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KOMITMEN PT KRAKATAU STEET (PERSERO) TbK
DALAM MELAKSANAKAN CODE OF CORPIORATE GOUERTIANCE
Dalam rangka pengelolaan Perseroan yang bersih dan beretika, PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk berkomitrnen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate
Govemance.
Salah satu bentuk komitmen dalam mendukung implementasi GCG adalah upaya untuk
selalu melakukan reuiew terhadap kebijakan yang tetuang dalam buku pedoman ini
sehingga diharapkan dapat menjamin pemenuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dan
perubahannya dimasa yang akan datang.
Good Corporate Governance Manual (GCG Manual) merupakan acuan penerapan 6ood
Corporate Govemance Perseroan dalam membuat kepufusan, menjalankan tindakan
dengan dilandasi moral tingqi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
kesadaran akan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders).
Dengan diberlakukannya buku C,@d hrporate @uemance Manual hasil revisi ke-3 ini,
Perseroan bersepakat dan berkomitmen untuk mematuhi dan melakanakan Good
Corporate @vernance.

Jakarta,

23 November 2016

RoY E. Maninokas
Komisaris Independen
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Q.

KRA KATAU STE T I

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA
Dengan penuh rasa syukur dan bangga, Dewan
Komisaris menyambut baik diterbitkannya G@d
Corponte @vernance Manual (GCG Manual) yang
merupakan hasil revisi ke 3, disesuaikan dengan
perkembangan dan perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menghadapi tantangan bisnis kedepan Perseroan dituntut untuk dikelola secara
lebih profesional, penuh kehati-hatian, menjunjung tinggi etika dan moral guna meredam
dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Disisi lain,
Perseroan yang juga merupakan sebuah usaha bisnis diharapkan mampu untuk dapat
memberikan nilai tambah bagi seluruh pemanqku kepentinqan (stakeholders). Sebagai
organ Perseroan yang mendapat mandat dari Pemegang Saham utama, Dewan Komisaris
merepresentasikan kepentingan stakeholders untuk mengawasi dan mengarahkan
Perseroan dalam menjalankan roda usaha dengan sebaik-baiknya serta mampu
menyeimbanqkan segenap kepentingan yang ada. GCG Manual ini diharapkan dap?t
menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sehingga dapat
mendorong manajemen unhrk membudayakan internal control rcfta check and balance
pada setiap proses bisnis organisasi.
Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya ffG Manual ini sekaligus
mendorong Direksi untuk menyelaraskan GCG Manual dengan seluruh pedoman dan
kebijakan turunannya sebagai satu kesatuan dokumen yang utuh dalam menjalankan Tata
Kelola Perusahaan.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan senantiasa dilaksanakan secara konsisten untuk
meraih kemajuan yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
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Assalamuhlaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat
Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya,
hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk
menjalankan Perseroan yang kita cintai dan banggakan
bersama unfuk mencapai cita-cita sebagaimana
diamanatkan kepada sel uruh jaja ran Perseroan.
Suasana kemitraan, keseimbangan hubungan, dan efektivitas kerja Organ Perseroan tanpa

saling intervensi yang telah dibangun selama ini sangat penting bagi terciptanya
mekanisme chek and balance yang lebih baik sehingga Perseroan dapat menciptakan
surtainable value bagi stakeholderc, khususnya Pemegang Saham. Selain itu, tindakan
Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta membuat keputusan selalu dilandasi
nilai moral yang tinggi, patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corpoate Governance yaitu Transparansi,
Akuntabilitas, Pedanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. Implementasi 6rod
Corporate Govemance (GCG) di Perseroan sangat relevan dalam mengelola bisnis sebagai
upaya meningkatkan keseimbangan dan harmonisasi hubungan Perseroan dengan
stakeholders, pembangunan budaya kerja yang mengedepankan etika dan moral, serta
pencapaian visi dan misi Perusahaan.

Dalam Good Corporate Govemance Manual (GCG Manual) yang merupakan revisi ketiga
ini, muatannya telah disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peraturan
perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
No. 32 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, POJK No. 33 tahun 2014 tentang Direki dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik, POIK No. 34 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 56 tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intemal seta beberapa aturan
lainnya sesuai rekomendasi hasil assessmenfccc tahun 2014 oleh BPKP.

Mengingat sangat pentingnya implementasi trG, Direksi mengajak seluruh jajaran
Manajemen dan Karyawan Perseroan untuk berupaya secara konsisten dan sungguhsungguh mengaktualisasikan GCG Manual dalam bidang tugas masing-masing secara
konsisten sehingga Perseroan yang kita cintai ini semakin tumbuh dan berkembang
sebagaimana yang diamanatkan kepada kita. Amin.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cilegon, 23

November 2016
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BAB I

PENDAHULUAN
A.

LATAR BELAKANG
Tuntutan dinamika bisnis serta iklim usaha yang sangat kompetitif
mengharuskan semua Perseroan secara terus menerus meningkatkan
kinerjanya. Di sisi lain, tuntutan pemegang saham, investor, masyarakat
dan stakeholders lainnya terhadap
pengelolaan Perseroan yang
baik menjadi prasyarat yang tidak dapat dihindarkan oleh Direksi dalam
mengelola Perseroan. Oleh karena itu, pengelolaan Perseroan berdasarkan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sudah menjadi
keharusan bagi pelaku bisnis demi mempertahankan eksistensinya.
Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, GCG Manual ini selalu dikaji
secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan regulasi
terkini. Penyempurnaan ini adalah bagian dari pedoman yang telah
diterbitkan pada tahun 2008. GCG Manual ini diharapkan dapat menjadi
dokumen yang terus hidup (living document) sehingga perlu untuk selalu
disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Penyempurnaan GCG Manual
meliputi cakupan, sistematika dan dimasukkannya pedoman praktis
penerapan GCG. GCG Manual dibuat untuk penciptaan situasi kondusif bagi
penerapan GCG yang meliputi peran sebagai Perseroan BUMN, dunia
usaha, dan masyarakat.
Pengembangan Good Corporate Governance, di lingkungan BUMN
dicanangkan oleh Kementerian BUMN dengan menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 23/M-PM.PBUMN/2000, tanggal
31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance
dalam Perusahaan Perseroan, kemudian digantikan dengan Keputusan
Menteri BUMN No. 117 tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good
Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan
terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan
perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka
Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan baru dari penyempurnaan
diatas yaitu: Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan
nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Corporate Governance ) pada Perusahaan Milik Negara, bagian
kedua, Pasal 2 berbunyi:
1. BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara
konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan
Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang
berlaku serta anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board
manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem

Permen BUMN
No. PER01/MBU/2011
Psl 2 (1) & (2)
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pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan
pedoman perilaku etika (code of conduct).
B.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari GCG Manual ini menjelaskan mekanisme hubungan kerja
Organ Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) untuk memastikan
berjalannya tata kelola (Governance) di antara Organ Perseroan tersebut
secara profesional, transparan dan efisien sebagai wujud nyata
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perseroan sehingga akan meningkatkan
nilai dan kinerja Perseroan.
Tujuan penerapan GCG adalah:
1.

2.
3.

4.
5.

C.

Mengoptimalkan nilai agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat,
baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk
mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan
efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
Organ Perseroan;
Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan
adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku
Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional;
Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi
nasional.

Permen BUMN
No. PER01/MBU/2011
Psl 4

RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup GCG Manual ini mencakup proses-proses tata kelola yang
melibatkan Organ Utama Perseroan sebagai penjabaran lebih lanjut dari
Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku atau mengikat
Perseroan.

D.

LANDASAN HUKUM DAN REFERENSI
Landasan hukum penyusunan GCG Manual ini adalah :
1.
2.
3.
4.

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.
Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan
9
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5.

Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance
Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 01/MBU/01/2015
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

6.

Anggaran Dasar PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akta Notaris Jose
Dima Satria, SH., M.Kn. No. 51 Tanggal 27 April 2015.

7.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia - Komite
Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) – 2006.

8.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

9.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2015 Tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012
Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara
14. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi
Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

E.

Definisi Istilah
Dalam pedoman ini, beberapa istilah didefinisikan sebagai berikut :
1.

Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perseroan terbatas yang
dikendalikan oleh Perseroan.

2.

Asset adalah semua harta milik Perseroan baik yang bergerak maupun
tidak bergerak, termasuk informasi penting, nama baik atau citra
Perseroan dan manusia yang dapat diberikan nilai moneter.

3.

Assessment adalah kegiatan identifikasi, penelaahan, pengkajian,
evaluasi, penilaian dan rekomendasi.

Permen BUMN
No.
PER03/MBU/2012
Psl 1 (2)

10

[Type a quote from the document
or theCORPORATE
summary of anGOVERNANCE
interesting point.
You can
GOOD
MANUAL
position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to
change the
formatting
of theindependen
pull quote text dan
box.] profesional yang
Auditor Eksternal
adalah
auditor

GOOD CORPORATE

4.

melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan, yaitu Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

5.

Auditor Internal adalah Auditor di lingkungan perusahaan yang
bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem
pengendalian internal Perseroan dapat berjalan secara efektif.

6.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.

7.

Barang Tidak Bergerak/Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang
diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau
dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha
perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka
kegiatan normal Perseroan dan mempunyai masa manfaat lebih dari
sate tahun.

8.

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah perbedaan antara
kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis
pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang
saham utama yang dapat merugikan perusahaan.

9.

Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

10. Direksi, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar.

UU No. 19
Tahun 2003
Psl 1 (1)

Keputusan
Ketua
Bappepam No.
Kep412/BL/2009
UU No. 40
Tahun 2007
Psl. 1(6)
UU No. 40
Tahun 2007
Psl. 1(5)

11. Direktur adalah anggota Direksi perusahaan yang menunjuk kepada
individu.
12. Dokumen/Arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan UU No. 8
yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka Tahun 1997
Psl 1 (2)
pelaksanaan kegiatan perusahaan, baik tertulis di atas kertas, atau
sarana lain maupun terekam dalam media apapun yang dapat dilihat,
dibaca, atau didengar.
13. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang
diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar
perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika usaha.
14. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang Permen BUMN
PERmendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan No.
01/MBU/2011
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Psl 1 (1)

11

GOOD CORPORATE

[Type a quote from the document
or theCORPORATE
summary of anGOVERNANCE
interesting point.
You can
GOOD
MANUAL
position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to
change the formatting of the pull quote text box.]

15. Internal Audit adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan
fungsi audit internal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama dengan fungsi utama memastikan sistem pengendalian intern
Perseroan telah berjalan efektif.

POJK No. 56
Tahun
2015
Psl. 1 (2)

16. Karyawan adalah pegawai/pekerja sebagaimana dimaksud pada
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang mempunyai
hubungan kerja dengan Perseroan dengan status karyawan Perseroan,
dan karyawan penugasan.
17. Kinerja
adalah
gambaran
tingkat
pencapaian
pelaksanaan
kegiatan/tugas dibandingkan dengan rencana kerjanya pada masa
tertentu guna mewujudkan misi Perusahaan.
18. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak POJK No. 33
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham Tahun 2014
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan dengan BUMN yang bersangkutan yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
19. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas
dan fungsi Dewan Komisaris.
20. Manajemen
Risiko
adalah
metodologi
mengendalikan risiko yang timbul dari
perusahaan.

POJK NO. 55
Tahun 2015
Psl 1 (1)

pengelolaan
untuk
aktivitas pengelolaan

21. Media Massa adalah institusi media komunikasi massa yang meliputi
media cetak, elektronik dan media lainnya yang berfungsi memberikan
informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial dan hiburan.
22. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
23. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.
24. Pelanggan/konsumen merupakan pembeli atau pemakai produk atau
jasa yang diproduksi dan atau dipasarkan Perseroan.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 1 (5)

25. Pemasok merupakan mitra usaha yang bergerak di bidang usaha
penyediaan barang dan atau jasa. Termasuk dalam arti yang sama
dipakai juga istilah rekanan, vendor,
kontraktor, konsultan dan
leveransir.
26. Pemegang Saham adalah pemilik Perseroan sebagaimana tercantum
dalam Anggaran Dasar Perseroan.
27. Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang
dan jasa yang dilakukan oleh Perseroan yang pembiayaannya tidak
menggunakan dana dari APBN.

Permen BUMN
No.
PER15/MBU/2012
Psl 1 (1)
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PERmodalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % No.
01/MBU/2011
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Psl 1 (3)
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

29. Pesaing adalah perusahaan di luar Perseroan, yang memproduksi atau
memasarkan barang dan jasa yang sama atau yang bersifat sebagai
pengganti dari barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh
Perseroan.
30. Penyandang Dana merupakan suatu instansi atau badan yang menjalin
kerja sama dengan perseroan dalam rangka pemberian dana untuk
pembangunan atau proyek tertentu.
31. Penyelenggara Negara merupakan suatu institusi pelaksana
kenegaraan beserta aparaturnya, yang meliputi legislatif, eksekutif,
yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
32. Prinsipal adalah mitra usaha selaku pemilik teknologi dan lisensi atas
barang atau jasa, dimana produksi atau pemasarannya dilakukan oleh
dan atau bersama Perseroan.
33. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah suatu Badan Usaha Milik
Negara berbentuk Perseroan Terbuka yang didirikan menurut &
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Perseroan.
34. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan
Komisaris serta dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan
Komisaris yang diberi kuasa.
35. Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin
oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang diberi kuasa.
36. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,
adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau
Anggaran Dasar.

UU No. 40
Tahun 2007
Psl 1 (4)

37. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah dokumen
perencanaan strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan
tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah dokumen
yang berisi rencana kerja Perseroan, anggaran Perseroan, proyeksi
keuangan Perseroan, dan kebijakan-kebijakan Perserroan untuk
periode 1 (satu) tahun ke depan.
39. Risiko merupakan ketidakpastian lingkungan (internal dan eksternal)
yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada perusahaan secara
umum dan dapat menghambat pencapalan tujuan perusahaan.
40. RUPS Anak Perusahaan adalah organ anak perusahaan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi Anak
Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
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Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas
untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya.

42. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung
jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
43. Stakeholders, adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan
Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang
Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah,
Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

No.
PER12/MBU/2012
Psl. 3
POJK No. 35
Tahun
2014
Psl. 1 (1)

44. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT governance) adalah suatu struktur
dan proses yang saling berhubungan serta mengarahkan dan
mengendalikan teknologi informasi serta prosesnya.
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BAB II

POKOK-POKOK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
A . PRINSIP-PRINSIP GCG
Prinsip GCG, merupakan kaidah, norma ataupun pedoman yang diperlukan
dalam sistem pengelolaan perusahan yang sehat. Prinsip-prinsip GCG yang
dimaksud meliputi :
1. Transparansi (Transparency)
Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 3 ayat 1

Hal pokok dalam pelaksanaan Transparansi :
1. Perseroan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, Pedoman
Good
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah Umum
Corporate
Governance
diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
Indonesia

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas (KNKG) Tahun
2006.
pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi
keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham
pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perseroan dan
perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan
dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta
tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat
mempengaruhi kondisi Perseroan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan,
dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

proporsional

2. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas
yaitu
kejelasan
fungsi,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
organ
sehingga
pengelolaan
Perseroan
terlaksana secara efektif.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 3 ayat 2

Perseroan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku
15
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untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Hal pokok dalam pelaksanaan Akuntabilitas :
1.

Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab
masing-masing Organ Perseroan dan semua karyawan secara jelas
dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate
values), dan strategi Perseroan.

2.

Perseroan harus meyakini bahwa semua Organ Perseroan dan
semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

3.

Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal
yang efektif dalam pengelolaan Perseroan.

4.

Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran
Perseroan yang konsisten dengan sasaran usaha Perseroan, serta
memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment
system).

5.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ
Perseroan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis
dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

Pedoman
Umum
Good
Corporate
Governance
Indonesia
(KNKG) Tahun
2006.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 3 ayat 3

Perseroan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
Hal pokok dalam pelaksanaan pertanggungjawaban :
1. Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar dan peraturan Perseroan (by-laws).
2. Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan
antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan
terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan
pelaksanaan yang memadai.

Pedoman
Umum
Good
Corporate
Governance
Indonesia
(KNKG) Tahun
2006.
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Kemandirian yaitu keadaan dimana Perseroan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 3 ayat 4

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, Perseroan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing Organ Perseroan tidak
saling rnendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Hal-hal pokok dalam pelaksanaan Kemandirian/Kesetaraan :
1.

2.

Masing-masing Organ Perseroan harus menghindari terjadinya
dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan
tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan
keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
Masing-masing Organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan, tidak saling mendorninasi dan atau
melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Pedoman
Umum
Good
Corporate
Governance
Indonesia
(KNKG) Tahun
2006.

5. Kewajaran (Fairness)
Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders)
yang timbul berdasarkan
perjanjian dan perundang-undangan.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 3 ayat 5

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Hal pokok dalam pelaksanaan Kewajaran/Kesetaraan :
1. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses
terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan
kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.
3. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya
secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, gender, dan kondisi fisik.

Pedoman
Umum
Good
Corporate
Governance
Indonesia
(KNKG) Tahun
2006.
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Corporate Governance di Perseroan adalah berfungsinya Organ
Perseroan, yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi secara efektif.

Oleh karena itu, melalui GCG Manual ini diharapkan mampu
menyeimbangkan pola hubungan ketiga organ tersebut dan sekaligus
mampu menjamin terpenuhinya kewajiban Perseroan kepada seluruh
stakeholders.
B . VISI DAN MISI PERUSAHAAN
Arah Perseroan mengacu pada Visi dan Misi serta Rencana Jangka Panjang
Perseroan. Visi dan Misi Perusahaan telah disesuaikan kembali mengikuti
perubahan kondisi yang ada.

1. VISI, MISI DAN FALSAFAH PERUSAHAAN
VISI : Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk
tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi
perusahaan terkemuka di dunia.
(An Integrated Steel Company With Competitive Edges To
Grow Continuously Toward A Leading Global Enterprise)

SK Visi dan
Misi
PTKS
No.112/C/ DUKS/Kpts /2008

Visi Perusahaan memiliki 4 (empat) kata kunci yakni:
1. Perusahaan Baja Terpadu
(An Integrated Steel Company) :
a. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki fasilitas produksi
baja dari hulu ke hilir (mulai dari pengolahan bijih besi hingga
produk jadi : baja lembaran panas, baja lembaran dingin dan
baja batang kawat, dengan kapasitas hulu dan hilir yang
seimbang).
b. Menghasilkan bijih besi, produk antara dan produk baja
berkualitas tinggi.
2. Keunggulan Kompetitif (Competitive Edges):
a. Produk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk harus mampu
bersaing dengan produk pesaing domestik dan import dalam
hal kualitas, harga, waktu penyerahan dan pelayanan.
b. Semua aktivitas di dalam Perseroan dan rencana ekspansi
difokuskan untuk menciptakan keunggulan kompetitif
Perseroan.
c. Keunggulan kompetitif untuk menciptakan daya saing
Perseroan dilakukan melalui penggunaan bahan baku dan
energi yang lebih kompetitif serta teknologi yang tepat.
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3.

a.

b.

4.

Aktivitas bisnis dan kinerja Perseroan tumbuh dan
berkembang secara berkesinambungan, dengan tujuan
mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar domestik dan
Perusahaan baja terkemuka di dunia.
Pengembangan bisnis Perseroan dilakukan melalui kerjasama
bisnis strategis, waktu (hulu-hilir) dan horizontal, dengan
berbagai Perusahaan baja domestik dan internasional.

Perusahaan Terkemuka di Dunia (Leading Global Enterprise) :
a. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki,
PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk dapat tumbuh dan berkembang menjadi
perusahaan dengan kinerja yang setara dengan perusahaan
yang termasuk dalam Global Fortunes 500.

MISI : Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi
kemakmuran bangsa (Providing best quality steel products and
related services for the prosperity of the nation).
a. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Baja
Nasional, memiliki tujuan berkontribusi pada peningkatan
kemakmuran bangsa Indonesia.
b. Agar tujuan tersebut dapat terealisir, PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk berkomitmen untuk menghasilkan produk baja
dan produk jasa lainnya yang terkait dengan baja, dengan
kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
FALSAFAH : Partnership For Sustainable Growth
Semangat, keinginan, dan janji untuk tumbuh dan
berkembang secara berkesinambungan bagi PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk dan seluruh stakeholders nya bersama-sama.
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C.

Competence :
Mencerminkan kepercayaan akan kemampuan diri serta semangat untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap mental demi
peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

SK
Nilai
Budaya PTKS.
No: 141/C/DUKS/Kpts/2008

Integrity :
Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan
dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku, melalui loyalitas profesi
dalam memperjuangkan kepentingan perusahaan.
Reliable :
Mencerminkan kesiapan, kecepatan dan tanggap dalam merespon
komitmen dan janji, dengan mengsinergikan berbagai kemampuan untuk
meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.
Innovative :
Mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru
dan implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas proses dan
hasil kerja di atas standar.

D . KEBIJAKAN PENERAPAN GCG
1. Perseroan melaksanakan GCG melalui upaya kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap setiap
kebijakan Perseroan untuk memastikan bisnis Perseroan yang sehat.
2. Guna memastikan konsistensi pelaksanaan GCG, Perseroan melakukan
pengukuran (assessment) secara periodik dan hasilnya akan
disampaikan dalam laporan tahunan Perseroan.
3. Perseroan akan terus berupaya mengembangkan sistem dan kebijakan
untuk menunjang penerapan GCG serta medorong kesadaran seluruh
jajaran manajemen dan karyawan terhadap penerapan GCG secara
konsisten.
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BAB III

ORGAN PERSEROAN
Organ Perseroan terdiri dari Organ Utama yang meliputi RUPS, Dewan
Komisaris dan Direksi, serta Perangkat Pendukung masing-masing Organ
Utama. Perangkat Pendukung Dewan Komisaris meliputi Sekretaris Dewan
Komisaris, Komite Audit, Komite Pengembangan Usaha & Pemantau Manajemen
Risiko, Fungsi Nominasi & Remunerasi, sedangkan Perangkat Pendukung Direksi
meliputi Sekretaris Perusahaan dan Internal Auditor (IA).
A.

ORGAN UTAMA

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disebut RUPS UU No. 40
Tahun
2007
adalah adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak Psl 1 (4)
diberikan kepada Direksi
atau Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran
Dasar.
A.

RUPS

Ketentuan mengenai RUPS diatur sebagai berikut :
POJK No. 32
Tahun
2014
a. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling Psl 2
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan
perseroan yang memuat sekurang-kurangnya :
a.

b.
c.
d.
e.

Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir Anggaran
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku Dasar Psl 9 (4)
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut;
Laporan mengenai kegiatan Perseroan;.
Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan usaha Perseroan;
Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
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a.
b.

Mengubah Anggaran Dasar Perseroan
Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain
uang
c. Membeli kembali saham yang dikeluarkan
d. Menambah modal Perseroan
e. Mengurangi Modal Perseroan
f. Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
g. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan
untuk cadangan. RUPS juga berwenang untuk menetapkan sebagian
atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen
kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain seperti
tantiem, bonus untuk karyawan
h. Mengangkat Direksi
i. Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang
pengurusan di antara anggota Direksi.
j. Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
k. Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai
jaminan utang
l. Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas
Perseroan sendiri ke Pengadilan Negeri
m. Memberhentikan anggota Direksi
n. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi oleh Dewan Komisaris
o. Mengangkat Dewan Komisaris
p. Mengangkat Komisaris Independen
q. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka
waktu tertentu
r. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau
sementara
s. Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan
t. Menyetujui pengambilalihan Perseroan
u. Membubarkan Perseroan
v. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas
likuidasi Perseroan yang dilakukannya

Anggaran
Dasar UU No.
40 Tahun 2007
Psl 19.
Psl 34.
Psl 38.
Psl 41.
Psl 44.
Psl. 64 (2).
Psl 69.
Psl 71 (1).

Psl 94.
Psl 92 (5).
Psl 99 (2).

Psl 102 (1).

Psl 104 (1).
Psl 4 (5) j.o
105.
Psl 106 (1) &
(6).
Psl 111.
Psl 120 (2).
Psl 118 (1).

Psl 111
119.
Psl 123.
Psl 125 (4).
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a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Anggaran
Dasar Psl 9
Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS melalui 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs
web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan
bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota
provinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama
Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan.
Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, melalui 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam bahasa
Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
Bukti pemanggilan RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang
saham yang dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan
dokumen elektronik.
Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat
sepanjang tidak betrentangan dengan kepentingan Perseroan.
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris.
Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada
pemegang saham yang hadir.
Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi
umum Perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme
pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.
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n.

o.

p.

dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan
memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sesuai
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan wajib membuat risalah dan ringkasan risalah RUPS. Risalah
RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh hari)
setelah RUPS diselenggarakan.
Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat melalui
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam bahasa
Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
Pengumuman ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenggarakan, dan bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) :
a. RUPS-LB
dapat
diselenggarakan
sewaktu-waktu
berdasarkan Anggaran
kebutuhan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang- Dasar Psl 9
undangan serta Anggaran Dasar.
b. Direksi wajib memanggil dan menyelengarakan RUPS-LB atas
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau Pemegang saham Seri
A Dwiwarna, atau dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau setara
dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan surat
tercatat disertai alasannya.
c. Permintaan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
i. Dilakukan dengan itikad baik.
ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan.
iii. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS.
iv. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus
diputuskan dalam RUPS, dan
v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan.
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B.

Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi
yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS diantaranya :
a.
b.
c.
d.

e.

Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang
diberikan sebelum dan / atau pada saat RUPS berlangsung.
Keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan
adil.
Risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta, yang memuat
pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.
Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan
Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang
diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang
menjabat.
Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut
Perseroan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan.

Pedoman
Umum
Good
Corporate
Governance
Indonesia
(KNKG) Tahun
2006.

Hak-Hak Pemegang Saham diantaranya adalah :
1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS
2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara
tepat waktu dan teratur.
3. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang
diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk deviden dan
pembagian keuntungan lainnya.
4. Hak Meminta diselenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau
Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktuwaktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila perlu, misalnya
bila Perseroan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan.
5. Hak Memeriksa Perseroan. Pemegang saham atas nama diri sendiri
atau atas nama Perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dapat mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya
ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan untuk memeriksa Perseroan dengan tujuan
untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan
bahwa Perseroan, anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang
saham atau pihak ketiga.
6. Hak Mengajukan Permohonan Likuidasi Perseroan.
7. Hak Meminta Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.
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2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS,
serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Anggaran
Dasar Psl 18
(1)

Tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban, komposisi Dewan Komisaris
secara lengkap, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual.
3. Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Anggaran
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan Dasar Psl 15
(1)
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
Tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban, komposisi Direksi secara
lengkap, diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual.
B.

PERANGKAT PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
Perangkat pendukung yang dibentuk Dewan Komisaris meliputi:
1.

Komite Audit
Dewan Komisaris Perseroan wajib membentuk Komite Audit yang Permen BUMN
PERbekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris No.
05/MBU/2006
dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh Komisaris
Independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk
membantu dalam hal :
a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern
b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan
internal auditor.
c. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
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bertindak secara independen.

Tahun 2015
Psl. 9

Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu,
maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh
memberikan jasa pada Perseroan.
2.

Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen
Risiko
Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko
Perseroan adalah suatu Badan/Unit Kerja yang dibentuk oleh Dewan
Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas
analisa, evaluasi, identifikasi risiko usaha atas rencana investasi
Perseroan dan melakukan pengujian terbatas atas hasil pelaksanaan
tersebut.

3.

Fungsi Nominasi & Remunerasi
Dewan Komisaris memiliki Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang
memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya untuk :
a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris, Kebijakan dalam proses Nominasi dan evaluasi kinerja
bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur
yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
c. Melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa
Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi, meliputi
proses analisis organisasi, prosedur, dan kriteria rekrutmen, seleksi
dan promosi.
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
struktur kebijakan dan besaran remunerasi.
e. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan
kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
f. Merumuskan dan menurunkan kebijakan remunerasi berupa gaji
atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta
beberapa insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan
Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada
RUPS.
g. Memastikan adanya liability insurance dari anggota Dewan
Komisaris dan Direksi.

Charter Fungsi
Nominasi dan
Remunerasi
April 2016
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4.

Sekretaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi di bawah Dewan
Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan administratif
kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
C.

PERANGKAT PENDUKUNG DIREKSI
Perangkat Pendukung yang dibentuk oleh Direksi meliputi:
1. Internal Audit
Perseroan membentuk Internal Audit (IA) yang merupakan aparat
pengawas intern Perseroan. Internal Audit dipimpin oleh Head of
Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Internal Audit bertugas untuk:

Piagam
Internal Audit
No. 25A/DUKS/2016
Tgl
29
Januari
2016

a.

Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan operasional,
keuangan, ketaatan dan khusus (fraud), menilai system
pengelolaan risiko dan system pengendalian intern perusahaan,
serta memberikan saran-saran perbaikannya.
b. Melaksanakan peran konsultatif dalam peningkatan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola
perusahaan.
c. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau pelaksanaan
tugas kepada Direktur Utama dan manajemen terkait.
d. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak
lanjut perbaikan yang telah disarankan.
e. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit
internal yang dilakukannya.
Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksi memberikan POJK No. 35
keterangan hasil audit atau hasil pelaksanaan tugas Internal Audit. Tahun 2014
Psl. 5
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah
yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap
laporan hasil audit yang dibuat oleh Internal Auditor.
Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit wajib menjaga
kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
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Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung
jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas sebagai pejabat
penghubung antara Perseroan dengan stakeholders Perseroan.
Tugas Sekretaris Perusahaan:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata
kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada
masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web
Emiten atau Perusahaan Publik; penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; penyelenggaraan dan
dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; penyelenggaraan
dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi
dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik
dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas
Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
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D.

Salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan GCG di Perseroan
adalah terciptanya hubungan yang wajar dan efektif antar Organ Perseroan
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjalin
hubungan yang harmonis antara Organ Perseroan maka hubungan ketiga
Organ Perseroan tersebut harus dilandasi prinsip kesetaraan dan saling
menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing dan
bertindak demi kepentingan Perseroan.
Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan
dan menjalankan tugasnya dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran
akan adanya tanggung jawab Perseroan terhadap pihak yang
berkepentingan (stakeholders) maupun pelestarian lingkungan.
Efektivitas keberhasilan penerapan GCG tergantung pada pelaksanaan
fungsi dan pola hubungan antar Organ Perseroan. Pola hubungan antar
Organ Perseroan dalam GCG digambarkan sebagai berikut :
Kewajaran
Pemegang Saham

Stakeholder

Transparansi

RUPS
Pertanggungjawaban
DIREKSI

DEWAN KOMISARIS
Akuntabilitas

KomiteKomite

Kemandirian

Sistem
Manajemen

Prinsip Akuntabilitas dan Kemandirian wajib menjadi landasan utama
bagi Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite-Komite dalam
menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi,
serta menjadi landasan Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan
Perseroan didukung sistem manajemen yang baik.
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Dewan Komisaris serta pelaporan pertanggungjawaban atas pengelolaan
kinerja Perseroan oleh Direksi yang disampaikan kepada RUPS harus sesuai
dengan prinsip Pertanggungjawaban.
Pemegang Saham dan stakeholders harus diperlakukan sesuai dengan
prinsip Kewajaran dan Transparansi.
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BAB IV
PROSES-PROSES GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. BOARD MANUAL DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Board Manual merupakan panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan
pengurusan dan pengelolaan bisnis Perseroan, sesuai harapan Pemegang
Saham dan Stakeholders lainnya.
Board Manual mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Komitmen dan Kebijakan
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris
3. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris
4. Tata tertib rapat Direksi dan Dewan Komisaris
5. Prosedur pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dan Dewan
Komisaris
6. Program pengenalan Perseroan dan peningkatan kapabilitas Direksi dan
Dewan Komisaris
7. Etika Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
8. Laporan Pertanggungjawaban Direksi pada akhir masa jabatan
9. Sinergi Antar BUMN
10. Sinergi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
11. Sinergi PTKS Grup
12. Keselamatan dan pelestarian lingkungan
13. Penyelenggaraan dokumen Perusahaan
14. Pelaporan tahunan dan laporan PKBL
15. Peraturan Yang Berhubungan Dengan Ketentuan Pasar Modal
16. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan
17. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi
Uraian lengkap tentang Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam
Board Manual.

B. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan menyadari bahwa
terjadinya suatu risiko akan menghambat pencapaian visi dan misi
perusahaan, sehingga perlu
diterapkan
Manajemen Risiko secara
terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
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Untuk
konsisten, Direksi menetapkan kebijakan Manajemen Risiko yang harus
dilaksanakan oleh setiap unit kerja, sebagai berikut :
a. Mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap
aktivitas terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
b. Melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya
dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.
c. Melakukan evaluasi sumber dan penyebab terjadinya risiko, sebagai
dasar untuk memetakan dan mengendalikan risiko yang signifikan.
d. Mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap
risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan untuk
menjaga kelangsungan hidup Perseroan.
e. Melakukan pemantauan risiko secara terus menerus, khususnya
yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi
Perseroan.
f. Melaporkan hasil identifikasi, pemantauan dan tindak lanjut
pengendalian risiko secara periodik setiap triwulan, semester dan
tahunan dalam bentuk profil risiko unit kerja.
g. Menjadikan pengelolaan risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit
berbasis risiko) dan sebagai Key Performance Indicator (KPI) bagi
setiap Pimpinan Unit Kerja.

Pedoman Manajemen Risiko mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan Manajemen Risiko
2. Manfaat Manajemen Risiko
3. Pengertian dan Konsep Dasar Manajemen Risiko
4. Proses Manajemen Risiko
a. Identifikasi Risiko
b. Pengukuran Risiko
c. Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko
d. Monitoring Kegiatan Pengendalian Risiko
5. Penilaian dan Pengukuran Risiko
6. Menentukan Respon Atas Risiko
7. Pelaporan Kegiatan Manajemen Risiko
Uraian lengkap tentang Penerapan Manajemen Risiko terdapat pada Buku
Penerapan Manajemen Risiko Perseroan.
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C.

Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif
untuk mengamankan investasi dan asset Perseroan. Sistem Pengendalian
Intern merupakan suatu proses, yang dijalankan oleh Dewan Komisaris,
Direksi, Manajemen, personil lainnya dalam Perseroan (orang), yang
dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable
assurance) dalam usaha pencapaian tujuan berikut ini :
1. Operations, meliputi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Compliance, yaitu ketaatan terhadap peraturan dan perundanganundangan yang berlaku.
3. Financial Reporting, yaitu pembuatan laporan keuangan yang akurat dan
dapat dipercaya.
Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud mencakup 5 (lima)
komponen sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor yang menentukan
suasana organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang
di dalam organisasi tersebut. Digunakan untuk membangun struktur
aktivitas bisnis dan pengendaliannya, menetapkan tujuan, menaksir
risiko, sistem informasi dan komunikasi serta aktivitas pemantauan.
Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh sejarah dan kultur
entitas.
Faktor lingkungan pengendalian terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.

b.

Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
Filosofi dan gaya manajemen.
Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawabnya.
Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

Penilaian Risiko (Risk Assesment)
Penilaian risiko (risk assesment) merupakan pengkajian dan pengelolaan
risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis,
menilai dan mengelola risiko usaha relevan. Faktor penaksiran risiko
antara lain :
1.
2.
3.

Tujuan atau sasaran yang ditetapkan
Identifikasi dan analisis risiko
Pengelolaan terhadap Perubahan
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Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang
membantu meyakinkan bahwa perintah dan petunjuk manajemen
dilaksanakan, serta tindakan yang dilaksanakan tertuju pada risiko untuk
mencapai tujuan entitas. Aktivitas ini terjadi di organisasi secara
menyeluruh, pada semua jenjang dalam semua fungsi antara lain
mengenai pengesahan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review terhadap
kinerja operasi, pengamanan kekayaan dan pemisahan tugas.
Faktor Aktivitas Pengendalian antara lain:
1. Kebijakan dan prosedur
2. Pengendalian Sistem Informasi
3. Pengendalian Hubungan Intern
4. Pengendalian terhadap Entitas Khusus.

d. Informasi dan Komunikasi
1.

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

b.

c.

2.

Informasi penting harus diidentifikasi, ditangkap dan
dikomunikasikan dalam suatu bentuk dan kerangka waktu untuk
memungkinkan sumber daya manusia melaksanakan tanggung
jawabnya.
Informasi tidak hanya yang berasal dari sumber data internal,
melainkan juga kejadian-kejadian, aktivitas, kondisi yang perlu
diinformasikan pada pembuatan keputusan dan pelaporan
eksternal, dari sumber-sumber eksternal.
Sistem informasi menghasilkan laporan yang memuat informasi
yang berkaitan dengan operasi, keuangan, dan ketaatan, yang
memungkinkan dilaksanakannya kegiatan menjalankan dan
mengendalikan bisnis.

Komunikasi
a.
b.
c.

Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam pengertian
yang lebih luas, mengalir ke bawah, melintas dan naik ke atas
dalam organisasi.
Seluruh karyawan harus menerima pesan yang jelas dari
manajemen puncak yang mengendalikan pelaksanaan tanggung
jawab secara serius.
Karyawan harus memahami peranannya dalam sistem
pengendalian intern, sebaik pemahaman atas kaitan aktivitas
individu dengan pekerjaan lainnya.
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d.

mengkomunikasikan informasi penting ke atas serta diperlukan
adanya komunikasi yang efektif dengan pihak luar misalnya
pelanggan, pemasok, pembuat peraturan, dan pemegang
saham.

e. Monitoring
Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian
internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit
struktur organisasi Perseroan sehingga dapat dilaksanakan secara
optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan
kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.
1.
2.
3.

Pemantauan Berjalan (on-going monitoring)
Evaluasi Terpisah (separate evaluation)
Atau kombinasi dari keduanya.

Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud diatas, diatur lebih
lanjut dalam pedoman tersendiri, yaitu Sistem Manajemen Krakatau
Steel (SMKS).
D. SISTEM PENGAWASAN INTERN
Sistem Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan
dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan
untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan,
melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola perusahaan.
Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern melalui :
a. Pembentukan Unit Internal Audit; dan
b. Membuat Piagam Internal Audit.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 28 (2)

Fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan meliputi:
a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen
risiko, dan proses tata kelola Perseroan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
b. Audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang Keuangan,
Produksi, Pemasaran, Logistik, Sumber Daya Manusia, Teknologi
Informasi, dan kegiatan lainnya.
c. Kecuali disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku Internal Audit harus merahasiakan informasi yang
diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 28 (4)

Piagam
Internal Audit
No. 25A/DUKS/2016
Tgl
29
Januari
2016
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memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan
untuk melaksanakan tugasnya.
Laporan Hasil Audit (LHA) secara periodik disampaikan oleh Direksi kepada
Dewan Komisaris.
E.

AUDITOR EKSTERNAL
Audit terhadap laporan keuangan Perseroan dilaksanakan oleh Auditor
Eksternal yang ditetapkan RUPS.
a.
b.
c.
d.

e.
f.

F.

Auditor eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan
oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit.
Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada
RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa
yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris,
Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (Stakeholders).
Perseroan harus menyediakan bagi auditor eksternal semua catatan
akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga
memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang
kewajaran, ketaat azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor
eksternal memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
Kecuali disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, auditor eksternal harus merahasiakan
informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 31

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 32
Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 33 (1)

MEKANISME PELAPORAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PADA
PERSEROAN
Perseroan telah menjalankan sistem pelaporan pengaduan atas dugaan
penyimpangan yang disebut dengan Whistleblowing System (WBS).
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran mengatur hal-hal sebagai berikut :
1. Kebijakan Penanganan Pelaporan Pelanggaran
2. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran
a. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran
b. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran
c. Administrasi Pelaporan Pelanggaran
d. Pemantauan Tindak Lanjut
e. Penyampaian Tanggapan
3. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 27
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rinci diatur dalam buku pedoman Whisteblowing System (WBS).
G. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Direksi harus menetapkan Teknologi Informasi yang akan diterapkan pada
Perseroan untuk mengolah data termasuk juga memproses, mendapatkan,
menyusun, menyimpan, mengolah data dalam berbagai cara untuk
menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan dan tepat waktu. Teknologi
informasi yang ada digunakan sebagai pendukung (support), enabler atau
driver, dan transformer bisnis Perseroan untuk meningkatkan nilai (value)
dan mencapai tujuan strategis Perseroan. Kebijakan tata kelola teknologi
informasi adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan keselarasan inisiatif teknologi informasi yang tersedia dengan
kebutuhan bisnis Perseroan melalui pengelolaan dan penerapan MPTI
(Master Plan Teknologi Informasi) sesuai dengan RJPP.
2. Menerapkan tata kelola teknologi informasi yang mengacu kepada
peraturan yang berlaku serta standar yang telah teruji yang ditujukan
untuk mencapai operational excellence.
3. Mengelola risiko teknologi informasi selalu ada pada tingkat yang dapat
diterima (acceptable).
4. Mengendalikan biaya dan mutu layanan teknologi informasi secara
optimal.
5. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem tata kelola teknologi informasi
secara periodik kepada Dewan Komisaris.
Prosedur tata kelola system teknologi informasi secara lebih rinci diatur
dalam Prosedur PIS-01.

Permen BUMN
No.
PER02/MBU/2013

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 30 (2)

H. PERILAKU ETIKA/CODE OF CONDUCT
Perseroan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (code of
conduct), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika dalam menjalankan
kegiatan bisnis maupun aktivitas internal Perseroan.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 40 (3)

Tata kelola etika yang diatur di Perseroan meliputi Etika Bisnis dan Etika
Kerja.
1. Standar Etika Bisnis
Etika bisnis menjelaskan bagaimana Perseroan bersikap dan bertindak bila
berhubungan dengan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
Perusahaan (Stakeholders) meliputi:
a. Etika Perseroan dengan Penyelenggara Negara
b. Etika Perseroan dengan Serikat Karyawan
c. Etika Perseroan dengan Karyawan
d. Etika Perseroan dengan Anak Perusahaan serta Grup
e. Etika Perseroan dengan Pemasok
f. Etika Perseroan dengan Konsumen
38
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Etika Perseroan dengan Pesaing
Etika Perseroan dengan Media Massa
Etika Perseroan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan/Kreditur
Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
Etika Perseroan dengan Mitra Kerja
Etika Perseroan dengan Masyarakat
Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi

2. Standar Etika Kerja
Etika Kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh Dewan
Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari yang
meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Etika Kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
Etika Kerja sebagai Pimpinan
Etika Pimpinan Dalam Melakukan Komunikasi
Etika Bawahan Dalam Melakukan Komunikasi
Etika Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
Etika Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Karyawan
Menjaga Aset Perseroan

h.
i.
j.
k.
l.
m.

Menjaga Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
Etika Penggunaan E-mail dan Internet
Etika Dalam Perencanaan dan Penggunaan Anggaran
Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan
Aktifitas Politik
Aktifitas Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi
Lainnya

Uraian selengkapnya yang menjelaskan tentang Etika Bisnis dan Etika Kerja
terdapat pada buku Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja.
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BAB V

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS
Perseroan harus menghormati hak stakeholders yang timbul berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang
dibuat oleh Perseroan dengan stakeholders (karyawan, pelanggan, pemasok
dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha Perseroan dan
stakeholders lainnya).
Hubungan Perseroan dengan stakeholders digambarkan sebagai berikut :

Voting Power

Employees

Report

Sup
er
Pow visor
y
er

rt
Re
po

Dividends

Board of Directors
Direction
Power

Corporation
(Management and Resources)
Manager

Manager

Manager

Debt
Capital

Lenders
Interest
rate
t
rke
MaPrice

Government

Manager

e
rat
rpo ial lity
Co Soc nsibi
spo
Re

Suppliers

Board of Commissioner

s&
od ces
Go rvi
Se
e
rat
rpo e
Co Imag

M
Se ater
rvi ial
ce &
s

Labor

t

o
Po tingReport
we
r

Ta
x

Wages

Re
po
r

M
Pr arke
ice t
Bu
Cli sin
m a es
te s

Equity Capital

GSM (RUPS)V

Customers

Society

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG
Perseroan perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Perseroan memperhatikan
hak-hak serta menerapkan nilai-nilai dan etika berperilaku dalam rangka
membangun hubungan yang harmonis dan sinergi dengan seluruh stakeholders.
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1.

Pemegang Saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik
modal dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak terkait
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KNKG– 2006). Dengan
demikian Perseroan harus memperhatikan:
a.

Hak Pemegang Saham
Hak Pemegang Saham harus dilindungi agar Pemegang Saham dapat
melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran
Dasar dan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Adapun hakhak pemegang saham sebagaimana telah tercantum pada hal 25.

b. Akuntabilitas Pemegang Saham
Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan
operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.

Dewan Komisaris
Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan Anggaran
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Psl 18
Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
Perseroan. Dewan Komisaris mendapat laporan tentang pengelolaan bisnis
Perseroan dari Direksi diantaranya melalui rapat koordinasi Direksi dan
Dewan Komisaris yang secara rutin dilakukan minimal 1 (satu) bulan 1
kali. Tugas dan tanggungjawab, komposisi, kewajiban, mekanisme rapat,
pemberian informasi dan hal lainnya tentang hubungan Perseroan dengan
Dewan Komisaris tertuang pada Panduan Direksi dan Dewan Komisaris.

3.

Karyawan Perseroan
Hal penting yang harus diperhatikan adalah :
a.

b.

Perseroan harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, UU No. 13
memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan Tahun 2003
persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik
seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai
seseorang
atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh
peraturan perundang-undangan.
Perseroan wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari
segala bentuk tekanan dan/atau pelecehan yang mungkin timbul
sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang
kebudayaan seseorang.
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c.

d.

e.
f.

BUMN, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan Perseroan
dengan pangkat tertinggi dalam Perseroan, terhitung sejak diangkat
menjadi anggota Direksi.
Perseroan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang
kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap
karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.

Kerja Bersama

Perseroan harus memastikan tersedianya informasi transparan dan
perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang
berjalan baik dan tepat waktu.
Perseroan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan
nama, fasilitas, atau hubungan baik Perseroan dengan pihak eksternal
untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, Perseroan harus mempunyai
sistem untuk menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi
standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan dan
peraturan yang berlaku.

Perseroan harus memiliki peraturan tertulis yang mengatur secara jelas
mengenai peraturan kekaryawanan, hak dan kewajiban karyawan, pola
rekrutmen, penghargaan dan pemberian sanksi serta peraturan
kekaryawanan lainnya.
4.

Pelanggan (Customer)
Perseroan menghormati hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan UU No. 8
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi komitmen dari segi Tahun 1999
kualitas, harga, waktu pengiriman, layanan purna jual, safety maupun
jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku serta memberikan
layanan yang sama kepada Konsumen.

5.

Pemasok (Supplier)
Dalam pengadaan barang dan jasa, Perseroan mengutamakan Permen BUMN
PERpenggunaan produksi dalam negeri, dengan mempertimbangkan QPCDSM No.
15/MBU/2012
(Quality, Productivity, Cost, Delivery, Safety, Morale) dan dilakukan
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan
calon pemasok yang potensial, reputasi dan track record yang baik.
Perseroan menuangkan semua kesepakatan dalam suatu dokumen tertulis
yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan serta
memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
Perseroan harus menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi
Perseroan, selain pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana
langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
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Perseroan menghormati kesepakatan yang telah disetujui bersama secara
profesional dan saling menguntungkan. Produk dan layanan yang
dipasarkan Perseroan, diperoleh dan dilaksanakan dengan cara yang sah,
jujur, terbuka, bertanggung jawab dan sesuai dengan moral serta tidak
merugikan masyarakat umum.
7.

Pesaing
Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perseroan tidak akan melakukan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan
pihak lain dan melanggar peraturan perundang-undangan. Perseroan
dapat mencari informasi mengenai pesaing sejauh tidak melanggar
peraturan perundangan yang berlaku.

8.

Pemberi Pinjaman (Lenders)
Perseroan menghormati kesepakatan yang telah disetujui bersama secara
profesional dan saling menguntungkan.

9.

Anak Perusahaan
Perseroan bersama-sama dengan Anak Perusahaan membangun kerja
sama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial
dan menerapkan kebijakan bisnis dan sosial yang sama di Induk dan di
Anak Perusahaan.
Perseroan membangun citra yang baik dan berupaya saling membantu
dalam menghadapi persaingan. Anak Perusahaan wajib melaksanakan
GCG sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang
berlaku.

10. Penyelenggara Negara (Government)
Perseroan menjalin suatu hubungan yang harmonis dan konstruktif atas
dasar kejujuran dan saling menghormati dan berupaya mendukung
program nasional, regional maupun daerah, khususnya di bidang
pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.
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Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan
kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, Perseroan
memberikan partisipasi untuk memberdayakan dan mengembangkan
kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya,
melalui Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program Bina
Lingkungan.
Perseroan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh
kegiatan Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana
Perseroan beroperasi. Oleh karena itu, Perseroan harus menyampaikan
informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan
Perseroan.

UU No. 40
Tahun 2007
Psl 74

Perseroan harus memiliki suatu pedoman/prosedur tentang pelaksanaan
tanggungjawab sosial yang dapat dijalankan secara tepat sasaran dan
selaras termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Permen BUMN
No.
PER09/MBU/07/
2015

12. Media Massa
Perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai
dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku,
serta dapat dipertanggung jawabkan. Perseroan menempatkan media
massa sebagai mitra usaha yang sejajar, karena itu perlu dibangun
kerjasama positif, saling menghargai dan menguntungkan.
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BAB VI
PENUTUP
Menyadari bahwa Good Corporate Governance merupakan sistem yang dapat
mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja Perseroan, maka Direksi, Dewan
Komisaris dan seluruh jajaran karyawan selalu berupaya secara sungguh-sungguh
untuk menerapkan GCG secara konsisten dengan mengacu pada pendekatan dan
mekanisme yang ada pada GCG Manual ini. Hasil aktualisasi komitmen penerapan
GCG sebagai sebuah sistem sangat signifikan dengan kelangsungan hidup
Perseroan baik dari aspek kinerja Perseroan maupun aspek corporate image,
sehingga dapat dirasakan oleh seluruh jajaran karyawan dan stakeholders
lainnya.
Komitmen terhadap GCG dan penerapan prinsip-prinsipnya harus secara terusmenerus dan konsisten dilakukan serta diteladani oleh Organ Perseroan, Organ
Pendukung dan para Pemimpin Senior, sehingga pola kerja, budaya dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat
dirasakan dan diikuti oleh seluruh jajaran karyawan dan stakeholders lainnya
yang akan membentuk budaya Perusahaan.
Dalam melakukan monitoring terhadap penerapan GCG, Perseroan wajib
melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk :
1. Penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan
GCG melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilaksanakan
secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
2. Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut
pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan pada tahun berikutnya
setelah penilaian yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak
lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Permen BUMN
No.
PER01/MBU/2011
Psl 44 (1)

Tentunya GCG Manual ini tetap terbuka untuk disempurnakan lebih lanjut.
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LAMPIRAN KRITERIA ASSESSMENT GCG SESUAI
KEPUTUSAN SEKRETARIS MENTERI BUMN NO. SK16/S.MBU-2012
Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, Perseroan melakukan
langkah-langkah dalam penerapan GCG yang meliputi :
I.

Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan.
1. Perseroan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code) dan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct).
a. Perseroan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang
ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
b. Perseroan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara
berkala.
2. Perseroan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman
Perilaku secara konsisten.
a. Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam
penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
b. Perseroan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.
 Terdapat kebijakan atau panduan tambahan yang dapat memberikan panduan
lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang disosialisasikan dan dikomunikasikan
kepada Dewan Komisaris dan perangkat pendukungnya, Direksi dan pejabat satu
tingkat di bawah Direksi.
 Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan
lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku serta
dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Perangkat Pendukung dan karyawan
Perseroan.
3. Perseroan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik.
a. Perseroan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik dan review secara berkala.
 Perseroan wajib melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan tata Kelola
Perusahaan yang baik dalam bentuk : Penilaian (assessment) dan Evaluasi
(review).
 Hasil Assessment/penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam Laporan Tahunan
b. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key
Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.
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Penyelenggara Negara (LHKPN).
a. Perseroan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di
bawah Direksi.
 Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan
penyampaian LHKPN.
 Terdapat keputusan Direksi tentang jabatan dalam organisasi yang ditetapkan
sebagai Penyelenggara Negara.
 Terdapat keputusan Direksi tentang pejabat Perseroan yang ditugaskan
melaksanakan koordinasi dengan KPK.
 Terdapat
kebijakan/peraturan
mengenai
pemberian
sanksi
terhadap
Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN.
b. Penyelenggara Negara Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
c. Perseroan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta
kekayaan penyelenggara negara.

5. Perseroan melaksanakan program Pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang
berlaku.
a. Perseroan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.
 Terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi.
 Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen
Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi
yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi,
pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan
gratifikasi.
b. Perseroan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap
kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.
 Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan.
c. Perseroan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
 Terdapat pelaporan tentang pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
6. Perseroan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan
pada Perseroan yang bersangkutan (whistleblowing system).
a. Perseroan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada
Perseroan (whistleblowing system).
 Terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada
Perseroan (whistleblowing system).
 Materi pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran.
b. Perseroan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan
pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistleblowing system).
c. Perseroan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan
pada Perseroan (whistleblowing system).
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1. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
a. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan
pemberhentian Direksi.
 Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
 Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentiannya, diantaranya adalah:
mekanisme penjaringan atau nominasi anggota Direksi dan Penilaian/pengujian
atas kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Direksi.
b. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon
anggota Direksi.
c. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan
komposisi Direksi.
d. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap
jabatan bagi anggota Direksi.
e. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
f. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan
jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas.
2. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.
a. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan
pemberhentian Dewan Komisaris.
b. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon
anggota Dewan Komisaris.
c. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan komposisinya.
d. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap
jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.
e. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan
usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
a. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.
b. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP).
c. Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas
usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik
Modal.
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laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
a. RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja
Dewan Komisaris.
b. RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja
untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
c. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.
d. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan
termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.
e. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.
f. Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan
Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

5. RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta
dapat dipertanggungjawabkan.
a. RUPS mengambil keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang
Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan
keputusan yang sah.
b. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
6. Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
a. Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan
yang menjadi tanggung jawab Direksi.
c. Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari
Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian
Perseroan yang signifikan.

III. Dewan Komisaris
1.

Dewan
Komisaris
melaksanakan
program
pelatihan/pembelajaran
secara
berkelanjutan.
a. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang
diselenggarakan oleh Perseroan.
 Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program
pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.
b. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan
kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.
 Terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi dewan Komisaris.
 Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk pelatihan bagi anggota Dewan
Komisaris.
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2.

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
a. Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas
diantara anggota Dewan Komisaris.
b. Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan
Komisaris.
c. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat
sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada
RUPS/Pemilik Modal.
d. Dewan
Komisaris
mendapatkan
akses
informasi
Perseroan
sesuai
kewenangannya.

3.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan rancangan RJPP dan RKAP yang
disampaikan oleh Direksi.
a. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang
disampaikan oleh Direksi.
b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang
disampaikan oleh Direksi.

4.

Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana
dan kebijakan Perseroan.
a. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai
perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada
usaha dan kinerja Perseroan secara tepat waktu dan relevan.
b. Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan,
permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan
karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun
penyampaian oleh Direksi.
c. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian
intern Perseroan.
d. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko Perseroan.
e. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang
digunakan Perseroan.
f. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan
pengembangan karir.
g. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia (SAK).
h. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan
pelaksanaannya.
i. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan
serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

5.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi
rencana dan kebijakan Perseroan.
a. Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam
menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak
ketiga.
b. Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam
menjalankan Perseroan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
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c.

lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.
d. Dewan Komisaris (berdasarkan usul dan Komite Audit) mengajukan calon Auditor
Ekstemal kepada RUPS/Pemilik Modal.
e. Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan
secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan
BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris
f. Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan serta saran-saran yang telah
disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.
6.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
a. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan
anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
b. Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan/perusahaan patungan.

7.

Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi
(individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan
yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
a. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang
Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.
b. Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada
Pemegang Saham/Pemilik Modal.
c. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku
dan penilaian kinerja Direksi.

8.

Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang
menyangkut dirinya.
a. Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan
secara konsisten kebijakan tersebut.

9.

Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
a. Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
b. Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan
Komisaris.

10. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan
menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
a. Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang
memadai.
b. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
dan/atau anggaran dasar.
c. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat
sebelumnya.
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kesekretariatan Dewan Komisaris.
a. Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.
b. Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.
c. Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan
rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik
Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
d. Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data informasi yang diperlukan oleh
Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan
Pengawas.

12. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.
a. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan
Komisaris.
b. Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan
independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.
c. Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.
d. Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program
kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas.
e. Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang
diterimanya kepada Dewan Komisaris.
IV. Direksi
1. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
a. Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan
oleh Perseroan.
 Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program
pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.
b. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi
anggota Direksi sesuai kebutuhan.
 Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.
 Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota
Direksi.
2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
a. Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Perseroan.
 Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian
sasaran dan tujuan organisasi.
 Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggungjawab
masing-masing anggota Direksi.
b. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku
(SOP) untuk proses bisnis inti (core business) Perseroan.
c. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perseroan
(corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.
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a.

b.
c.
d.
e.

Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disahkan oleh
RUPS/Pemilik Modal.
 Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan (RJPP) yang memadai.
 Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang
ditetapkan.
 Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan
atau Dewan Komisaris tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan
oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.
Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan
spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam
Perseroan.
Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi
meningkatkan
pendapatan
perusahaan,
penghematan/efisiensi
Perseroan,
pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.
Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis
dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan.
a. Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil
keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.
b. Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan
jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan
transparan.
 Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja
 Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan
ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.
 Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.
c. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara
berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di
organisasi.
 Terdapat laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit
di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu.
 Terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit di
bawah Direksi secara berjenjang.
 Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di
bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.
 Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja
jabatan/unit-unit di bawah Direksi.
d. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unitunit di bawah Direksi dan tingkat Perseroan.
e. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan
Komisaris.
f. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan
insentif kinerja untuk Direksi.
g. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan.
h. Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.
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i.

Perseroan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
j. Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang
layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian
Perseroan.
k. Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary
governance) dan/atau perusahaan patungan.
5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi
rencana dan kebijakan Perseroan.
a. Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
b. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
c. Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi
dan mengamankan investasi dan aset Perseroan.
d. Direksi menindakianjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor ekstemal (KAP dan BPK).
6. Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar.
a. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
b. Perseroan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian
dengan pihak ketiga.
7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan stakeholders.
a. Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.
b. Pelaksanaann hubungan dengan pemasok.
c. Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.
d. Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.
e. Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perseroan.
f. Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan
stakeholders.
g. Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan
berkelanjutan.
h. Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung
keberlanjutan operasi Perseroan.
8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan
manajemen dibawah Direksi.
a. Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat
struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya
disebabkan benturan kepentingan.
b. Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
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9. Direksi memastikan Perseroan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
a. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan
Dewan Komisaris.
b. Direksi memberikan perlakukan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi
kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris.
10. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
a. Direksi memiliki pedoman/tata tertib rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan
penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta
pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.
b. Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali
dalam setiap bulan.
c. Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris,
jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan
ketidakhadirannya.
d. Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
e. Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.
11. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
a. Perseroan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.
 Terdapat Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter) yang disepakati dan
ditetapkan oleh Direksi, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan
Komisaris.
 Muatan Piagam Pengawasan Intern: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(Peraturan Bapepam, Peraturan OJK, UU perusahaan dan peraturan
pelaksanaannya), mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern,
menjelaskan posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi; kewenangan Fungsi
Audit Internal; menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal.
 Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.
b. SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan
dalam pelaksanaan tugasnya.
 Posisi SPI Fungsi Audit Internal berada di bawah langsung Direktur Utama,
diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melaporkan hasil
kerjanya kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.
 Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk
pelaksanaan tugas SPI.
 Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai untuk pelaksanaan
tugas SPI.
 SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi
SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.
c. SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan
memperbaiki operasional Perseroan.
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12. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.
a. Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan
pelaksanaan tugasnya.
b. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.
c. Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.
13. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan.
a. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
b. Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan
dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
1. Perseroan menyediakan informasi Perseroan kepada stakeholders.
a. Perseroan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perseroan untuk
mengamankan informasi Perseroan yang penting.
b. Tingkat kepatuhan Perseroan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian
informasi Perseroan.
2. Perseroan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi perusahaan yang relevan,
memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
a. Terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan
cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
b. Website Perseroan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perseroan.
c. Perseroan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi
penting Perseroan.
d. Informasi yang disediakan dalam website Perseroan dan bumn.go.id dimutahirkan
secara berkala.
e. Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perseroan yang
disediakan dalam website Perseroan.
3. Perseroan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.
b. Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.
c. Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.
d. Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap
e. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan
Manajamen atas Kinerja Perseroan.
f. Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
g. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.
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4. Perseroan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang
lainnya.
a. Perseroan mengikuti Annual Report Award (ARA).
b. Perseroan memperoleh penghargaan atau award lainnya.
VI. Aspek lainnya
1. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaanperusahaan lainnya di Indonesia.
a. Perseroan memiliki bidang/area yang menjadi best practice di industrinya atau
menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun
perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi
pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.
2. Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good
Corporate Governance
3. Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.
a. Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Penjelasan kriteria, faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapan serta bobot dari masingmasing penjelasan kriteria secara rinci dijelaskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian
BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.
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