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LAMPIRAN
Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Nomor S-062/KOM-KF/X/2018 dan Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Nomor : KEP.157/DIR/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Pengantar
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
merupakan manifestasi dari komitmen pihak yang diberi mandat (Direksi dan
Dewan Komisaris) untuk mengelola dan mengawasi Perseroan sesuai dengan
amanat dari pihak yang memberi mandat (Pemegang Saham). Tata Kelola
Perusahaan yang baik menghendaki Direksi dan Dewan Komisaris untuk
melaksanakan pengurusan dan pengawasan semata-mata untuk kepentingan
terbaik Perseroan. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris harus menerapkan
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sehingga mampu mencapai
kinerja excellent dan disertai dengan akuntabilitas, sehingga mampu memenuhi
ekspektasi Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan.
Secara umum, prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk “Direksi dan
Dewan Komisaris” antara lain:
a.

Pengurusan dan pengawasan Perseroan harus didesain sedemikian rupa
agar tercipta suatu mekanisme check and balances yang mampu
mendorong kinerja Perseroan secara excellent dan diikuti mekanisme
akuntabilitas yang efektif;

b.

Struktur Dewan Komisaris sebagai organ yang diberi amanat untuk
menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan Perseroan diharapkan
mampu menciptakan nilai tambah melalui hubungan anggota organ secara
efektif, koordinasi dan komunikasi yang harmonis, terhindar dari konflik
kepentingan dan menjadikan Perseroan yang proper, prudent, dan beretika;

c.

Mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam
rangka menjalan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan
serangkaian pengambilan keputusan yang berdampak strategis bagi kinerja,
keberlangsungan dan kredibilitas Perseroan. Oleh sebab itu, perlu dibangun
suatu sistem, mekanisme dan proses pengambilan keputusan yang tidak
hanya transparan dan akuntabel, namun juga mengedepankan aspek etika
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dan komitmen tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan terbaik
Perseroan.

Board Manual merupakan kelengkapan dari Good Corporate Governance dimana
pedoman ini mengatur mekanisme kerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai
organ Perseroan yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan.
Dengan adanya Board Manual, masing-masing organ dan anggota organ dapat
memahami dan menjalankan interaksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan praktik-praktik terbaik
Tata Kelola Perusahaan.

2. Landasan Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris
PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau Perseroan adalah Perusahaan Publik yang
telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai Perseroan
tercatat yang patuh dengan regulasi yang berlaku, maka penerapan Tata Kelola
Perusahaan khususnya hubungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai
dengan peraturan Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Board Manual Perseroan dibuat sesuai regulasi yag ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:
a.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, khususnya terkait dengan Fungsi
dan Peran Dewan Komisaris.

b.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

3. Maksud dan Tujuan
Board Manual ini merupakan salah satu Pedoman Tata Kelola Perusahan
(Code of Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar
Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pasar Modal dan
peraturan lain yang terkait dengan Perseroan.
Penyusunan Board Manual ini merupakan salah satu wujud dari komitmen dan
inisiatif pimpinan Perseroan untuk menjadi yang terdepan dalam penerapan dan
penegakan Tata Kelola Perusahaan melalui pengaturan dan penerapan
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mekanisme kerja organ Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku serta menerapkan praktik-praktik terbaik yang diharapkan mampu
meningkatkan koordinasi dan hubungan antar organ dan selanjutnya diharapkan
pula mampu membangun interaksi yang efektif di semua jenjang organisasi.

Board Manual merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan
Komisaris yang bertujuan:
a.

Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab
masing-masing organ;

b.

Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;

c.

Menerapkan

asas-asas

GCG

yakni:

transparansi

(transparency),

akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi
(independent), dan kewajaran (fairness).
d.

Membangun

kemandirian

dalam

membuat

keputusan

dan

dapat

menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan
harapan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

4. Ruang Lingkup
Board Manual ini menjadi pedoman pokok bagi pelaksanaan hubungan kerja
antar organ Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan, yang meliputi: tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme rapat,
pengambilan keputusan serta prinsip pengendalian dan pengawasan yang
dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang
Saham.

5. Dasar Hukum
a.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b.

Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018;

c.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN);
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d.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang
Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

e.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka;

f.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka;

g.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

h.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

i.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs
Web Emiten; dan

j.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

6. Istilah
Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manual ini, sebagai berikut:
a.

“Board Manual” adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam
menjalankan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan prinsip korporasi yang
sehat serta mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Perseroan;

b.

“Benturan

kepentingan”

adalah

perbedaan

antara

kepentingan

ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat
merugikan Perseroan;
c.

“Dewan Komisaris” adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi;

d.

“Komisaris Independen” adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal
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dari luar Perseroan atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan
sebagai Komisaris Independen;
e.

“Direksi”

adalah

organ

Perseroan

yang

bertanggungjawab

atas

pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar;
f.

“Perseroan” adalah PT Kimia Farma (Persero) Tbk;

g.

“Pemangku Kepentingan (Stakeholder)” adalah mereka yang memiliki
kepentingan terhadap Perseroan dan mereka yang terpengaruh secara
langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan yang antara
lain terdiri dari Pemegang saham, pegawai, mitra bisnis dan masyarakat
disekitar tempat Perseroan beroperasi;

h.

“Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” adalah kekuasaan tertinggi
dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

i.

“Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)” adalah acuan bagi
Perseroan dalam menjalankan Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima tahun
mendatang;

j.

“Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)” adalah acuan
bagi Perseroan dalam menjalankan Perseroan pada tahun berjalan;

k.

“Sekretaris Perusahaan“ adalah orang perseorangan atau penanggung
jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan;

l.

“Situs Web” adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau
data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
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BAB II
DEWAN KOMISARIS
1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
a.

Tugas Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta
Peraturan Perundang-Undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.
1) Wewenang Dewan Komisaris :
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:
a)

Memeriksa

buku-buku,

surat-surat,

serta

dokumen-dokumen

lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain
surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
b) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan;
c)

Meminta
mengenai

penjelasan
segala

dari

Direksi

persoalan

dan/atau

yang

pejabat

menyangkut

lainnya

pengelolaan

Perseroan;
d) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direksi;
e)

Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f)

Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan
Komisaris;

g) Memberhentikan

sementara

anggota

Direksi

sesuai

dengan

ketentuan Anggaran Dasar ini;
h) Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi,
Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap
perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
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i)

Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

j)

Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar ini;

k)

Menyetujui

pengangkatan

dan

pemberhentian

Sekretaris

Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
l)

Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan;

m) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran
Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
n) Proses Calon Auditor Eksternal Kepada RUPS (Harus diisi)
o)

Proses Persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.

2) Kewajiban Dewan Komisaris:
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
a)

Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang
disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan;

b) Mengikuti

perkembangan

kegiatan

Perseroan,

memberikan

pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang
dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
c)

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;

d) Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
e)

Mengusulkan kepada RUPS tentang penunjukan Akuntan Publik
yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

f)

Mengusulkan kepada RUPS tentang remunerasi Direksi dan Dewan
Komisaris;

g) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
h) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS
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mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
i)

Membuat

risalah

rapat

Dewan

Komisaris

dan

menyimpan

salinannya;
j)

Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

k)

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

l)

Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
yang

diminta pemegang

saham Seri

A Dwiwarna

dengan

memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang
berlaku di bidang Pasar Modal;
m) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan

Perundang-Undangan,

Anggaran

Dasar,

dan/atau

keputusan RUPS;
n) Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
serta

prinsip-prinsip

profesionalisme,

efisiensi,

transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
o)

Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan;

p) Semua kegiatan Dewan Komisaris dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Tahunan dan disampaikan ke Direksi untuk
dimasukan dalam RKAP tahunan Perseroan.
3) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Perundang-Undangan

dan

Anggaran Dasar.
4) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, apabila dapat
membuktikan:
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a)

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;
c)

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan
kerugian; dan

d) Telah

mengambil

tindakan

untuk

mencegah

timbul

atau

berlanjutnya kerugian tersebut;
e)

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan
kerugian; dan

f)

Telah

mengambil

tindakan

untuk

mencegah

timbul

atau

berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Kriteria Anggota Dewan Komisaris
Kriteria Dewan Komisaris Perseroan diantaranya meliputi hal-hal sebagai
berikut:
a. Dewan Komisaris terdiri terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai
dengan kebutuhan dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris
Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Wakil Komisaris Utama.
b.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c.

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris.

d.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
selama menjabat:
1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama
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menjabat:
a)

Tidak pernah dinyatakan pailit;

b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perseroan dinyatakan pailit;
c)

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang

merugikan

keuangan

negara

dan/atau

yang

berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris yang selama menjabat:
a)

Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

b)

Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh
RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai

anggota

Direksi

dan/atau

anggota

Dewan

Komisaris kepada RUPS; dan
c)

Pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin,
persetujuan,

atau

pendaftaran

dari

Otoritas

Jasa

Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
5) Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan PerundangUndangan;
6) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang
dibutuhkan Perseroan;
e.

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d,
pengangkatan

anggota

mempertimbangkan

Dewan

integritas,

Komisaris

dedikasi,

dilakukan

pemahaman

dengan
mengenai

masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah
satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di
bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan
Peraturan Perundang - undangan.
f.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi
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persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, batal karena
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti
yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
diberitahukan

secara

tertulis,

dengan

memperhatikan

Peraturan

Perundang - undangan .
g.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus

disetujui oleh

pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham
seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagai RUPS. Ketentuan ini
berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan
Komisaris.
h.

Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis
kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam
hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka RUPS
berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

i.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai:
1) Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2) Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD,
DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala
daerah/wakil kepala daerah;
3) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Perundang-undangan; dan/atau
4) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Masa Jabatan Dewan Komisaris
a.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung
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sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal
pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5
(lima) tahun, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris
sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris
tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas
pada:
1)

Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

2)

Melanggar

ketentuan

Anggaran

Dasar

dan/atau

Peraturan

Perundang -undangan;
3)

Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau
Negara;

4)

Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan
yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;

5)

Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6)

Mengundurkan diri.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
b.

Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada Huruf a angka 1) sampai dengan angka 6), anggota Dewan
Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang
dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

c.

Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) dan huruf b, diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

d.

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota
Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan
Komisaris

untuk

menjalankan

pekerjaan

Dewan

Komisaris

dengan

kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.
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e.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
1) Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan;
2) Meninggal dunia;
3) Masa jabatannya berakhir;
4) Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
5) Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
6) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang- undangan
lainnya.

f.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3
(tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru,
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

g.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah
masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

4. Program Pengenalan dan Peningkatan Pengembangan Diri Dewan
Komisaris
a.

Program Pengenalan
Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas dengan efektif, maka anggota
Dewan Komisaris harus mengenal dan memahami dengan baik profil
Perseroan termasuk karakteristik dan proses bisnis Perseroan. Selain itu,
agar Dewan Komisaris dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan yang
lain, maka bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat akan
diberikan Program Pengenalan. Ketentuan tentang program pengenalan
meliputi hal-hal sebagai berikut:
1)

Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib
diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara
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umum.
2)

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut
berada pada GM Corporate Secretary atau siapapun yang
menjalankan fungsi sebagai Corporate Secretary. Untuk itu Dewan
Komisaris menyampaikan surat kepada Direksi untuk diadakannya
program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru
diangkat.

Penyelenggaraan

terdokumentasi

dengan

program

baik

pengenalan

termasuk

ini

pencatatan

wajib
tingkat

kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti
program tersebut.
3)

Program pengenalan yang diberikan dapat berupa:
a)

Prinsip-prinsip dan implementasi Good Corporate Governance
di Perseroan;

b) Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana
usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif,
risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c)

Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan,
audit

internal

dan

eksternal,

sistem

dan

kebijakan

pengendalian internal serta Komite Audit dan Komite lainnya
yang dibentuk Dewan Komisaris;
d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab dan hak-hak
Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
e)

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kebijakan Perseroan.

4)

Program

pengenalan

dapat

berupa

presentasi,

pertemuan,

kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor-kantor
Cabang, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya
yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
5)

Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan setelah pengangkatan Anggota Dewan Komisaris baru.

b. Program Peningkatan Kapabilitas
Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti Program Peningkatan
Kapabilitas. Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat
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selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis inti
Perseroan.
Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan
Komisaris adalah sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
efektivitas kerja Dewan Komisaris;
2) Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas harus
dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
3) Program Peningkatan Kapabilitas dapat berupa perjalanan dinas luar negeri
Anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Kegiatan perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas;
b) Perseroan dan bukan merupakan tunjangan atau fasilitas yang
diberikan/disediakan oleh Perseroan;
c) Kegiatan perjalanan dinas untuk kepentingan seminar, workshop, dan
kegiatan sejenis di luar negeri, dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, selektifitas, tepat guna sesuai
kebutuhan Perseroan serta mengedepankan kepentingan dan kemajuan
Perseroan;
d) Jumlah personil Anggota Dewan Komisaris yang melakukan perjalanan
dinas dibatasi jumlahnya sesuai dengan tujuan perjalanan dinas;
e) Rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi Anggota Dewan Komisaris
diusulkan secara tertulis kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara
(Menteri BUMN) untuk mendapatkan persetujuan;
f) Dalam rencana perjalanan dinas ke luar negeri, agar dijelaskan
mengenai tujuan dan kepentingan perjalanan dinas, lama perjalanan
dinas, sumber pembiayaan, rencana anggaran serta informasi lain yang
relevan. Setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan
perjalanan

dinas

Anggota

Dewan

Komisaris

wajib

melaporkan

pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri BUMN.
5) Program Peningkatan Kapabilitas yang dilaksanakan di dalam negeri antara
lain:
a)

Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan

updating peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kegiatan usaha Perseroan, serta teknologi informasi;
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b) Pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang efektif
dalam mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk
mengantisipasi tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia di
masa yang akan datang;
c)

Pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan yang dapat
membawa Perseroan menuju visi dan misi yang hendak diwujudkan;

d) Pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan, dan
Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas;
e)

Pengembangan kemampuan khusus dalam membangun hubungan
yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan terhadap
eksistensi Perseroan dalam jangka panjang.

6) Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas
seperti seminar, workshop yang dilaksanakan di dalam negeri bertanggung
jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan
Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7) Peningkatan kapabilitas dapat berupa

program sharing session, seminar

(sebagai pemberi materi dan peserta).

5. Komisaris Independen
Perseroan menyadari pentingnya keberadaan Anggota Dewan Komisaris yang
independen.

Dengan

adanya

Komisaris

Independen,

maka

diharapkan

kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain
dapat terlindungi. Komisaris Independen memiliki tanggungjawab pokok untuk
mendorong diterapkannya prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good

Corporate Governance/GCG). Selain itu Komisaris Independen memiliki hak
untuk menduduki jabatan Ketua Komite Audit dan Komite Kebijakan GCG.
Untuk mempersiapkan keberadaan Anggota Komisaris Independen, maka
sejalan dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU.2011 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada
Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), maka kriteria Anggota Komisaris

Independen sebagai berikut:
a.

Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan yang terafiliasi dengan PT
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Kimia Farma (Persero) Tbk;
b.

Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga dan
kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

c.

Tidak bekerja di PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau afiliasinya dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

d.

Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak
langsung dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau Perseroan yang
menyediakan jasa dan produk kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk
dan afiliasinya;

e.

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang
dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Anggota Komisaris
Independen yang berasal dari kalangan di luar Perseroan untuk
bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup PT Kimia Farma
(Persero) Tbk.

Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
khususnya yang berlaku di bidang pasar modal yaitu Peraturan Bapepam-LK No.
IX.I.5 serta peraturan No. I-A Bursa Efek Indonesia. Komposisi jumlah Komisaris
Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
keseluruhan anggota Dewan Komisaris.
6. Etika Jabatan Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris berpegang
pada prinsip-prinsip berikut ini:
a.

Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan Panduan Good Corporate

Governance, Board Manual, Code of Conduct serta kebijakan Perseroan
yang telah ditetapkan.
b.

Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota
Direksi pada BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan jabatan lain yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan, dan/atau jabatan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

c.

Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari
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kegiatan Perseroan selain gaji dan tunjangan serta fasilitas sebagai Anggota
Dewan Komisaris yang ditentukan RUPS.
d.

Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan,
atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang
berharga secara ekonomis kepada klien atau rekanan Perseroan maupun
pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa
yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya dengan maksud yang sama
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Anggota Dewan Komisaris menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak
hubungan kerja di antara Komisaris dengan Direksi.

f.

Anggota Dewan Komisaris harus mampu menjadikan dirinya sebagai
teladan yang baik bagi Direksi dan pegawai Perseroan.

g.

Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.

h.

Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Rapat Dewan Komisaris
1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan
Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan

Komisaris

dapat

mengadakan

rapat

sewaktu-waktu

atas

permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau
Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris
Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh
Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris.
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6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak
ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris:
a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara
tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap
anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai,
atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan
telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5
(lima)

hari

sebelum

rapat

diadakan,

dengan

tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau
dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapatrapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat
Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
10. Kondisi Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan
a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil
Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang
memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan
Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang
memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan
penunjukan.
b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
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11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka
anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisari bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2
jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat
sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota
Dewan Komisaris sebagaiana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang
tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan
ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat
tersebut.
15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam
rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
17. Keputusan

Rapat

Dewan

Komisaris

harus

diambil

berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
yang bersangkutan.
18.

a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) pada bagian
Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani
oleh

seluruh

anggota

Dewan
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Komisaris

yang

hadir

dan

disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (3) pada bagian
Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi.
c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.
d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan
semua

anggota

Dewan

Komisaris

memberikan

persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
19. b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris.
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat
secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat
dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana
media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung,
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mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
tersebut.
22. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad
baik, pertimbangan rasional dan mendalam terhadap berbagai hal
yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan
kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing‐masing
Anggota Dewan Komisaris;
23. Keputusan Dewan Komisaris harus segera dikomunikasikan kepada
Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.
24. Agenda

Rapat

Dewan

Komisaris

didahului

dengan

pembahasan/evaluasi tindak lanjut hasil Rapat sebelumnya.
25. Salah satu agenda utama dalam Rapat Dewan Komisaris antara lain
membahas/menelaah usulan Direksi dan/atau arahan/keputusan RUPS
terkait dengan usulan Direksi.
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap
tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, kinerja Dewan
Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseron
maupun amanat Pemegang Saham.
Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja
masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif
bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan
Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi
Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris
baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta
peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.
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RUPS menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota
Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain
meliputi:
a.

Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat
dengan komite-komite yang ada;

b.

Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan;

c.

Keterlibatannya dalam penugasan tertentu;

d.

Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan;

e.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kebijakan Perseroan.

Untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris
secara rutin melakukan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah dan komposisi
anggotanya.

Hasil

evaluasi

tersebut

dijadikan

bahan

masukan

kepada

Pemegang Saham Utama.
9. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris
Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana
kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan
dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai
Perseroan, mencapai visi dan menjalankan misi Perseroan serta melaksanakan
keputusan RUPS.
Dewan Komisaris Perseroan tunduk dan mematuhi Peraturan Bapepam Nomor
IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Beberapa prinsip yang dianut Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan
kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain
adalah sebagai berikut:
a.

Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di
dalam

melaksanakan

memanfaatkan

jabatan

tugasnya.

Dewan

Komisaris

untuk

kepentingan

pribadi

tidak

akan

atau

untuk

kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
b.

Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat
mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perseroan.

c.

Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan
kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya di Perseroan dan pada
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perseroan lain.
d.

Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan
Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam
proses pengambilan keputusan Perseroan.

e.

Dewan

Komisaris

berkewajiban

membuat

pernyataan

mengenai

benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termasuk dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan.
10. Hubungan Kerja Dengan Direksi
Secara umum, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi
diarahkan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai
organ Perseroan.

Direksi bertugas menjalan kegiatan operasional Perseroan

dan Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan Direksi tersebut. Namun demikian, hubungan kerja antara Dewan
Komisaris dan Direksi harus mengikuti prinsip-prinsip:
a.

Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan,
setiap hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka tugas dan
tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal,
dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau
korespondensi yang dapat dipertanggung-jawabkan. Hubungan yang
bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal
sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggung
jawabkan.

b.

Dewan Komisaris harus menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam
mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Berbagai hal yang
menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan
Direksi, yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Panduan Good Corporate Governance,

Code of Conduct serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai
kesepakatan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dengan dilandasi
prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
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c.

Guna mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pengawasan oleh Dewan
Komisaris, maka Komisaris Utama melakukan pembagian tugas Anggota
Dewan Komisaris menurut tugas pokok dan fungsi anggota Direksi.

d.

Dewan Komisaris memberikan arahan atas implementasi rencana dan
kebijakan Perseroan namun tidak terbatas mengenai hal-hal sebagai
berikut:
1)

Perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak
besar pada usaha dan kinerja Perseroan secara tepat waktu dan
relevan;

2)

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders
(pelanggan, pemasok, kreditur, dan pegawai) yang disampaikan
langsung kepada Dewan Komisaris;

3)

Penguatan sistem pengendalian intern Perseroan;

4)

Manajemen risiko Perseroan;

5)

Sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan;

6)

Pengelolaan SDM dan pengembangan karir;

7)

Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK);

e.

8)

Pengadaan Barang dan Jasa;

9)

Mutu dan pelayanan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap:
1)

Kepatuhan Perseroan terhadap perjanjian dan komitmen yang
dibuat oleh Perseroan dengan Pihak Ketiga;

2)
f.

Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolegial dapat
memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan
Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai Anak
Perusahaan. Beberapa Informasi yang wajib disampaikan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris secara bulanan :
No
1

Jenis Dokumen

Waktu

Laporan Keuangan Holding & Anak Paling lambat tanggal 15 pada bulan

Halaman 35 dari 84

Perusahaan
2

berikutnya

Laporan Perkembangan Optimalisasi Paling lambat tanggal 15 pada bulan
Aset & Pengembangan Bisnis

berikutnya

Sedangkan kebutuhan informasi lainnya akan disampaikan oleh Dewan
Komisaris atau Anggota Komisaris secara tertulis
g.

Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris menyangkut Anak
Perusahaan maka permintaan tersebut disalurkan melalui Direksi Perseroan.
Merupakan wewenang Direksi Perseroan untuk meminta informasi tersebut
dari Anak Perusahaan dengan kewenangannya sebagai Pemegang Saham
Anak Perusahaan.

h.

Dewan

Komisaris

bersama-sama

Direksi

Perseroan

secara

periodik

melakukan rapat koordinasi untuk membahas berbagai permasalahan yang
menyangkut Perseroan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisaris Utama
berperan sebagai pimpinan rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan
hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk Anggota Dewan Komisaris
lainnya sebagai orang yang mewakilinya.
i.

Keputusan

Rapat

Koordinasi

antara

Dewan

Komisaris

dan

Direksi

merupakan sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat.
j.

Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan
hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris merupakan
jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota Dewan
Komisaris lainnya sehingga setiap hubungan kerja antara seorang anggota
Dewan Komisaris dengan salah satu atau beberapa orang Direksi perlu
diketahui oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

k.

Setiap tahun sekali Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja secara
individu Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja
utama yang tercakup dalam kontrak Manajemen Direksi secara individu
dengan realisasi pencapaiannya.

l.

Dalam hal Perseroan mengalami gejala penurunan kinerja, Dewan
Komisaris membahas terlebih dahulu dengan Direksi melalui rapat
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gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
11. Organ Pendukung Dewan Komisaris
Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite-Komite yang
berperan sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
Komite-Komite tersebut berupa Komite Audit dan Komite Good Corporate

Governance dan Pemantau Manajemen Risiko serta dapat dibentuk KomiteKomite lainnya. Pembentukan Komite-komite tersebut disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan Perseroan.
a.

Komite Audit
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi
Dewan Komisaris. Dalam menjankan peran dan fungsi yang diamanatkan
kepada komitenya, Komite Audit bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris.
2) Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari Perseroan.
3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung
jawab antara lain:
1) Melakukan

penelaahan

atas

informasi

keuangan

yang

akan

dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara
lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan keuangan lainnya;
2) Melakukan

penelahaan

perundang-undangan

atas

yang

ketaatan
berhubungan

terhadap
dengan

peraturan
kegiatan

Perseroan;
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan
pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
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4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris

mengenai

penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang
lingkup penugasan dan biaya jasa (fee);
5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor
internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas
temuan auditor intenal;
6) Mengevaluasi peran dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal;
7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
pelaporan keuangan Perseroan;
8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait
dengan potensi benturan kepentingan Perseroan terkait laporan
keuangan dan audit.
9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Audit berdasarkan
Piagam Komite Audit yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari

Board Manual ini.
b. Komite Good Corporate Governance dan Pemantau Manajemen
Risiko
Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan Corporate

Governance secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta konsistensi
penerapannya

termasuk

yang

bertalian

dengan

etika

bisnis

dan

tanggungjawab sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Dalam
menjalankan tugas pokoknya, Komite Good Corporate Governance (GCG)
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Memastikan ketaatan Perseron terhadap regulasi yang berlaku dalam
setiap pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris, operasional Direksi
maupun lainnya.
2) Memastikan adanya suatu Standar Operasi Prosedur (SOP) yang
berlaku dan kepatuhan terhadap Standar Operasi Prosedur (SOP)
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yang ditetapkan baik di tingkat jajaran Dewan Komisaris maupun
dalam rangka hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi.
3) Mengevaluasi penerapan sistem Good Corporate Governance di dalam
Perseroan.
4) Mengevaluasi kode etik GCG baik di internal Dewan Komisaris maupun
hubungan Direksi dan Dewan Komisaris, serta hubungan manajemen
di tingkat di bawah Direksi berdasarkan usulan yang disampaikan
Direksi.
5) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen
risiko yang dilakukan oleh Direksi.
6) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait
dengan potensi benturan kepentingan Perseroan.
7) Membantu

Dewan

pelaksanaan

Komisaris

manajemen

untuk

risiko

dan

memastikan
memberikan

efektivitas
rekomendasi

mengenai penyempurnaan sistem pengelolaan manajemen risiko serta
pelaksanaannya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Good Corporate

Governance

berdasarkan

pada

Piagam

Komite

Good

Corporate

Governance merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Board Manual
ini.
12. Sekretaris Dewan Komisaris
a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris
dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris atas beban
Perseroan.
b. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan
kesekretariatan

yang

berkaitan

dengan

seluruh

kegiatan

Dewan

Komisaris di dalam menjalankan fungsi dan peranannya selaku Dewan
Komisaris.
c. Seluruh Rapat Dewan Komisaris, baik rapat Internal Dewan Komisaris
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maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dihadiri oleh
Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai
Notulis. Kecuali Rapat Khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Dewan
Komisaris dan/atau Direksi.
d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terdistribusinya
berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas.
Sekretaris Dewan Komisaris juga bertanggungjawab terhadap pembuatan
pengadministrasian, dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Komisaris.
e. Sekretaris

Dewan

Komisaris

bersama-sama

Sekretaris

Perusahaan

merencanakan teknis program Pengenalan dan Pelatihan bagi Anggota
Dewan Komisaris yang baru diangkat.
Pengaturan lebih lanjut terkait Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh
Dewan Komisaris dalam dokumen tersendiri dan merupakan dokumen tidak
terpisahkan dengan Board Manual.
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BAB III
DIREKSI
Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan
Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi
sebesar-besar kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan
dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang
berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat,
berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan
dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk
kepentingan Perseroan semata-mata.

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
a.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan
bertanggung

jawab

atas

pengurusan

Perseroan

untuk

kepentingan

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur
dalam

Peraturan

Perundang-undangan,

Anggaran

Dasar

dan/atau

Keputusan RUPS.
b.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas,
maka, Direksi mempunyai hak dan wewenang ntara lain:
1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan
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Perseroan;
2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di
dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang
yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
3) Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan
upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai
Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan
Peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Peraturan PerundangUndangan;
5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau
Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan
kepada

Dewan

Komisaris

selanjutnya

dilaporkan

dan

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya
di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau
penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka
penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada
Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8) Melakukan
pengurusan

segala

tindakan

maupun

dan

pemilikan

perbuatan
kekayaan

lainnya

mengenai

Perseroan,

mengikat

Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,
serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran
Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
c.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:
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1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan,
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja
lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan
Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah di tanda tangani
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai
atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan
Risalah Rapat Direksi;
4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan,
sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Dokumen Perseroan;
5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik
untuk diaudit;
6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku
Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh
RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang jenis dan tata cara penyampaiannya diatur
dalam Surat Keputusan Direksi;
10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud
dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen perseroan lainnya;
11) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham,
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Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan
sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
13) Menyusun

sistem

Keuangan

dan

terutama

fungsi

akuntansi

berdasarkan

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

pengurusan,

pencatatan,

Standar

Akuntansi

pengendalian
penyimpanan,

intern,
dan

pengawasan;
14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh
Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan khususnya peraturan
di bidang Pasar Modal berlaku;
15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian
dan tugasnya;
16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang
diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A
Dwiwarna, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.
d.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,
perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan
pencapaian tujuan Perseroan.

e.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran
Dasar ini dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan
prinsip-prinsip

profesionalisme,

efisiensi,

transparansi,

kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
f.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk
kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundangundangan yang berlaku.

g.

Pertanggungjawaban atas kerugian
1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian Perseroan
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yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam
menjalankan tugasnya.
2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, apabila dapat
membuktikan:
a)

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;
c)

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian; dan

d) Telah

mengambil

tindakan

untuk

mencegah

timbul

atau

berlanjutnya kerugian tersebut.
h.

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
1) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan
tertulis dari Dewan Komisaris:
a)

Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset
Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan
oleh

Dewan

Komisaris,

kecuali

aset

yang

dicatat

sebagai

persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar
modal;
b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain,
dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU),
kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and

Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO)
dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama
yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
c)

Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

d) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
e)

Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal,
termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu
yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak
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perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka
penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;
f)

Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan
dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

g) Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan
kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
h) Melakukan

penggabungan,

peleburan,

pengambilalihan,

pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan
patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris
dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
i)

Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan
nilai

tertentu

yang

ditetapkan

Dewan

Komisaris

dengan

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
j)

Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan
pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di
bidang Pasar Modal;

k)

Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang
tidak

bersifat

operasional,

kecuali

pinjaman

kepada

anak

perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
l)

Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan
persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

m) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi
material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan PerundangUndangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk
dalam

transaksi

material

yang

dikecualikan

oleh

Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
n) Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
2) Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk halHalaman 46 dari 84

hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k),
dan (l) pasal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan
persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
3) Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b),
(e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), dan (m) pasal ini dilakukan oleh
Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
seri A Dwiwarna.
4) Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sepanjang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim
dilakukan

dalam

memperhatikan

bidang

ketentuan

usaha
Peraturan

yang

bersangkutan

dengan

Perundang-Undangan,

tidak

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
i.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi,
Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada Huruf (h).

j.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha perseroan.

k.

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi
setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan
mendapat persetujuan dari RUPS, untuk:
1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material
sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan di bidang
pasar modal dengan nilai di atas 50% lima puluh persen) dari ekuitas
Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material
yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
2) Melakukan

transaksi

yang

mengandung

benturan

kepentingan

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku di pasar modal.
3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan PerundangHalaman 47 dari 84

Undangan yang berlaku di pasar modal.
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak
memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memeberikan keputusan
tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
l.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Huruf J dan Huruf K yang
dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang
pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

m. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur
dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada
Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
n.

Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.

o.

Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota
Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili

Perseroan

sesuai

dengan

kebijakan

dan

kewenangan

kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
p.

Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Huruf o, Direktur Utama berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

q.

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur
Utama

berwenang

bertindak

untuk

dan

atas

nama

Direksi

serta

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk
salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama
direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil
Direktur Utama apabila pada saat bersamaan wakil direktur utama tidak
ada atau berhalangan.
1) Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang
berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau
Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan
tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila
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terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
2) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama
menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur
Utama
r.

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

s.

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan
memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

t.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

u.

Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan
oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

v.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
1) Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota
Direksi yang bersangkutan; atau
2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

w. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Huruf v yang
berhak mewakili Perseroan adalah:
x.

Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan;
1) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
2) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan.
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2. Hak Direksi
Dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalan tugas-tugasnya, Direksi
berhak untuk:
a.

Menerima gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan
yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

b.

Seorang Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat Anggota Direksi yang
mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan

wajib

menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan.
1) Perseroan

wajib

menyelenggarakan

RUPS

untuk

memutuskan

permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya
surat pengunduran diri;
2) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90
(sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran
diri, maka pengunduran diri dari anggota Direksi tersebut menjadi sah
tanpa memerlukan persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri
tersebut menyebabkan jumlah Anggota Direksi kurang dari 2 (dua)
orang.
3) Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota
Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
4) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga Perseroan
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
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3. Komposisi dan Pembagian Tugas Antar Direksi
Komposisi Direksi Perseroan terdiri dari:
a.

Direktur Utama;

b.

Direktur Keuangan;

c.

Direktur Produksi & Suply Chain;

d.

Direktur Pengembangan Bisnis;

e.

Direktur Umum dan Human Capital.

Pembagian tugas masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:
a. Direktur Utama
Direktur Utama bertugas memimpin dan mengurus Perseroan, sesuai
dengan tujuan Perseroan, meliputi:
1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2) Penguasaan, pemeliharaan, dan pengumuman kekayaan Perseroan;
3) Peningkatan daya saing Perseroan;
4) Perincian tugas Direksi, termasuk tugas mewakili perseroan di dalam
dan di luar pengadilan, dengan pembatasan seperti yang tertera dalam
Anggaran Dasar;
5) Penetapan wakil/kuasanya dengan menggunakan surat kuasa, atau
surat penunjukan kepada Direktur lain;
6) Penetapan Visi, Misi dan Rencana Strategis Perseroan;
7) Penetapan Kebijakan Perseroan;
8) Penetapan Susunan Organisasi Perseroan;
9) Penetapan Peraturan Kepegawaian;
10) Laporan pertanggungjawaban Kinerja Perseroan;
11) Pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian
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terhadap fungsi yang bertanggung jawab secara langsung kepada
Direktur Utama, meliputi:
a)

Kepala Satuan Pengawasan Intern yang membawahi Satuan
Pengawasan

Intern,

yang

sesuai

dengan

fungsi

utamanya

mempunyai tanggung jawab atas:
i.

Optimalisasi pelaksanaan proses pengawasan ke unit/organ
Perseroan;

ii.

Optimalisasi realisasi tindak lanjut perbaikan atas hasil temuan
Satuan Pengawasan Internal;

iii. Optimalisasi pengawasan kegiatan usaha intern dan etika
kerja;
iv. Tersusunnya

dan

pengkonsolidasian

terlaksananya
Rencana

Kerja

perumusan
Anggaran

dan

Perusahaan

(RKAP), kebijakan Perseroan, kebijakan pokok lingkup satuan
pengawasan intern;
v.

Tersusunnya Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Perseroan
yang berpedoman pada norma organisasi Satuan Pengawasan
Intern

yang

pengelolaan,

berlaku.
dan

Terselenggaranya

pengendalian

pengawasan/pemeriksaan

untuk

pelaksanaan,

terhadap

menunjang

kegiatan
tercapainya

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
vi. Tersedianya Program Pokok Audit sebagai pedoman kerja
Kepala Pemeriksa;
vii. Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan Program Pokok Audit;
viii. Terselenggaranya pengendalian terhadap anggaran biaya
pemeriksaan secara efisien dan efektif;
ix. Terbinanya tenaga-tenaga Pemeriksa untuk menghasilkan hasil
pemeriksaan yang akurat sesuai dengan norma Satuan
Pengawasan Intern yang berlaku;
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x.

Terjaganya kerahasiaan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan
untuk kepentingan Perseroan;

xi. Terintegrasinya pembinaan hubungan dengan pihak pemeriksa
ekstern secara berkesinambungan;
xii. Terselenggaranya norma organisasi Satuan Pengawas Intern
secara optimal;
xiii. Tersedianya informasi yang mutakhir mengenai hasil tindak
lanjut atas hasil temuan dari Satuan Pengawasan Intern di unit
kerja/organ kerja terkait;
xiv. Terkendalinya pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja/organ
Perseroan terkait terhadap hasil pemeriksaan/hasil temuan
Satuan Pengawasan Intern;
xv. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan
audit di seluruh unit kerja/organ Perseroan lingkup Satuan
Pengawasan Intern;
xvi. Terlaksananya tertib administrasi termasuk tapi tidak terbatas
pada laporan bulanan, semesteran, tahunan sesuai dengan
lingkup tanggung jawabnya;
b) Sekretaris Perusahaan yang membawahi Sekretariat Perusahaan,
yang sesuai dengan fungsi utamanya mempunyai tanggung jawab
atas :
i.

Terlaksananya perumusan dan pengkonsolidasian perencanaan
jangka pendek dan jangka panjang, Kebijakan Perseroan,
kebijakan pokok, anggaran Perseroan lingkup Sekretariat
Perusahaan.

ii.

Terlaksananya

pengaturan

dan

pengarsipan

Rapat

Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham serta dokumen
Perseroan.
iii. Terlaksananya pengeloaan fungsi hukum korporasi.
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iv. Terlaksananya publisitas Perseroan, komunikasi intern dan
ekstern,

protokoler,

promosi

serta

penerapan

standar

pelayanan pelanggan.
v.

Terlaksananya dan terbinanya hubungan serta komunikasi
dengan para investor.

vi. Terselenggaranya pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian
terhadap rencana/realisasi kegiatan antara lain: keanggotaan
profesi dan asosiasi.
vii. Terselenggaranya
terkait

kegiatan legalitas usaha serta hal yang

dengan litigasi, menyebarluaskan informasi terkait

dengan legalitas perikatan dengan pihak lain.
viii. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran dan dukungan di
seluruh

unit

kerja/organ

Perseroan

lingkup

sekretariat

perusahaan.
ix. Terlaksananya tertib administrasi termasuk tapi tidak terbatas
pada laporan bulanan, semesteran, dan tahunan sesuai
dengan lingkup tanggung jawabnya.
x.

Terlaksananya pembinaan fungsi dilingkungannya dan human
capital yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah
perkembangan Perseroan.

b. Direktur Keuangan
Direktur Keuangan mempunyai tugas untuk membina fungsi Pengusahaan
Keuangan, Teknologi Informasi dan Property, meliputi:
1) Penetapan perencanaan dan pengendalian Hasil Usaha dan Investasi
tingkat konsolidasi Perusaaan Induk, Anak Perusahaan, dan Perusahaan
Patungan.
2) Pengendalian terhadap pengelolaan Entitas Anak dan Entitas Patungan.
3) Penetapan perencanaan dan pengendalian dana, termasuk didalamnya
optimalisasi pengusahaan, pengelolaan, dan pendayagunaan Sumber

Halaman 54 dari 84

Daya Keuangan. Penetapan strategi pengelolaan akuntansi dan
perpajakan, termasuk didalamnya strategi pengendalian dalam rangka
penyelenggaraan pembukuan Perseroan sesuai dengan SAK yang
berlaku dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Perseroan secara
optimal untuk kepentingan Perseroan.
4) Penetapan strategi dan pola pengembangan sistem informasi, termasuk
di dalamnya strategi dan pola pengembangan serta

pengelolaan

teknologi informasi, optimalisasi aplikasi perangkat lunak dan perangkat
keras, optimalisasi jejaring teknologi informasi tingkat Perseroan.
5) Menentukan kebijakan, tata kelola, dan mekanisme dalam rangka
pendayagunaan teknologi informasi untuk menopang pertumbuhan
portofolio bisnis Perseroan.
6) Menentukan perencanaan dan strategi bisnis untuk memperluas
kemampuan

sumberdaya

menumbuhkan/membesarkan

established

melalui

Perseroan
atas

dalam

bisnis/service

pendayagunaan

teknologi

rangka

yang
informasi

sudah
untuk

menopang portofolio bisnis Perseroan secara sinergis.
7) Penetapan Master Plan Property sesuai rencana Bisnis Perseroan
8) Penetapan

pola

pembinaan,

pengembangan,

koordinasi,

konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada di bawah
Direktorat Keuangan.

c. Direktur Produksi & Supply Chain.
Direktur Produksi & Supply Chain bertugas untuk membina fungsi
pengusahaan dibidang produksi, supply chain dan pengadaan

yang

menjadi tanggungjawabnya, meliputi:
1) Penetapan pola pengendalian produksi, supply chain dan pengadaan.
2) Penetapan strategi dan pengendalian produksi

baik untuk pasar

regular maupun institusi.
3) Terlaksananya perumusan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
dan Rencana Strategis Perusahaan dalam lingkup tanggung jawabnya.
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4) Tersajinya informasi databased bahan baku, supplier serta mitra kerja
makloon dalam pelaksanaan manajemen pengadaan yang transparan
dan terkendali dalam upaya peningkatan daya saing Perseroan.
5) Terlaksananya pendayagunaan mesin produksi dalam upaya pencapaian
sasaran produksi.
6) Terlaksananya evaluasi efektifitas kinerja direktoratnya yang terkait
dangan pencapaian target produksi guna mencapai omset penjualan
dengan menggunakan aplikasi-aplikasi software modern.
7) Terlaksananya upaya peningkatan Mutu yang menjadi tanggung
jawabnya, melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu.
8) Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kompetensi SDM yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan
Perseroan.
9) Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, di seluruh unit
kerja/organ perusahaan lingkup operasi dalam rangka optimalisasi
pengelolaan

pengendalian

produksi,

pengendalian

produktivitas

Perseroan.
10) Penetapan

pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi,

pengendalian terhadap fungsi yang ada di bawah Direktoratnya.
d. Direktur Pengembangan Bisnis
Direktur Pengembangan Bisnis bertugas membina fungsi pengusahaan
pengembangan usaha, meliputi:
1) Penetapan strategi dan pengendalian perolehan usaha baik untuk pasar
institusi, regular dan luar negeri.
2) Penetapan sasaran pemasaran produk dan pengembangan pemasaran
produk.
3) Penetapan pengembangan usaha, termasuk didalamnya strategi
implementasi dan evaluasi strategi pengembangan usaha baru.
4) Terlaksananya perumusan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
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dan Rencana Strategis Perusahaan, strategi,kebijakan, program pokok
dalam lingkup tanggung jawabnya.
5) Tersajinya informasi pasar, pelanggan dan pesaing.
6) Terlaksananya perolehan omset penjualan sesuai dengan RKAP.
7) Merencanakan dan mengembangan produk baru melaui riset dan
teknologi.
8) Terlaksananya koordinasi di Direktoratnya.
9) Terlaksananya

prakualifikasi,

tender,

proposal

sesuai

dengan

permintaan dan keinginan dari Pengguna Produk.
10) Memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan pelanggan
11) Penetapan

pola

pembinaan,

pengembangan,

koordinasi,

konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada di bawah
Direktorat Pengembangan Bisnis.
e. Direktur Umum & Human Capital
Direktur Umum & Human Capital bertugas membina fungsi pengusahaan

Human Capital dan Umum serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL), meliputi:
1) Penetapan strategi dan pola perencanaan serta pengembangan human

capital, termasuk di dalamnya pengelolaan talent group Perseroan,
kompetensi dan Budaya Perusahaan serta tindaklanjut pembinaan dan
pengembangan Human Capital.
2) Penetapan pola pengembangan hubungan industrial secara kondusif,
penetapan strategi dan pola pengembangan organisasi dan optimalisasi
penyelenggaraan operasional human capital di fungsi human capital
secara komprehensif.
3) Penetapan pola pengembangan sistem manajemen dan sistem
informasi, termasuk di dalamnya perencanaan, pengembangan dan
penyelenggaraan sistem manajemen kinerja Human Capital di tingkat
perusahaan antara lain meliputi sistem manajemen mutu, Keselamatan
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dan Kesehatan Kerja (K3).
4) Penetapan pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan rotasi pegawai.
5) Penetapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta program
tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) di
Perseroan.
6) Penetapan pengelolaan, dan pengendalian terhadap rencana/realisasi
kegiatan umum antara lain: pengelolaan gedung, kendaraan, utilitas,
kebersihan, keamanan serta akomodasi Direksi/Dewan Komisaris.
7) Sebagai penanggung jawab dalam pemantauan dan penerapan GCG di
Perseroan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

8) Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi,
pengendalian terhadap fungsi yang ada di bawah Direktorat Umum dan

Human Capital.

4. Penetapan Kebijakan Perseroan oleh Direksi
Kebijakan Perseroan dalam hal ini adalah suatu keputusan atau tindakan yang
diambil oleh Direksi dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan
kegiatan kerja tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu,
dimana substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur
dalam suatu aturan yang baku.
Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat berupa suatu kebijakan yang diambil
melalui konsensus antara seluruh atau sebagian besar anggota Direksi berkaitan
dengan masalah pengurusan dan pengelolaan Perseroan, atau dapat pula
merupakan kebijakan yang diambil secara individual tanpa adanya konsensus
dimaksud.
Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut
dalam kegiatan sehari-hari maka prinsip-prinsip berikut ini dipatuhi oleh Direksi:
a.

Dalam hal suatu kebijakan yang diambil oleh Direksi merupakan sesuatu
yang substansinya menyangkut citra perusahaan, risiko atau konsekuensi
material, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Direksi
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secara kolegial.
b.

Dalam hal kebijakan di atas dilakukan oleh individu anggota Direksi, maka
individu anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab atas
kebijakan tersebut sampai dengan kebijakan tersebut dapat disetujui
Direksi secara kolegial.

c.

Dalam hal kebijakan yang diambil oleh Direksi mempunyai substansi yang
sama dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu
kebutuhan Perseroan sehari-hari maka individu anggota Direksi yang
bersangkutan perlu mengusulkan kepada Direksi untuk menjadikan
kebijakan yang dilakukannya sebagai suatu peraturan yang mengikat.

d.

Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan yang
timbul, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut :
1) Itikad baik;
2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
3) Investigasi memadai terhadap permasalahan yang ada serta berbagai
kemungkinan pemecahannya beserta dampak positif dan negatifnya
bagi Perseroan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
4) Dibuat berdasarkan pertimbangan independen;
5) Koordinasi dengan anggota Direksi lainnya khususnya untuk suatu
kebijakan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung
kepada tugas dan kewenangan serta kebijakan anggota Direksi lainnya.

e.

Dalam

menjalankan

kewajiban

sehari-hari,

Direksi

senantiasa

mempertimbangkan kesesuaian tindakannya dengan rencana dan tujuan
Perseroan.
f.

Pendelegasian wewenang Direksi kepada pegawai atau pihak lain untuk
melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan wajib dinyatakan dalam
bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama.
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5. Pelimpahan Tugas Dan Kewenangan
Kriteria Dalam hal Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugasnya,
maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk untuk menjalankan Tugas dan
Kewenangan Direktur Utama tersebut. Penunjukan anggota Direksi tersebut
ditentukan secara bergilir untuk waktu tertentu. Apabila salah seorang anggota
Direksi berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka Direktur Utama
dan/atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk akan menjalankan Tugas
dan Kewenangan anggota Direksi yang berhalangan tersebut. Tata cara
pelimpahan tugas dan wewenang tersebut akan diatur dengan Keputusan
Direksi.

6. Kriteria Anggota Direksi
Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS
memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk
menjamin anggota Direksi memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham
dan kebutuhan Perseroan, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang
kriteria anggota Direksi sesuai kebutuhan. Kriteria Direksi Perseroan meliputi
hal-hal sebagai berikut:
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan
dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)
orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan
apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil
Direktur Utama.
2. Persyaratan Anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
a. UUPT;
b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait
dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan,
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
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b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris

yang

dinyatakan

bersalah

menyebabkan

suatu

Perseroan dinyatakan pailit;

3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan;

4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang selama menjabat:
a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS
atau

pernah

sebagai

tidak

anggota

memberikan

Direksi

pertanggungjawaban

dan/atau

anggota

Dewan

Komisaris kepada RUPS; dan
c) Pernah

menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin,

persetujuan,

atau

pendaftaran

dari

Otoritas

Jasa

Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan;
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
Perseroan; dan
f.

Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam angka
2.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3,
wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon
anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat
pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan
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sebagaimanan dimaksud pada angka 2, batal karena hukum sejak saat
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak
terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan
kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
diketahui pengengkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan,
anggota Direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan
batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media
pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang

pasar

modal,

dan

paling

lambat

7

(tujuh)

hari

memberitahukannya kepada menteri di bidang hukum untuk dicatat
sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan
oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya
pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung
jawab perseroan.
9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya
pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 adalah tidak sah
dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana
dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri
A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan
oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi
RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam
rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi.
11.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota
Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku
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sejak penutupan RUPS.
12.

a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak
ditutupnya

atau

tanggal

yang

ditetapkan

oleh

RUPS

yang

mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang
ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak
boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan
Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal, namun
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya
berakhir.
b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
13.

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu
dengan menyebutkan alasannya.

14.

Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
angka (13) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi
yang bersangkutan antara lain:
a. Tidak

/kurang

dapat

memenuhi

kewajibannya

yang

telah

disepakati dalam kontrak manajemen;
b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
c. Melanggar

ketentuan

Anggaran

Dasar

dan/atau

Peraturan

Perundang-Undangan;
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau
Negara;
e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan
yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
f.

Dinyatakan

bersalah

dengan

keputusan

Pengadilan

yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
g. Mengundurkan diri;
h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
tujuan Perseroan.
15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada
angka (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi
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kesempatan untuk membela diri kecuali angka (14) huruf f dan g.
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka (14)
huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
17. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota
Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai
dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping
atau hubungan semenda/ hubungan kekeluargaan yang timbul karena
ikatan perkawinan termasuk menantu atau ipar.
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka (17),
RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan
lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan
oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau
lebih anggota Direksi lowong:
a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain
untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
b. Dengan memperhatikan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan
untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan
anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur
Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau
Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.
c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat
90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b.
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan
RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah
berakhir masa jabarannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk
menjalankan pekerjaanya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama
dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya
tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode -masa jabatan.
22. a.

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan
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anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat
90

(sembilan

puluh)

hari

setelah

terjadi

lowongan,

harus

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi
tersebut.
b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi
yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk
sementara

Perseroan

diurus

oleh

Dewan

Komisaris,

dengan

kekuasaan dan wewenang yang sama.
23.

a.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota
Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang
bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri
tersebut.

c. Perseroan

wajib

melakukan

keterbukaan

informasi

kepada

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
i.

diterimanya

permohonan

pengunduran

diri

Direksi

sebagaimana dimaksud dalam butir a.
ii.

dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam butir b.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan
tanggung

jawabnya

sesuai

dengan

Anggaran

Dasar

dan

Peraturan Perundang-Undangan.
e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f.

Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab
setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS
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Tahunan.
g. Dalam

hal

anggota

Direksi

mengundurkan

diri

sehingga

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang
baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi.
24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam
angka (23) huruf b;
b. Meninggal dunia;
c. Masa jabatannya berakhir;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
f.

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi
berdasarkan

ketentuan

Anggaran

Dasar

dan

Peraturan

Perundang-Undangan.
25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (24) huruf f termasuk
tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang
bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakantindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.
27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi
melakukan

tindakan

yang

merugikan

Perseroan

atau

melalaikan

kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan,
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan
yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi.
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b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan
dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya
pemberhentian sementara tersebut.
c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
pemberhentian

sementara

menyelenggarakan

RUPS

dimaksud
untuk

Dewan

mencabut

Komisaris
atau

harus

menguatkan

keputusan pemberhentian sementara tersebut.
e. Dengan

lampaunya

jangka

waktu

penyelenggaraan

RUPS

sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut
menjadi batal.
f.

Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
i.

Terdapat

keputusan

RUPS

yang

menguatkan

atau

membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d;
atau Lampaunya jangka waktu pada huruf d.
ii.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d,
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri.

g. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara
dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi
yang

bersangkutan

wajib

melaksanakan

tugasnya

kembali

sebagaimana mestinya.
i.

Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk
seterusnya.

Halaman 67 dari 84

j.

Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah
menerima keputusan RUPS.

k. Perseroan

wajib

melakukan

keterbukaan

informasi

kepada

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
mengenai:
i.

Keputusan pemberhentian sementara; dan

ii.

Hasil

penyelenggaraan

RUPS

untuk

mencabut

atau

menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut
sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai
batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
karena

tidak

terselenggaranya

RUPS

sampai

dengan

lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf
e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa
tersebut.
28.

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut
di bawah ini, yaitu:
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik

Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
b. Anggota Dewan Komisaris dan pada Badan Usaha Milik Negara;
c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga
pemerintah pusat dan atau daerah;
d. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD
Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
e. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II
atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
f.

Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;dan/atau

g. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PerundangUndangan.
29.

Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan
angka (28) diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.
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7. Program Pengenalan dan Peningkatan Pengembangan Diri Direksi
a. Program Pengenalan
Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas dengan efektif, maka anggota
Direksi harus mengenal dan memahami dengan baik profil Perseroan
termasuk karakteristik dan proses bisnis Perseroan. Selain itu, agar Direksi
dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan yang lain, maka bagi Anggota
Direksi yang baru diangkat akan diberikan Program Pengenalan. Ketentuan
tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Untuk Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program
Pengenalan mengenai kondisi Perusahaan secara umum.
2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut
berada pada GM Corporate Secretary atau siapapun yang menjalankan
fungsi sebagai Corporate Secretary.
3) Program pengenalan yang diberikan dapat berupa:
a) Prinsip-prinsip dan implementasi Good Corporate Governance di
Perseroan;
b) Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek
dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah
strategis lainnya;
c) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab dan hak-hak Direksi
serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
d) Berbagai

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

serta

kebijakan Perseroan.
4) Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke
fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor-kantor Cabang, pengkajian
dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan
kebutuhan.
5) Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah pengangkatan Anggota Direksi baru.
b.

Program Peningkatan Kapabilitas
Setiap Anggota Direksi wajib mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas.
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Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui
informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis inti Perseroan.
Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan
Komisaris adalah sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
efektivitas kerja Dewan Komisaris;
2) Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas harus
dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
3) Program Peningkatan Kapabilitas dapat berupa perjalanan dinas luar negeri
Anggota Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Kegiatan perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas
Perseroan dan bukan merupakan tunjangan atau fasilitas yang
diberikan/disediakan oleh Perseroan;
b) Kegiatan perjalanan dinas untuk kepentingan seminar, workshop, dan
kegiatan sejenis di luar negeri, dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, selektifitas, tepat guna sesuai
kebutuhan Perseroan serta mengedepankan kepentingan dan kemajuan
Perseroan;
c) Jumlah personil Anggota Direksi yang melakukan perjalanan dinas
dibatasi jumlahnya sesuai dengan tujuan perjalanan dinas;
d) Rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi Anggota Direksi
diusulkan secara tertulis kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara
(Menteri BUMN) untuk mendapatkan persetujuan;
e) Dalam rencana perjalanan dinas ke luar negeri, agar dijelaskan
mengenai tujuan dan kepentingan perjalanan dinas, lama perjalanan
dinas, sumber pembiayaan, rencana anggaran serta informasi lain yang
relevan. Setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan
perjalanan

dinas

Anggota

Dewan

Komisaris

wajib

melaporkan

pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri BUMN.
4) Program Peningkatan Kapabilitas yang dilaksanakan di dalam negeri antara
lain:
a) Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan

updating peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kegiatan usaha Perseroan, serta teknologi informasi;
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b) Pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang efektif
dalam mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk
mengantisipasi tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia di
masa yang akan dating;
c) Pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan yang dapat
membawa Perseroan menuju visi dan misi yang hendak diwujudkan;
d) Pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan, dan
Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas;
e) Pengembangan kemampuan khusus dalam membangun hubungan yang
harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan terhadap eksistensi
Perseroan dalam jangka panjang.
8) Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti
seminar, workshop yang dilaksanakan di dalam negeri bertanggung jawab
untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan
Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

8. Etika Jabatan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Direksi berpegang pada prinsipprinsip berikut ini :
a.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

b.

Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar Perseroan, dan Panduan Good Corporate Governance,

Code of Conduct, serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
c.

Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima
baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada
klien atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau
sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d.

Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan
selain

gaji,

tunjangan

dan

kompensasi

berbasis

saham

yang

diterimanya sebagai anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS.
e.

Setiap Direksi wajib menghormati hak, tugas dan wewenang Direksi
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lainnya.
f.

Direksi menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan
kerja di antara Direksi dan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris.

g.

Direksi harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik
bagi pegawai Perseroan, baik dari segi integritas moral maupun
kecakapan.

h.

Direksi

bertanggungjawab

kepada

Perseroan

untuk

menjaga

kerahasiaan informasi Perseroan.
i.

Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota
Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

9. Rapat Direksi
Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat
berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perseroan dan menetapkan
berbagai kebijakan dalam pengurusan Perseroan. Rapat Direksi dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)
kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
5.

a.

Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau
dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik
(e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau
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dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
b.

Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapatrapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi
yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir
dalam rapat.

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di
tempat kegiatan usaha Perseroan.
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin
rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang
memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang
bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak
melakukan penunjukan.
8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat
Direksi.
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang
Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang
memimpin Rapat Direksi.
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud
pada angka (9) yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan
Rapat Direksi.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya
dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi
dapat

mengajukan pendapatnya

secara

tertulis

dan

ditandatangani,

kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama
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atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi
tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap
hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.
13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ (Satu Per Dua) jumlah
anggota Direksi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
16. Setiap tindakan dan informasi lainya yang di usulkan secara tertulis kepada
Direksi serta telah didukung dengan dokumen yang lengkap wajib
diputuskan oleh Direksi dalam rapat Direksi atau keputusan direksi diluar
rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen usulan
tersebut.
17. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
18. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
19. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal
lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka

(1) wajib dituangkan

dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh
anggota Direksi.
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b.

Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) wajib dituangkan
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris.

c.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d.

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib
didokumentasikan oleh Perseroan.

e.

Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
Rapat yang bersangkutan.

f.

Setiap keputusan rapat Direksi yang tertuang didalam risalah rapat Direksi
akan disampaikan kepada Divisi/ Unit Kerja terkait selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah risalah Direksi di tanda tangani oleh seluruh anggota
Direksi yang hadir didalam rapat Direksi tersebut.

20.

a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
b.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka
anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi,
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara
langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi
salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat
Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara
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mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

10. Kinerja Direksi
Kinerja Direksi dan anggota Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh
Pemegang Saham dalam RUPS.
Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan target kinerja yang
tercantum dalam kontrak manajemen tugas kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan
serta amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara
terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya.
Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masingmasing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
pemberian skema kompensasi bagi Direksi. Hasil evaluasi kinerja masingmasing anggota Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi
Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota
Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Direksi baik selaku Dewan
maupun individu juga merupakan sarana penilaian serta peningkatan
efektivitas Direksi.
RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi.
Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi antara lain meliputi:
a.

Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi
Direksi dengan Dewan Komisaris.

b.

Kesiapannya dengan materi yang akan dibahas dalam rapat.

c.

Partisipasinya dalam pembahasan masalah maupun dalam pengambilan
keputusan.

d.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan Perseroan.

e. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang telah dibuat.
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11. Benturan Kepentigan Direksi
Benturan kepentingan Direksi adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan
pribadi Direksi berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk
meningkatkan nilai Perseroan, meraih laba serta pencapaian visi dan misi
Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Pemegang Saham.
Beberapa prinsip yang dianut PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk mencegah
terjadinya

benturan

kepentingan

dan

implikasi

lanjutan

yang

sering

ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:
a.

Direksi harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan di dalam
melaksanakan tugasnya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi
perlu memenuhi beberapa prinsip yaitu:
1) Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang
berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan
secara benar dan akurat.
2) Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi
independensinya dalam pengambilan keputusan.
3) Tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang
melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau
keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau
mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.
4) Direksi wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan
terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.

b.

Apabila terjadi sesuatu hal, dimana kepentingan Perseroan berbenturan
dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan
persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau
seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
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c.

Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang
atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut
diatas.

12. Hubungan Kerja Dengan Dewan Komisaris
Dalam melakukan hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris
mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.

Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan,
setiap hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dalam rangka tugas
dan tanggung jawab masing-masing di dalam pengelolaan Perseroan
merupakan hubungan yang bersifat formal dalam arti harus senantiasa
dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja
dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui
mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b.

Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris dalam
pengawasan Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran
Dasar Perseroan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja
sehari-hari antara Direksi dengan Dewan Komisaris, yang belum diatur
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar
Perseroan, Panduan Good Corporate Governance, Code of Conduct,
serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan bersama
antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan dilandasi prinsip-prinsip

Good Corporate Governance.
c.

Direksi akan memberikan informasi secara lengkap kepada Dewan
Komisaris sesuai kebutuhan Dewan Komisaris di dalam melaksanakan
tugasnya.

13. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga citra
Perusahaan yang baik melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif
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antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan Sekretaris Perusahaan antara lain:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang meliputi:
1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan
informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
4. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/ atau Dewan
Komisaris; dan
5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan perusahaan bagi
Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang
saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku
kepentingan lainnya.

14. Sistem Pengendalian Internal
Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk harus menetapkan sistem Pengendalian
Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Sistem
Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut :
a.

Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan
terstruktur, yang terdiri dari:
Halaman 79 dari 84

1) Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai;
2) Filosofi dan gaya manajemen;
3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab;
4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
b.

Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk
mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang
relevan.

c.

Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu
proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan
unit

dalam

struktur

organisasi

Perseroan,

antara

lain

mengenai

kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja,
pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perseroan.
d.

Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan
mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan
peraturan yang berlaku pada Perseroan.

e.

Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian
internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur
organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan
ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan
tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

f.

Untuk membantu Direksi dalam melakukan perencanaan, pengendalian,
koordinasi

dalam

pengawasan,

penilaian

atas

sistem

pengendalian

manajemen dan pelaksanaan seluruh kegiatan Perseroan serta memberikan
saran-saran perbaikan dibentuk fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI).

g. SPI dipimpin oleh

Kepala

Satuan

Pengawasan

Intern

dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi SPI diatur dengan Keputusan
Direksi.
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BAB IV
PENGGUNAAN WAKTU, SARANA DAN FASILITAS PERSEROAN
1. Penggunaan Waktu
Penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris diatur berdasarkan prinsipprinsip:
a.

Direksi harus menggunakan jam kerjanya, sarana dan fasilitas Perseroan
semata-semata untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan
Perseroan.

b.

Aktifitas

Direksi

di

luar

Perseroan

yang

tidak

secara

langsung

berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar,
menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan dengan
menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau
Direksi lainnya.

2. Penyediaan Dan Penggunaan Tunjangan Dan Fasilitas
a.

Dalam menyediakan tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan
Direksi di dasarkan prinsip-prinsip:
1) Disesuaikan dengan kondisi keuangan dan Kinerja Perseroan;
2) Asas kepatutan dan kewajaran dibandingkan dengan industri sejenis;
3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
4) Jenis dan besarnya tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan
Komisaris umumnya ditetapkan oleh RUPS dimana rinciannya dapat
diserahkan kepada Dewan Komisaris.

b.

Penggunaan sarana dan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pejabat
pemerintah, tamu Perseroan dan kepentingan lainnya dimungkinkan
dengan tetap senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku untuk
sarana dan fasilitas tersebut serta sedapat mungkin tidak bertentangan
dengan maksud dan tujuan penyediaan sarana dan fasilitas tersebut.
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c.

Penggunaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan pemerintah dan Partai
Politik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d.

Direksi tidak diperbolehkan memberikan sumbangan untuk partai politik
manapun kecuali sepanjang dibenarkan oleh undang-undang.

3. Perjalanan Dinas
Perseroan memberikan sarana akomodasi, transportasi dan tunjangan perjalanan
dinas baik di dalam negeri maupun ke luar negeri kepada Direksi dan Dewan
Komisaris. Pemberian sarana dan fasilitas mengenai hal ini di dasarkan pada
prinsip-prinsip:
a.

Perjalanan dinas semata-mata ditujukan untuk aktivitas dan kepentingan
Perseroan.

b.

Dalam menetapkan fasilitas transportasi dan akomodasi yang berhubungan
dengan perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Perseroan dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan, dukungan
terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menjaga citra (image) Perseroan.

c.

Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi anggota
Direksi diberikan oleh Direktur Utama, sedangkan persetujuan perjalanan
dinas ke luar Negeri diberikan oleh Komisaris Utama.

d.

Perjalanan dinas di dalam dan luar negeri bagi anggota Dewan Komisaris
dikaitkan dengan kebutuhan Perseroan dan dengan kejelasan maksud dan
tujuan dari perjalanan tersebut.

e.

Jenis alat transportasi, penyediaan akomodasi dan besarnya tunjangan
perjalanan dinas bagi Direksi dan Komisaris diatur lebih lanjut dengan
keputusan Direksi.
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BAB V
PENUTUP
1. Pemberlakuan Board Manual
Board Manual disusun sebagai pedoman agar Dewan Komisaris dan Direksi,
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif,
transparan,

kompeten,

independen,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan,

sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dan
Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Board Manual.

2. Sosialisasi Board Manual
Perseroan

akan

melakukan

berkesinambungan.

Kegiatan

tahapan

sosialisasi

sosialisasi

secara

Board

Manual

berkesinambungan

secara
akan

dilakukan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru maupun
yang sudah menjabat. Sosialisasi difokuskan pada adanya pemahaman,
timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan Good Corporate

Governance secara konsisten melalui program induksi/pengenalan bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris baru, rapat-rapat maupun forum lainnya yang
relevan.

3. Keterbukaan Board Manual Di Website
Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan Board Manual bagi
seluruh

pemangku

kepentingan

melalui

sarana

situs

web

Perseroan.

Pelaksanaan keterbukaan ini merupakan bagian dari kepatuhan Perseroan
sesuai dengan regulasi penarapan terbaik Good Corporate Governance.

4. Evaluasi Board Manual
Perseroan akan melakukan evaluasi secara berkala atau sesuai kebutuhan untuk
mengetahui dan mengukur kesesuaian Board Manual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maupun dinamika bisnis yang terjadi.
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