikan kepentingan

perusahaan.

2. Karyawan Perusaha@

perusahaan nrengakui bahwa karyawan perusahaan rnerupakan salah satu aset

berharga perusahaan, untuk itu perusahaan harus:

Memberikan hak dan perlindungan bagiseluruh karyawan dalam bentuk ketentuan

ketenagakerjaan yang transparan dan mengakontodasi(menghimpun) kepentingan

bersama karyawan dan perusahaan dengan tetap lTlengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang termuat dalam Perjanjian Keria Bersama'

Menyediakan sistem untuk menampung serta menindaklanjuti saran dan keluhan

dari karyawan.

Membangun hubungan atasan bawahan dan rekan sekeria yang kondusif, produktif

dan inovatif.

Membangun hubungan kerja yang profesional dengan menerapkan reward and

p uni sh menf yang terukur.

Membangun budaya keria yang rnengedepankan nilai-nitai moral dan etika

perusahaan-

Menciptakan lingkungan keria yang bebas darisuasana pertentangan kepentingan'

Membangun komunikasi yang harmonis dan terbuka termasuk dengan Serikat

Pekerja.

h. Memiliki pedoman career ptanning yang jelas dan dapat menciptakan iklim

kompetisi yang sehat di antara karyawan dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannnya.

a.

d.

A

f.

g.

%
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i- Memberikan kesempatan kepada karyarran untuk nengoptimalkan potensi diri,

kemampuan dan keahliannya dangan rnenserikat lab description yang ielas,

sehingga karyawan dapat bekeria secara efisien dan efektif.

i. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan, kursus, dan petatihan

sesuai dengan perkernbangan iarnan dan kemaiuan teknologi,

Konsumen
perusahaan memandang bahwa konsumen adalah faktor penentu utama bagi

kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus:

a. Memberikan infonnasi mengenaiproduk perusahaan secara transparan dan benar.

b. Memperlakukan seffiua konsunren dengan standar pelayanan yang terbaik dan

tidak membedakan konsumen.

Mengadakan suatu sistem penjaminan kualitas produk perusahaan-

Membentuk fungsi khusgs untuk menangani klaim atas produk-produk perusahaan-

Memenuhi segala kerrajiban hukurn atau prianiian yang telah disepakati dengan

konsumen-

Melayani dan mengantisipasi kebutuhan konsumen dengan baik.

Mengutamakan kepuasan konsurnen dalam segala aspek layanan-

Menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Perlindurgan

Konsumen-

d.

e.

f.

g.

h.

4. Distributor

Dalam halpengelolaan hubungan dengan Distributor, maka perusahaan harus:

a. Membuat pedaniian keriasama yang berimbang dan saling nrengunturqkan yang

disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

b. Menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan distributor dalam

melaksanakan kerjasama.

c. Memenuhi kewaiiban yang timbul akibat ikatan/keriasma yang dilakukan secara

tepat waktu dan sesuai ikatan/kerjasama tersebt(

5. Masyarakat

Dalam pengelolaan hubungan dengan masyarakat sebagai komunitas, perusahaan

harus:

%
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a. Memberikan informasi yang relevan seluas-luasnya mengenai kegiatan

perusaftaan, termasuk didalamnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat

dan upaya pelestarian lingkungan sekitar pabrik.

b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk

berpartisipasi dalam kegiatan di perusahaan secara selektif, sepanjang sesuai

dengan kebutuhan dan standar mutu yang ditetapkan perusahaan.

c. Mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat

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

ditentukan dalam 
-,tanggung iawab sosial perusahaan seperti pelaksanaan

cam m unity developrnenf, dan kegiatan keagamaan "

d. Mengedepankan musyawarah dengan masyarakat termasuk tokoh-tokoh

masyarakat setempat dilam menyelesaikan berbagai persoalan antara perusahaan

ciengan masyarakat sekttar.

Penyedia BaranglJasq

Penyedia barang/jasa merupakan mitra kerja yang penting, oleh karena itu

perusahaan harus membina hubungan yang saling menguntungkan yang ditandai

dengan kerja sama yang baik dalam kondisi apapun. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka perusahaan harus:

a. Transparan dalam memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, baik

melalui media massa, papan pengumuman resmi perusahaan maupun undangan,

yang mengacu pada hal-halyang telah ditentukan"

b. Mernberikan perlakuan yang sama bagi semua ealon penyedia barangljasa dan

tidak mengarah untuk memberi keuntungan yang tidak wajar kepada pihak tertentu,

dengan cara dan/atau alasan apapun.

c. Bertanggung jawab untuk memenuhi perjaniian yang telah disepakati.

d. Mempertimbangkan manfaat dan menghindari kerugian bagi perusahaan dalam

setiap proses pengadaan-

e. Menjaga kerahasiaan dokumen perianjian sesuaidengan tingkat kepentingannya.

f. Memberikan sanksi apabila terdapat perbedaan antara kineria atau kualitas

barangliasa yang diberikan dengan klausul perjanjian pengadaan barang/jasa.

g. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

6.
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h. Menyelesaikan setiap perselisihan sesuaidengan perjanjian yang telah disepakati.

i. Memperhatikan kualitas barang/jasa yang sesuai peruntukan.

j. Melihat kewajaran harga dengan didukung analisa.

Kreditur

Kreditur merupakan lembaga keuangan yang dapat mendorong kegiatan perusahaan

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

a. Perusahaan harus membayar kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati-

b. Direksi membuat kebiiakan yang terkait dengan peniadwalan ulang utang.

c. Keputusan pendanaan nrelalui pinjaman dilakukan setelah melalui kaiian-kaiian

yang seksama, termasuk mengenai risiko-risiko potensial yang ada. Setiap

keputusan pendanaan/pinjaman harus dipastikan bahwa memberi manfaaUnilai

tambah bagi perusahaan.

d. Dana hasil pinjama4 akan digunakan sesuai peruntukannya dan diketola dengan

efektif serta bertanggung jawab,

e- Proses memperoleh pinjaman dilakukan nelalui prosedur yang transparan sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan

(famess).

f. Mendapatkan persertujuan tertulis dari Dewan Komisaris dalam hal sebagaimana

ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan.l

Pesaing

Dalam dunia bisnis, kondisi persaingan adalah suatu hal yang pasti terjadi. Dalam

kaitan pengelolaan hubungan dengan pesaing bisnis, maka perusahaan harus:

a. Melakukan persaingan yang sehat sesuaidengan etika bisnis.

b. Membina hubungan yang baik dan harmonis dengan pesaing.

c. Mempertahankan daya saing yang positif dengan meniaga kualitas produk.

d. Tidak menjelekkan produk pesaing dalam mempromosikan produk perusahaan.

r Lihat Pasal '16 Anqoaran Dasa-
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9. Media Massa

*Iedia massa merupakan salah satu akss bagi perusahaan ur*uk menginformasikan

kegiatan perusahaan kepada stakeholderc. Dalam pengelolaan hubungan dengan

media massa, perusahaan harus:

a. Menjadikan media mass€r sebagai mitra dalam memberikan inforrnasi kepada

publik-

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

melakukan kontrol sosial terhadap perusahaaa.

c. Membina keriasama berdasarkan hubungan yang saling menghormati dan saling

menguntu*gkan.

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

jurnalistik dan peraturan-yang berlaku.

e. Memberikan kemudahan akses informasi kegiatan perusahaan untuk kepentingan

pemberitaan.

l0.lnvestor

lnvestor merupakan lembaga atau individu yang menjadi kolega bisnis perusahaan

pada sektor pendanaan- Dalarn pengelolaan hubungan dengan investor, maka:

a. Perusahaan harus menyediakan informasi yang aktual, akurat, juiur, jelas dan

prospektif bagi investor dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

lnformasi kepada investor diberikan untuk menciptakan dialog yang

berkesinambungan dan membangun kepercayaan serta kredibilitas perusahaan.

lnformasi yang diberikan kepada investor tidak b,oleh berupa prakiraan atau

proyeksi yang menyebabkan para investor dapat memiliki interpretasi dan

ekspektasiyang salah mengenai kondisi perusahaan di masa mendatang,

Perusahaan harus memperlakukan secara adildalam menyediakan informasi yang

dibutuhkan investor.

Perusahaan, baik seffira langsung maupun tidak langsung, tidak boleh melakukan

suatu kegiatan di pasar modalyang berdampak merugikan beberapa investor atau

pemegang saham.

c-
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BAB V

PENUTUP

A BATASAN

Pedoman Tata Kelola Pdltrsahaan atau Cade Of Corparate Govemance ini 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 pnactices) Good

Corporate Govemance.

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

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

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman initerbatas penggunaannya hanya pada PT Phapros Tbk.

B. REVIS! DAN PENYESUAIAI{

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

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

perusahaan yang teriadi. Setiap perubahan terhadap pedoman, harus rnendapat

persetuiuan Direksi dan Komisaris,

C. PEIIilANTAUAN

Pemantauan efektivitas penerapan Code of Carparab Govemanre dilakukan oleh Tim

Corporate Govemance PT Phapros Tbk dan laporannya disampaikan kepada Direksi

untuk diteruskan kepada Komisaris dan Pemegang Saham.

D. MASA BERLAKU EFEKTIF

CNe of Corporate Govemarree ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi

dan Dewan Komisaris.
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