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BABI 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Dalam upaya melaksanakan Keputusan  Menteri  Badan  

Usaha  Milik  Negara  Nomor  : Kep-117/M-MBU/2002 

tanggal  31 Juli 2002 tentang  Penerapan Praktek Good 

Corporate  Governance  pada   Badan   Usaha Milik  

Negara.Penerapan praktik-praktik Good Corporate 

Governancetelah menjadi kebutuhan  Perusahaan  

ataupun Badan Usaha di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. PT.Sarana Bandar Nasional (PT.SBN) sebagai 

anak perusahaan BUMN PT.PELNI tentunya mengacu 

kepada induk perusahaan yang menerapkan tata kelola 

perusahaanyang baik(Good Corporate Governance). 

Corporate Governance  adalah satu proses dan struktur 

yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam waktu jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan  peraturan  perundang-

undangan dan nilainilai etika. PT.PERUSAHAAN BONGKAR 

MUAT SARANA BANDAR NASIONALdisingkat PT. PBM 

SARANA BANDAR NASIONAL, Perusahaan Terbatas 

berkedudukan di Jakarta, Gedung PT. SBN, Jl. Cempaka 

Putih Tengah II, Blok B. 13-14 Cempaka Putih, Jakarta 

Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. 

Sarana Bandar Nasional Nomor 59 Tanggal 31 Maret 1986 

yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, 

Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akte 

Perubahan Nomor: 11 tanggal 30 November 2015 
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dihadapan Yulkhaizar Panuh, SarjanaHukum,  Notaris di 

Jakarta sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan 

Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU-

0947214.AH.01.02. Tahun 2015, tanggal 03 Desember 

2015; 

PT.Sarana Bandar Nasional (PT.SBN) yang bergerak dalam 

bidang bongkar muat, freight forwarding dan fokus pada 

bisnis di bidang logistik serta saat ini sedang 

mengembangkan Pelni Mart yang merupakan bisnis retail 

dan trading untuk wilayah Indonesia timur dan diatas 

kapal. 

Dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan 

GCG tersebut di atas, maka manajemen 

PT.SBNberkomitmen untuk menerapkan Good Corporate 

Governance dalam pengelolaan Perusahaan sehari-hari. 

Komitmen tersebut diwujudkan antara  lain dengan 

membuat  infrastruktur GCG yang melandasi penerapan 

GCG di lingkungan perusahaan, di antaranya adalah 

dengan penyempurnaan Pedoman Corporate Governance 

(Code of Corporate Governance) yang menjadi 

acuan/pedoman bagi organ Perusahaan (Pemegang 

Saham/RUPS,Dewan Komisaris dan Direksi) dalam 

menerapkan praktik-praktik GCG di lingkungan  

Perusahaan. 

Namun penerapan GCG pada kelola Perusahaan yang baik 

tetap harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 

ketentuan yang ada, norma yang berlaku dan Anggaran 

Dasar Perusahaan. Keberhasilan implementasiPedoman 

Corporate Governancesangat tergantung pada komitmen 
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dari seluruh organ Perusahaan untuk menegakkan dan 

melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). 

 

B. VISI DAN MISI 

 

VISI: 

 

"Menjadi total logistics company yang unggul dan 

terpercaya di Indonesia pada tahun 2020”. 

 

Visi PT SBN mempunyai makna sebagai berikut: 

- Total Logistic Company;  

 Kegiatan bongkar muat di pelabuhan 

 Warehousing/pergudangan, trucking dan freight 

forwarding 

 Total supply chain 

- Unggul;  

 Memiliki network yang luas (diseluruh Indonesia)  

 Kecepatan proses pelayanan (lead time)  

- Terpercaya; 

 Zero claim 

 Settlement claim yang cepat 

 

MISI: 

 

 Memberikan pelayanan yang kompetitif dibidang 

usaha logistikuntuk kapal – kapal perusahaan induk 

serta kapal – kapal lainnya; 

 Mendukung kinerja pelabuhan untuk kelancaran arus 

barang; 

 Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang 

Saham, Negara, Karyawan dan Lingkungan; 
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 Meningkatkan nilai perusahaan yang dibangun melalui 

kreativitas, inovasi, dan kompetensi sumber daya 

manusia. 

 

C.  BUDAYA PERUSAHAAN 

 

Dalam mencapai Visinya, PT. SBN (Persero) berkomitmen 

untuk menerapkan Tata Nilai Utama (Core values) 

sebagai berikut: 

 

Kejujuran (honesty) 

Setiap INSAN SBN harus menjunjung tinggi rasa saling 

percaya dan bertindak dengan integritas (kejujuran, 

konsisten, komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam 

rangkamencapai keunggulan dalam kinerja berdasarkan 

tuntutan"stakeholders". 

 

Layanan Prima (Service Excellence) 

Insan SBN selalu memberikan layanan terbaik melalui 

kreatifitas dan inovasi serta fokus pada pelanggan. 

 

Pembelajaran yang berkelanjutan (Continuous 

learning) 

Setiap INSAN SBNtidak pernah berhenti belajar untuk 

menjadi yang terbaik dan harus mampu 

mentransformasikan dirinyasecara berkelanjutan, 

berdasarkan tuntutan yang sedang maupun akan terjadi 

 

Kerja sama Tim (team work) 

Insan SBN selalu menjunjung tinggi kerjasama tim yang 

solid untuk mencapai hasil maksimal. 
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D. ACUAN PEDOMAN 

 

 Undang-Undang No 13, Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

 Undang-Undang No 19, Tahun 2003 tentang BUMN. 

 Undang-Undang No  40, Tahun 2007 tentang 

Perusahaan Terbatas. 

 Undang-Undang Rl No 17, Tahun 2008 tentang 

Pelayaran. 

 Peraturan Pemerintah No 45, Tahun 2005tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan & Pembubaran 

BUMN. 

 Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 

tentangPenerapan Praktik GCG pada BUMN. 

 Perusahaan Sarana Bandar Nasionaldisingkat PT. PBM 

Sarana Bandar Nasional, yang didirikan berdasarkan 

Akta Pendirian PT. Sarana Bandar Nasional Nomor 59 

Tanggal 31 Maret 1986 yang dibuat di hadapan 

Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta dan 

terakhir diubah dengan Akte Perubahan nomor 11 

tanggal 30 November 2015 dihadapan Yulkhaizar 

Panuh, Sarjana Hukum,  Notaris di Jakarta 

sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU-0947214.AH.01.02 

tahun 2015, tanggal 03 Desember 2015; 

 Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 yang 

dikeluarkan olehKomite Nasional Kebijakan GCG. 

 Praktik - praktik terbaik didalam penerapan Tata 

Kelola Perusahaan. 
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E. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN  

 

Menjadi acuan dalam melakukan pengelolaan 

Perusahaandidalam membuatkeputusan dan menjalankan 

tindakan dengan landasan moral yang tinggi dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang 

berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawabsosial 

perusahaan terhadap stakeholders dan juga kelestarian 

lingkungan di sekitar Perusahaan. Pedoman ini bersifat 

dinamis sehingga perlu dilakukan kajian 

berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan 

strategis Perusahaan. 

 

PT. SBN telah berkomitmen untuk melaksanakan praktik-

praktik tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate 

Govenance)  sebagai  bagian  dari  upaya  mencapai visi 

dan misi serta tujuan Perusahaan. Salah satu wujud dari 

komitmen tersebut adalah penyusunan pedoman tata 

kelola Perusahaan. 

 

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi 

Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran 

Perusahaan dalam melaksanakan tata kelola Perusahaan 

yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan PT. 

SBN dan anak perusahaannya. 

 

Pedoman ini bersifat dinamis, yang dapat disesuaikan 

dengan dinamika bisnis dan peraturan perundang-

undangan yang terus berkembang. Dengan demikian, 

pedoman ini pada hakikatnya dapat selalu berubah 

(evolutionary in nature) dan harus dibaca serta dikaji 

hubungannya dengan perubahan lingkungan strategis 
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yang dapat diantisipasi dari waktu ke waktu baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. 

 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud Perusahaan adalah PT. 

Sarana Bandar Nasional (PT.SBN), merupakan anak 

perusahaan PT. Pelayaran Nasional Indonesia, selanjutnya 

disingkat denganPerusahaan. 

 

Manajemen SBN secara berkesinambungan akan terus 

bekerja membangun nilai-nilai dan budaya perusahaan 

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan  yang 

sehat. 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(GCG) 

 

A. Transparancy - Keterbukaan 

 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 

informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. 

 

Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh 

PT. SBN dengan tetap mematuhi perundang-undangan 

yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 

Dalam pelaksanaannya,PT. SBN membuat kebijakan 

tentang klasifikasi informasi yang bersifat terbuka atau 

tertutup sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh Insan 

SBN. Transparansi ini diwujudkan  oleh PT. SBN dengan 

selalu mengungkapkan informasi baik 

keuanganmaupunnon keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan relevan.Transparansi dilakukan 

terhadap Pemegang Saham dan juga kepada seluruh 

stakeholdersPerusahaan. 

 

B. Accountability - Akuntabilitas  

 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

organ, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana 

secara efektif. 

 

PrinsipAkuntabilitasmengharuskanpimpinan Perusahaan 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Hal tersebut dilaksanakan dengan menetapkan 



  

9 

 

rincian peran dan tanggung jawab masing-masing organ 

perusahaan dan pegawai secara jelas sesuaidengan visi, 

misi, sasaran dan strategi perusahaan. PT. SBNmenyakini 

bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan 

sistem yang mengatur hubungan antara individu dan atau 

organ yang ada di Perusahaan. 

 

C. Responsibility – Pertanggungjawaban 

 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan  perundang-undangan yang  berlaku dan 

prinsipprinsip korporasi yang sehat. 

 

Pertanggungjawabandiwujudkan dengan dipenuhinya 

antara lain kewajiban PT. SBN dalam menjalankan 

peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah 

Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha 

korporasi antara lain ketentuan yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan dan 

keselamatan kerja dan persaingan usaha. 

 

D. Independency – Kemandirian 

 

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan 

dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak manapun  yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasiyang sehat. 

 

Dalam pelaksanaannya, kemandirian dapat diwujudkan 

dengan selalu menghormati hak & kewajiban, tugas & 

tanggung jawab serta wewenang masing-masing organ. 
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E. Fairness - Kewajaran  

 

Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di 

dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi 

masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan 

perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam 

pola karir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis 

kelamin dan juga diberlakukannya sistem pengadaan 

barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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BAB III 

ORGAN UTAMA PERUSAHAAN 

 

Organ  Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum 

Pemegang Saham, Dewan  Komisaris  dan   Direksi,  

mempunyai  peran  penting   dalam pelaksanaan GCG 

secara efektif. 

 

Organ Perusahaan 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 Perusahaan. 

 

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan  

Terbatas Bab I Pasal 1: Rapat Umum Pemegang Saham 

adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang 

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris 

dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 

sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat 

kepada Direksi. 

 

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan 

untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. 
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Uraian lebih lanjut masing-masing organ utama 

Perusahaan adalah sebagai berikut: 

 

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 

 

RUPSsebagai Organ Perusahaan merupakan wadah para 

pemegang saham  untuk mengambil keputusan penting 

yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam 

Perusahaan, dengan memperhatikan 

ketentuanAnggaranDasar dan peraturan perundang-

undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus 

didasarkan pada  kepentingan Perusahaandalam jangka 

panjang. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat 

melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan 

wewenang DewanKomisaris danDireksidengan tidak 

mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau 

pemberhentian  anggota Dewan  Komisaris dan atau 

Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya 

disebut RUPS, adalah organ Perusahaan yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 

Undang-Undang dan atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai 

organ Perusahaan  merupakan wadah  para  pemegang  

saham untuk  mengambil  keputusan penting yang  

berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, 

dengan  memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan. 
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1. JENIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 

 

a. Rapat Umum  Pemegang  Saham terdiri dari 2 jenis 

: 

1) RUPS Tahunan 

2) RUPS Luar Biasa 

b. RUPS  Tahunan  adalah  Rapat  Pemegang 

sahamPerusahaan  untuk: 

1) Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan 

perhitungan tahunan 

2) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran 

Perusahaan 

c. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan  tahunan 

diadakan  paling  lambat  6  (enam)  bulan  setelah   

tahun buku berakhir, dan dalam rapat tersebut 

Direksi menyampaikan : 

1) Laporan Tahunan 

3) Usulan penggunaan Laba Bersih Perusahaan 

4) Hal-hal  lain  yang  perlu  persetujuan RUPS  

untuk kepentingan Perusahaan 

d. RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan(RKAP)  diadakan paling  

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran 

berjalan (tahun anggaran RKAP yang 

bersangkutan), dan dalam  rapat tersebut  Direksi 

menyampaikan : 

1) Rancangan  RKAP   termasuk    proyeksi    

laporan keuangan 

2) Hal-hal   yang   perlu   persetujuan  RUPS   

untuk kepentingan Perusahaan  yang  belum  

dicantumkan dalam rancangan RKAP 
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e. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu  

berdasarkan kebutuhan  untuk kepentingan 

Perusahaan. 

 

2. PENYELENGGARAAN  RAPATUMUM  PEMEGANG 

SAHAM 

 

a. RUPS diselenggarakan sesuai dengan  kepentingan 

Perusahaan dan denganmemperhatikan Anggaran 

Dasar dan peraturan Perundang-Undangan, serta 

dengan persiapan yang memadai sehingga dapat 

mengambil keputusan yang transparan. 

b. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab 

Direksi. Dalam hal Direksi berhalangan, maka 

penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh 

DewanKomisaris atau Pemegang Saham sesuai 

dengan peraturanperundang-undangan dan 

Anggaran  Dasar Perusahaan. 

c. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perusahaan 

atau ditempat Perusahaan melakukan kegiatan 

usahanya yang utama sebagai mana ditentukan 

dalam Anggaran Dasar dan harus terletak di wilayah 

negara Republik Indonesia. 

d. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan 

maupunRUPS Luar Biasa dengan didahului 

pemanggilan RUPS. 

e. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan 

melalui prosedur yang transparan dan adil. 

f. Keputusan  RUPS  diambil   berdasarkan  

musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai 

keputusan secara musyawarah, maka  keputusan 

sah  jika  disetujui  lebih dari separuh (satu per dua) 
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bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali 

UU dan atau Anggaran Dasar menentukan lain. 

g. Setiap  penyelenggaraan  RUPS,  risalah  RUPS  

wajib dibuat dan ditandatangani  oleh ketua rapat 

dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham 

yang ditunjuk dari  dan  oleh  peserta   RUPS.  

Tanda  Tangan  tidak disyaratkan apabila risalah 

RUPS dibuat dengan akta notaris.Pemegang  Saham  

dapat  juga  mengambil  keputusan yang  mengikat  

di  luar  RUPS  dengan  syarat  semua Pemegang 

Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis 

dengan menandatangani usul yang bersangkutan. 

 

3. AKUNTABILITAS PEMEGANG SAHAM 

 

a. Pemegang Saham  berkewajiban untuk memastikan 

bahwa pengelolaan Perusahaan sesuai dengan 

tujuan pendirian Perusahaan. 

b. Pemegang  saham  tidak  diperkenankan  

mencampurikegiatan operasional Perusahaan yang 

menjadi tanggungjawabDireksi sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

4. HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM 

 

a. Hak 

1) Hak Pemegang Saham/pemilik modal harus 

dilindungi, agar Pemegang Saham/pemilik 

modal dapat melaksanakan hak-haknya 

berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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2) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara 

dalam RUPS, hak untuk memperoleh informasi 

yang lengkap dan akurat secara material 

mengenai Perusahaan, secara tepatwaktu, 

teratur dan akurat,kecualiDireksi memiliki 

atasan yang dapat dipertanggung 

jawabkanuntuk tidak memberikannya. 

3) Hak untuk menerima pembagian dari 

keuntungan Perusahaan dalam bentuk deviden 

dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding 

denganjumlah  saham yang dimilikinya. 

 

b. Wewenang 

1) Mengangkat dan memberhentikan anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan 

Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui 

mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit 

and Proper Test). 

2) Mengambil keputusan mengenai : 

a) Perubahan jumlah modal 

b) Perubahan anggaran dasar  

c) Rencana penggunaan laba 

d) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 

pemisahan,sertapembubaran Perusahaan 

e) lnvestasi dan pembiayaan jangka panjang  

f) Kerja sama Perusahaan 

g) Pembentukan anak perusahaan atau 

penyertaan  

h) Pengalihan aktiva. 

3) Menetapkan pembagian tugas dan wewenang 

pengurusan di antara anggota Direksi,apabila 

RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan 



  

17 

 

wewenang anggota Direksi ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Direksi. 

4) Menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi 

danDewan Komisaris. 

5) Menunjuk dan  menetapkan  Auditor  Eksternal 

perusahaan  dari  calon yang  diajukan  Dewan 

Komisaris berdasarkan usul Komite Audit. 

6) Mengesahkan Rencana Jangka Panjang (RJP) 

Perusahaan dan Rencana Kerja dan 

AnggaranPerusahaan (RKAP) beserta 

perubahannya. 

7) Menetapkan aturan  perangkapan  jabatan   

DewanKomisaris bagi  anggota Komisaris. 

8) Menetapkan aturan perangkapan  jabatan 

Komisaris bagi Direksi. 

9) Menetapkan sistem penilaian kinerja dan 

melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris 

dan Direksi  secara berkala baik kolegial 

maupun individual. 

10) Mengesahkan Statement Corporate Intent (SCI) 

dan Key Performance Indicator (KPI) yang 

ditandatangani bersama Direksi dan Dewan 

Komisaris. 
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B. DEWAN KOMISARIS 

 

Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta 

memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola 

perusahaan yang baik. Agar pelaksanaan tugas Dewan 

Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi 

prinsip-prinsip bahwa komposisi Dewan Komisaris harus 

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, 

tepat dan cepat serta dapat bertindak independen; Dewan 

Komisaris harus profesional yaitu berintegritas dan 

memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik, fungsi pengawasan dan pemberian 

nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, 

perbaikan sampai dengan pemberhentian sementara. 

 

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 

sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat 

kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan 

Perusahaan. 

 

1. PERSYARATAN/KUALIFIKASI DEWAN 

KOMISARIS 

 

a. Yang    dapat    diangkat    menjadi    Dewan    

Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap 

melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

1) Dinyatakan pailit; 
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2) Menjadi anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan 

pailit, atau 

3) Dihukum  karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan keuangan Negara dan/atau 

yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

b. Dewan Komisaris diangkat berdasarkan 

pertimbangan integritas dan dedikasi. 

c. Memahami masalah-masalah manajemen 

Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang 

memadai di bidang usaha Perusahaan. 

d. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya. 

e. Ketentuan  persyaratan  sebagaimana   dimaksud   

pada huruf  a)  tidak  mengurangi  kemungkinan  

instansi  teknis yang berwenang menetapkan 

persyaratan tambahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Pemenuhan  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  

pada huruf  a) dan e) diatas, dibuktikan dengan 

suratpenyataan yang ditandatangani oleh calon 

Dewan Komisaris dan surat tersebut  disimpan 

oleh Perusahaan. 

 

2. JUMLAH  DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 

 

a. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang 

anggota atau lebih. 

b. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 

(satu ) orang anggota merupakan majelis dan 
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setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat 

bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan 

keputusan Dewan Komisaris. 

c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih 1 

(satu) orang anggota, maka salah seorang 

anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai 

Komisaris Utama. 

d. Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 

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 dalam hubungan satu 

sama lain dan terhadap Direksi. 

 

3. PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS 

 

a. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan 

Komisaris dilakukan oleh RUPS. 

b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak 

bersamaan waktunya dengan pengangkatan 

anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan 

pertama kalinya pada saat pendirian. 

 

4. MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN 

KOMISARIS 

 

a. Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) 

kali masa jabatan. 
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b. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat 

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS 

dengan menyebutkan alasannya antara lain : 

1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik; 

2) Tidakmelaksanakanketentuanperaturan 

perundangundangan dan/atau ketentuan 

Anggaran Dasar; 

3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan 

BUMN dan/atau negara; 

4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan 

atau kepatutan yang seharusnya dihormati 

sebagai anggota Dewan Komisaris; 

5) Dinyatakan bersalah dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap, dan/atau; 

6) Mengundurkan diri. 

c. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila : 

1) Meninggal Dunia. 

2) Masa jabatannya berakhir. 

3) Diberhentikan berdasarkan KeputusanRapat  

UmumPemegang Saham. 

4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 

DewanKomisaris berdasarkan Anggaran Dasar 

dan peraluran perundang-undangan. 

 

5. PERANGKAPAN JABATAN 

 

Anggota  Dewan  Komisaris  dilarang  memangku  

jabatan rangkap sebagai : 

a. Jabatan lain sesuai dengan peraturan Perundang  

Undangan,   pengurus   partai   politik   dan atau 
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calon anggota legislalif  dan atau calon kepala  

daerah  atau wakil kepala daerah. 

b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan. 

 

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN 

KOMISARIS 

 

a. TUGAS 

1) DewanKomisaris 

melakukanpengawasanataskebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada 

umumnya, baik mengenai Perusahaan 

maupun usaha Perusahaan, dan memberi 

nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan 

terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan, Rencana 

JangkaPanjangPerusahaan,ketentuan 

Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham danperaluran perundang-

undanganyangberlakuuntuk kepentingan 

Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuanPerusahaan. 

2) Pengawasanterhadappelaksanaan efektifitas 

penerapan good corporate governance dan 

manajemen risiko.                                           

3) Melakukan penilaian atas kinerja tiap anggota 

Direksi. 
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b. TANGGUNG JAWAB 

 

1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas 

pengawasanPerusahaan. 

2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan 

itikad baik, kehati-hatian, dan 

bertanggungjawab dalam menjalankan tugas 

pengawasan dan pemberian nasihat kepada 

Direksi, untuk kepentingan Perusahaan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perusahaan. 

3) Setiap  anggota  Dewan  Komisaris ikut 

bertanggung jawab secara pribadi atas 

kerugian Perusahaan apabila yang  

bersangkutan bersalah  atau  lalai  

menjalankan tugasnya. 

4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 1 

(satu) anggota Dewan Komisaris atau lebih, 

tanggungjawab berlaku secara tanggung 

renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 

5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat 

dipertanggung jawabkan atas kerugian 

sebagaimana dimaksud pada point 3 apabila 

dapat membuktikan: 

a) telah  melakukan  pengawasan  dengan  

itikad  baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan Perusahaan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 

b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik 

langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan Direksi yang 

mengakibatkan kerugian; dan 
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c) telah memberikan nasihat kepada Direksi 

untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 

 

7. HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 

 

a. Dewan  Komisaris  berhak  memperoleh  gaji,  

tunjangan dan fasilitas termasuk santunan puma 

jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan 

peraturan perundangundangan. 

b. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi 

mengenai  Perusahaan secara tepat waktu dan 

lengkap serta meminta penjelasan dari Direksi dan 

atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan 

yang menyangkut pengelolaan Perusahaan. 

c. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen 

dokumen lainnya, memeriksa kas untuk   

keperluan  verifikasi dan lain-lain  surat berharga 

dan memeriksa kekayaan Perusahaan. 

d. Memasuki  pekarangan,  gedung  dan  kantor  

yang dipergunakan oleh Perusahaan. 

e. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan 

dalam jangka waktu tertentu atas beban 

Perusahaan. 

f. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan 

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat 

Komisaris. 

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi, 

dengan menyebutkan  alasannya dan sesuai 

dengan ketentuanAnggaran Dasar. 
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h. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan  

pandanganpandangan terhadap hal-hal yang 

dibicarakan. 

i. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan 

persetujuan tertulis terhadap perbuatan Direksi 

sebagai berikut : 

1) Mengagunkan  aktiva  tetap  untuk  penarikan  

kredit jangka pendek. 

2) Mengadakan   kerjasama   dengan    Badan   

Usaha atau pihak lain berupa kerjasama 

lisensi, kontrak manajemen,  menyewakan 

aset, KSO, Bangun Guna Serah, Bangun Milik 

Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama 

lainnya dengan nilai atau jangka waktu 

tertentu yang ditetapkan oleh RUPS. 

3) Menerima atau memberikan pinjaman jangka 

menengah/panjang. 

4) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet 

dan persediaan barang mati. 

5) Melepaskan  aktiva tetap  bergerak  dengan  

umur ekonomis yang lazim berlaku dalam 

industri pada umumnya sampai dengan 5 

(lima) tahun. 

6) Menetapkan  struktur  organisasi  sampai  

dengan(satu) tingkat di bawah Direksi. 

j. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris 

DewanKomisaris. 

k. Hal-hal lebih lanjut mengenai hak dan wewenang 

Dewan Komisaris, selain butir-butir tersebut diatas 

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan-undangan. 
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8. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 

 

a. Meneliti dan menelaah serta menandatangani 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan 

Direksi. 

b. Memberikan  pendapat dan  saran  kepada  RUPS 

mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 

c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, 

memberikan pendapat dan saran kepada RUPS 

mengenai setiap masalah yang dianggap penting 

bagi kepengurusan Perusahaan. 

d. Melaporkan dengan segera kepada pemegang 

Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja 

Perusahaan. 

e. Meneliti  dan  menelaah  laporan  berkala  dan  

laporantahunan yang disiapkan Direksi serta 

menandatangani laporan tahunan. 

f. Menyusun Program Kerja tahunan dan dimasukan 

dalamRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.  

g. Mengusulkan  akuntan  publik  kepada  Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

h. MembuatrisalahrapatDewan Komisaris dan 

menyimpan salinannya. 

i. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan 

yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru 

lampau kepada RUPS. 

j. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka 

tugas pengawasan dan pemberian nasehat 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
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perundangan-undangan, Anggaran Dasar & atau 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

9. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS 

 

a. Dalam melaksanakan fungsi pokoknya, Dewan 

Komisaris dapat melakukan penilaian sendiri atas 

kinerjanya, yang antara lain mencakup ketajaman 

pengawasan, kehadiran dalam rapat, pelaksanaan 

manajemen resiko, identifikasi resiko usaha dan 

implementasi GCG. 

b. Dewan Komisaris menetapkan sendiri indikator-

indikator yang terkait dengan RKAP/ RJPP yang 

akan digunakan dalam melakukan penilaian kinerja 

atas dirinya (self assessment). 

c. Uraian rinci dari tugas masing-masing anggota 

DewanKomisaris ditetapkan oleh Komisaris Utama. 

 

10. KOMISARIS INDEPENDEN 

 

Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota 

Komisaris harus berasal dari kalangan di luar 

Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menjabatsebagai Direksi di perusahaan 

terafiliasi. 

b. Tidak bekerja pada pemerintah baik di 

Departemen, Lembaga, Kemiliteran dan 

Perusahaan yang bersangkutan atau afiliasinya 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

c. Tidak bekerja di perusahaan yang bersangkutan 

atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir; 
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d. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik 

langsung maupun tidak langsung dengan 

Perusahaan atau pihak ketiga yang menyediakan 

jasa dan produk kepada Perusahaan bersangkutan 

dan afiliasinya, 

e. Bebas dari  kepentingan dan aktivitas bisnis atau 

hubungan lain yang dapat menghalangi atau 

mengganggu kemampuannya untuk bertindak 

atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan. 

 

11. RAPAT DEWAN KOMISARIS 

 

a. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara 

berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam 

sebulan. 

b. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh 

KomisarisUtama. 

c. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila 

diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di 

tempat lain di wilayah Republik Indonesia. 

d. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau 

berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh 

seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang 

ditunjuk oleh Komisaris Utama 

e. Ketentuan  mengenai hal ini diatur lebih lanjut 

dalamAnggaran Dasar. 

f. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib 

Rapat Dewan Komisaris dan mencantumkannya 

dengan jelas dalam risalah Rapat Dewan Komisaris 

di mana tata tertib tersebutditetapkan. 

g. Dalam  setiap  Rapat  Dewan  Komisaris  harus  

dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang 
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dibicarakan (termasuk pendapat 

berbeda/dissenting opinion anggota Dewan 

Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 

h. Risalah Rapat  ditandatangani oleh Ketua Rapat 

dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir 

dalam rapat. 

i. Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  berhak  

menerima salinan risalah RapatKomisaris, terlepas 

apakah anggota Komisaris  yang  bersangkutan  

hadir  atau  tidak  hadir dalam Rapat Komisaris 

tersebut. 

j. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan 

secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh 

Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 

Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka 

waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum  Rapat 

diadakan  atau  dalam  waktu  yang lebih singkat 

jika dalam keadaan mendesak dengan tidak 

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal 

rapat. 

k. Panggilan RapatDewan Komisaris harus 

mencantumkan acara, tanggal, waktu dan 

tempalrapat. 

l. Panggilan Rapattersebuttidak disyaratkan apabila 

semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam 

rapat. 

m. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya 

dapatdiwakili oleh seorang anggota Dewan 

Komisaris lainnya dalamsualu RapatDewan 

Komisaris berdasarkan kuasa tertulis. 
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12. MEKANISME RAPAT & PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

 

a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak 

mengambil  keputusan  yang  mengikat apabila  

dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per 

dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. 

b. Semua keputusan dalam RapatDewan Komisaris 

diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 

c. Apabila  melalui  musyawarah  tidak  tercapai  

mufakat maka keputusan Rapat Dewan Komisaris 

diambil dengan suara terbanyak. 

d. Setiapanggota  Dewan  Komisaris  berhak  untuk 

mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) 

suara untukanggota Dewan Komisaris yang 

diwakilinya. 

e. Tata  cara  Rapat  Komisaris diatur lebih lanjut 

dalamAnggaran Dasar Perusahaan. 

 

13. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 

 

a. Untukmembantu kelancaran pelaksanaan  

tugasnya, Dewan Komisaris 

dapatmengangkatseorang  Sekretaris Komisaris 

atas beban Perusahaan. 

b. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dengan 

SuratKeputusan Dewan Komisaris disertai 

uraiantugas yang jelas. 

c. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab 

untuk menyusun dan mendistribusikan undangan, 

agenda, bahan dan hasil/risalah Rapat Dewan 
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Komisaris dan Rapat gabungan Dewan Komisaris 

dengan Direksi. 

 

C. DIREKSI 

 

Direksi sebagai Organ Perusahaan bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola 

Perusahaan. Namun, pelaksanaan tugasoleh masing-

masing anggota Direksi tetap merupakan tangung jawab 

bersama. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapatberjalan 

secara efeklif, perlu dipenuhi prinsip-

prinsipbahwakomposisiDireksiharusmemungkinkan  

pengambilan keputusan secara efektif, tepatdan 

cepatserta dapatbertindak independen; Direksi harus  

profesional yaitu  berintegritas  danmemiliki pengalaman 

serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan 

tugasnya; Direksi bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan 

keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan 

usaha (sustainability) perusahaan; Direksi 

mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam 

RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Direksi adalah organ Perusahaan, yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan 

untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. 
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1. PERSYARATAN / KUALIFIKASI DIREKSI 

 

a. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang 

memenuhi kriteria  keahlian,  integritas, 

kepemimpinan, pengalaman,jujur, 

perilakuyangbaik serta memiliki dedikasi  yang  

tinggi  untuk  memajukan dan mengembangkan 

perusahaan. 

b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan 

Direksi adalah orang perseorangan yang cakap 

melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

1) Dinyatakan pailit 

2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perusahaan di nyatakan 

pailit, atau 

3) Dihukum karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan keuangan Negara dan/atau 

yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

c. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada hurufbdiatas,  dibuktikan  dengan surat yang 

disimpan oleh Perusahaan. 

 

2. JUMLAH & KOMPOSISI DIREKSI 

 

a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 

Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih 

dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang 

diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.                                                
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b. KomposisiDireksi harus sedemikian rupa 

sehinggamemungkinkan pengambilan keputusan 

dapat dilakukan secara efektif, tepat  dan cepat 

serta dapat bertindak secara independen dalam 

arti tidakmempunyai kepentinganyang dapat 

mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan 

tugasnya secara mandiri dan kritis. 

 

3. PENGANGKATAN DIREKSI 

 

a. Pengangkatan  anggota  Direksi  dilakukan  

melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. 

b. Calon anggota  Direksi  yang telah dinyatakan 

lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib 

menandatangani kontrak manajemen sebelum 

ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota 

Direksi. 

 

4. MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI 

 

a. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 

(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 

(satu) kali masa jabatan. 

b. Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, 

makadalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, 

RUPS sudah harus menetapkan anggota Direksi 

yang definitif. 

c. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat 

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS 

dengan menyebutkan alasannya antara lain: 
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1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang 

telah disepakati dalam kontrak manajemen. 

2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik. 

3) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundangundangan dan / atau ketentuan 

anggaran dasar. 

4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan  

Perusahaan dan/atau negara. 

5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan 

atau kepatutan yang seharusnya dihormati 

sebagai anggota Direksi. 

6) Dinyatakan bersalah dalam putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap atau 

7) Mengundurkan diri. 

d. Masa jabatan Direksi berakhir apabila : 

1) Meninggal dunia 

2) Masa jabatannya berakhir 

3) Diberhentikan oleh RUPS 

4) Tidak lagi memenuhi persyaratan 

perundangundangan yang berlaku. 

 

5. PERANGKAPANJABATAN 

 

a. Antara para anggota Direksi dan antara anggota 

Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak 

boleh memiliki hubungan  keluarga  sedarah  

sampai  dengan  derajat ke3  (ketiga), baik  

menurut garis  lurus maupun  garis ke samping 

termasuk hubungan yang timbul karena 

perkawinan. 
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b. Direksi dilarang melakukan transaksi yang 

mempunyai benturan kepentingan dan mengambil 

keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang 

dikelolanya selain gaji dan fasilitas  sebagai 

anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS. 

c. Direksi dilarang merangkap jabatan lain 

sebagaimana tersebut dibawah ini : 

1) Anggota Direksi pada anak perusahaan BUMN 

atau BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta. 

2) Jabatan Struktural dan atau fungsional lainnya 

pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan 

atau Daerah. 

3) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan di 

dalam peraturan perundang-undangan, 

Pengurus Partai Politik  dan  atau  

calon/anggota  legislatif  dan  atau calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan atau 

4) Jabatan lain yang dapat menimbulkan  

benturan kepentingan. 

 

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI  

 

TUGAS : 

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 

berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk 

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan 

baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang 

segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-

pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau 

Keputusan RUPS. 
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TANGGUNG JAWAB : 

a. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan 

Perusahaan. 

b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada point a 

wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan 

itikad baik dan penuh tanggungjawab. 

c. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab 

penuhsecara pribadi  atas kerugian Perusahaan 

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan, 

kecuali apabila yang bersangkutan dapat 

membuktikan bahwa : 

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan 

atau kelalaiannya; 

2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad 

baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perusahaan; 

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 

langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan 

kerugian; dan 

4) Telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  

timbul atau berlanjutnya  kerugian tersebut. 

d. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di 

luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi 

tanggungjawab pribadi yang bersangkutan. 

e. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota 

Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana 

dimaksud point c berlaku secara tanggung renteng 

bagi setiap anggota Direksi. 
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7. HAK DAN WEWENANG DIREKSI 

 

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan. 

b. Mengatur  penyerahan  kekuasaan  Direksi  

kepada seseorang atau beberapa orang anggota 

Direksi untuk mengambil keputusan atas nama 

Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di 

luar pengadilan. 

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi 

kepadaseorang atau beberapa orang pekerja 

Perusahaan baik sendiri-sendiri  maupun bersama-

sama atau kepada orang lain, untuk mewakili 

Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 

d. Mengatur  ketentuan-ketentuan  tentang 

kepegawaian Perusahaan  termasuk   penetapan  

gaji,   pensiun   atau jaminan  hari  tua  dan 

penghasilan lain bagi 

pekerjaPerusahaanberdasarkan peraturan 

perundanganundangan yang berlaku, dengan 

ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan 

hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang 

melampaui kewajiban yang ditetapkan      

peraturan perundang - undangan, harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 

e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja 

Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

f. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lain 

yang mengikat mengenai pengurusan   maupun   

pemilikan kekayaan Perusahaan dengan pihak lain 

dan atau pihaklain dengan  Perusahaan,  serta  
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mewakili  Perusahaan  didalam dan di luar 

pengadilan tentang segala hal dan segala 

kejadian, dengan pembatasan-pembatasan 

sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau 

Keputusan  Rapat Umum Pemegang Saham. 

1) Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus 

mendapatpersetujuan tertulis dari Dewan 

Komisaris untuk : 

a) Mengagunkan aktiva tetap untuk 

penarikan kredit jangka pendek. 

b) Mengadakan  kerjasama  dengan  Badan  

Usaha atau pihak lain berupa kerjasama 

lisensi, kontrak manajemen, menyewakan 

aset, Kerja Sama Operasi  (KSO),  Bangun  

Guna  Serah,  Bangun Milik Serah, Bangun 

Serah Guna dan kerjasama lainnya 

dengan nilai atau jangka waktu tertentu 

yang ditetapkan oleh RUPS. 

c) Menerima atau memberikan pinjaman 

jangka menengah/panjang, kecuali 

pinjaman (utang ataupiutang) yang timbul 

karena transaksi bisnis, dan pinjaman 

yang diberikan kepada anak perusahaan 

dengan ketentuan pinjaman kepada anak 

perusahaan dilaporkan kepada Dewan 

Komisaris. 

d) Menghapuskan  dari  pembukuan  piutang  

macetdan persediaan barang mati. 

e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan 

umur ekonomis yang lazim berlaku dalam 
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industri pada umumnya sampai dengan 5 

(lima) tahun. 

f) Menetapkan struktur organisasi sampai 

dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. 

2) Perbuatan-perbuatan   Direksi   setelah   

mendapat tanggapan tertulis dari Komisaris 

dan persetujuan dari RUPS: 

a) Mengagunkan aktiva tetap untuk 

penarikan kredit jangka 

menengah/panjang. 

b) Melakukan  penyertaan  modal  pada  

Perusahaan lain. 

c) Mendirikan anak perusahaan dan atau 

perusahaan patungan. 

d) Melepaskan penyertaan  modal  pada  

anak perusahaan dan atau perusahaan 

patungan. 

e) Melakukan penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, pemisahan dan 

pembubaran anak perusahaan dan atau 

perusahaan patungan. 

f) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin. 

g) Mengadakan  kerjasama  dengan  Badan  

usaha atau  pihak  lain berupa kerjasama 

lisensi, kontrak manajemen, menyewakan 

aset,  Kerja  Sama Operasi  (KSO),  

Bangun  Guna  Serah,  Bangun Milik 

Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama 

lainnya dengan nilai atau jangka waktu 

melebihi penetapan RUPS. 

h) Tidak menagih lagi piutang macet yang  

telah dihapus bukukan. 
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i) Melepaskan dan menghapuskan aktiva 

tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap 

bergerak dengan umur ekonomis yang 

lazim berlaku dalam industri pada 

umumnya sampai dengan 5 (lima)tahun. 

j) Menetapkan blue print organisasi 

Perusahaan.  

k) Menetapkan dan merubah logo. 

l) Melakukantindakan-tindakanlain dan 

tindakan sebagaimana dimaksud pada 

butir a yang belum ditetapkan dalam 

RKAP. 

m) Membentuk yayasan, organisasi dan/atau 

perkumpulan baik yang berkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan 

Perusahaan yang dapat berdampak bagi 

Perusahaan. 

n) Pembebanan biaya Perusahaan yang 

bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, 

organisasi dan/atau perkumpulan baik 

yang berkaitan langsung dengan 

Perusahaan yang dapat berdampak bagi 

Perusahaan. 

o) Pengusulan wakil Perusahaan untuk 

menjadi calon anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris pada perusahaan patungan 

dan/atau anak perusahaan yang 

memberikan kontribusi signifikan kepada 

Perusahaan dan/atau bernilai strategis 

yang ditetapkan RUPS. 

3) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS 

untuk : 
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a) Mengalihkan kekayaan Perusahaan. 

b) Menjadikan jaminan utang kekayaan 

Perusahaan. yang merupakan lebih dari 

50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan 

dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik 

yang berkaitan satu sama lain maupun 

tidak. 

4) Dalam rangka melaksanakan kebijakan 

kepengurusan Perusahaan, apabila tidak 

ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama 

berhak dan berwenang bertindak untuk dan 

atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan 

dengan ketentuan semua tindakan Direktur 

Utama dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. 

5) Apabila Direktur Utama tidak ada atau 

berhalangan karena sebab apapun, hal mana 

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, 

maka salah seorang anggota Direksi yang 

ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama 

berwenang bertindak untuk dan atas nama 

Direksi serta melaksanakan tugas-

tugasDirektur Utama. 

6) Direksiuntukperbuatan tertentu 

atastanggungjawabnya sendiri, berhak pula 

mengangkat seseorang atau lebih sebagai 

wakil atau kuasanya, dengan memberikan 

kepadanya atau kepada mereka kekuasaan 

untuk  perbuatan tertentu  tersebut yang 

diatur dalam suratkuasa. 
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8. KEWAJIBAN DIREKSI 

 

a. Direksi berkewajiban untuk : 

1) Mengusahakan dan menjaminterlaksananya 

usaha dan kegiatanPerusahaan sesuai dengan 

maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. 

2) Menyiapkan  pada  waktunya  RJPP, RKAP dan 

perubahannya serta menyampaikannya 

kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk 

mendapatkan pengesahan RUPS. 

3) Memberikan  penjelasan  kepada  RUPS  

mengenaiRJPP dan RKAP. 

4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar 

Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat 

Direksi. 

5) Membuat laporan Tahunan sebagai wujud 

pertanggung jawaban pengurus Perusahaan. 

6) Menyusun laporan keuangan berdasarkan 

standarakuntansi keuangan dan menyerahkan 

kepada akuntan publik untuk diaudit. 

7) Menyampaikan laporan tahunan termasuk 

laporan keuangan yang telah diaudit kepada 

RUPS untukdisetujui dan disahkan. 

8) Memberikan penjelasan kepada RUPS. 

9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Rugi Laba 

yang telah disahkan RUPS. 

10) Menyampaikan laporan perubahan 

susunanPemegang Saham, Direksi, dan 

Komisaris. 

11) Menyimpan Daftar pemegang Saham, Daftar 

Khusus, Risalah  RUPS,  Risalah  Rapat 

Komisaris,  Risalah Rapat Direksi,  Laporan 
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Tahunan dan  Dokumen Keuangan 

Perusahaan. 

12) Menyusun sistemakuntansi sesuai dengan 

StandarAkuntansi Keuangan. 

13) Memberikan laporan berkala menurut cara dan 

waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

serta laporan lain. 

14) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan 

lengkap dengan perincian dan tugasnya. 

15) Memberikan  penjelasan  tentang   segala  hal  

yang ditanyakan atau yang diminta anggota 

Komisaris dan para Pemegang Saham. 

16) Menyusun  dan  menetapkanblue  print  

organisasiPerusahaan. 

17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam 

Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

18) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 

mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 

pengabdiannya secara penuh pada tugas, 

kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan. 

19) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota 

Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-

undangan serta wajib melaksanakan prinsip-

prinsip profesionalime, efisiensi, transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban serta kewajaran. 

20) Setiap  anggota  Direksi  wajib  dengan  itikad  

baik dan  penuh  tanggungjawab  

menjalankan  tugas untuk kepentingan dan 
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usaha Perusahaan dengan mengindahkan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

9. PENILAIAN KINERJA DIREKSI 

 

a. Pemegang Saham  menilai  kinerja  Direksi secara 

keseluruhan dan masing-masing anggota Direksi 

melalui pencapaian kontrak manajemen/Keys 

Performance dan kinerja perusahaan melalui 

mekanisme RUPS. 

b. Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi 

dilakukan oleh Dewan Komisaris. 

 

10. PROGRAM PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN 

 

a. Program Pengenalan 

1) Kepada Anggota Direksi yang baru wajib 

diberikan program pengenalan mengenai 

perusahaan oleh Direktur Utama atau 

Komisaris Utama atau pejabat yang ditunjuk 

untuk itu. 

2) Program pengenalan meliputi: 

a) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance oleh Perusahaan. 

b) Gambaran    mengenai    perusahaan    

berkaitan dengan   tujuan, sifat, dan 

lingkup kegiatan,kinerja keuangan dan 

operasi, strategi, rencana usaha jangka 

pendek dan jangka panjang, posisi 

kompetitif, manajemen resiko. 

c) Keterangan   kewenangan   yang   

didelegasikan, audit internal dan 
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eksternal, sistem dan kebijakan 

pengendalian internal.                             

d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung 

jawabKomisaris dan Direksi. 

3) Program pengenalan perusahaan berupa 

presentasi, diskusi, kunjungan ke tempat 

operasi perusahaan. 

 

b. Program Pengembangan 

Program Pengembangan untuk Direksi 

dimaksudkan agarDireksi dapat selalu 

memperbaharui informasi tentang perkembangan 

terkini dari core businessPerusahaan. Ketentuan-

ketentuan tentang Program Pengembangan untuk 

Direksi adalah sebagai berikut : 

1) Program Pengembangan dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan efektifitas kerja Direksi. 

2) Rencana untuk melaksanakan Program 

Pengembangan harus dimasukkan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Direksi. 

3) Setiap anggota  Direksi diperkenankan untuk 

mengikuti program Pengembangan seperti 

seminar dan atau pelatihan. 

 

11. RAPAT DIREKSI 

 

a. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu 

pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam 

sebulan. 

b. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan 

setiap waktu apabila dipandang  perlu  oleh  

seorang  atau lebih  anggotaDireksi, 
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c. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di 

tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain 

di wilayah Republik Indonesia. 

d. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. 

e. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau 

berhalangan, maka salah seorang Direktur yang 

ditunjuk secara tertulis oleh  Direktur  Utama  

yang  memimpin  Rapat  Direksi. Ketentuan  

mengenai  hal ini diatur  lebih  lanjut  dalam 

Anggaran Dasar. 

f. Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi 

dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah 

Rapat Direksi di mana tata tertib tersebut 

ditetapkan. 

g. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah 

Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan 

(termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion 

anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang 

diputuskan. 

h. Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat 

Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir 

dalam rapat.  

i. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan 

risalah rapat  Direksi,  terlepas  apakah  anggota  

Direksi  yang bersangkutan hadir atau tidak hadir 

dalam Rapat Direksi tersebut. 

j. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus dijilid 

dalam kumpulan  tahunan dan disimpan oleh  

Perusahaan yang bersangkutan  serta  harus  

tersedia  bila  diminta  oleh setiap anggota 

Komisaris dan Direksi. 
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k. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara 

tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili 

Perusahaan  dan disampaikan dalam jangka waktu 

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum  rapat  

diadakan  atau  dalam  waktu  yang lebih singkat 

jika dalam keadaan mendesak dengan tidak 

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal 

rapat. 

l. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan 

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 

m. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila 

semuaanggota Direksi hadir dalam rapat. 

n. Rapat Direksi adalah sah dan  berhak  mengambil 

keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau 

diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 

anggota Direksi atau wakilnya yang sah.          

o. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau 

berhalangan, maka salah seorang Direktur yang 

ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang 

memimpin Rapat Direksi. 

 

12. MEKANISME RAPAT & PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

 

a. Semua keputusan dalamRapat Direksi diambil 

dengan musyawarah untuk mufakat. 

b. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai 

mufakat, makakeputusan Rapat Direksi diambil 

dengan suara terbanyak biasa. 

c. Setiap anggota Direksi berhak untuk 

mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) 

suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. 
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d. Apabila jumlah suara yang disetujui dan tidak 

setuju sama  banyaknya,  maka  keputusan rapat  

adalah  yangsama dengan pendapat pimpinan 

rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan 

mengenai tanggungjawab Direksi, kecuali 

mengenai diri orang pengambilan keputusan rapat 

dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. 

e. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak 

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang 

dikeluarkan dalam rapat. 

 

13. RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN 

DIREKSI 

 

a. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi 

merupakan Rapat Dewan Komisaris sebagai 

bentuk koordinasi dalam rangka membahas 

laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan 

tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan 

dalam risalah rapat. 

b. Rapat Dewan Komisaris bersama 

Direksidiselenggarakansesuai dengan kebutuhan. 

c. Materi  rapat  disiapkan  dan  dikoordinasikan  

oleh Sekretaris Dewan Komisaris bersama-sama 

dengan Sekretaris Perusahaan. Materi rapat 

disampaikan bersamaan dengan penyampaian 

undangan. 

d. Dalam  hal  Rapat  Dewan  Komisaris  bersama  

Direksi hanya dihadiri oleh Anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi, risalah rapat dibuat oleh 

salah seorang Anggota Dewan Komisaris  atau 
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Direksi yang ditunjuk dari antara mereka yang 

hadir. 

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi 

harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan 

Komisaris bersama Direksi dan oleh Direktur 

Utama, atau bila Direktur Utama tidak hadir maka 

ditandatangani oleh salah seorang Direktur yang 

ditunjuk oleh dan dari Direktur yang hadir. 

f. Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

berhakmenerima salinan Risalah Rapat Komisaris 

bersama Direksi, meskipun yang bersangkutan 

tidak hadir dalam rapat tersebut. 

g. Risalah  asli  setiap Rapat  Dewan  Komisaris  

bersamaDireksi  diadministrasikan  secara  baik  

dan  harus disimpan sebagaimana layaknya 

dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Dewan 

Komisaris dan salinannya oleh Sekretaris 

Perusahaan. Risalah Rapat Dewan Komisaris 

tersebut harus selalu tersedia bila diperlukan. 

 

14. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN 

(RJPP) 

 

a. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana 

jangka panjang yang merupakan rencana stralegis 

yang memuat sasaran dan tujuanPerusahaan yang 

hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun.                                   

b. Rencana  Jangka  Panjang  yang  telah  di tanda 

tanganibersama dengan Dewan Komisaris 

disampaikan kepadaRUPS untuk memperoleh 

pengesahan. 
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c. Rencana Jangka Panjang sekurang-kurangnya 

memuat : 

- Evaluasi   pelaksanaan   Rencana   Jangka   

Panjang sebelumnya 

- Posisi perusahaan pada saatpenyusunan RJP 

-   Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan 

RJPdan 

-   Penerapan misi, sasaran, strategi, kebijakan  

dan program kerja RJP 

d. Direksi wajib menyampaikan Rancangan Rencana 

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) kepada Dewan 

Komisaris selambat-lambatnya 120 (seratus dua 

puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya 

RJPP periode sebelumnya. 

e. Dewan Komisaris wajib memberikan  

persetujuanatasRancangan  RJPP selambat-

lambatnya  30 (tiga  puluh)hari kalender sejak 

diterimanya Rancangan RJPP dariDireksi secara 

lengkap. 

f. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada 

butir e Rancangan Rencana Jangka Panjang belum 

disetujui oleh Dewan Komisaris, maka Rancangan 

Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah 

mendapat persetujuan. 

g. Dalam waktu  60 (enam puluh) hari sebelum 

berakhirnyaRencana Jangka Panjang, Direksi wajib 

menyampaikanrancangan Rencana Jangka 

Panjang periode berikutnya kepada RUPS. 

h. Pengesahan   Rencana  Jangka   Panjang  oleh   

RUPS ditetapkan selambat-lambatnya  dalam 

waktu 60 (enam puluh)  hari  setelah  diterimanya  
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Rancangan  Rencana Jangka Panjang secara 

lengkap. 

i. Jika  dalam  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  

butir h diatas Rancangan Rencana  Jangka  

Panjang belum disahkan, maka Rancangan  

Rencana  Jangka Panjang tersebutdianggap telah 

mendapat persetujuan. 

j. Perubahan atas Rencana Jangka Panjang hanya 

dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil 

yang berada di luar kendali Direksi. 

k. Perubahan materiil sebagaimana dimaksud pada 

butir j diatas adalah perubahan yang 

mengakibatkan terjadinya penyimpangan 

pencapaian lebih dari 20% dari sasaran. 

l. Pengesahan atas perubahan Rencana Jangka 

Panjangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

butir h diatas. 

 

15. RENCANA KERJAANGGARAN PERUSAHAAN 

(RKAP) 

 

a. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai 

penjabaran tahunan dari RJPP. 

b. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan RKAP 

yang merupakan penjabaran tahunan RJPP 

sebagai acuan dalam pengelolaan operasi tahunan 

perusahaan  dalam mencapai sasaran yang  

direncanakan  dan  disampaikan   kepada  RUPS 

untuk mendapatkan pengesahan. 

c. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum 

dimulainya tahun buku yang akan datang. 
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d. RKAP sebagaimana butir a di atas yang telah 

ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris, 

diajukan kepada RUPS selambat-lambatnya 60 

(enam puluh) hari sebelum tahun anggaran 

dimulai, untuk memperoleh pengesahan. 

e. Perubahan  terhadap  RKAP  yang  telah  

disahkan, dilakukan oleh RUPS. 

f. Usul perubahan  RKAP yang telah  ditandatangani 

bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan 

oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapat 

persetujuan. 

g. Direksi dan Dewan Komisaris wajib 

menandatangani kontrak  manajemen  setiap awal  

tahun,  yang  memuatjanji atau pernyataan Direksi 

kepada Pemegang Saham mengenai target-target 

pencapaian kinerja Perusahaan yang ditetapkan 

Pemegang Saham. 

 

16. HUBUNGAN KERJA DIREKSI  DENGAN  DEWAN 

KOMISARIS 

 

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara 

Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah 

satu hal yang sangat penting agar masing-masing 

organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya dengan 

efektif dan efisien. Untuk itu PT. Sarana Bandar 

Nasional (SBN), dalam menjaga hubungan kerja yang 

baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi 

menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut 

a. Dewan  Komisaris  menghormati  fungsi  dan  

perananDireksi dalam mengurus Perusahaan 

sebagaimana telah diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan maupun Anggaran Dasar 

Perusahaan;  

b. Direksi  menghormati  fungsi  dan  peranan  

Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan 

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan 

pengurusan Perusahaan; 

c. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris 

dengan Direksi merupakan hubungan yang 

bersifat formal, dalamarti harus senantiasa 

dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau 

(korespondesi)yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Setiap hubungan kerja Yang bersifat informal 

dapat saja dilakukan oleh masing-masing anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat 

dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui 

mekanisme atau korespondensiyang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

e. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris 

denganDireksi merupakan hubungan kelembagaan 

dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi 

sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan 

keseluruhan anggotaanggotanya sehingga setiap 

hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris 

dengan Direksi harus diketahui oleh anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. 
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BAB IV 

ORGAN PENDUKUNG PERUSAHAAN 

 

A. INTERNAL AUDITOR 

 

Internal  Auditor  merupakan  aparat  pengawas  intern 

Perusahaan, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat 

dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. 

 

1. TUGAS 

 

a. Membantu  Direktur  Utama  dalam  melaksanakan 

pemeriksaan operasional dan keuangan 

perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan 

dan pelaksanaannya pada perusahaan serta 

memberikan saran-saran perbaikannya. 

b. Memberikan  keterangan  tentang  hasil  

pemeriksaanatau hasil pelaksanaan tugas  Internal 

Auditor sebagaimana dimaksud dalam butir a 

kepada Direktur Utama. 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit 

Internal tahunan. 

d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan 

pengendalian intern sesuai dengan kebijakan 

Perusahaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi 

dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, 

teknologi informasi dan kegiatan lainnya. 

f. Memberikan saran perbaikan dan informasi  yang 

obyektif  tentang kegiatan yang diperiksa pada 

semua tingkat manajemen. 



  

55 

 

g. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan 

laporan tersebut kepada Direktur Utama dan 

Dewan Komisaris. 

h. Memantau, menganalisis dan melaporkan 

pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah 

disarankan. 

i. Bekerja sama dengan Komite Audit. 

j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu 

kegiatan audit internal yang dilakukannya. 

k. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 

 

2. WEWENANG INTERNAL  AUDITOR 

 

a. Mengakses  seluruh  informasi  yang relevan 

tentang perusahaan terkait dengan tugas dan 

fungsinya; 

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan 

Direksi, Dewan Komisaris, anggota dari Direksi; 

c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil 

denganDireksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite 

Audit; dan 

d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan 

auditor eksternal. 

 

3. PELAKSANAAN KERJA 

 

a. Untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi dan tugas 

Internal Auditor maka perlu disusun Pedoman 

Pelaksanaan Internal Auditor (Internal Audit 

Charter). 

b. Internal   Auditor    berkewajiban   menyusun    

petunjukpelaksanaan pemeriksaan intern sebagai 
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panduan bagiInternal Auditor dalam melaksanakan 

tugasnya. 

c.    Bentuk dan isi petunjuk pelaksanaan tersebut 

harus sesuai dengan standar norma pemeriksaan 

intern yang berlaku serta sesuai struktur organisasi  

dan tingkat kerumitan kegiatan Perusahaan. 

 

4. PERSYARATAN  INTERNAL  AUDITOR 

 

a. Internal Auditor harus memiliki latar belakang 

pendidikan pelatihan, sesuai kualifikasi. 

b. Setiap  personil  Internal  Auditor  

memiliki/memperolehpengetahuan, ketrampilan 

dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan audit serta melakukan 

pengembangan profesional berkelanjutan. 

c. Internal  Auditor  harus  menerapkan  kecermatan  

dankewaspadaan terhadap kemungkinan 

terdapatnya penyimpangan, ketidakefektifan dan 

kelemahan pengendalian intern. 

d. Setiap personil Internal Auditor harus memiliki 

integritasdan perilaku yang profesional, 

independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

e. Setiap  personil   Internal  Auditor harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis 

audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan 

bidang tugasnya. 

f. Setiap  personil  Internal  Auditor  wajib memiliki 

pengetahuan peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya.                                                              
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g. Setiap personil Internal Auditor harus memiliki 

kecakapanuntuk berinteraksi dan berkomunikasi 

baik lisan maupun tertulis secara efektif. 

h. Setiap personil Internal Auditor wajib  mematuhi 

standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit 

Internal.  

i. Setiap personil Internal Auditor wajib mematuhi 

kode etik Audit Internal. 

j. Setiap personil lnternalAuditorwajib menjaga 

kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan 

terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Audit Internal kecuali diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundangundangan atau 

penetapan/putusan pengadilan. 

k. Setiap personil Internal Auditor wajib memahami 

prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik 

dan manajemen risiko. 

 

B. SEKRETARIS   PERUSAHAAN 

 

Sekretaris  Perusahaan  merupakan  pejabat  penghubung 

(liason officer) antara  Perusahaan dengan  pihak-pihak 

berkepentingan serta menjaga kepatuhan Perusahaan 

terhadap hukum dan perundang-undangan. 

 

1. FUNGSI 

 

a. Sekretaris  Perusahaan  berfungsi  sebagai  

pejabat penghubung (liason officer) antara 

Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, 

lembaga lain, publik dan sebagai   penanggung 

jawab Sekretariat Perusahaan yang di dalamnya 
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termasuk Sekretariat Direksi serta 

menatausahakan dokumen-dokumen Perusahaan. 

b. Sekretaris   Perusahaan   harus   memastikan   

bahwaPerusahaan mematuhi  peraturan  tentang 

persyaratanketerbukaan yang berlaku dan wajib 

memberikan informasi yang berkaitan dengan 

tugasnya kepada Direksi secara berkala dan 

kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh 

Dewan Komisaris. 

c. Memastikan bahwa Perusahaan taat terhadap 

berbagai peraturan yang berlaku dan pelaksanaan 

Good Corporate Governance. 

 

2. TUGAS 

 

a. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian kegiatan komunikasi terhadap 

internal dan eksternal publik antara lain kegiatan 

publikasi, keprotokolan, dan hubungan dengan 

media masa. 

b. Sebagai pengelola Daftar Pemegang Saham, 

Daftar Khusus, Risalah Rapat Direksi, Rapat 

gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta 

Risalah RUPS. 

c. Membantu ketatausahaan  kegiatan Direksi yang 

terdiridari: 

1) Penyelenggaraan Rapat Kerja. 

2) Menyusun Agenda dan Undangan Rapat 

Direksi. 

3) Membuat dan memelihara risalah Rapat 

Direksi. 
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d. Memberikan masukan kepada Direksi atas 

kegiatan Perusahaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan GCG. 

e. Membantu Direksi sebagai 

penangungjawabpenyelenggaraan RUPS, 

termasuk pembuatan undangan, agenda, dan 

pendistribusiannya. 

f. SekretarisPerusahaan harus

 selalumengikutiperkembangan peraturan-

peraturan yang berlaku dan memastikan 

Perusahaan untuk memenuhi peraturan tersebut. 

 

3. PERSYARATAN DALAM JABATAN 

 

a. Untuk   dapat   diangkat   sebagai   Sekretaris   

Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis 

dan pengalaman yang memadai sehingga dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik. 

b. Memiliki pengetahuan di bidang Ekonomi, Sosial, 

Politik, dan hukum. 

 

C.  AUDITOR EKSTERNAL 

 

1. Auditor Eksternal merupakan auditor yang ditetapkan 

oleh RUPS  dari calon  yang diajukan oleh Dewan 

Komisaris,  untuk  menyatakan opini atas laporan 

keuangan yang disusun manajemen. Dalam hal 

tertentu Perusahaan dapat menunjuk Auditor Eksternal 

untuk melakukan assessment terhadap suatu hal yang 

dianggap penting. 
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2. Pemilihan Auditor Eksternal dilakukan melalui proses 

yang transparan. 

3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS 

alasan pencalonan tersebut dan besarnya 

honorarium/imbal  jasa   yang   diusulkan   untuk  

eksternal auditor tersebut. 

4. Untuk dapat memberikan  opini  atas laporan 

keuangan Perusahaan, Auditor Eksternal harus 

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan standar dan kode etik profesi. 

5. Perusahaan harus menyediakan semua catatan 

akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh 

Auditor Eksternal sehingga memungkinkan Auditor 

Eksternal tersebut memberikan pendapat tentang 

kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan 

keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi 

keuangan Indonesia. 

6. Persyaratan Auditor Eksternal 

a. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari 

pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak 

yang berkepentingan di Perusahaan 

(Stakeholders). 

b. Auditor  Eksternal harus merahasiakan informasi 

yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya 

maupun setelahnya sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku kecuali 

disyaratkan lain. 

7. Hubungan kerja dengan Auditor Eksternal dituangkan 

dalam kontrak perjanjian kerja. 
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BAB V 

POKOK-POKOK KEBIJAKAN 

 

A. PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

 

Direksi bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan 

dan perangkat pelaksanaannya sebagai suatu sistem 

pengendalian internal yang efektif. 

1. Sasaran dari pengendalian internal adalah : 

a) Efektifitas dan efisiensi operasional.  

b) Keandalan pelaporan keuangan dan 

c) Ketaatan peraturan perundangan dan kebijakan 

terkait.    

d) Mengamankan investasi dan assetPerusahaan. 

2. Aspek-aspek pengendalian internal ini terdiri dari 

Lingkungan Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, 

Pengelolaan Risiko, lnformasi dan Komunikasi serta 

Monitoring terhadap efektivitas sistim pengendalian 

internal yang dijalankan. 

3. Agar pelaksanaan sistim pengendalian internal 

berjalan secara efektif, maka sejauh mungkin prinsip-

prinsip pengendalian internal dibawah ini ditetapkan 

secara optimal, yaitu : 

 

a. Efektivitas Pengendalian Internal 

Efektivitas   pengendalian  internal  sangat  

dipengaruhi oleh keunggulan dari pimpinan 

puncak yaitu Direksi, Komisaris dan para Senior 

Manager dalam melakukan pengendalian internal 

ini. Sehubungan dengan itu, efektifitas 

pengendalian internal akan dipengaruhi oleh hal-

hal sebagai berikut : 
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1) Keaktifan dan ketertiban Direksi, Komisaris 

dan paraSenior Manager dalam berinteraksi 

secara wajar dalam seluruh proses 

manajemen. 

2) lnteraksi yang wajar antara Head of Internal 

Auditor dan Auditor Eksternal dalam seluruh 

proses kerjanya dengan menggunakan 

metode yang layak, berkecukupan dan dapat 

diterima. 

3) Dalam melaksanakan peran pengawasan 

internal hendaknya  tetap mempertahankan 

azas manfaat danmenjaga kewibawaan 

manajemen serta memperhatikan pandangan 

dari pihak pelaksana proses. 

 

b. Lingkungan Pengendalian  Internal 

 

Pengendalian internal organisasi akan membentuk 

kesadaran, norma perilaku, pengertian tentang 

pengendalian, makna dan nilai-nilai dalam 

perusahaan. Karena itu Direksi bertanggung jawab 

untuk memastikan ketersediaannya yang antara 

lain terdiri dari : 

1) Pedoman Etika Korporasi yang tertulis untuk: 

a) Disebarluaskan dan dikomunikasikan 

kepada seluruh karyawan, sebagai acuan 

perilaku perusahaan, pimpinan dan 

seluruh karyawan. 

b) Melakukan review, komunikasi dan diskusi 

mengenai hal-hal  yang  terkait dengan  

masalah perilaku yang sesuai dengan etika 

perusahaan.  
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c) Memastikan bahwa pengambilan 

keputusan manajemen telah mengacu 

pada pedoman perilaku tersebut. 

d) Melakukan monitoring dan review baik 

terhadap ketaatan dalam melaksanakan 

pedoman tersebut maupun penyesuaian 

terhadap materi pedoman. 

(1) Komitmen manajemen dalam 

menerapkan manajemen risiko 

(2) Kejelasan  tanggungjawab  dan  

kewenangan dalam penanganan 

manajemen risiko 

e) Penyediaan sumber daya yang diperlukan 

untuk pelaksanaan manajemen risiko dan 

pelaksanaan program manajemen risiko 

dan monitoring serta review. 

f) Lingkup dari manajemen risiko terdiri 

daripenentuan lingkup konteks 

penerapannya, identifikasi risiko, analisa 

risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, 

monitoring dan reviewserta 

komunikasidan konsultasidalam 

penanganannya. Perlu dibuat skala 

prioritas untuk penanganan risiko-risiko 

yang strategis, risiko fisik, risiko terhadap 

kepatuhan hukum dan lain sebagainya. 

2) Kebijakan Manajemen yang jelas perlu 

dikomunikasikan dengan baik ke seluruh 

jajaran yang dilengkapi dengan hal-hal 

sebagai berikut : 

a) Kejelasan struktur organisasi, lengkap 

dengan uraian tugas, wewenang dan 
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tanggungjawab sebagai sarana untuk 

melaksanakannya. 

b) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang 

jelas sebagai petunjuk atau arahan 

pelaksanaan bagi tiap kegiatanyang akan 

dilaksanakan dalam kebijakan 

manajemen. 

3) Kebijakan pengelolaan SDM yang memuat 

prinsip-prinsipantara lain : 

a) Pengelolaan SDM berdasarkan azas 

kompetensi 

b) Kejelasan mengenai pola pengembangan 

SDM dan jenjang karir 

c) Sistem remunerasi yang berdasarkan pada 

prestasi dan kinerja. 

 

c. Pengendalian Risiko Usaha 

 

1) Tujuan dari penerapan manajemen risiko 

adalah untuk menemu kenali kemungkinan 

timbulnya risiko usaha yang dapat 

menghalangi tercapainya sasaran usaha 

ataupun menemukenali peluang yang 

ditimbulkannya. Dengan menemu kenalinya 

maka dapat diantisipasi tindakantindakan 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 

risiko, mengurangi dampak ataupun 

memanfaatkan peluang yang ditimbulkannya. 

2) Direksi bertanggungjawab untuk menetapkan 

: 

a) Kebijakan mengenai pengendalian risiko 

(risk management policy) 
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b) Kebijakan tersebut meliputi: 

(1) Komitmenmanajemendalam 

menerapkan manajemen risiko 

(2) Kejelasan tanggungjawab dan 

kewenangan dalam penanganan 

manajemen risiko 

(3) Penyediaan sumber daya yang 

diperlukan untuk pelaksanaan 

manajemen risiko dan 

(4) Pelaksanaan   program   manajemen   

risiko   danmonitoring serta review. 

c) Lingkup dari manajemen risiko terdiri dari 

penentuan lingkup konteks penerapannya, 

identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi 

risiko. penanganan risiko, monitoring dan 

reviewserta komunikasi dan konsultasi 

dalam penanganannya. 

Perlu dibuat skala prioritas untuk 

penanganan risiko risiko yang strategis, 

risiko fisik, risiko terhadap kepatuhan 

hukum dan lain sebagainya. 

 

d. Aktivitas Pengendalian 

 

1) Aktivitas Pengendalian dilaksanakan di seluruh 

tingkatan dan  fungsi  perusahaan.  Pada  

dasarnya  pengendalian aktivitas  adalah  

kebijakan,  sistem  dan  prosedur  yang telah 

ditetapkan pada setiap proses dan tindakan 

dalam pencapaian tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien serta telah mengantisipasi 

risiko-risiko yang mungkin terjadi. 
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2) Oleh   karena   itu,    Direksi   

bertanggungjawab untuk memastikan 

terlaksananya : 

a) Proses review berkala pencapaian sasaran 

kinerja perusahaan dilaksanakan pada 

setiap tingkatan perusahaan sesuai 

dengan lingkup tugas dan tanggungjawab 

serta   sasaran tiap bagian. 

b) Kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan untuk setiap 

tindakan dan proses yang dilakukan oleh 

perusahaan maupun karyawan 

perusahaan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

c) Kepatuhan terhadap pelaksanaan 

peraturan internal, terutama dalam proses 

otorisasi, verifikasi dan penanganan hal-

hal yang berkaitan dengan asset dan 

investasi perusahaan. 

 

e. Monitoring 

 

Sistem pengendalian internal harus dimonitor 

pelaksanaan : 

1) Monitoring adalah proses penilaian terhadap 

kualitas sistim pengendalian internal termasuk 

fungsi Internal Auditor pada setiap tingkat dan 

unit struktur organisasi perusahaan, sehingga 

dapat dilaksanakan secara optimal, dengan 

ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi 

dilaporkan kepada Direktur Utama. 
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2) Monitoring merupakan suatu proses yang 

dilakukan untukmenilai kinerja (mutu), Sistem 

Pengendalian Internal sepanjang waktu dalam 

bentuk on going monitoring, evaluasi secara 

terpisah, atau kombinasi dari kedua bentuk 

tersebut. 

3) Ongoing monitoring dilakukan bersamaan 

denganoperasi. 

4) Monitoring ini mencakup aktivitas pengelolaan 

dan supervisi reguler dan berbagai hal lain 

yang dilakukan dalam bentuk aktivitas masing-

masing. 

 

B. PENGELOLAAN INFORMASI 

 

1. KETERBUKAAN INFORMASI 

 

a. Selain   dari   yang   tercantum   dalam   Laporan   

Tahunan dan Laporan Keuangan, perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 

tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh  

peraturan  perundang-undangan  namun juga hal 

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham, dan stakeholders, antara lain 

mengenai: 

1) Tujuan, sasaran usaha, dan strategi 

perusahaan. 

2) Status para pemegang saham dan informasi 

terkait pelaksanaan hak-hak pemegang saham 

3) lnformasi terkait mengenai pelaksanaan hak-

hak pemegang saham. 
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4) Penilaian terhadap perusahaan oleh Auditor 

Eksternal. 

5) Riwayat Hidup anggota Dewan Komisaris, 

Direksi, dan Manajer  Kunci  perusahaan  serta  

gaji  dan tunjangan mereka. 

6) Sistem pemberian honorarium untuk eksternal 

auditor. 

7) Sistim  penggajian  dan  pemberian  

tunjangan  untuk internal auditor, anggota 

Dewan Komisaris, dan Direksi. 

8) Faktor resiko material yang dapat diantisipasi, 

termasuk penilaian manajemen atas iklim 

berusaha dan faktor resiko. 

9) lnformasi material mengenai karyawan 

perusahaan danstakeholders. 

10) Klaim material yang diajukan oleh dan/atau 

terhadapperusahaan dan perkara  yang ada 

dibadan peradilan atau badan arbitrase yang 

melibatkan perusahaan. 

11) Benturan kepentingan yang mungkin akan 

terjadidan atau sedang berlangsung., 

12) Pelaksanaan pedoman Good Corporate 

Governance. 

 

b. Manajemen secara aktif mengungkapkan 

perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG. 

c. Pengungkapan informasi dimaksud harus 

berimbang dalam arti mencakup hal-hal 

keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai 

target. 
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d. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas 

informasiPerusahaan secara tepat waktu dan 

lengkap. 

e. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan 

agar informasi mengenai Perusahaan diberikan 

kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan 

lengkap. 

f. Dewan  Komisaris  dan  Direksi  harus  

memastikan bahwaeksternal auditor maupun 

internal auditor memiliki  akses  terhadap  

informasi  mengenai  Perusahaan yang perlu 

untuk melaksanakan tugasnya. 

 

2. KERAHASIAAN INFORMASI 

 

a. lnformasi rahasia yang diperoleh sewaktu 

menjabat sebagai Dewan Komisaris atau anggota 

Direksi, auditor eksternal, auditor internal, dan 

karyawan Perusahaan harus tetap dirahasiakan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

b. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan 

adanyaPeraturan Perusahaan yang mengatur 

kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi 

Perusahaan. 

c. Dewan Komisaris dan Direksibertanggung jawab 

kepadaPerusahaan untuk menjaga kerahasiaan 

informasi Perusahaan. 

d. Sekretaris Perusahaan harus  memastikan bahwa 

kerahasiaan informasi Perusahaan tetap terjaga 

sampai tiba saatnya untuk diungkapkan. 
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e. Yang   bertindak sebagai  juru bicara Perusahaan 

hanya Komisaris Utama, Direktur Utama dan 

Sekretaris Perusahaan atau seseorang yang diberi 

pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang 

bersangkutan. 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 

a. Kebijakan Teknologi informasi yang dibangun harus 

memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung 

terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul 

dan kompetitif. 

b. KebijakanTeknologiInformasiharus 

lebihmempertimbangkan aspek keuntungan berupa 

pengurangan biaya dan kemudahan dalam 

memperoleh informasi dan pengambilan keputusan. 

c. Pengembangan  Teknologi  lnformasi  harus  

dilaksanakan dalam koridor penerapan Teknologi 

lnformasi yang terintegrasi dan handal dalam bentuk   

penyusunan master plan pembangunan dan 

pengembangan Teknologi lnformasi. 

d. Penerapan  Teknologi lnformasi dilakukan secara 

berkala dengan membuat laporan berkala kepada 

Direksi mengenai kinerja Teknologi lnformasi . 

e. Pengendalian Teknologi lnformasi dilakukan dalam 

bentuk prosedur dan indikator yang tepat untuk 

mengukur efektivitas pengelolaan. 

f. Direksi  memberikan informasi mengenai kinerja 

Teknologi lnformasi kepada Dewan Komisaris. 

g. Dewan Komisaris memantau pelaksanaan penerapan 

Teknologi lnformasi dan memberikan masukan untuk 

perbaikan. 
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h. Dewan Komisaris mengevaluasi 

pertanggungjawabanDireksi atas pelaksanaan 

kebijakan Teknologi lnformasi. 

 

D. PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO 

 

a. Risiko adalah kejadian yang menyebabkan timbulnya 

kerugian atau tidak tercapainya tujuan Perusahaan 

yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan 

keputusan, kesalahan manusia ataupun faktor lain. 

b. Manajemen  Risiko  adalah  budaya,  proses  dan  

struktur yang diarahkan kepada manajemen yang 

efektif mengenai peluang-peluang yang potensial dan 

pengaruh-pengaruh yang merugikan. 

c. Penilaian Risiko merupakan satu rangkaian tindakan 

yangdilaksanakan Direksi dalam rangka identifikasi, 

analisis dan menilai risiko yang dihadapi perusahaan 

untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. 

d. Resiko dari aspek keuangan, operasional dan strategi 

pada tingkat perusahaan menjadi kewenangan Direksi. 

e. Direksi melakukan identifikasi  dan kajian terhadap 

potensi risiko yang dihadapi Perusahaan. 

f. Direksi  menetapkan  strategi  dan  kebijakan  

penangananpengelolaan risiko serta melakukan 

pengawasan atas pelaksanaannya. 

g. Direksi mengungkapkan kebijakan yang 

diterapkanPerusahaan menyangkut pengelolaan resiko 

dalam LaporanTahunan. 

h. Direksi  memberikan  informasi  hasil  analisis  

risikoyang dilakukan kepada Dewan Komisaris. 
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i. Dewan  Komisaris  memantau  pelaksanaan   

pengelolaanresiko Perusahaan dan memberikan 

masukan untuk perbaikan.  

j. Dewan Komisaris mengevaluasi 

pertanggungjawabanDireksi atas pelaksanaan 

kebijakan manajemen resiko. 

k. Pengambilan keputusan yang beresiko cukup tinggi 

diungkapkan secara memadai kepada stakeholders 

dalam laporan tahunan. 

 

E.  ETIKA BISNIS PERUSAHAAN 

 

2. UMUM 

 

Perusahaan wajib memiliki Panduan Perilaku untuk 

mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika 

diantara seluruh jajaran Perusahaan dan dengan 

stakeholdersPerusahaan, untuk mendukung penerapan 

Good Corporate Governance. 

 

Panduan Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai 

serta tindak perbuatan yang diyakini oleh suatu 

kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal 

bagi kelompok tersebut. 

 

Perilaku  yang ideal tersebut wajib dikembangkan 

berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran 

Perusahaan sesuai dengan budaya Perusahaan. 
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3. KETERLIBATAN POLITIK 

 

a. Tidak ada dana atau aset Perusahaan yang boleh 

digunakan  untuk  kontribusi partai politik atau 

calon partai politik. Larangan ini meliputi tidak 

hanya secara kontribusi langsung tetapi juga 

bantuan tidak langsung atau dukungan melalui 

pembelian barang-barang atau jasa  atau  

perlengkapan untuk  tujuan  penggalangan dana 

politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan 

larangan hanya untuk penggunaan dana atau aset 

Perusahaan untuk tujuan politik dan tidak diartikan 

untuk mengecilkan pegawai dari  kontribusi  

pribadi  kepada calon atau partai politik yang 

dipilih. 

b. Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan 

pegawaimematuhi setiap peraturan perundang-

undanganyang berlaku yang mengatur 

keterlibatan Perusahaan dan pegawai dalam 

urusan politik. Mereka tidak diperkenankan 

menjadi pengurus maupun anggota partai politik, 

dan atau menjadi calon anggota partai politik. 

c. Perusahaanmelarang seseorang melakukan 

pemaksaan kepada orang lain sehingga 

membatasi hak individu yang bersangkutan untuk 

menyalurkan aspirasi politiknya. 

 

4. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DAN 

DONASI  

 

a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta 

karyawan Perusahaandilarang memberikan atau 
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menawarkan sesuatu, baik  langsung ataupun 

tidak langsung, kepada pejabat Negara atau 

individu yang mewakili  mitra  bisnis, yang  dapat  

mempengaruhipengambilan keputusan. 

b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta 

karyawan   Perusahaandilarang menerima sesuatu 

untuk kepentingannya, baik langsung  ataupun 

tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 

 

5. KEPATUHAN TERHADAP  PERATURAN 

 

a. Organ Perusahaan dan karyawan Perusahaan 

harus melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan peraturan Perusahaan. 

b. Dewan Komisaris harus memastikan  bahwa 

Direksidan karyawan Perusahaan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan 

Perusahaan. 

c. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas 

harta, utang dan modal secara benar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 

6. PELAPORAN ATAS PELANGGARAN DAN 

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR 

 

a. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima 

danmemastikan bahwa pengaduan tentang 

pelanggaran terhadap etika bisnis dan Panduan 

Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-

undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu. 
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b. Setiap  Perusahaan  harus  menyusun  peraturan  

yangmenjamin perlindungan terhadap individu 

yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap 

etika bisnis, Panduan Perilaku Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan. 

 

7. BENTURAN KEPENTINGAN 

 

Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu 

kondisi yang memungkinkan Organ Utama Perusahaan 

(Pemegang Saham,  Dewan  Komisaris, dan Direksi) 

untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang 

dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan 

pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat 

mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan 

oleh Perusahaan secara objektif. 

 

Benturan  kepentingan  ini  dapat  terjadi  karena  

OrganPerusahaan melakukan hal-hal yang tidak 

diperkenankan baik oleh Anggaran Dasar Perusahaan, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun 

Pedoman Perilaku Perusahaan. 

 

Benturan kepentingan ini dapat melibatkan jajaranPT. 

SBN dan Anak Perusahaanmaupun pihak di luar 

Perusahaan. 

 

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanakan 

peran/fungsi Organ Utama Perusahaan (Pemegang 

Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maka  perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 



  

76 

 

a. Dilarang  melakukan  transaksi  yang  mempunyai 

benturan kepentingan dan mengambil keuntungan 

pribadi dari kegiatan Perusahaan yang 

bersangkutan, selain gaji dan fasilitas sebagai 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang 

ditentukan oleh RUPS/ Pemilik Modal.                                               

b. Dilarang   memangku  jabatan   lain   yang   dapat 

menimbulkan benturan kepentingan. 

c. Tidak   berwenang   mewakili   Perusahaan   

apabila mempunyai kepentingan yang 

bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. 

d. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris 

mempunyai benturan kepentingan dalam 

pembuatan suatu keputusan, maka yang 

bersangkutan harus mundur dari proses 

pengambilan keputusan tersebut. 

e. Larangan hubungan keluarga sebagaimana 

tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam anggaran 

dasar. 
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F. PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN 

 

1. PENGERTIAN 

 

Yang dimaksud denganAnak Perusahaan adalah 

Perusahaan Terbatas yang dikendalikan oleh 

Perusahaan secara langsung atau tidak langsung 

melalui Anak Perusahaan dengan  memiliki  lebih  dari  

50%  (lima  puluh  persen) saham dengan hak suara 

atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham dengan 

hak suara atau kurang dari 50% (lima puluh persen) 

saham dengan hak suara dengan memenuhi 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) hak 

suaraberdasarkan  perjanjian  dengan  pemegang  

saham/pemilik modal lain; 

b. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan di 

bidang keuangan dan operasional Perusahaan 

berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian; 

c. Mempunyaikemampuanuntukmengangkat atau 

memberhentikan  mayoritas  anggota  Direksi  dan 

Dewan Komisaris; dan atau 

d. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan 

mayoritas suara dalam rapat Direksi dan Dewan 

Komisaris  Perusahaan. 

 

2. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANAK 

PERUSAHAAN 

 

a. Pembentukan Anak Perusahaan untuk 

pengembangan bisnis berkaitan dengan 

diversifikasi usaha, dilakukan dalam rangka  
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memberikan nilai tambah, nilai strategis yang 

pada akhirnya     mendukung   bisnis    

utamaPerusahaan. 

b. Kinerja Anak Perusahaan diukur dengan indikator 

kinerja  Perusahaan yang  terdiri dari  aspek  

keuangan, dan aspek non keuangan antara lain 

KPI (Key Performance Indicator) dan Balance 

Scorecard  yang ditentukan berdasarkan jenis 

usahanya. 

c. Keputusan RUPS Anak Perusahaan diarahkan agar 

tidak  bertentangan dengan RJPP dan RKAP serta 

Anggaran  Dasar Perusahaan. 

d. Setiap  Anak Perusahaan didorong  untuk lebih 

maju dan mandiri  agar tidak hanya mengandalkan 

captive market di lingkungan kelompok usaha  

Perusahaan. 

e. Setiap transaksi di lingkungan  kelompok  usaha 

Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Naskah 

Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan 

Fungsifungsi/Tugas di Lingkungan PT. SBN dan 

Anak  Perusahaan  berlandaskan prinsip-prinsip 

tala kelola  Perusahaan yang baik, praktik bisnis 

yang sehat dan beretika. 

f. Setiap Anak Perusahaan harus fokus pada bidang 

usaha tertentu yang menjadi kompetensinya. 

g. Perusahaan   melakukan optimalisasi  terhadap  

sumberdaya Anak Perusahaan. 
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3. PERLAKUKAN SETARA KEPADA PEMEGANG 

SAHAM 

 

a. Pada prinsipnya, terdapat perlakuan yang setara 

bagi setiap pemegang saham Anak Perusahaan, 

misalnya dalam penyampaian informasi yang 

lengkap dan akurat tentang Anak Perusahaan, 

kecuali terdapat alasan  yang  dapat  

dipertanggungjawabkan  untuk tidak 

memberikannya 

b. Pemegang saham Anak Perusahaan harus 

diperlakukan setara (equitable) tanpa 

pengecualian 

c. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan  

berhak memberikan  suara  sesuai dengan  jumlah  

saham yang dimiliki. 

 

G. PENGADAAN BARANG DAN JASA 

 

PT. SBNdalam melaksanakan kegiatan usahanya harus 

senantiasa menjaga terciplanya persaingan yang sehat 

sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan yang 

berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, 

efisiensi biaya, kompetitif  dan fairness. 

 

Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan 

Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Diimplementasikan secara konsisten. 

2. Dikaji  secara berkala mengenai  kecukupan  sistem 

pengadaan yang ada agar terpenuhi prinsip-prinsip 

keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif dan fairness. 
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3. Segenap jajaran Perusahaan yang terlibat  dalam 

sistem pengadaan harus menghindari benturan 

kepentingan. 

4. Segenap   jajaran    Perusahaan   menjalankan   

sistem Pengadaan Barang  dan  Jasa  yang  

transparan, jelas dan obyektif guna menjamin baik 

kualitas kerja maupun barang dan jasa yang diperoleh 

dari Pemasok/Rekanan. 

5. Direksi harus menetapkan kebijakan umur 

dalampengadaan 

barang/jasadenganmemperhatikanketentuan yang 

berlaku sekurang-kurangnya mencakup prinsip 

kebijakan dan etika pengadaan  barang/jasa. 

Kebijakan tersebutharus ditinjau kembali secara 

berkala dengan memperhatikan perubahan lingkungan 

usaha. 

6. Direksi harus menetapkan batasan nilai dan 

kebijakanmengenai kegiatan pengadaan barang/jasa 

yang dilaksanakan secara swakelola, pembelian 

langsung, penunjukkan langsung, maupun melalui 

lelang. 

7. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus 

tetap    menggunakan pola pengadaan yang paling 

menguntungkan Perusahaan dengan tetap 

memperhatikanketentuan yang berlaku. 
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H.  PENGELOLAAN ASET 

 

Setiap aset perusahan yang dihasilkan dari proses 

pengadaan harus mendapat perlindungan dan 

pengamanan dalam penggunaannya: 

1. Seluruh pegawai Perusahaan bertanggung jawab 

untuk melindungi aset Perusahaan yang dipercayakan 

kepada mereka dan memastikan efisiensi serta 

efektivitas penggunaan aset tersebut. Pencurian, 

kelalaian, dan pemborosan adalah hal yang dilarang  

keras, karena secara langsung akan berdampak pada 

keuntungan Perusahaan. Seluruh aset Perusahaan 

digunakan untuk melaksanakan usaha  Perusahaan  

atau  untuk  tujuan-tujuan tertentu yang  diijinkan 

oleh Direksi dan atau pejabat yang ditunjuk sesuai 

tugas dan wewenangnya. 

2. Tanggung jawab perlindungan asetPerusahaan tidak 

hanya untuk perlindungan aset yang dipercayakan, 

tetapi  aset  Perusahaan  secara  umum.  Pegawai 

waspada terhadap situasi atau kejadian yang dapat 

mengarahkan pada pengurangan, penyalahgunaan, 

atau pencurian aset Perusahaan. Pegawai wajib 

melaporkan seluruh situasi atau kejadian tersebut 

kepada Petugas Keamanan Perusahaan atau atasan 

agar dapat diperhatikan sesegera mungkin. 

3. Aset Perusahaan digunakan untuk melaksanakan 

usaha Perusahaan. Pegawai diharapkan menunjukkan 

tanggung jawab dan menggunakan pertimbangan 

yang baik manakala menggunakan aset Perusahaan. 

Setiap pegawai dilarang menyalahgunakan dana atau 

aset Perusahaan. 
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4. Waktu kerja diartikan waktu pegawai yang 

ditugaskanuntuk bekerja. Setiap pegawaiberkewajiban 

mematuhi ketentuan jam kerja.  Perusahaan 

melarangsetiap pegawai bertindak  atau tidak  

bertindak  yang mengakibatkan  tugas  dan  kewajiban  

pegawai  tidak berjalan secara layak. Hal ini juga 

berarti bahwa jika pegawai yang ditugaskan untuk 

bekerja,maka pegawai tidakakan 

memperkenankankepentinganpribadi ataupihak lain 

mengganggu  tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan pekerjaan. Seluruh pegawai 

dipersyaratkan untuk melaporkan jam kerja mereka 

dan melakukan hal tersebut secara benar dan akurat. 

5. Perusahaan melarang setiap pegawai memiliki, 

menjual, membeli,    menggadaikan,menyewakan atau 

meminjamkan asetatau meminjamkan dana 

Perusahaan secara tidak sah. Pembuatan  komitmen 

yang berpengaruh terhadap aset Perusahaan hanya 

dapat dilakukan atas pertimbangan Direksi atau 

Dewan Komisaris sesuai ketentuan. 

 

I. MANAJEMEN MUTU 

 

Perusahaan  harus  menerapkan  sistem  manajemen  

mutu di semua fungsi dan tingkatan. Prosedur operasi 

standar yang digunakan dalam Perusahaan dapat 

secaraefektif mengendalikan kualitas jasa pelayanan yang 

dihasilkan sehingga jasa tersebut tidak mengganggu 

keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. 
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Perusahaan selalu menjaga dan mengendalikan mutu  jasa 

yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan daya saing 

dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

 

Sistem manajemen mutu harus selaludikembangkan 

sejalan dengan perubahanketentuanperundang-

undangan,tuntutanpelanggan, meningkatkan daya saing. 

 

J. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN 

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN 

 

PT. SBNharus selalu mengutamakan keselamatan dan 

kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan 

menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan 

kerja yang prima dan tanggungjawab terhadap lingkungan 

sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. 

 

Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat 

untukmenghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan 

kesehatan di tempat kerja. 

 

Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak 

lingkungan dari seluruh aktivitas Perusahaan. Seluruh 

aktivitas Perusahaan dievaluasi secara ilmiahdampaknya 

terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan 

serta pencegahan. 

 

Melalui praktek manajemen yang efektif, Perusahaan 

berupaya menjamin kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan dan meminimumkan dampak negatif terhadap 

lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif kepada 

masyarakat. 



  

84 

 

Untuk  mencapai   tujuan   tersebut   PT.SBNbertekad 

untuk: 

1. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan 

hukum dan peraturan K3 dan perlindungan  

lingkungan serta komitmen sukarela; 

2. Mengutamakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai 

aspek yang berkaitan dengan kinerja K3 dan 

pelestarian lingkungan; 

3. Menetapkan  dan  pengkajian  sasaran,  penilaian  dan 

pelaporan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan 

dengan menerapkan  best  practices  yang  tepat  

pada  situasi setempat; 

4. Memupuk   pemahaman   yang lebih   baik   mengenai 

masalah K3 dan pelestarian lingkungan,  terkait 

dengan aktivitas usaha Perusahaan; 

5. Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan 

sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari Rencana 

Kerja danAnggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan 

Tahunan; 

6. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari 

upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan 

keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. 

 

K. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM 

AKUNTANSI 

 

 Keuangan Perusahaan harus dikelola secara  profesional 

(tertib,  taat  padaperaturan& RKAP, efisien, ekonomis, 

efektif,  transparan,  akuntabel, dan  

bertanggungjawab)denganmempertimbangkanrisikoserta 

menggunakan prinsip kehati-hatian, dan mencerminkan 

pengelolaan aktiva dan kewajiban yang seimbang. 
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 Prosedur, kebijakan serta peraturan yang berhubungan 

dengan pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun 

biaya harus disusun dan direviewdengan memperhatikan 

standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta sebagai cerminan sistem pengendalian 

internal yang baik. 

 

 Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan 

nilai Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang 

dilandasi prinsip sadar biaya, profit oriented, dan fund 

management yang baik serta mempertimbangkan risiko. 

 

 PT. SBNmemiliki kebijakan untuk menyelenggarakan 

sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap 

transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. 

Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan 

yang riil saja yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut 

telah  mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat 

dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan. 

 

 PT. SBN selalu  memastikan  kebijakan  dan peraturan  

yang  terkait  dengan  akuntansi  merujuk  pada Pedoman 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibakukan oleh 

lnstitut Akuntan Profesional Indonesia. Laporan Keuangan 

Perusahaan selalu memuat posisi keuangan, kinerja 

keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan 

atas laporan keuangan. 

 

PT. SBN akan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan 

Perusahaan berbagai informasi yang relevan bagi 

pengguna laporan keuangan secara benar dan akurat 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Agar  standar  akuntansi  dapat  diterapkan  dengan  baik, 

dan memenuhi ketentuan internal maupun eksternal yang 

berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan terkait 

dengan standar akuntansi sebagai berikut : 

1. Perusahaan akan selalu memperbaiki kebijakan 

akuntansi yang dimiliki agar selalu sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan yang dibakukan oleh 

lkatanAkuntan Indonesia. 

2. Setiap jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab 

atas fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan 

menjalankan kebijakan Perusahaan bidang keuangan 

secara konsisten. 

3. Setiap jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab 

atas fungsi-fungsi keuangan dilarang melakukan 

pencatatan transaksi palsu dalam semua jurnal. 

4. Setiap jajaran Perusahaan  yang   bertanggung  jawab 

atas fungsi-fungsi keuangan harus memperlakukan 

informasi keuangan sesuai kebijakan 

klasifikasiinformasi Perusahaan maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

L. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN 

STAKEHOLDERSLAINNYA 

 

1. HUBUNGAN DENGAN PEKERJA 

 

a. Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan 

karyawan, Perusahaan menghormati hak asasi 

serta hak dan kewajiban karyawan sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Pengadaan,pengangkatan,penempatan,pemberhe

ntian, kedudukan,kepangkatan,jabatan,gaji/upah, 
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kesejahteraan, penghargaan, dan sanksikepada 

karyawan Perusahaan diatur dan ditetapkan 

Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku di bidang 

ketenagakerjaan. 

c. Direksimempekerjakan,menetapkan gaji, 

memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, 

serta , menentukan persyaratan kerja lain nya 

tanpa memperhatikan latar belakang etnis 

seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat 

tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan 

khususlainnya yang dilindungi oleh peraturan 

perundangan yang berlaku. 

d. Sistem penilaian kinerja pekerja ditetapkan dan 

dilaksanakan berdasarkan standar prestasi kerja 

setiap jabatan/pekerjaan , yang dibuat secara adil 

dan transparan. 

e. Untuk  memastikan terlaksananya pengelolaan 

SDM seperti butir tersebut diatas, maka Direksi 

menerapkan sistem manajemen SDM berbasis 

kompetensi (competency-basedHR Management 

System). 

f. Dalam hal Perusahaan mencapai keuntungan, 

maka Perusahaan dapat memberikan insentif 

kepada pekerja sebagai imbalan atas prestasi 

kerjanya. 

g. Direksi memastikan bahwa kantor, lokasi usaha, 

alat produksi dan fasilitas Perusahaan lainnya 

memenuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berkenaan dengan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 
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h. PeraturankepegawaiandiaturdalamPeraturan 

Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama,yang diatur 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

i. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan 

prosedur manajemen sumber daya manusia 

berdasar prinsip-prinsip yang   disepakati dalam 

PerjanjianKerja Bersama dan prinsip-prinsip good 

corporate governance. 

j. Setiap pekerja berhak/dapat membentuk dan 

menjadi anggota Serikat Pekerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

2. HUBUNGAN DENGAN  PENGGUNA JASA 

 

a. Dalampelayanan 

kepadapelanggan,Perusahaanmemenuhi 

komitmennya dari segi perhatian, harga, kualitas, 

waktu, dan keamanan yang setara sesuai dengan 

standar pelayanan yang berlaku. 

b. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara 

profesional melalui mekanisme yang baku dan 

transparan. 

c. Memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan 

pelanggan. 

d. Perusahaan memiliki metode untuk 

mengukurtingkat kepuasan pelanggan. 

e. Manajemen memastikan bahwa  Perusahaan 

memperlakukan atau melayani konsumen secara 

benar dan jujur sesuai haknya. 
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3. HUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN & 

MASYARAKAT  

 

a. TanggungjawabsosialPerusahaan/CorporateSocial 

Responsibility (CSR) merupakan bagian darivisi 

Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi 

stakeholders dalam rangka terciptanya sinergi 

yang baik, maju dan tumbuh bersama. 

b. Perusahaan mempunyai kewajiban dan 

bertanggung jawab secara hukum, sosial, moral 

serta etika untuk menghormati kepentingan 

masyarakat sekitardan lingkunganmengingat 

keberhasilan Perusahaan tidakdapat dilepaskan 

dari hubungan yang harmonis,dinamis, 

sertasalingmenguntungkan dengan masyarakat 

sekitar. 

c. Perusahaan harus mewujudkan kepedulian   sosial 

dan lingkungan serta dapatmemberikan kontribusi 

yang nyata bagi pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat sekitar Perusahaan 

dan lingkungan terutama disekitar pusat operasi 

dan penunjangnya. 

d. Tanggung Jawab  sosial dan lingkungan 

merupakan kewajiban Perusahaan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perusahaanyang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

e. Dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan, Direksi 

menjamin pelestarian fungsi  lingkungan hidup, 

tidak melanggar hukum mutu dan 

kriteriabakukerusakan lingkungan hidup dan wajib 
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memberikaninformasiyang benar dan akurat 

mengenai pengelolaan lingkungan. 

 

4. HUBUNGAN  DENGAN INSTANSI TERKAIT 

 

a. Dalam  berhubungan  dengan  instansi,  

lembagalembaga lain yang berkaitan dengan 

usaha Perusahaan, diupayakan terjalin hubungan 

yang harmonis atas dasar kejujuran dan saling 

menghormati. 

b. Perusahaan menjalankan peraturan Pemerintah 

Pusat  dan daerah yang terkait dengan bidang 

usaha Perusahaan. 

c. Perusahaan harus bertanggungjawab untuk 

mematuhi hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Perusahaan mendukung penerimaan  Negara  baik 

langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
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PENUTUP 

 

PANDUAN PRAKTIS PENERAPAN PEDOMAN 

 

Perusahaan akan melakukan kegiatan internalisasi, 

implementasi, evaluasi, pemantauan atas Pedoman secara 

berkelanjutan, yaitu:  

 

A. INTERNALISASI 

Kegiatan  internalisasi   Pedoman  kepada  seluruh  

jajaranPerusahaan dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman dan menumbuhkan kesadaran untuk 

melaksanakan tala kelola Perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) melalui sosialisasi Pedoman  

GCG kepada setiap insan Perusahaan termasuk 

perusahaan anak dan menjadi materi wajib yang 

dimasukan dalam silabus pelatihan atau in house 

training sesuai tingkat kepentingannya. 

 

Kegiatan internalisasi termasuk juga mengkaji ulang 

kesesuaian kebijakan Perusahaan terhadap 

kebijakankebijakan pokok Perusahaan yang telah 

ditetapkan  dengan Pedoman, dan menetapkan 

kebijakan-kebijakan baru yang mendukung penerapan 

prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. 

 

Kegiatan pemahaman terhadap Pedoman GCG dapat 

dilakukan terhadap stakeholders untuk memberikan 

gambaran komitmen   Perusahaan  dalam  

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan 

yang baik. Diharapkan pihak eksternal memahami dan 
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mengikuti tata kelola Perusahaan yang telah 

ditetapkan, dalam berhubungan dengan Perusahaan. 

 

B. IMPLEMENTASI 

Seluruh jajaran Perusahaan bertekad akan 

melaksanakan pedoman tala kelola Perusahaan dan 

menyampaikan laporan mengenai 

implementasi/pelaksanaan pedoman secara berkala. 

 

C. EVALUASI 

Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap pedoman dan pelaksanaannya, untuk 

menjaga agar pedoman dan penerapan tala kelola 

Perusahaan selalu selaras dengan perubahan 

ketentuan perundang-undangan dan praktikpraktik 

terbaik penerapan tala kelola Perusahaan.     

 

Evaluasi dapat dilakukan secara self assessment 

maupun oleh auditor independen. Hasil evaluasi 

disajikan secara kuantitatif dengan score, sehingga 

hasil evaluasi dapat diperbandingkan dalam beberapa 

periode evaluasi dan dapat diketahui arah 

perkembangannya. 

 

D. PEMANTAUAN 

1. Perusahaan  harus  secara  aktif  mengungkapkan  

sejauh mana pelaksanaan prinsip good corporate 

governancedan masalah yang dihadapi di dalam 

Laporan Tahunan. 

2. Pernyataan tersebut harus disertai tentang 

struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan 
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serta informasi penting lain yang berkaitan dengan 

penerapan good corporate governance. 

3. Salah satu Direksi atau pejabat yang ditunjuk 

berkewajiban untuk  memantau dan menjaga  

agar  penerapan  GCG dapat dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya antara lain: kepatuhan  

Perusahaan  terhadap  Pedoman  Tata  Kelola 

Perusahaan,  praktik-praktik  yang   dilakukan,   

kondisikondisi  yang  tidak  dapat  dipenuhi  

dalam  penerapan GCG, dan perumusan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan. 

4. Direksi   dan   Dewan  Komisaris  dalam   

melaksanakantugasnya wajib menerapkan prinsip-

prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip 

GCGyaitutransparansi,akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. 

5. Corporate Secretary memastikan ketaatan 

terhadap aturanGCG, melalui penilaian secara 

periodik terhadap pelaksanaan penerapan GCG 

baik secara mandiri atau oleh pihak luar 

Perusahaan yang independen dan secara berkala 

melaporkannya kepada Direksi dan Dewan 

Komisaris. 

6. Setiap pekerja wajib melaporkan adanya dugaan 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG kepada 

Corporate Secretary. 

7. ldentitas dari pekerja yang melapor harus dijaga 

kecuali diperlukan dalam tindak lanjut laporannya. 

8. Tidak ada sanksi/hukuman yang dikenakan bagi 

pelapor,kecuali  apabiladikemudian hari 

dinyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dan 

laporannya dinyatakan tidak benar. 
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9. Corporate Secretary harus menindaklanjuti laporan 

tersebut sesuai dengan batas kewenangannya. 

 

PENUTUP 

 

1. Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan 

penerapanprinsip-prinsip Good Corporate  Governance 

di lingkunganPT. SBN. 

2. Setiap perubahan atas Pedoman Tala Kelola 

Perusahaan ini dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan dari Direksi dan  Dewan  Komisaris  untuk  

kemudian  disampaikankepada Pemegang Saham.   

3. Pedoman  Tala   Kelola  Perusahaan  ini  akan  ditinjau 

dan direview secara berkala sesuai dengan tuntutan 

perkembangan dan kebutuhan perusahaan. 

4. Pedoman Tala Kelola Perusahaan ini dinyatakan 

berlakuefektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris 

dan Direksi dan  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan 

Surat Keputusan Direksi. 

5. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tala Kelola 

Perusahaan ini, tetapmengacu pada ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 


