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BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki pemerintah dan
publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) harus
dikelola secara profesional dan mengacu kepada peraturan-peraturan pasar modal
dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
Pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (untuk
selanjutnya disingkat “GCG”) merupakan keharusan dalam menjalankan aktivitas
bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar Perseroan dapat
bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG
diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan
secara lebih baik.
Perseroan menyadari bahwa Penerapan GCG secara sistematis dan konsisten
merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perseroan
diharapkan

akan

dapat memacu

perkembangan

bisnis, akuntabilitas

serta

mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan
kepentingan Stakeholders lainnya.
Guna meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG,
Perseroan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate

Governance) (untuk selanjutnya disingkat “COCG”).
COCG yang telah disusun menjadi acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
Direksi,

Karyawan

serta

menjadi

acuan

berhubungan dengan Perseroan.
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bagi

Stakeholder

lainnya

dalam

2. Pengertian
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2011tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perubahannya Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, Penerapan Praktek
GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ
Perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan, guna mewujudkan
nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan
dan nilai etika.
3. Maksud
COCG merupakan seperangkat peraturan dan praktek yang menjadi pedoman atau
acuan bagi organ Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh jajaran Perseroan dalam mengelola
Perseroan dan Anak Perusahaan.
COCG tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang selaras dengan
visi, misi dan nilai-nilai Perseroan. COCG dalam implementasinya diikuti dengan
berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan Perseroan.
4. Tujuan
Tujuan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perseroan adalah:
a. Memaksimalkan

nilai

Perseroan

bagi

Pemegang

Saham

dengan

cara

meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan
kewajaran agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional
maupun

internasional

serta

dengan

demikian

menciptakan

iklim

yang

efisien,

serta

mendukung investasi.
b. Pengelolaan

Perseroan

secara

profesional,

transparan,

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris,
Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
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c. Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Disamping itu perlu
adanya kesadaran tanggung jawab sosial Perseroan baik terhadap pihak yang
berkepentingan

(stakeholders)

maupun

kelestarian

lingkungan

disekitar

Perseroan.
5. Rujukan
a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal
6 Juli 2012;
b. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
c. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2006 yang
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
d. Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana dibuat dengan Akta tanggal 18
Mei 2018 Nomor 19 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, dan
telah diberitahukan kepada, diterima dan disimpan dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan suratnya tanggal tanggal 30 Mei 2018 Nomor AHU-AH.01.030210297.
6. Ruang Lingkup Pedoman
Ruang lingkup Pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada segenap
Insan Kimia Farma dalam menjalankan aktivitas bisnis Perseroan. Berbagai hal yang
diatur dalam Pedoman ini meliputi:
a. Hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham.
b. Fungsi serta peran Dewan Komisaris.
c. Fungsi serta peran Direksi.
d. Hubungan antara Perseroan dengan Stakeholders seperti Karyawan, Pelanggan,
Kreditur/Investor dan Mitra Usaha serta Masyarakat.
e. Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perseroan yang penting seperti Kebijakan
tentang Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi,
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Akuntansi dan Keuangan, Sistem Pengadaan Barang/Jasa, dan kebijakan
lainnya.
7. Profil Perseroan
Perseroan berdiri pada tanggal 16 Agustus 1971 berdasarkan akta No. 18 tanggal
16 Agustus 1971 yang telah diubah dengan Akta Perubahaan No. 18 tanggal 11
Oktober 1971, keduanya dibuat di hadapan Notaris Soelaeman Ardjasasmita, di
Jakarta. Akta Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. J.A.5/184/21 tanggal 14 Oktober
1971, yang didaftarkan pada buku registrasi No. 2888 dan No. 2889 tanggal 20
Oktober 1971 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta serta diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 November 1971 dan Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 508.
Perseroan lahir dari kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaanperusahaan asing di Indonesia dan merupakan Perseroan industri farmasi pertama
di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama
Perseroan ini pada awalnya adalah “NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co”.
Berdasarkan kebijakan nasionalisasi atas eks Perseroan Belanda di masa awal
kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan
peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi “PNF (Perusahaan Negara
Farmasi) Bhineka Kimia Farma”. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk
badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama Perseroan
berubah menjadi “PT Kimia Farma (Persero)”.
Pada tanggal 4 Juli 2001, Perseroan kembali mengubah statusnya menjadi Perseroan
publik dan nama Perseroan disesuaikan menjadi “PT Kimia Farma (Persero) Tbk”
Bersamaan dengan perubahan tersebut. Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek
Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini
bernama Bursa Efek Indonesia).
Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi
Perseroan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Saat ini Perseroan
telah memiliki beberapa entitas anak sebagai pilar bisnis Perseroan, yaitu PT Kimia
Farma Apotek yang bergerak dalam kegiatan usaha ritel farmasi dan layanan
kesehatan, PT Kimia Farma Trading dan Distribution yang bergerak dalam kegiatan
usaha distribusi dan perdagangan produk kesehatan, PT Sinkona Indonesia Lestari
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yang bergerak dalam manufaktur dan pemasaran kina beserta turunan produk yang
dihasilkan, dan PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia yang merupakan joint venture
antara Perseroan dengan Sung Wun Pharmacopia Co., Ltd. dan bergerak dalam
manufaktur dan pemasaran bahan baku dan bahan aktif farmasi.
Hasil produksi Perseroan tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, melainkan juga di
luar negeri, yaitu Asia, Eropa, Australia, Afrika dan Selandia Baru. Dalam hal penjualan
ritel di dalam negeri, melalui PT Kimia Farma Apotek, Perseroan telah menjadi
pemimpin di pasar ritel farmasi dengan jumlah apotek sampai dengan 31 Desember
2017 mencapai 1000 (seribu) apotek. Penambahan outlet apotek menjadi salah satu
strategi Perseroan untuk meningkatan penetrasi pasar, diantaranya melalui program

franchise dan Kerja Sama Operasi (KSO). Untuk mewujudkan visinya menjadi
Perseroan kesehatan terintegrasi, Perseroan juga menjalankan 500 (lima ratus) klinik
kesehatan dan 47 (empat puluh tujuh) laboratorium klinik yang tersebar di seluruh
Indonesia.
Selaras dengan perkembangan dalam masyarakat dunia bisnis dan untuk memberikan
kemudahan bagi para konsumen, sejak 2017 Kimia Farma juga merambah penjualan
obat

di

ranah

online

dengan

menghadirkan

layanan

e-commerce

kimiafarmaapotek.co.id untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
(Jabodetabek), yang menyediakan varian produk obat bebas dan produk perawatan
tubuh.
8. Bidang Usaha
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah
melakukan usaha di bidang industri farmasi, healthcare, kimia, biologi, alat kesehatan,
makanan dan minuman serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya
saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan
dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk

mencapai

maksud dan

tujuan

tersebut di

atas, Perseroan

dapat

melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
a.

Memproduksi sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika);
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b.

Memproduksi alat kesehatan dan bahan kimia;

c.

Memproduksi minyak nabati, yodium dan garam-garamnya;

d.

Memproduksi produk makanan dan minuman;

e.

Memproduksi pengemas dan bahan pengemas;

f.

Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil
produksi seperti di atas, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak
lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

g.

Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan (healthcare services);

h.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh industri farmasi, healthcare

, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan dan minuman sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundangan.

Selain kegiatan usaha utama dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan
kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki untuk:
a.

Melakukan usaha-usaha optimalisasi aset yang dimiliki Perseroan, termasuk
kerja sama pembangunan hotel, pembangunan rumah sakit dan bisnis properti
lainnya;

b.

Menyediakan tempat untuk apotek, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya;

c.

Melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan sejalan dengan
maksud dan tujuan Perseroan, baik yang dilakukan sendiri maupun kerja sama
dengan pihak lain;

d.

Melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan dan pertambangan yang
berhubungan dengan industri farmasi;

e.

Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan Dana Pensiun;

f.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Perseroan lain di bidang farmasi,
asuransi kesehatan, rumah sakit, pengolahan limbah industri farmasi;

g. Melakukan kegiatan Jasa penunjang lainnya sejalan dengan maksud dan tujuan
Perseroan, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
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Perseroan dan Entitas Anak Beroperasi dalam segmen usaha sebagai berikut :
Segmen Usaha

Entitas

Status

Segmen Usaha
Manufaktur, Riset

PT Kimia Farma
(Persero) Tbk
Industri Kimia
dan Farmasi

PT Sinkona
Indonesia Lestari

Induk Usaha

Entitas Anak

PT Kimia Farma
Sungwun

Entitas Anak

Pharmacopia
Distribusi dan
perdagangan
Produk
Kesehatan
Ritel Farmasi

PT Kimia Farma
Trading &
Distribution

Pabrik Produksi
Kina
Pabrik Bahan
Baku Obat

dan Alat
Kesehatan

Entitas Anak

Apotek

Apotek Ritel
Klinik Kesehatan

Entitas Anak

Layanan
Kesehatan
lainnya

dan Pemasaran

Distribusi Obat
Entitas Anak

PT Kimia Farma

& Pengembangan

PT Kimia Farma

PT Kimia

Laboratorium

Diagnostika

Farma

Klinik

Apotek

9. Visi
Menjadi

perusahaan

Healthcare

pilihan

menghasilkan nilai yang berkesinambungan.
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utama

yang

terintegrasi

dan

10. Misi
1)

Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang Industri kimia dan farmasi,
perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan
serta optimalisasi aset.

2)

Mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance dan operasional

excellence didukung oleh Sumber Daya Manusia profesional (SDM).
3)

Memberikan nilai tambah dan maanfaat bagi seluruh stakeholder.

11. Budaya Perusahaan
Perseroan telah menetapkan dan menerapkan Nilai-nilai inti yang dijadikan
pedoman tingkah laku seluruh karyawan Perseroan, yaitu:
1) Innovative
Memiliki cara berpikir out of the box, smart, dan kreatif untuk menghasilkan
produk unggulan berkualitas.
2) Customer First
Mengutamakan pelanggan sebagai mitra kerja.
3) Accountable
Memegang teguh amanah perusahaan dengan bekerja profesional, memelihara
integritas dan membangun kerja sama.
4) Responsible
Bertanggungjawab bekerja tepat waktu, tepat target dan menyerahkan hasil
kerja berkualitas dengan menyertakan semangat pantang menyerah dan
bijaksana saat menghadapi masalah.
5) Eco-Friendly
Membangun sistem dan perilaku ramah lingkungan.
Budaya Perusahaan “ICARE“ ditopang oleh Ruh Budaya Perusahaan yang dikenal
dengan 5 As, yaitu sebagai berikut:
1) Kerja Ikhlas
Siap bekerja dengan tulus tanpa pamrih untuk kepentingan bersama.
2) Kerja Cerdas
Kemampuan dalam belajar cepat (Fast Leaner) dan memberikan solusi yang
tepat.
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3) Kerja Keras
Menyelesaikan pekerjaan dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk
mendapatkan hasil terbaik.
4) Kerja Antusias
Keinginan kuat dalam bertindak dengan gairah dan semangat untuk mencapai
tujuan.

5) Kerja Tuntas
Melakukan pekerjaan secara teratur dan selesai untuk menghasilkan output
maksimal yang sesuai dengan harapan.

12. Tanggung Jawab Manajemen Dalam Penerapan GCG
1. Manajemen akan berupaya maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik dalam proses bisnis Perseroan.
2. Manajemen menyusun Pedoman Perilaku ( Code of Conduct) yang mengatur nilai
atau norma yang dianut oleh setiap Pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang
antara lain termasuk etika hubungan antara Perseroan dengan Pegawai,
Pelanggan, Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur/Investor, Pemerintah, Mitra
Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.
3. Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
serta Pedoman Etika dan Perilaku ( Code of Conduct) hanya sah apabila
mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi. Pemutakhiran
umumnya terkait dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar
Perusahaan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan
Komisaris, dan peraturan lainnya yang setingkat.
4. Manajemen berkomitmen untuk menerapkan sistem pengendalian internal
Perseroan.
5. Manajemen berkomitmen mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta
mematuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan.
6. Manajemen menyusun program dan anggaran dalam rangka mewujudkan
Perseroan yang memiliki Tata Kelola Perusahan yang baik.
7. Manajemen berkomitmen mengkomunikasikan serta memastikan bahwa seluruh
insan memahami serta melaksanakan ketentuan Perseroan.
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8. Manajemen mengevaluasi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan terkait
dengan Tata Kelola Perusahaan untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan.
9. Manajemen berkomitmen menyusun organisasi serta menetapkan personil yang
bertanggung jawab mengatur segala sesuatu sesuai dengan Tata Kelola
Perusahaan yang baik.
10. Manajemen melaksanakan sistem manajemen berbasis kinerja serta menerapkan

reward and punishment secara konsisten sesuai peraturan Perseroan.

13. Tanggung Jawab Insan Perseroan Dalam Penerapan GCG
a. Wajib mematuhi serta memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
b. Wajib berusaha secara aktif dalam melaksanakan semua proses bisnis di
Perseroan.
c. Wajib bersama-sama berupaya mewujudkan Tata Nilai Perusahaan dan Tata
Kelola Perusahaan yang baik.

14. Pelaksanaan Penerapan GCG
Agar proses pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan efektif, maka
diatur sebagai berikut:
a.

Direktur Umum bertugas sebagai penanggungjawab GCG di Perseroan.

b.

Setiap Pimpinan Divisi/Unit Kerja bertanggungjawab mengendalikan kegiatan
Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa asas-asas GCG dilaksanakan
secara konsisten di unit kerjanya masing masing.

c.

Dalam rangka memastikan penerapan GCG di Perseroan, maka Kepala Divisi /
unit kerja yang tercantum dibawah ini harus melaksanakan tugas dan
tanggungjawab sebagai berikut:
1)

Unit

Kepatuhan

&

Manajemen

Risiko,

bertanggungjawab

untuk

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan isi Pedoman Tata Kelola
Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code

of Conduct) secara keseluruhan serta melakukan review secara berkala
serta pemutakhiran Pedoman (apabila diperlukan) dan mensosialisasikan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance ) dan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) kepada Pegawai Perseroan.
2)

GM SPI bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang
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dilakukan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku, mendorong kegiatan operasi untuk lebih efisien dan efektif
dan memastikan keandalan data dan informasi manajemen.
3)

Sebagai komitmen penerapan GCG di Perseroan, maka Insan Kimia Farma
berkewajiban menandatangani Pakta Integritas yang diperbaharui pada
setiap awal tahun.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN
Prinsip Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Transparansi
a.

Dengan prinsip dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai
Perseroan melalui cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders.
Prinsip tersebut diwujudkan oleh Perseroan dengan cara:
1) Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai
dengan haknya.
2) Kebijakan

Perseroan

harus

tertulis

dan

dikomunikasikan

kepada

stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan
tersebut.
b.

lnformasi yang diungkapkan Perseroan meliputi tapi tidak terbatas pada
visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan, kondisi keuangan, susunan
dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham pengendali,
kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi, cross shareholding,
pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, pelaksanaan

good corporate governance serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi
kondisi Perseroan.
c.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban
untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan.
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2. Akuntabilitas
a.

Dengan prinsip dasar kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta
pertanggung-jawaban

organ

Perseroan

sehingga

pengelolaan

Perseroan

terlaksana secara efektif.
b.

Akuntabilitas dalam Perseroan didasarkan pada kewajiban individu dan/atau
organ Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya
dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan
kepadanya.

c.

Perwujudan prinsip akuntabilitas dalam Perseroan antara lain:
1) Adanya rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan
dan semua insan Kimia Farma secara jelas dan selaras dengan visi, misi,
sasaran usaha dan strategi Perseroan.
2) Memastikan bahwa semua organ Perseroan dan semua karyawan
mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami
perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
3) Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan Perseroan.
4) Adanya ukuran kinerja dari semua jajaran Perseroan berdasarkan ukuran
yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perseroan (corporate values),
sasaran usaha dan strategi Perseroan serta adanya reward and punishment

system.
5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, setiap organ Perseroan
dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnis dan standar
perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
3. Pertanggungjawaban
a.

Dengan prinsip dasar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan
mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen.
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b.

Sebagai agen ekonomi yang berkepentingan dengan kelangsungan usahanya,
prinsip pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perseroan dengan cara akan
selalu:
1) Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan mematuhi anggaran dasar dan
kebijakan Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku.
2) Bertindak sebagai Good Corporate Citizen dengan meminimalkan dampak
negatif operasional Perseroan dan memenuhi tanggung jawab sosial
terhadap lingkungan di sekitamya.

4. Kemandirian
a.

Dengan prinsip dasar pengelolaan Perseroan dan pengambilan keputusan
untuk kepentingan Perseroan dilakukan secara mandiri, objektif dan profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
(masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat
diintervensi oleh pihak lain) yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b.

Perwujudan prinsip kemandirian Perseroan dilaksanakan dengan cara:
1) Setiap organ Perseroan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan.
2) Menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak saling melempar
tanggungjawab, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga
pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

5. Kesetaraan dan kewajaran
a.

Dengan prinsip dasar pelaksanaan kegiatan Perseroan yang senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholders berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b.

Prinsip ini diwujudkan dengan cara memberikan perlakuan yang setara dan
wajar kepada setiap stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang
diberikan kepada Perseroan.
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BAB III
ORGAN PERSEROAN

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ
Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas
dasar

prinsip

bahwa

masing-masing

organ

mempunyai

independensi

dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan
Perseroan.
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS sebagai Organ Perseroan yang menjadi wadah Pemegang Saham untuk
mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan saham yang dimiliki dalam
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
a. Jenis RUPS
1)

RUPS Tahunan yaitu wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku
berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam RUPS Tahunan:
a)

Direksi menyampaikan laporan tahunan;

b) Direksi

wajib

menyampaikan

usulan

penggunaan

Laba

Bersih

Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;
c)

Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris,
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun
berjalan,

termasuk

audit pengendalian internal

atas

pelaporan

keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di
tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;
d) Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
2)

RUPS Luar Biasa yaitu dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan
untuk kepentingan Perseroan.
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b. Penyelenggaraan RUPS
RUPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perseroan dan dengan
memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta
dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang
sah, wajar dan transparan dengan memperhatikan hal‐ hal yang diperlukan
untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meliputi:
1) Tempat penyelenggaraan RUPS
RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan
di:
a)

Tempat kedudukan Perseroan;

b) Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c)

Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha utama Perseroan; atau

d) Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan
dicatatkan.
2)

Pemberitahuan RUPS
a) Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS.
b) Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
c) Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

3)

Pengumuman RUPS
a)

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang
Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan.

b) Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
i.

Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
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ii.

Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata
acara RUPS;

iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
iv. Tanggal pemanggilan RUPS.
c)

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham,
pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang
Saham.

d) Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham, paling kurang melalui:
i.

1

(satu)

surat

kabar

harian

berbahasa

Indonesia

yang

berperedaran nasional;
ii.

Situs web bursa efek; dan

iii. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain
yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan-Undangan yang
berlaku.
e)

Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

f)

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham,
penyampaian bukti pengumuman RUPS disertai dengan salinan surat
permintaan penyelenggaraan RUPS.

g) Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan pasar
modal.
4)

Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan
ketentuan sebagai berikut:
a)

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan
RUPS.

b) Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah:
i.

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

ii.

1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

c)

Usulan mata acara rapat, harus:
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i.

Dilakukan dengan itikad baik;

ii.

Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

iii. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
iv. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
d) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari
Pemegang Saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam
pemanggilan
5)

Pemanggilan RUPS
a)

Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b) Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
i.

Tanggal penyelenggaraan RUPS;

ii.

Waktu penyelenggaraan RUPS;

iii. Tempat penyelenggaraan RUPS;
iv. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
v.

Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara
tersebut; dan

vi. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat
tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
c)

Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham paling kurang melalui:
i.

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional;

ii.

Situs web bursa efek; dan

iii. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa
lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang
berlaku.
d) Bukti pemanggilan RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
e)

Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang pasar
modal.
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6)

Risalah RUPS
a)

Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia, menjadi bukti yang sah
terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan
dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

b) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan
paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS.
c)

Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

d) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
e)

Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS yang memuat
informasi paling kurang:
i.

Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan
RUPS, dan mata acara RUPS;

ii.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada
saat RUPS;

iii. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh Saham yang
mempunyai hak suara yang sah;
iv. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat;
v.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang
Saham diberi kesempatan;

vi. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
vii. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara;
viii. Keputusan RUPS; dan
ix. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan
pembagian dividen tunai.
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f)

Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling
kurang melalui:
i.

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran
nasional;

ii.

Situs web bursa efek; dan

iii. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain
yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
g) Pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada
masyarakat

paling

lambat

2

(dua)

hari

kerja

setelah

RUPS

diselenggarakan.
h) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan kepada
Otoritas Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh Pemegang Saham Jasa Keuangan.
7)

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS
a)

Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam rapat, kecuali undang-undang menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat,
kecuali undang-undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

b) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
permohonan Perseroan.

c.

Hak Pemegang Saham
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1)

Menghadiri dan memberi suara dalam RUPS.

2)

Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu
dan teratur sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia.

3)

Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

4)

Menerima pembagian keuntungan dalam bentuk dividen dan pembagian
keuntungan lainnya.

5)

Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai Hak istimewa
dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
Peraturan Perundang-Undangan:
a)

Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
i.

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;

ii.

Persetujuan perubahan Permodalan;

iii. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris;
iv. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan dan pembubaran;
v.

Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

vi. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran
Dasar perlu persetujuan RUPS;
vii. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase
penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan
Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
viii. Persetujuan penggunaan laba;
ix. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang
yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar
perlu persetujuan RUPS;
b) Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota
Dewan Komisaris;
c)

Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

d) Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
d. Kewenangan RUPS
1) Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan yang telah ditelaah
oleh Dewan Komisaris termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris.
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2) Mengesahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik.
3) Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan.
4) Menetapkan Auditor Eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan
Komisaris.
5) Menetapkan remunerasi dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.
6) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi
melalui RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dan harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
7) Memberikan persetujuan atas aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan
yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
e.

Kewajiban Pemegang Saham
1)

Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

2)

Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

3)

Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga,
Perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktek-praktek
yang sehat di industri farmasi.

4)

Melakukan

evaluasi

kinerja

Dewan

Komisaris

dan

Direksi

melalui

mekanisme RUPS.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara
kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta
memastikan bahwa Perseroan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
a. Kualifikasi Dewan Komisaris
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 menjabat:
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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.

4)

Selain persyaratan yang tertuang dalam huruf a,b,c harus pula memenuhi
persyaratan lain yang ditetapkan Anggaran Dasar dan Perundangundangan yang berlaku.

b. Komposisi Dewan Komisaris
1)

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.

2)

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah
Komisaris

Independen

sesuai

dengan

ketentuan

dan

peraturan

perundangan yang berlaku.
c.

Masa Jabatan
1)

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung
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 perundangan di bidang
pasar modal.

2)

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

3)

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a)

Pengunduran dirinya telah efektif;

b) Meninggal dunia;
c)

Masa jabatannya berakhir;

d) Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
e)

Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai
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kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
f)

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnya.

d. Tugas, Kewajiban, Hak, dan Kewenangan Dewan Komisaris
1)

Tugas Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan,

jalannya

pengurusan

Perseroan maupun usaha Perseroan

pada

umumnya

baik

mengenai

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.
2)

Kewajiban Dewan Komisaris
a)

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
Perseroan;

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

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap
penting bagi kepengurusan Perseroan;

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

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

f)

Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

g) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
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Laporan Tahunan, apabila diminta;
h) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
i)

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

j)

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

k)

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;

l)

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;

m) Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan serta
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
n) 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.
3)

Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris
a)

Mendapatkan Honorarium sesuai dengan ketentuan.

b) Mendapat program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang
baru diangkat.
c)

Mendapatkan informasi atas segala kebijakan dan tindakan yang telah
dan akan dijalankan oleh Direksi;

d) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan;
e)

Menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta
memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

f)

Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga
dan memeriksa kekayaan Perseroan;

g) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
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segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
h) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
i)

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;

j)

Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini;

k)

Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite
Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perseroan;

l)

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

m) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar;
n) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
o) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan

dengan

Peraturan

Perundang-Undangan,

Anggaran

Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4)

Rapat Dewan Komisaris
a)

Pelaksanaan Rapat
i.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu)
kali dalam 2 (dua) bulan.

ii.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

iii. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau
Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
iv. 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 salah seorang anggota Dewan Komisaris.
Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara
tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap
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anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai,
atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan
telex, faksimili atau surat elektronik (email) 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.
v.

Pemanggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat.

vi. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapatrapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan
Komisaris yang diadakan sebelumnya.
vii. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama
yang memimpin Rapat Dewan Komisaris. 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.
viii. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain
berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris
hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
b) Pengambilan Keputusan
i.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

ii.

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.
iii. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
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untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya
dengan sah dalam rapat tersebut.
iv. 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.
v.

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.

5)

Risalah Rapat
a)

Hasil Rapat 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 yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Den
Komisaris.

b) Dalam

hal

terdapat

anggota

Dewan

Komisaris

yang

tidak

menandatangani hasil rapat yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada
risalah rapat.
c)

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah
rapat Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak
hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.

d) Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.
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.

f)

Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing‐ masing
anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan tahunan
Perusahaan.
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3. Direksi
Direksi sebagai Organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial
dalam mengelola Perseroan. Pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi
merupakan tanggung jawab bersama.
a. Kualifikasi Direksi
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi 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 menjabat:
a)

Tidak pernah dinyatakan pailit;

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

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

4)

Selain persyaratan yang tertuang dalam huruf a, b, c harus pula memenuhi
persyaratan lain yang ditetapkan Anggaran Dasar dan Perundangundangan yang berlaku.

b. Komposisi Direksi
1)

Komposisi

Direksi

harus

sedemikian

rupa

sehingga

memungkinkan

pengambilan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara
independen

dalam

arti

tidak

mempunyai

kepentingan

yang dapat

mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri
dan kritis.
2)

Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

c.

Masa jabatan
1)

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal
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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 perundangan di bidang
pasar modal.
2)

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS dengan menyebutkan alasannya.

3)

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a)

Pengunduran dirinya telah efektif;

b) Meninggal dunia;
c)

Masa jabatannya berakhir;

d) Diberhentikan berdasarkan 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
Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnya.

d. Tugas, Kewajiban, Hak, dan Kewenangan Direksi
1)

Tugas Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan
bertanggungjawab

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.
2)

Kewajiban Direksi
a)

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

b) 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;
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c)

Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan
Risalah Rapat Direksi;

d) 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;
e)

Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik
untuk diaudit;

f)

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;
g) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
h) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan
oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
i)

Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

j)

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;

k)

Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;

l)

Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan
sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;

m) Menyusun

sistem

Keuangan

dan

terutama

fungsi

akuntansi

berdasarkan

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

pengurusan,

pencatatan,

Standar

Akuntansi

pengendalian
penyimpanan,

intern,
dan

pengawasan;
n) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh
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Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan khususnya peraturan
di bidang Pasar Modal berlaku;
o) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian
dan tugasnya;
p) 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;
q) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.

3)

Hak dan Kewenangan Direksi
a)

Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan
Perseroan;

b) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di
dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang
yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
c)

Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan
upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja
Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan
Peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Peraturan PerundangUndangan;
e)

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/ atau
Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;

f)

Menghapus bukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris
selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Tahunan;

g) 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
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Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
h) 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.

e.

Rapat Direksi
Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi baik yang telah
diagendakan secara rutin maupun tidak. Rapat diselenggarakan sebagai mekanisme
untuk merencanakan dan memantau penerapan strategi dan kebijakan Perusahaan.
1) Pelaksanaan Rapat
a)

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1
(satu) kali dalam setiap bulan.

b)

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

c)

Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang
berhak mewakili Direksi. 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 (email)
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. Pemanggilan harus
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

d)

Pemanggilan seperti tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat
yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi yang diadakan
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sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
e)

Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka Direktur yang ditunjuk secara tertulis
oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi. Dalam hal Direktur
Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang
terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat
Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota
Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua
dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

f)

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. Penyelenggaraan
rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
i.

Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

ii.

Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris;

iii. Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi.
2)

Pengambilan Keputusan
a)

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah anggota Direksi.

b) 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.
c)

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.

d) 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.
e)

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
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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.
3)

Risalah Rapat
a)

Hasil Rapat 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.

b) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil
rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
c)

Risalah rapat didistribusikan kepada setiap anggota Direksi. Anggota
Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, terlepas apakah
anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat
Direksi tersebut.

d) Risalah rapat 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

4. Organ Pendukung Direksi

a. Corporate Secretary
Corporate Secretary diangkat, diberhentikan oleh Direktur Utama atas
persetujuan Dewan Komisaris, dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur
Utama. Fungsi Corporate Secretary antara lain:
1)

Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan
yang berlaku di pasar modal.

2)

Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

3)

Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang
dibutuhkan pemodal (investor relation) dan stakeholders (public relation)
yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

4)

Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK
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dan masyarakat serta stakeholders lainnya.
5)

Fungsi Corporate Secretary dapat dijalankan oleh anggota Direksi
Perseroan.

b. Kepala Satuan Pengawasan Intern ( SPI)
Kepala Internal Audit diangkat, diberhentikan oleh Direktur Utama atas
persetujuan Dewan Komisaris, dan bertanggungjawab langsung kepada
Direktur Utama. Fungsi Kepala Internal Audit Membantu Direksi dalam
memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen
dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki
operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian,
dan proses tata kelola Perusahaan.

5. Organ Pendukung Dewan Komisaris
a. Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris

Dewan

Komisaris

diangkat

dan

diberhentikan

serta

bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris dapat berjalan dengan efektif, yaitu:
1)

Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris.

2)

Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.

3)

Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat
keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.

4)

Menyusun rancangan RKA Dewan Komisaris.

5)

Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan
tugas lain, yaitu:
1)

Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundangundangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.

2)

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
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3)

Mengkoordinasikan

anggota

Komite,

jika

diperlukan

dalam

rangka

memperlancar tugas Dewan Komisaris.
4)

Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

b. Komite Audit
Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang
diantaranya adalah Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai
Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang lainnya adalah bukan merupakan
Karyawan Perseroan yang harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
Perusahaan. Tugas dan Tanggungjawab komite audit 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 lainnya terkait dengan informasi keuangan
Perseroan;
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat
antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Penunjukan
akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan,
dan imbalan jasa;
5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor
internal;
6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko
yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau
risiko di bawah Dewan Komisaris;
7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
pelaporan keuangan Perseroan;
8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan
adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
c.

Komite lainya:
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Dewan komisaris dapat membentuk Komite lainya sesuai dengan kebutuhan dan
peraturan perundang-undangan.

Halaman 45 dari 61

BAB IV
KEBIJAKAN POKOK PERSEROAN
1. Prinsip dasar Pelaksanaan

Good

Corporate

Governance

perlu

diterapkan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan, dasar penerapannya adalah dengan Peraturan Menteri BUMN
No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Pedoman pokok pelaksanaan
a. Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan
Perseroan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang
secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset
yang terjadi. Perseroan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil
saja yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan
manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perseroan.
Perseroan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait
dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku dan dibakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Keuangan Perusahaan
dikelola secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip konservatif dan
kehati-hatian dengan berorientasi pada hasil yang optimal.
Khusus berkaitan dengan pengelolaan keuangan Perseroan, beberapa prinsip
berikut ini perlu diperhatikan oleh Direksi:
1)

Direktur Utama bersama-sama Direktur Keuangan bertanggung jawab atas
semua masalah keuangan atau perbuatan hukum yang berkaitan dengan
masalah pengelolaan keuangan Perseroan.

2)

Setiap anggota Direksi berkewajiban melakukan pengendalian keuangan
yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing dan melaksanakan
pengendalian keuangan tersebut dengan senantiasa memegang teguh
prinsip kehati-hatian.

Halaman 46 dari 61

3)

Berkewajiban menyusun bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang berkaitan dengan organisasi yang berada di bawah
pembinaannya. Anggaran Perusahaan dimaksud disusun sedemikian rupa
sehingga cukup memadai untuk menjalankan Rencana Kerja organisasi di
bawah pembinaan dan pengendaliannya.

4)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan harus mendapat persetujuan
Dewan Komisaris sebelum tahun buku dimulai.

5)

Setiap anggota Direksi berhak atas akses informasi keuangan dalam bentuk
apapun dan berhak mendapat penjelasan yang memadai dari anggota
Direksi

lainnya

mengenai

informasi

keuangan

berkenaan

dengan

Perseroan.
6)

Prosedur dan tata laksana pengeluaran dana yang berkaitan dengan mata
anggaran diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri termasuk batasbatas otorisasi dalam pengeluaran dana.

7)

Direktur Keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya
Perseroan yang berkaitan langsung dengan bidang akuntasi dan keuangan
meliputi: pencatatan, pelaporan, sistem informasi keuangan, pengendalian
keuangan, penerimaan, pengeluaran dan penempatan dana Perseroan.

8)

Direktur Keuangan bertanggungjawab atas terlaksananya sistem akuntansi
dan administrasi keuangan Perseroan berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku.

Demi

menjalankan

sistem

pengelolaan

keuangan

secara

mandiri

dan

berkesinambungan, maka sistem pengelolaan keuangan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk dijalankan dengan senantiasa menganut asas kehati-hatian

(prudent)

dan

konsistensi

dalam

menjalankan

segenap

aturan

yang

diberlakukan berkenaan dengan masalah keuangan.
b. Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian yang dibutuhkan dan
terintegrasi dalam penyelengaraan aktifitas Perseroan yang baik. Sistem
Pengendalian intern disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik (best practices),
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selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi Sistem
Pengendalian Internal Perseroan berisi:
1)

Unsur Sistem Pengendalian Perseroan yang dilaksanakan menyatu dan
menjadi bagian integral dari setiap bagian Perseroan.

2)

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Perseroan terdiri dari :
a)

Lingkungan pengendalian;

b) Penilaian risiko (risk assessment);
c)

Kegiatan pengendalian (control activities);

d) Informasi dan komunikasi (information & communication);
e)
3)

Pemantauan (monitoring) Pengendalian Internal.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perseroan. Dalam
konteks pelaksanaan kegiatan Perseroan, evaluasi dapat di artikan sebagai
proses pengukuran efektifitas strategi yang digunakan untuk mencapai
tujuan Perseroan. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal berisi:
a)

Lingkup pelaporan Sistem Pengendalian Internal;

b) Tindak lanjut laporan;
c)

Monitoring laporan.

Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk
mengamankan investasi dan aset Perseroan. Internal Audit membantu Direktur
Utama dalam melaksanakan audit intern keuangan Perseroan dan operasional
Perseroan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanannya serta
memberikan saran-saran perbaikan. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit
Internal Audit.
Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan
oleh

Internal

Audit,

memberikan

rekomendasi

penyempurnaan

sistem

pengendalian manajemen, memastikan telah terdapatnya prosedur review yang
memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan serta
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
c.

Auditor Eksternal
1)

Keberadaan Auditor Eksternal dirasakan kebutuhannya oleh Perseroan
terutama dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua
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hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan
arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2)

Pernyataan Auditor Eksternal merupakan pendapat pihak ketiga yang
independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan
kepada pemegang

saham

Perseroan

maupun

Stakeholders lainnya

menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan
keuangan tersebut.
3)

Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Direksi. Tanggung jawab
Auditor Eksternal adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan.

d. Manajemen Risiko
1)

Manajemen risiko merupakan upaya meminimalisir risiko kerugian dari
ketidak pastian dalam usaha.

2)

Manajemen risiko adalah suatu budaya, dimana proses-proses dan struktur
diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna, terhadap peluang
yang potensial dan dampak yang merugikan.

3)

Manajemen risiko diterapkan pada semua tingkatan di Perseroan,
termasuk semua fungsi, satuan kerja, Unit, divisi, dan proyek strategis.

4) Risiko dalam Perseroan diklasifikasikan menjadi risiko operasional, risiko
reputasi, risiko keuangan dan risiko kepatuhan.
5) Manajamen risiko sekurang kurangnya mencakup
a)

Mengidentifikasi potensi risiko intermal pada setiap fungsi/unit dan
potensi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan;

b) Mengembangkan stretegi penanganan pengelolaan risiko;
c)

Mengimplementasikan program untuk pengelolaan risiko;

d) Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko.
6)

Dalam penerapan manajemen risiko diperlukan :
a)

Keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, Keuangan, teknologi,
dan lingkungan dengan tujuan Perseroan;

b)

Menyusun sistem dan menetapkan prosedur standar manajemen risiko;

c)

Menyiapkan Risk owner & Risk officer yang kompeten.
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e.

Tata Kelola Teknologi Infromasi
1)

Teknologi informasi adalah seluruh sarana yang bertujuan
memberikan nilai atas data yang disajikan untuk mendukung bisnis.

2)

Strategi teknologi informasi adalah siklus proses dari perencanaan,
pengerjaan, pengecekan, pemyesuaian dan kemudian kembali ke
perencanaan yang melibatkan aspek stakeholder, teknologi dan informasi.

3)

Layanan teknologi Informasi meliputi layanan:
a)

untuk

Layanan aplikasi yang mencakup website dan pemrosesan data untuk
menjadi informasi;

b) Layanan jaringan yang mencakup akses internet dan backbone
internet;
c)
4)

f.

Layanan akses yang mencakup perangkat kerja dan titik akses (kabel
dan nir kabel)

Teknologi informasi Perseroan harus memiliki nilai strategis dalam
mendukung terciptanya produk atau jasa perseroan yang unggul dan
kompetitif.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
1)

Konsep Human Capital di Kimia Farma Group menggunakan pola
pendekatan Share Service Operating Model, dimana fungsi supporting
Human Capital dilakukan di Holding. Sedangkan di Anak Perusahaan fokus
pada kinerja bisnis.

2)

Sebagai konsekuensi dari penerapan Share Service, maka dilakukan
penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan scope of work Human
Capital di KF Group.

3)

Program Budaya Perusahaan di tiap Divisi/SBU/Unit dimasukan dalam KPI
Divisi/SBU/Unit/ Struktural tertinggi, KPI terkait perilaku individual pegawai
di dalam menerapkan Budaya Perusahaan.

4)

Setiap usulan perubahan Struktur Organisasi harus mempertimbangkan
Bisnis Proses, RKAP dan Analisa Beban Kerja.

5)

Remunerasi KF Group dapat kompetitif di Pendapatan tahunannya agar
menjaga dampak terhadap biaya dan untuk memastikan budaya berbasis
kinerja terimplementasi.

6)

Pengelolaan data Human Capital KF Group menggunakan SAP modul HCM
yang meliputi Personal Administration, Organization Management, Payroll
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dan Time Management, sedangkan Performance Management & Talent
Management menggunakan Sistem Success Factor SAP.
7)

Melakukan pengembangan dan peningkatan pemanfaatan e-Learning
sebagai salah satu media peningkatan kompetensi pegawai. Karena itu,
maka Setiap pegawai di KF Group wajib mengikuti dan lulus minimal 1
materi (modul) yang ada di e-Learning dalam 1 Tahun.

8)

Melakukan pengembangan dan peningkatan pemanfaatan Knowledge
Management System (KMS) sebagai salah satu media Knowledge
acquisition. Karena itu, maka setiap pegawai di KF Group wajib melakukan
aktifitas membaca dan juga melakukan knowledge sharing minimal 1 kali
dalam 1 tahun, yang materinya di unggah di KF Smart.

9)

Melakukan Program-program pendukung lainnya, yang kesemuanya
merupakan upaya-upaya peningkatan kompetensi pegawai, yang berupa :
Pemberian beasiswa pendidikan (scholarship program), Pelaksanaan
kursus-kursus penunjang, penyediaan perpustakaan (offline dan online).

10) Mewujudkan peningkatan fungsi Learning Center menuju Corporate
University KF, sebagai upaya untuk makin meningkatkan proses Learning
Organization di KF. Untuk itu, maka akan dilakukan langkah-langkah
persiapannya berupa : studi banding (benchmark), konsultasi dan
kerjasama dengan expert, diagnosa posisi LC terhadap CorpU, dan
pembentukan team kerja.
g. Pengadaan Barang/Jasa
1)

Perseroan menetapkan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa guna
mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Perseroan,
menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses
pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa, mengupayakan harga
yang wajar dan paling menguntungkan, meningkatan prosfesionalisme,
kemandirian,
dan
tanggungjawab
penyelenggara/panitia/pejabat
pengadaan dan penyedia barang dan jasa.

2)

Kebijakan terhadap pengadaan barang dan jasa didukung dengan sistem eprocurement dengan tujuan menjunjung prinsip-prinsip GCG.

h. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Pengelolaan

keselamatan

keberhasilan

aktivitas

dan

usaha

kesehatan
Perseroan.

kerja

sangat

Perseroan

penting

untuk

berkomitmen

untuk

menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan
dan kesehatan kerja bagi seluruh Insan Kimia Farma. Oleh karena itu, Insan
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Kimia Farma dalam bekerja harus:
1)

Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang
keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.

2)

Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari
terjadinya kecelakaan.

3)

Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai
dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki
rencana penanggulangan keadaan darurat.

4)

Melaporkan dengan segera setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi
kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam
batas waktu yang ditentukan.

5)

Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap
semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara
seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.

Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi tanggungjawab
semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Perseroan.
i.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
1)

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Kimia Farma
(Persero) Tbk, menggunakan sistem sentralisasi yang akan diberlakukan
dengan SK Direksi. Sistem sentralisasi ini dilaksanakan untuk mendukung
sistem pengelolaan keuangan Perseroan secara efektif.

2)

Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan dua kegiatan
yang berbeda dalam sifat, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas
Peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER09/MBU/07/2015

tentang

program

kemitraan

dan

Program

Bina

Lingkungan Badan Uasha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.
3)

Program Kemitraan (PK) merupakan program penyaluran sejumlah dana
tertentu untuk membantu Usaha Kecil Menengah.

4)

Program Bina lingkungan (BL) merupakan program yang ditujukan untuk
memberikan dana hibah pengeloaan lingkungan bagi BUMN beroperasi.
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5)

Pengelolaan Program kemitraan dan program Bina Lingkungan dalam
pelaksanaanya dibawah pengawasan serta tanggung jawab Direktur Umum
dan Human Capital dalam hal ini sebagai Direktur Pembinaan PKBL.

6)

Unit khusus yang ditunjuk untuk malaksanakan Program Pemerintah
tersebut adalah pejabat setingkat dibawah direksi sebagai penanggung
jawab di unit tersebut.

7)

Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
memperhatikan konsep dasar sebagai berikut:
a) Konsep Wilayah Mitra Binaan: yaitu Mitra Binaan yang berada di
wilayah unit kerja yang ada di daerah yang dibina oleh Kantor Pusat,
sesuai Rencana Kerja dan Anggaran PKBL.
b) Konsep Kepedulian Bina Lingkungan: Bahwa penyaluran bantuan
Program

Bina

lingkungan

ditunjukan

kepada

masyarakat

di

lingkungan perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan
terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar perusahaan dengan sifat
bantuan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penciptaan

corporate image yang positif dan iklim yang kondisif bagi
kelangsungan kegiatan usaha serta pengamanan aset Perseroan
(assets safeguarding).
c)

Konsep Pembinaan: Pembinaan yang dilakukan terhadap Mitra Binaan
dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan Mitra Binaan
menjadi mandiri.

d) Konsep Resolving Fund (Dana Bergulir): Bahwa pinjaman Program
Kemitraan kepada Mitra Binaan merupakan kewajiban yang harus
dikembalikan dan selanjutnya dari hasil pengembalian pinjaman
tersebut menjadi salah satu sumber dana Program Kemitraan yang
akan disalurkan kembali kepada Usaha kecil lainya.
e) Konsep pengelolaan: bahwa pengelolaan atas dana PKBL yang
dilaksanakan oleh bagian PKBL harus dilaporkan dalam Laporan
Triwulan,

Semesteran

dan

tahunan.

Pengelolaan

dana

PKBL

dilaksanakan sesuai peraturan menteri BUMN.
f)

Konsep Otoritas/wewenang pengelolaan: Dalam rangka meningkatkan
sistem pengendalian intern, maka wewenang pengelolaan dana
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Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan diatur dalam
Standar Operasional Prosedur Program kemitraan Bina Lingkungan
Perseroan.
j.

Pengelolaan Aset
Perseroan melakukan pengelolaan aset berdasarkan prinsip pemanfaatan
tertinggi dan terbaik (optimalisasi) atas setiap aset yang dimiliki Perseroan
(highest and best uses) secara prudent dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku. Dengan adanya pengelolaan aset ini, maka segala
informasi terkait aset dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, sehingga akan
berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan khususnya dalam
pemanfaatan dan optimalisasi aset.
Pemeliharaan terhadap aset dilaksanakan secara terjadwal dimana Perseroan
memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset untuk menjaga
keamanan dan ketertiban administrasi aset. Terhadap aset-aset berisiko tinggi
diberi perlindungan asuransi. Perusahaan juga mengusahakan setiap aset yang
dimiliki mempunyai dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan yang sah
atas aset tersebut. Perseroan melakukan pencatatan aset yang digunakan
sendiri maupun oleh pihak lain.

k. Pengelolaan Dokumen/Arsip Perseroan.
Pengelolaan Dokumen/Arsip Perseroan dilaksanakan oleh Perseroan dilandasi
dengan prinsip penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif
atas dasar nilai guna dan lamanya usia simpan suatu dokumen, sehingga
memberi kemudahan akses untuk memperoleh informasi/data yang diperlukan.
Setiap

fungsi/unit

dokumen/arsip

kerja

meliputi

Perseroan
seluruh

memiliki

mekanisme

dokumen/arsip

pemeliharaan

Perseroan

terutama

pengamanan terhadap dokumen/arsip yang sifatnya umum, biasa, penting dan
rahasia. Perseroan membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip Perseroan
yang dapat dimusnahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan secara
berkala dilakukan penilaian kembali terhadap dokumen/arsip untuk dianalisa
nilai guna dan usia simpannya.
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l.

Transaksi Afiliasi
Perseroan mempunyai transaksi dengan beberapa pelanggan yang merupakan
Perusahaan afiliasi, khususnya karena kepemilikan yang dikendalikan oleh
Pemerintah Indonesia dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perseroan.
Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut akan selalu dilakukan dengan
berdasarkan prinsip kesetaraan (arms length relationship) sehingga kepentingan
Pemegang Saham minoritas serta Perseroan tidak dirugikan. Perseroan selalu
mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi secara wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh Insan
Kimia Farma dan pihak luar yang melakukan aktivitas bisnis dengan Perseroan
wajib mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan dengan membuat
pernyataan tertulis.
Yang dimaksud dengan Terafiliasi adalah unit-unit usaha yang mempunyai
hubungan kepemilikan dengan Perseroan yaitu:
1)

Anak Perusahaan; dan

2)

Dana Pensiun Kimia Farma.

Dalam hubungan dengan afiliasi, Perseroan membuat pedoman kebijakan
sebagai berikut:
1)

Direksi dalam membentuk unit-unit terafiliasi dan menyertakan saham
Perseroan harus bertujuan untuk kepentingan bisnis dan dilaksanakan
setelah dilakukan kajian yang mencakup aspek bisnis, hukum, keuangan
dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2)

Direksi menempatkan wakil Perseroan sebagai anggota pengurus Anak
Perusahaan/Dana Pensiun Kimia Farma.

3)

Direksi Wajib meminta laporan periodik atas jalannya usaha Anak
Perusahaan/Dana Pensiun Kimia Farma.

4)

Direksi melaksanakan pengendalian dan atau pembinaan unit terafiliasi.

5)

Melalui mekanisme korporasi yaitu melalui RUPS/Rapat Pendiri atau
pertemuan berkala.

6)

Penjualan dan atau pembelian saham pada Anak Perusahaan dilaksanakan
setelah dilakukan kajian dengan memperhatikan asas manfaat bagi
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
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m. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Insan Kimia Farma yang karena
jabatannya/posisinya,

memiliki

kewenangan

yang

berpotensi

dapat

disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi,
sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
Insan Kimia Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi
Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) dilarang untuk meneruskan
kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi
tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari
tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan ( Conflict of Interest)
tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan
Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan
(Conflict of Interest), kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang
semata-mata untuk kepentingan Perseroan, maka Direksi dapat meminta yang
bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam
kegiatan tersebut.
Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan ( Conflict of Interest),
maka:
1)

Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional
Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

2)

Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku rangkap jabatan
sebagai:
a)

Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Miilik
Daerah/Badan Usaha Milik Swasta;

b) Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislatif; dan atau
c)

Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan ( Conflict

of Interest).
3)

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus mengungkapkan
kepemilikan saham di Perusahaan atau di perusahaan lain dalam daftar
khusus sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4)

Para anggota Direksi Perseroan dilarang memangku jabatan rangkap
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sebagai:
a)

Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lainnya/Badan Usaha
Milik Daerah/dan Badan Usaha Milik Swasta;

b) Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah;
c)

Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legistatif;

d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PerundangPerundangan; dan atau
e)
5)

Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Direksi

dilarang

melakukan

transaksi

yang

mempunyai

Benturan

Kepentingan (Conflict of Interest) dan mengambil keuntungan pribadi dari
kegiatan Perseroan selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi, yang
ditentukan oleh RUPS.
6)

Direksi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa menganut prinsipprinsip kompetisi dan transparansi serta mengutamakan asas manfaat bagi
Perusahaan.

7)

Setiap individu Insan Kimia Farma dilarang memanfaatkan jabatan untuk
kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang
merugikan kepentingan Perseroan.

8)

Setiap individu Insan Kimia Farma dilarang menggunakan informasi penting
dan rahasia bagi kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain
atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perseroan.

9)

Setiap individu Insan Kimia Farma sebaiknya menghindari kepentingan
ekonomi dalam Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
ekonomi.

Pengaturan mengenai Benturan Kepentingan ( Conflict of Interest) diatur lebih
lanjut dalam Kebijakan Benturan Kepentingan ( Conflict of Interest) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari COCG ini.
Pengungkapan Benturan Kepentingan
lnsan Kimia Farma atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran
terhadap terhadap benturan kepentingan, agar segera melaporkan pelanggaran
dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di perseroan atau melaporkan melalui
saluran Whistle Blowing System (WBS). Perseroan menjamin bahwa proses
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pelaporan yang dilakukan oleh Insan Kimia Farma maupun Pihak Ketiga akan
dijaga kerahasiaannya.
n. Whistle Blowing System (WBS)
1)

Perseroan menyediakan sarana pelaporan Whistle Blowing System (WBS)
guna mengakomodasi pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang
terjadi di Perseroan.

2)

Pelaporan melaui system WBS dapat diakses oleh seluruh insan Kimia
Farma, sarana pelaporan bagi pihak eksternal melalui Unit Kepatuhan dan
Manajemen Risiko.

3)

Perseroan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap Pelaporan
dan Pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas praduga
tidak bersalah dengan cara yang profesional.

o. Gratifikasi
Perseroan mendefinisikan “Gratifikasi”sebagai suatu bentuk pemberian dalam
arti luas dari dan/atau kepada seseorang karena suatu peristiwa, bentuk
gratifikasi dapat berupa uang, voucher, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma atau fasilitas/bentuk lainnya yang merupakan suatu
imbalan dari peristiwa.
p. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
Dalam

pelaksanaan

keterbukaan

dan

kerahasiaan

informasi, Perseroan

berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Informasi yang tidak
bersifat rahasia dapat dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat melalui
sarana dan fasilitas yang ada. Perseroan menyediakan dan memberitahukan
informasi-informasi yang harus segera disampaikan kepada Shareholders
maupun Stakeholders lainnya dalam rangka proses pengambilan keputusan
yang cepat. Salah satu media untuk melaksanakan keterbukaan informasi
Perseroan adalah melalui website Perseroan yaitu www.kimiafarma.co.id.
Perseroan tidak mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia atau informasi
yang belum dapat/diijinkan diakses oleh masyarakat. Seluruh Insan Kimia
Farma tidak melakukan tindakan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan
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kerugian bagi Perseroan sebagai akibat kebocoran informasi sebagian atau
seluruhnya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, yang meliputi:
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP), data atau dokumen lain yang masuk kategori rahasia.
Penyampaian informasi yang bersifat rahasia hanya dapat dilakukan melalui
pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
q. Informasi Orang Dalam (insider information)
Insan Kimia Farma tidak mengungkapkan segala bentuk informasi yang sensitif
dan rahasia berkait dengan aktivitas bisnis yang belum saatnya diungkapkan
sesuai dengan aturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB V
PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN
1. Kebijakan Umum
a.

Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki organ
Perseroan yang berbeda. Dengan demikian mekanisme hubungan yang berlaku
di antara PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan Anak Perusahaan harus
dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat.

b.

Anggota

Direksi

baik

sendiri-sendiri

maupun

bersama

harus

mampu

memisahkan fungsi dan peranan jabatannya sebagai Direksi PT Kimia Farma
(Persero) Tbk, Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris
Anak Perusahaan.
2. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
a.

Proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan mengacu
pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak
Perusahaan ditetapkan dalam RUPS anak perusahaan.

3. Remunerasi
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak perusahaan ditetapkan dalam RUPS
anak perusahaan.
4. Target Kinerja
a.

Kinerja anak perusahaan diukur dengan Key Performance Indikator yang telah
ditetapkan.

b.

Laporan atas kinerja Anak Perusahaan disampaikan kepada induk perusahaan
secara periodik.
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BAB VI
IMPLEMENTASI PEDOMAN
Perseroan akan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi dan evaluasi COCG
secara berkesinambungan. Untuk selanjutnya tahapan kegiatan tersebut akan
dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan & Manajemen Risiko bersama Sekretaris
Perusahaan.
Kegiatan sosialisasi akan dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal
Perseroan. Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititikberatkan pada adanya
pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG
secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan
pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan Perseroan sesuai prinsip-prinsip
GCG.
Implementasi COCG akan dilaksanakan secara berkala. Perseroan akan melakukan
evaluasi terhadap COCG untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian
COCG dengan kebutuhan Perseroan serta efektivitas dari program implementasi
yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan
terhadap COCG dan perbaikan dari program impementasinya akan dilakukan secara
berkesinambungan.
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