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PENGANTAR DIREKSI 

 

Segenap Manajemen PT Badak NGL yang kami hormati, kita berada dalam suatu era yang 

menghendaki pengelolaan usaha yang lebih baik melalui tata kelola secara bertanggung 

jawab dengan sikap kehati-hatian agar dapat memberikan nilai tambah bagi Shareholder, 

Stakeholder dan pihak lain yang berkepentingan. 

Oleh karena itu diharapkan segenap Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa 

keberhasilan dan kinerja PT Badak NGL sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku dan kinerja 

segenap Pengelola baik secara individu maupun lembaga. Hal ini membutuhkan kesadaran 

dan upaya penuh dari segenap Manajemen pengelola PT Badak NGL dan dukungan 

Pekerjanya. 

 

Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi atau Board Manual menjelaskan secara garis 

besar hak, kewajiban, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ 

utama Perusahaan serta proses hubungan dan fungsi antara kedua organ tersebut. Board 

Manual ini merupakan salah satu soft structure Good Corporate Governance (GCG), sebagai 

penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code of Corporate Governance) yang 

mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta praktek terbaik Good 

Corporate Governance. 

  

Marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola PT Badak NGL dengan 

tata kelola yang lebih baik. Menerapkan apa yang tertulis dengan benar dan baik pada setiap 

tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki, kita yakin bahwa segala usaha sekecil apapun 

akan memberikan makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat di masa depan. 

 

 

 Jakarta,       November 2016 

 

  

 Salis S. Aprilian 
 President Director & CEO 
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KATA SAMBUTAN PRESIDEN KOMISARIS 

 

Kita sadari sepenuhnya bahwa tata kelola Perusahaan yang baik bukan merupakan usaha 

yang mudah, namun merupakan proses berkelanjutan menuju hasil yang terbaik sehingga 

dalam jangka panjang tentunya akan berpengaruh positif pada kinerja secara keseluruhan. 

Penerapan praktik-praktik itu sendiri seyogyanya selalu ditingkatkan agar sejalan dengan 

dinamika perubahan di lingkungan Perusahaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik diterbitkannya Pedoman Kerja 

Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) sebagai pedoman tugas pokok dan fungsi 

kinerja masing-masing organ, meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara 

organ, menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni, Transparency, 

Accountability, Responsibility, Independent dan Fairness sebagai wujud komitmen                     

PT Badak NGL untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu kepada praktik 

terbaik yang ada saat ini. 

Harapan kami dengan adanya Board Manual kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan 

secara harmonis dengan prinsip-prinsip GCG dalam upaya mencapai Visi dan Misi 

Perusahaan yang telah ditetapkan dan bukan hanya menjadi target kegiatan semata, namun 

benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas Perusahaan guna menciptakan Good 

Corporate Governance di lingkungan Perusahaan. 

 

Jakarta,        November 2016 

 

 

 

 

 

Tanudji Darmasakti 

President Commissioner  
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KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

DALAM MENERAPKAN BOARD MANUAL 

 

Board Manual ini merupakan salah satu soft structure Good Corporate Governance (GCG), 

sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) 

yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran 

Dasar, prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik GCG.  

Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris 

bertujuan untuk : 

1.  Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ. 

2.  Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja organ. 

3.  Menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni, Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independent dan Fairness. 

Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ 

Perusahaan diharapkan kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis 

dengan prinsip-prinsip GCG dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan yang 

telah ditetapkan. 

 

 

Jakarta,        November 2016 

PT Badak NGL 

 

Atas Nama Dewan Komisaris Atas Nama Direksi 

 

 

 

 
Tanudji Darmasakti Salis S. Aprilian 
President Commissioner President Director & CEO 
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KATA PENGANTAR 

 
Visi Perusahaan untuk “Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Terdepan dalam 
Inovasi”, harus dikelola dengan standar kinerja terbaik sehingga dapat menghasilkan nilai 
tambah yang maksimal dan selaras dengan nilai-nilai utama (Core Value) yang dimiliki                
PT Badak NGL yaitu: Safety, Health and Environment, Innovative, Professionalism, Integrity, 
Dignity (SINERGY).  
 
Sejalan dengan Visi PT Badak NGL seperti yang disebutkan di atas, maka dalam 
mengimplementasikan tata kelola Perusahaan, PT Badak NGL memperhatikan Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance atau disingkat “COCG”), dan Pedoman 
Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct atau disingkat “COC”), yang menjadi prinsip-
prinsip dasar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.  
 
Dalam rangka pencapaian kinerja yang excellent dan meningkatkan kualitas dan efektivitas 
hubungan kerja antar organ, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni, Transparansi, 
Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (kewajaran), maka hubungan kerja 
antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus diciptakan sedemikian rupa agar selalu 
harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan agar tekad serta  komitmen yang kuat 
menuju satu arah tujuan Perusahaan tetap terus tumbuh dan berkembang. 
 
Oleh sebab itu maka Direksi dan Dewan Komisaris memandang perlu untuk melakukan 
pengaturan hubungan kerja antar organ Direksi dengan Dewan Komisaris, sehingga setiap 
gerak langkah yang dilakukan oleh Direksi dapat selaras sebagaimana ditetapkan oleh Dewan 
Komisaris dan Pemegang Saham.  
 
Seiring dengan implementasi GCG di PT Badak NGL yang mengacu kepada Surat Keputusan 
Menteri Negara BUMN No.Kep-01/MBU/2011 tahun 2011 dan No.PER-09/MBU/2012 
tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, 
mempersyaratkan adanya suatu ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang efektif 
antara Direksi dan Dewan Komisaris, maka PT Badak NGL memandang perlu untuk membuat 
pola hubungan kerja antar Direksi dengan Dewan Komisaris, yang disebut dengan          

Board Manual. 
 
Board Manual yang disusun ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku 
antara Direksi dengan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, agar tercipta 
pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan 
menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.  
 
Dengan adanya Board Manual ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris   berkomitmen untuk 
menjalankan amanat Perusahaan dengan sungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dan penuh 
tanggung jawab berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan benar. 
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KOMITMEN – PERNYATAAN BERSAMA 
 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT BADAK NGL 

 
Board Manual ini merupakan salah satu rujukan untuk implementasi Good Corporate 

Governance (GCG), sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of 

Corporate Governance ) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

ketentuan Anggaran Dasar, prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta 

praktik-praktik GCG.  

 

Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan/komitmen antara Direksi dengan 

Dewan Komisaris, bertujuan untuk: 

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ, 

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ, 

3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni, Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independent dan fairness. 

Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antar 2 (dua) Organ 

Perusahaan, maka semua kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis 

dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG. 

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan, maka Direksi dan 

Dewan Komisaris berkomitmen untuk membangun PT Badak NGL yang bersih, yang dilandasi 

prinsip kejujuran dan transparan serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan. 

 

Oleh sebab itu, Board Manual ini dijadikan acuan/landasan kebijakan dalam implementasi 

tugas sehari-hari bagi Direksi dan Dewan Komisaris. 

Demikian komitmen antara Direksi dengan Dewan Komisaris ini dibuat dan ditetapkan, 

sebagai landasan menuju PT Badak NGL yang lebih baik dan bersih. 

Semoga Allah SWT, membimbing semua Insan PT Badak NGL pada jalan yang lurus dan 

benar. 
 

Jakarta,       November 2016 
 

PT Badak NGL 

Atas Nama Dewan Komisaris     Atas Nama Direksi 

 

 
Tanudji Darmasakti Salis S. Aprilian 
President Commissioner President Director & CEO 
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BAB I  

UMUM 
 

Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam sistem tata hukum Indonesia 
merupakan hubungan yang berdasarkan pada prinsip two tiers system. Artinya bahwa 
terdapat pemisahan tugas dan kewajiban yang tegas dimana perusahaan dipimpin dan 
dikelola oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi. Direksi dan Dewan Komisaris adalah dua 
organ yang terpisah dan berdiri sendiri (independen). 
 
Peran Organ Perusahaan khususnya Direksi dan Dewan Komisaris sangat penting dalam 
menentukan keberhasilan tercapainya tujuan Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris 
mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam 
jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki kesamaan visi, 
misi, nilai-nilai (values) dan strategi perusahaaan serta pengelolaan perusahaan yang baik 
berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menghendaki adanya 
kejelasan sistem dan struktur menyangkut hubungan antar Organ Perusahaan. Kewenangan, 
tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing Organ Perusahaan serta hubungan kerja 
mereka didefinisikan secara jelas dan dijalankan dengan konsisten. 
 
Salah satu upaya PT Badak NGL (atau disebut Perusahaan) untuk meningkatkan komitmen 
terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut adalah dengan disusunnya Board Manual 
yang merupakan Pedoman Tata Laksana Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris yang 
menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat 
dijalankan dengan konsisten, untuk menjadi acuan hubungan kerja bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam upaya pencapaian Visi dan Misi 
Perusahaan. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi Indonesia 
yang memuat ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, arahan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) serta praktik-praktik terbaik (best practices) dalam 
implementasi GCG. 
 
Board Manual bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan yang 
terjadi dan dihadapi oleh Perusahaan. Oleh karena itu, jika dipandang perlu maka dapat 
dilakukan evaluasi atas Board Manual dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut. 
Pengembangan Board Manual dapat selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan. 
Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan 
tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Dewan 
Komisaris dan Direksi. 
 
Mengingat Board Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka 
dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan, arahan 
RUPS dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik 
diuraikan dalam Board Manual ini. 
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A. MANFAAT DAN TUJUAN 

1) Manfaat Board Manual: 

Manfaat dari Board Manual adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas 
dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan 
Perusahaan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat. 

 
2) Tujuan Board Manual adalah: 

a. Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang materi fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wewenang, hak dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris maupun 
hubungan kerja di antara kedua organ Perusahaan tersebut; 

b. Mempermudah Direksi dan Dewan Komisaris untuk memahami fungsi, tugas, 
tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing organ 
Perusahaan tersebut; 

c. Menjadi rujukan atau panduan Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajibannya; 

d. Meningkatan kualitas dan efektivitas komunikasi serta hubungan kerja antara 
Direksi dengan Dewan Komisaris; 

e. Untuk mempermudah Direksi dan Dewan Komisaris dalam memahami 
peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Direksi dan Dewan 
Komisaris; 

f. Terciptanya implementasi hubungan kerja antar organ Perusahaan secara efektif 
sesuai prinsip – prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independent 
dan Fairness (TARIF); 

g. Meningkatkan citra Perusahaan sebagai Perusahaan yang menerapkan GCG 
secara konsisten. 

                                                                           

B. RUANG LINGKUP 

Board Manual ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara 
Direksi dengan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan tanggung jawab 
masing-masing, agar tercipta tata pengelolaan Perusahaan yang baik, profesional, 
transparan, efektif dan efisien.  
 

C. PENGERTIAN 

1. Anggaran Dasar (AD) adalah Ketentuan yang dibuat pada saat terbentuknya           
PT Badak NGL yang pertama kali dan sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan 
Akta Perubahan Nomor 88 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Netty Maria 
Machdar, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Hukum dan HAM RI No. AHU-AH. 01.10-31467 Tahun 2013. 

2. Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS, 
Direksi dan Dewan Komisaris untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
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akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya 
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 

3. Dewan Komisaris adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang berlaku 
sebagai suatu kesatuan majelis atau dewan (Board) yang merupakan Organ 
Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.  

4. Direksi adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan majelis 
atau Dewan (Board) yang merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan 
Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili 
Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar. 

5. Direktur adalah Anggota dari Direksi yang bertanggung jawab terhadap jalannya 
operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. menunjuk kepada 
individu dan bukan sebagai Dewan (Board). 

6. Jajaran Manajemen, adalah Direksi beserta pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi 
yang membantu pengurusan dan pengelolaan PT Badak NGL 

7. Komisaris adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu 
(bukan sebagai Board). 

8. Komite Komisaris adalah Komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu 
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan jalannya pengurusan 
Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi. 

9. Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan 
Dewan Komisaris. 

10. Pekerja adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang bekerja dan menerima 
upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan. 

11. Pemangku Kepentingan/Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang 
saham/pemilik modal, Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja serta pemerintah dan 
pihak berkepentingan lainnya. 

12. Pemegang Saham/Shareholder adalah seseorang atau badan hukum yang secara 
sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. 

13. Perusahaan yang ditulis dengan huruf awal P kapital adalah PT Badak NGL, 
sedangkan perusahaan yang ditulis dengan huruf awal p kecil menunjuk kepada 
perusahaan secara umum. 

14. Pertanggungjawaban Keuangan adalah pertanggungjawaban keuangan Perusahaan 
yang disampaikan dalam bentuk: 

a. Laporan keuangan tahunan yang diaudit; 

b. Laporan tengah tahunan yang mencakup kinerja operasional dan keuangan; atau 
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c. Laporan keuangan interim yang diaudit selain laporan keuangan interim tengah 
tahunan, dalam hal Perusahaan mempunyai laporan keuangan interim.  

15. Producers adalah Perusahaan yang berdasarkan Processing Agreeement dan 
Principles of Agreement (POA) memasok gas alam  (feed / umpan ) untuk kilang LNG 
Badak, yang terdiri dari PERTAMINA, VICO, TOTAL INDONESIE dan CHEVRON. 

16. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ 
Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau 
anggaran dasar. 

 

D. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik; 

4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 
tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara. 

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Coroporate 
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Nomor PER-09/MBU/2012 
tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik 
Negara; 

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-12/MBU/2012 tentang Organ 
Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. 

8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang 
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan  BUMN. 

9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang 
Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan BUMN. 

10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang 
Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara. 

11. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang 
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 

12. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006. 

13. Anggaran Dasar PT Badak NGL sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta 
Perubahan Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Ade Irvanni, S.H., 
Notaris, di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman  
dan HAM RI Tanggal 8 Januari 2003, Nomor : C-03.HT.03.02-TH 2003. 

14. Panduan Good Corporate Governance PT Badak NGL.  
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BAB II     
PRINSIP DASAR HUBUNGAN DIREKSI  

DAN DEWAN KOMISARIS 

Pengaturan hubungan kerja yang baik antara Direksi dan Dewan Komisaris merupakan salah 
satu hal yang sangat penting, agar masing-masing Organ Perusahaan tersebut dapat bekerja 
sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung-jawabnya secara efektif dan efisien dengan 
prinsip sebagai berikut: 

 

1. Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris merupakan hubungan check and balances 
dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan Perusahaan. 

 

2. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan 
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran 
Dasar Perusahaan. 

 
3. Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan 

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan. 
 
4. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan 

yang bersifat formal, yaitu senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau 
korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing 

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat dipakai sebagai 
kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
6. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan 

kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif 
yang merepresentasikan keseluruhan anggota-anggotanya sehingga setiap hubungan 
kerja antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris harus diketahui oleh 
semua Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya. 

 

7. Dewan Komisaris berhak mendapatkan akses informasi Perusahaan  secara akurat, 
lengkap dan tepat waktu. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan 
ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.1 

 

 

 

 

 

                                            
1 Peraturan Menteri BUMN No. PER·01/MBU/2011 Pasal 32 
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BAB III 
DIREKSI 

 

A. FUNGSI DIREKSI 
 
Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan 
dan pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran yang telah 
ditetapkan oleh Perusahaan serta menjalankan keputusan yang telah diambil dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

 
Direksi sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial 
dalam mengelola Perusahaan. Dengan demikian, masing-masing Anggota Direksi dapat 
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan 
wewenangnya, namun pelaksanaan tugas masing-masing Direksi tetap merupakan 
tanggung jawab bersama. Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus selalu 
menerapkan prinsip-prinsip GCG dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik 
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 

 

B. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI 

1. Persyaratan Umum 

Merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang meliputi: 

a. Persyaratan formal 

b. Persyaratan materiil (integritas dan moral, kompetensi teknis/keahlian, 
psikologis) 

2. Persyaratan Khusus 

Direksi Perusahaan dipilih berdasarkan nominasi dari Pemegang Saham mayoritas 
melalui sistem penilaian kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang telah 
ditetapkan dan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan, 
kompetensi, pengalaman, atitude serta rekam jejak dari yang bersangkutan serta 
mendapatkan persetujuan dari Shareholders dan disahkan pada Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS).2 

 

                                            
2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 
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3. Keanggotaan Direksi 

a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh 2 (dua) orang Direktur yang diangkat dari 
calon-calon yang diajukan oleh PT PERTAMINA (Persero). Seorang diantaranya 
diangkat sebagai Presiden Direktur.  

b. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota 
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya 
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar 
Perusahaan. 

c. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong untuk 
sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 
Rapat Dewan Komisaris. 

 

C. MASA JABATAN DIREKSI 

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali apabila diperlukan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat 
memberhentikannya sewaktu-waktu. Setiap perubahan susunan Anggota Direksi 
disampaikan untuk mendapat pengesahan dari RUPS. 
 
Masa Jabatan Direktur akan berakhir jika3: 
1. Mengundurkan diri; 
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; 
3. Meninggal dunia; 
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

D. PROGRAM PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DIREKSI 

1. Program Pengenalan bagi Direksi sangat penting untuk dilaksanakan, karena Direksi 
dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga dapat membentuk suatu tim 
kerja yang solid, Program Pengenalan bagi Direksi tersebut wajib untuk dijalankan. 

2. Ketentuan tentang Program Pengenalan bagi Direksi meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 

a. Kepada anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat, wajib mengikuti 
Program Pengenalan bagi Direksi mengenai Perusahaan. 

b. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada 
Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris 
Perusahaan. 

c. Program Pengenalan bagi Direksi yang diberikan kepada Direktur, meliputi hal-
hal sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh Perusahaan. 

                                            
3 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 7 
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2) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi, Misi, budaya, tujuan, 
sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha 
jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-
masalah strategis lainnya. 

3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal 
dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite 
audit. 

4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi 
serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. 

5) Team building. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru 
menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya. 

3. Program Pengembangan menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti 
perkembangan terbaru tentang core business Perusahaan serta selalu siap 
mengelola keberlangsungan usaha Perusahaan. 

4. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Pengembangan 
Anggota Direksi adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan 
efektivitas kerja Direksi. 

b. Rencana dan biaya untuk melaksanakan Program Pengembangan bagi Anggota 
Direksi dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 

c. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Pengembangan seperti 
seminar, pelatihan, dan workshop diwajibkan untuk berbagi informasi dan 
pengetahuan kepada Anggota Direksi lain yang tidak mengikuti Program 
Pengembangan. 

d. Materi yang diterima dari Program Pengembangan harus terdokumentasi 
dengan rapi dan lengkap. Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada 
Sekretaris Perusahaan dan harus tersedia setiap saat dibutuhkan. 

 

E. INDEPENDENSI DIREKSI 

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara 
keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang 
harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan 
sebagai berikut: 

1. Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur 
tangan dalam pengurusan Perusahaan. 

2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan 
kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. 

3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya 
dalam mengurus Perusahaan. 
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4. Direksi tidak dapat merangkap jabatan eksekutive di Perusahaan lain, namun dapat 
merangkap sebagai Komisaris anak Perusahaan (maximum dua) sepanjang tidak 
berpotensi adanya benturan kepentingan serta tidak mengganggu tugas-tugas yang 
harus dipertanggungjawabkan di Perusahaan. 

5. Anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap, maka yang bersangkutan harus 
mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
pengangkatannya sebagai Anggota Direksi. 

6. Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari 
jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas, maka jabatannya 
sebagai Anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut. 

 

F. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI  

1. Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan struktur organisasi yang telah 
ditetapkan serta mendapat pengesahan RUPS. 

2. Pengurusan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas, wajib 
dilaksanakan oleh Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian 
Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) orang maka tanggung jawab sebagaimana yang 
dimaksud pada point 3 (tiga) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Direktur. 

5. Direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan, apabila 
yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa: 

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;  

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 

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

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut. 

6. Direksi dan setiap Direktur wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal 
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris4 

 

Tugas dan Kewajiban Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Terkait dengan RUPS 

a. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh RUPS. 

                                            
4 Anggaran Dasar  Pasal 15 ayat 2 
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b. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan 
jalannya Perusahaan berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan 
kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, setelah ditelaah oleh Dewan 
Komisaris 

c. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal anggota Direksi tidak bersedia 
menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara 
tertulis.  

d. Dalam hal terdapat Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dan tidak 
memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi 
laporan tahunan. 

e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa. 

f. Menghindarkan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengandung benturan 
kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Dewan Komisaris 
atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang 
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak 
mempunyai benturan kepentingan. 

g. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham di Kantor Perusahaan dan 
diberikan secara cuma-cuma jika diminta. 

 

2.  Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja 

a. Menyiapkan Visi, Misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan. 

b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan 
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. 

c. Direksi  menyampaikan rencana kerja, baik rencana kerja jangka panjang (5 years 
business plan) maupun jangka pendek (Program Kerja Tahunan) yang memuat 
juga anggaran tahunan Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan 
kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku 
dimulai5 

d. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus disampaikan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang6 

e. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perusahaan 
untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan 
RUPS tahunan7 

 

 

 

 

                                            
5 Anggaran Dasar  Pasal 17 ayat 1 
6 Anggaran Dasar  Pasal 17 ayat 2 
7 Anggaran Dasar  Pasal 17 ayat 3 
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3. Terkait dengan Manajemen Risiko8 

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi 
secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG serta 
menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penangananya bersamaan 
dengan laporan berkala Perusahaan. 

 

4. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi 

a. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Panduan 
GCG. 

b. Direktur dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik 
langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari 
pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai 
imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan9. 
 

5. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern 

a. Direksi harus menetapkan  suatu sistem  pengendalian intern yang efektif untuk 
mengamankan investasi dan aset Perusahaan10. 

b. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu sistem yang wajib disusun/ 
dibangun oleh Direksi sehingga mampu mengarahkan dan membimbing bawahan 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang 
telah ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan 
pemborosan keuangan organisasi, bahkan mampu mencegah terjadinya Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (KKN)11. 

c. Direksi beserta seluruh pekerja agar dapat memastikan sistem pengendalian 
internal telah berjalan baik dan efektif serta terhindarnya kerugian ataupun 
penyimpangan dalam pencapaian tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan.  

d. Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Pengawasan  Intern / Internal Audit diatur 
dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern / Internal Audit yang ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. 

 

6. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan informasi12 

a. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.  

b. Direksi harus mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG. 

                                            
8 Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 Pasal 25 Ayat (2, 4)  
9Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 89 &  Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak   Pidana Korupsi & Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 Pasal 40 Ayat (1) 
10Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 Pasal 26 
11Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
10Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14    
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c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direktur Perusahaan 
harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

d. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk 
mengutamakan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan individu atau 
kelompok. 
 

7. Terkait dengan Pelaporan kepada Dewan Komisaris 

Sebagai bentuk tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perusahaan, maka Direksi 
menyampaikan laporan antara lain namun tidak terbatas pada: 
a. Laporan realisasi dan monitoring Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

setiap semester (enam bulan). 
b. Laporan Manajemen Kinerja/Key Performance Indicator (KPI) dan keuangan setiap 

semester. 
c. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja per 31 Desember Audited. 
d. Laporan Keuangan per 31 Desember Audited. 
e. Laporan Tahunan Perusahaan. 
f. Laporan progress dari 5 years business planning yang dilaksanakan setiap tahun. 

 

8. Hubungan dengan Stakeholders 

a. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya13 

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada point (a) 
merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya  Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajaran.  
 

9. Terkait dengan tugas dan kewajiban lainnya 

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS serta peraturan dan 
perundang-undangan 

 

G. PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI 

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam 
melaksanakan tugasnya dilakukan pembagian tugas diantara Anggota Direksi. 
Pembagian tugas diantara Anggota Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab 
anggota Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan. Pembagian tugas 
diantara Anggota Direksi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dengan tetap 
mengacu pada peraturan yang berlaku. 

 

                                            
13 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 74 
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H. WEWENANG DAN HAK DIREKSI 

1. Wewenang dan Hak 

a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi 
mewakili Perusahaan. 

b. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan maka Presiden Direktur dapat 
melimpahkan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya. 

c. Direksi berhak mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan 
tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain 
dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang 
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

d. Kewenangan menjalankan tindakan-tindakan lainnya, yaitu Direksi  berwenang 
menjalankan tindakan-tindakan lainnya, dalam lingkup kepentingan dan usaha 
Perusahaan, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau 
pemindahtanganan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur 
tangan dari pihak lain. 

f. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada 
Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan 
anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 
pengunduran dirinya14. 

2. Uraian wewenang, tugas dan tanggung Jawab Direksi 

Apabila tidak diatur oleh RUPS, uraian wewenang, tugas dan tanggung Jawab Direksi 
diatur sendiri oleh Direksi dalam suatu Surat Keputusan. 

3. Hubungan kerja antar Direktur 

a. Hubungan kerja antar Direktur adalah bersifat kolektif dan kolegial. 

b. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Presiden Direktur melakukan koordinasi 
dengan Direktur (first among equals). 

 

I. PENDELEGASIAN WEWENANG DIANTARA ANGGOTA DIREKSI 

1. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi 
serta mewakili Perusahaan. 

2. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak lain, maka salah seorang Anggota Direksi berhak dan 
berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili 
Perusahaan. 

                                            
14 Anggaran Dasar  Pasal 11 ayat 4 
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3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai 
wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam 
surat kuasa. 

 
4. Direksi dapat menetapkan Pelaksana Harian (PLH) Direktur untuk mengisi 

kekosongan jabatan Direktur dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan 
berhalangan sementara. Berhalangan sementara maksudnya adalah jabatan masih 
terisi tetapi karena sesuatu hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak dapat 
melaksanakan tugas jabatannya, seperti berhalangan karena cuti dan tugas 
kedinasan di dalam maupun di luar negeri. 

 
5. Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur mengikuti ketentuan berikut: 

a. Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Direktur dilakukan melalui penerbitan surat 
keputusan Direksi. 

b. Di dalam surat keputusan tersebut harus disebutkan secara jelas tugas-tugas yang 
dapat dilakukan oleh Pelaksana Harian (PLH) Direktur selama Anggota Direksi yang 
digantikan berhalangan sementara. 

c. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian (PLH) Direktur tidak boleh menyebabkan 
Anggota Direksi yang diangkat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Direktur tersebut 
dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan 
definitifnya.     

d. Kewenangan yang melekat pada Pelaksana Harian (PLH) Direktur selama 
menggantikan jabatan Direktur yang bersangkutan adalah sama dengan 
wewenang yang melekat pada jabatan tersebut dan tidak dibatasi pada tindakan-
tindakan tertentu saja. 

 

J. ETIKA JABATAN DIREKSI 

1. Etika Keteladanan15 

Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest 
ethical standard di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya 
sebagai teladan yang baik bagi pekerja (menjadi Role Model). 

2. Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan16  

Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran 
Dasar, dan Panduan GCG serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan. 

3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi17 

Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang 
dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta kebijakan Perusahaan. 

 

                                            
15 Best practice GCG 
16 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 5 Ayat (3) 
17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14  
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4. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan 

Direksi dilarang untuk: 

a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri. 

b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku 
Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-
undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku. 

c. Berkompetisi dengan Perusahaan yaitu menggunakan pengetahuan/ informasi 
dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan 
selain kepentingan Perusahaan. 

5. Etika berkaitan dengan Keuntungan Pribadi 

Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji 
dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direktur Perusahaan, yang ditentukan oleh 
RUPS. 

6. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan 

a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk 
kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan 
Perusahaan. 

c. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Direktur yang 
bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan 
Perusahaan yang berkaitan dengan kasus tersebut. 

7. Etika setelah berakhirnya masa jabatan Direktur  

Setelah berakhirnya masa jabatan, seorang mantan Direktur wajib: 

a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang 
diemban sebelumnya kepada Perusahaan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari 
kalender setelah masa jabatannya berakhir. 

b. Apabila seorang Direktur meninggal dunia selama menjabat, maka ahli waris 
Direktur tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir a 
tersebut di atas. 

 

K. RAPAT DIREKSI 

1. Ketentuan Rapat18 

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. 

a. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan apabila diperlukan dapat diikuti 
oleh Management terkait. 

                                            
18 Anggaran Dasar Pasal 13  
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b. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat 
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis 
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang 
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan 
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi 

2. Jadwal dan Agenda Rapat19 

a. Apabila diperlukan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: 

1) Oleh seorang atau lebih anggota Direksi 

2) Atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota dewan 
Komisaris,atau 

3) Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang 
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara 

b. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi   

c. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang 
disampaikan langsung kepada setiap Anggota Direksi dengan mendapatkan tanda 
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 

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

3. Tempat Rapat20 

Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha 
Perusahaan dan apabila diperlukan dapat dilakukan di tempat lain, sepanjang untuk 
kepentingan Perusahaan.  

4. Pelaksanaan Rapat21 

a. Setiap pelaksanaan rapat Direksi diawali dengan evaluasi tindak lanjut hasil 
keputusan rapat sebelumnya.  

b. Dalam rapat Direksi, seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota 
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 

c. Keputusan rapat adalah mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah 
anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat. 

d. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak 
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 
½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 

e. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi 
yang akan menentukan. 

                                            
19 Anggaran Dasar Pasal 13 
20 Anggaran Dasar Pasal 13 
21 Anggaran Dasar Pasal 13 
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f. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili. 

g. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup 
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan 
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang 
hadir dan suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara 
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara 
yang dikeluarkan. 

5. Pembuatan Risalah Rapat22  

a. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani oleh 
Ketua Rapat dan Direktur yang hadir yang berisi segala sesuatu yang dibicarakan 
dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-
pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun 
yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda/ketidaksetujuan (dissenting 
opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, jika ada. Risalah Rapat harus 
menggambarkan dinamika rapat untuk dapat melihat proses pengambilan 
keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan 
akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus 
mencantumkan: 

1) Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan 

2) Agenda yang dibahas (termasuk pending matter) 

3) Daftar hadir & alasan ketidakhadiran. 

4) Lamanya rapat berlangsung. 

5) Proses pengambilan keputusan. 

6) Keputusan yang diambil. 

7) Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan 
pendapat (dissenting opinion). 

b. Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi bertugas untuk 
membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat. 

c. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat. Setiap Direktur berhak 
menerima salinan Risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun 
tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut. 

d. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perusahaan. 

6. Dokumentasi dan Kerahasiaan Rapat 

a. Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur 
mengadministrasikan risalah rapat asli dan memberikan salinannya kepada semua 
Direktur. 

                                            
22 Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011  Pasal 24 Ayat (3) 
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b. Setiap informasi/keputusan yang dibicarakan dalam rapat adalah bersifat Rahasia 
dan Terbatas sampai waktunya Direksi menyampaikan informasi tersebut/ 
keputusan tersebut kepada publik atau pihak terkait yang berkepentingan. 

c. Setiap peserta rapat yang mengetahui informasi/keputusan rapat harus 
merahasiakan informasi/keputusan rapat Direksi serta tidak menyampaikan 
kepada pihak manapun juga tanpa seijin Direksi. 

L. EVALUASI KINERJA DIREKSI 

1. Evaluasi Kinerja 

Kinerja Direksi atau masing-masing Direktur akan dievaluasi oleh Pemegang Saham 
dalam RUPS: 

a. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran 
Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal 
disampaikan secara terbuka kepada Direktur sejak tanggal pengangkatannya. 

b. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-
masing Direktur secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam 
skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Direktur.  

c. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Direktur secara individual merupakan salah 
satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau 
menunjuk kembali Direktur yang bersangkutan.  

d. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan 
efektivitas Direksi. 

2. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi 

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajukan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Dewan 
Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS. Evaluasi tersebut mencakup: 

a. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan. 

b. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu. 

c. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan. 

d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan 
Perusahaan. 

M. SATUAN PENGAWASAN INTERN / INTERNAL AUDIT23 

1. Tugas Satuan Pengawasan Intern antara lain: 

a. Membuat dan melaksanakan strategi, kebijakan serta rencana kegiatan 
pengawasan. 

b. Melaksanakan audit operasional dan kepatuhan pada seluruh aktivitas Perusahaan 
guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, proses 
GCG dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). 

                                            
23 Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 Pasal 28 
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c. Melakukan audit khusus untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi 
terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan 
kecurangan. 

d. Memberikan konsultansi terhadap seluruh jajaran Manajemen mengenai upaya 
peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efesiensi, pengelolaan 
risiko, dan kegiatan lainnya yang terkait untuk meningkatkan kinerja Perusahaan. 

e. Disamping melakukan pelaporan kepada Presiden Direktur, Internal Audit (IA) 
melakukan koordinasi dengan menyampaikan tembusan kepada Dewan Komisaris 
melalui Komite Audit. Sedangkan Hasil evaluasi dari Dewan Komisaris disampaikan 
kepada Direksi untuk ditindak lanjuti. 

 
2. Kegiatan Utama Satuan Pengawasan Intern antara lain: 

a. Menyusun Internal Audit Charter untuk disetujui oleh Presiden Direktur, disusun 
setiap 5 tahun sekali dan direview setiap 3 tahun. 

b. Menyusun dan membuat, Kode Etik Internal Auditor untuk disahkan oleh Presiden 
Direktur, setiap 5 tahun sekali dan hasil evaluasi implementasinya direview setiap 
3 tahun apabila diperlukan.  

c. Menentukan, menetapkan dan mengesahkan strategi pemeriksaan yang sesuai 
dengan Norma Internal Audit dan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) pada 
seluruh aktivitas pengawasan, meliputi tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap perencanaan,  

2) Tahap pelaksanaan,  

3) Tahap pelaporan, 

4) Tahap tindak lanjut. 

d. Menentukan, menetapkan dan mengesahkan perencanaan jangka panjang dan 
jangka pendek Internal Audit, meliputi: 

1) Rencana Jangka Panjang Pemeriksaan/Rencana Induk Pemeriksaan (Audit 
Universe),  direview setiap 3 tahun dan disusun kembali setiap 5 tahun. 

2) Rencana Kerja dan Anggaran Internal Audit dan Program Kerja Pengawasan 
Tahunan, disusun paling lambat 3 bulan sebelum awal tahun mendatang. 

e. Menentukan, menetapkan dan mengesahkan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) 
Internal Audit (IA), meliputi: 

1) Blue print pengembangan SIP-IA, disusun 5 tahun sekali dan direview setiap 
tahun. 

2) Pengembangan dan implementasi SIP-IA, dilaksanakan secara 
berkesinambungan. 

3) Informasi yang dihasilkan oleh SIP-IA, digunakan setiap saat diperlukan. 

f. Menentukan, menetapkan dan mengesahkan informasi hasil pengawasan yang 
telah dilakukan melalui proses assurance (assesment & audit) dan consulting, 
meliputi Informasi area of improvement, rekomendasi tindak lanjutnya, trend jenis 
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penyimpangan, trend penyebab penyimpangan, peta pencapaian sasaran tugas, 
kendala-kendala, dan action plan-nya, dengan kualitas sesuai standar yang telah 
ditetapkan dan kuantitas sesuai kebutuhan stakeholder. 

g. Menentukan dan menetapkan strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas eksternal 
Audit (KAP), serta instansi lainnya, meliputi: 

1) Rencana anggaran biaya, disusun paling lambat 3 bulan sebelum awal tahun 
mendatang. 

2) Mekanisme koordinasi antara Eksternal Audit, KAP dan instansi lainnya dengan 
manajemen fungsi terkait, dilaksanakan pada setiap penugasan. 

3) Pengelolaan tindak lanjut hasil audit dan laporan hasil pemutakhiran serta 
konsolidasi tindak lanjut hasil audit, setiap triwulan. 

h. Menentukan dan menetapkan strategi dan kebijakan pengembangan / pembinaan 
SDM IA, pengembangan organisasi IA dan kelengkapannya serta pengembangan 
Sistem Tata Kerja (STK) IA, meliputi:  

1) Kebutuhan SDM IA, Program Pengembangan kompetensi pekerja IA, Program 
Pembinaan SDM IA, setiap tahun. 

2) Struktur organisasi, job establishment, uraian jabatan (job description), uraian 
penilaian jabatan, job specification, job competence, job evaluation, job 
requirement dan carrier path organisasi IA, Pedoman umum pengelolaan 
organisasi IA, , sesuai kebutuhan dan direview setiap tahun. 

i. Menentukan, menetapkan dan mengesahkan kebijakan Key Performance Indicator 
(KPI) / Goal dan Objective (GO) IA serta mengesahkan realisasinya, meliputi:  

1) Metodologi dan rumusan KPI IA / GO Pekerja IA, direview setiap tahun. 

2) Realisasi pencapaian KPI / GO serta pelaksanaan performance dialogue IA 
disusun setiap triwulan dan pelaksanaan GO achievement review seluruh 
pekerja IA dilaksanakan setiap semester. 

j. Merencanakan dan melaksanakan Audit Tekonologi Informasi (TI). 

 
3. Tanggung Jawab Utama Satuan Pengawasan Intern antara lain: 

a. Terciptanya tata kelola pengawasan yang efektif sehingga menghasilkan informasi 
hasil pengawasan yang dapat mendorong dan mengawal pencapaian visi dan misi 
Perusahaan secara optimal melalui penentuan, penetapan dan pengesahan IA 
Charter.  

b. Terciptanya integritas internal auditor yang tinggi, melalui penentuan, penetapan 
dan pengesahan Kode Etik Internal Auditor.   

c. Terciptanya kompetensi internal auditor yang profesional untuk dapat 
menghasilkan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 
tindak lanjut hasil pengawasan yang berkualitas  yang dapat memberikan 
dukungan kepada Pimpinan Perusahaan dalam pengambilan keputusan yang 
cepat, tepat dan akurat sehingga visi dan misi Perusahaan dapat tercapai secara 
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optimal melalui penentuan, penetapan dan pengesahan strategi implementasi 
Norma Internal Audit dan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) pada seluruh 
aktivitas pengawasan oleh IA.   

d. Terciptanya proses percepatan penyempurnaan proses bisnis sehingga sasaran 
kinerja seluruh aktivitas Perusahaan dapat tercapai secara efektif, efisien, 
ekonomis dan produktif melalui penentuan, penetapan dan pengesahan strategi 
dan metodologi pengawasan. 

e. Sebagai fasilitator (counterpart) yang efektif melalui penentuan dan penetapan 
strategi pelaksanaan tugas eksternal audit (Producer Audit,Bea & Cukai Audit,BPK-
RI, BPKP dan KAP) serta instansi lainnya dengan hasil berupa rencana anggaran 
biaya, mekanisme koordinasi antara Eksternal Audit, dengan manajemen fungsi 
terkait, kebijakan pengelolaan tindak lanjut hasil audit dan laporan hasil 
pemutakhiran dan konsolidasi tindak lanjut hasil audit. 

f. Terciptanya tata kelola manajemen IA yang efektif, melalui penentuan dan 
penetapan strategi dan kebijakan pengembangan/pembinaan SDM, Organisasi 
dan kelengkapannya serta Policy & Procedure Guide dengan hasil berupa 
kebutuhan SDM, Program Pengembangan kompetensi pekerja, Program 
Pembinaan SDM, struktur organisasi, job establishment, uraian jabatan (job 
description), uraian penilaian jabatan, job specification, job competence, job 
evaluation, carrier path, pengembangan/pembinaan SDM, dan pedoman umum 
pengelolaan organisasi. 

g. Tercapainya kinerja, pengembangan dan pembinaan pekerja SPI secara optimal 
melalui penentuan, penetapan dan pengesahan kebijakan Key Performance 
Indicator (KPI) / Goal & Objective, serta hasil  pelaksanaan Performance Dialogue 
dan GO Achievement. 

h. Terciptanya pengelolaan manajemen fungsi IA dan pengamanan data serta 
informasi hasil pengawasan yang efektif, melalui penentuan dan penetapan 
kebijakan dan strategi pendukung manajemen IA. 

 

N. SEKRETARIS PERUSAHAAN 

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut24: 

a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan 
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. 

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

c. Sebagai penghubung (liaison officer). 

d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada Daftar Pemegang Saham dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan 
Komisaris dan RUPS. 

                                            
24 Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 Pasal 29 
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2. Selain melaksanakan fungsi di atas, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas 
sebagai berikut: 

a. Menghadiri rapat internal Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris serta  
membuat risalah rapat. 

b. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan RUPS. 

c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-
laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar. 

d. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal 
yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan 
Perusahaan. 

e. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi. 

f. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan 
yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung-
jawabnya dan memantau serta memastikan tahap kemajuan pelaksanaan hasil 
rapat. 

g. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi 
serta pengadministrasiannya. 

3. Sekretaris Perusahaan dapat memperoleh pelimpahan wewenang dari Direksi 
sebagai berikut: 

a. Menetapkan sistem dan prosedur surat menyurat maupun kearsipan dalam 
lingkungan Direksi. 

b. Melihat  dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka 
kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi. 

c. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi. 

d. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak 
terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas 
Direksi. 

e. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari person in charge Perusahaan yang 
mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi. 

f. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/ pihak terkait 
atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan 
oleh Direksi. 

g. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan 
dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta 
kebijakan yang telah ditentukan. 

h. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar 
Perusahaan. 

i. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-
tugasnya. 
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BAB IV 
DEWAN KOMISARIS 

A. FUNGSI DEWAN KOMISARIS 

Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung-jawab secara 
kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 
pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi.25 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan 
Komisaris tunduk dan wajib taat pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, 
keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris 
adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS).  
 

Pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yaitu: 

a. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap pengelolaan perusahaan yang 
dijalankan oleh Direksi. 

b. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) 
orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat 
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.26 

c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam 
mengambil keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan 
mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan 
perundang-undangan. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya 
sebagai pengawas sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung 
jawab Direksi. 

d. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan-keputusan yang sudah diambil  (ex post 
facto) maupun keputusan-keputusan yang akan diambil (preventive basis). 

e. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari Direksi dan 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari 
sumber lain yang dapat dipertanggung-jawabkan. 

f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui 
terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi 
pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek operasional 
Perusahaan. 

g. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan 
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat 
kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan27. 

                                            
25 Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat 1 
26 Ibid, Pasal 108 Ayat 4 
27 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 1 Ayat (6) 
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B. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI 

a. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai 
Presiden Komisaris dan seorang diantara ke 5 (lima) Komisaris diangkat sebagai 
Komisaris Independent yaitu yang keduanya diangkat dari calon atau calon-calon 
yang diajukan oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan 4 (empat) orang Komisaris yang 
diangkat dari calon yang diajukan oleh masing-masing PT PERTAMINA (PERSERO), 
VICO, JILCO dan TOTAL. 

b. Dalam melakukan tugas pengawasan, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden 
Komisaris berdasarkan pencalonan dari PT PERTAMINA (PERSERO). 

c. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah WNI dan WNA yang 
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

d. Nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui sistem penilaian kepatutan dan 
kelayakan (fit and proper test) yang telah ditetapkan dan dilakukan secara transparan 
berdasarkan keahlian dan pengalaman. 

e. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS 
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan butir c tersebut di 
atas. 

f. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya 
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada 
Perusahaan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 

g. Komisaris Independen ditunjuk oleh Pemegang Saham dan ditetapkan oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS). 

C. MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS 

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas 
usulan dari masing-masing pihak yaitu PT Pertamina (PERSERO), VICO, JILCO dan TOTAL, 
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali apabila diperlukan dan 
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 

 
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 

a. Mengundurkan diri;  
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; 
c. Meninggal dunia; 
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 
D. PROGRAM PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DEWAN KOMISARIS 

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang 
mewakili Pemegang Saham dan stakeholders dan diantara Anggota Dewan Komisaris 
dimungkinkan belum saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim 
sebelumnya, maka keberadaan Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan. 
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Ketentuan tentang Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 

 
1. Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada Anggota Dewan 

Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Perseroan.28 Program Pengenalan 
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan efektivitas kerja Dewan 
Komisaris. 

 

2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan dan pengembangan berada 
pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai 
Sekretaris Perusahaan. 

 

3. Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh Perusahaan. 

b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi, Misi, budaya, tujuan, 
sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha 
jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah 
strategis lainnya. 

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan 
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit. 

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi 
serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. 

e. Team building. Dalam kegiatan ini menyertakan Anggota Dewan Komisaris, baik 
yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya. 

 
4. Program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnnya 30 (tiga puluh) hari 

kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang 
baru. 

 
Program Pengembangan merupakan salah satu program penting agar Anggota Dewan 
Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari 
aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 

 
Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Pengembangan 
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 

 
1. Program Pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan 

efektivitas kerja Dewan Komisaris. 
 

2. Rencana dan biaya Program Pengembangan bagi Anggota Dewan Komisaris 
dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. 

 

                                            
28 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 43 Ayat 1 
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3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Pengembangan seperti 
seminar, pelatihan, workshop diwajibkan untuk berbagi informasi dan pengetahuan 
kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mengikuti Program Pengembangan. 

 
4. Materi yang diterima dari Program Pengembangan harus terdokumentasi dengan 

rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada 
Sekretaris Dewan Komisaris dan harus tersedia jika suatu saat dibutuhkan. 

E. KOMISARIS INDEPENDEN 

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 
Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham 
pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi 
kemampuanya untuk bertindak independen. Agar tujuan tersebut tercapai, maka 
diperlukan Komisaris Independen yang telah menjadi kebutuhan bagi Perseroan. Jumlah 
Komisaris Independen adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan 
Komisaris dan komposisi tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan 
yang berlaku.29 

 
Komisaris Independen harus dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari 
Pemegang Saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan 
tertentu. Sebagai bagian dari Organ Pengawasan, Komisaris Independen diharapkan 
memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 
Untuk itu Komisaris Independen merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, 
kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi. 

F. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada 
Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk melakukan 
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 
mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi 
untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 

 
Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
1. Terkait dengan Proses Pengawasan  

a. Dewan Komisaris membuat pembagian tugas diantara internal anggota Komisaris 
dan membuat rencana kerja serta anggaran. 

b. Dalam rangka melakukan evaluasi dan proses pengawasan, Dewan Komisaris 
secara periodik melaksanakan rapat dengan Direksi sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan. 

                                            
29 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 13  
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c. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan atas permintaan secara 
tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang dipimpin oleh 
Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir maka anggota 
Dewan Komisaris dapat menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris untuk 
memimpin rapat. 

d. Materi yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi meliputi antara 
lain, Laporan Tahunan (Operation, Budget, Project dan KPI, Laporan Hasil 
Pemeriksaan oleh Producers dan Internal Audit, Kinerja antara Dewan Komisaris 
dan Direksi, Penyusunan KPI Perusahaan dan Direksi serta Persiapan GCG 
Assesment). 

e. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 
Komite Audit, yang bekerja secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam 
memberikan pendapat dan penelaahan terhadap Informasi Keuangan, kepatuhan 
Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan internal Perusahaan, 
pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit Department maupun Ekternal 
Auditor  serta mendorong pelaksanaan GCG dan Manajemen Risiko. 

f. Dewan Komisaris menyampaikan Program Kerja Tahunan dan juga secara periodik 
menyampaikan Laporan tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 
buku kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS.   

 
2. Terkait dengan Manajemen Risiko  

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala 
dan memberikan rekomendasi tentang risiko terhadap program-program usulan 
proyek ataupun operasi Perusahaan.  

 
3. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi 

Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik 
langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari 
pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau 
sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku30. 

Untuk mendukung program etika bisnis ini, maka setiap anggota Dewan Komisaris 
diharuskan menandatangani Pakta Integritas.  

 
4. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern 

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk: 

a. Mengkaji untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, meliputi: sub-
bab sistem pengorganisasian, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, 
pencatatan/ akuntansi, pelaporan, pembinaan personil serta sub-bab sistem 
internal review, mulai manajer level tertinggi (top manager) sampai dengan 

                                            
30 Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 Pasal 40 
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manajer lapangan dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang 
lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Internal. 

b. Mengkaji untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Internal dan 
Auditor Eksternal, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup 
tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal. 

c. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses 
terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan 
tugasnya. 

d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, 
khususnya dalam Laporan Keuangan dan Non-Keuangan Tahunan serta Laporan 
Tahunan. 

e. Melakukan evaluasi dan pengusulan remunerasi Direksi (Board of Director) untuk 
mendapatkan persetujuan Shareholders. 

 
5. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasian Informasi 

a. Dewan Komisaris mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting 
dalam Laporan Tahunan (termasuk  Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan 
obyektif. 

b. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga 
kerahasiaan data dan/atau informasi Perusahaan.   

c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan 
Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku31. 

d. Dewan Komisaris memastikan agar Perusahaan mengungkapkan pelaksanaan 
prinsip GCG dalam Laporan Tahunan. 

 
6. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban lainnya 

Pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris  antara lain 
dilakukan melalui: 

a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan 
yang terjadi. 

b. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya 
kinerja Perusahaan 

c. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi 
atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris. 

d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi. 

                                            
31 Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 Pasal 33 
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Pemberian tanggapan/arahan seperti tersebut di atas termasuk, dilakukan kepada 
hal-hal terkait seperti teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa, kebijakan 
mutu, pengembangan organisasi, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan serta permasalahan dan keluhan stakeholder melalui Direksi. 

G. WEWENANG DAN HAK DEWAN KOMISARIS 

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Perusahaan berhak memasuki 
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh 
Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, 
memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk 
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi32. 

2. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perusahaan dalam hal ini melihat 
buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk 
keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan 
Perusahaan;  

3. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; 

4. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala 
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan; 

5. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh  
Direksi; 

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

7. Membentuk komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan 
kemampuan Perusahaan; 

8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tersebut dan dalam jangka waktu tertentu atas 
beban Perusahaan, jika dianggap perlu; 

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

10. Dewan Komisaris dan/atau Komisaris secara perseorangan maupun bersama-sama 
dapat melakukan kunjungan kerja ke unit operasi baik diminta maupun atas inisiatif 
Dewan Komisaris dengan memberitahukan terlebih dahulu rencana tersebut kepada 
Direksi; 

 
H. ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS 

1. Etika berkaitan dengan Keteladanan 

Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi 
standard etika di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya 
sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Pekerja Perusahaan. 

 

                                            
32 Anggaran Dasar Pasal 15 
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2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
Anggaran Dasar, dan Panduan GCG serta kebijakan Perusahaan yang telah 
ditetapkan. 

3. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan 

Selama menjabat, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk: 

a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk dirinya sendiri ataupun kepentingan 
orang lain. 

b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku 
Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang 
lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 
kebijakan Perusahaan yang berlaku. 

4. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 

Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi dan selalu menjaga kerahasiaan 
informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan. 

5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan 

Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan 
Anggota Dewan Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk 
meningkatkan nilai, mencapai Visi dan menjalankan Misi serta arahan RUPS, yang 
pada akhirnya akan merugikan Perusahaan. Atas hal tersebut maka Anggota Dewan 
Komisaris hendaknya senantiasa : 

a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan. 

b. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau 
bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan kepentingan 
Perusahaan, termasuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
tentang diperbolehkannya anggota Dewan Komisaris untuk memangku jabatan 
rangkap sepanjang dapat mempertimbangkan waktu dan kapasitas serta tidak 
mengganggu atau mengesampingkan/melalaikan jabatan Komisaris perusahaan. 
Pelaksanaan ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris 
mengacu kepada aturan rangkap jabatan yang diatur di dalam Anggaran Dasar. 

c. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam 
melaksanakan tugas. 

d. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota 
Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses 
pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut, 
termasuk di antaranya mencakup pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris 
dan keluarganya tidak memiliki saham di perusahaan yang dapat berpotensi 
menimbulkan pertentangan kepentingan. 
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Apabila terjadi penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing Komisaris, 
diberlakukan ketentuan sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Etika Usaha & 
Tata Perilaku (Code of Conduct) 

6. Hubungan kerja antar Komisaris. 

a. Hubungan kerja antar Komisaris adalah bersifat kolektif. 

b. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Presiden Komisaris melakukan 
koordinasi dengan seluruh Komisaris.  

 

I. RAPAT DEWAN KOMISARIS 

1. Ketentuan Rapat 

a. Dewan Komisaris mengadakan rapat secara periodik, dan dalam rapat tersebut 
apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 

b. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan: 

1) Presiden Komisaris 

2) 1 (satu) orang atau lebih Komisaris,  

3) Direksi Perusahaan. 

4) Pemegang Saham 

c. Undangan dan agenda rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh 
Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden 
Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
hari kalender sebelum rapat diadakan, kecuali dalam keadaan mendesak 
(emergency) dapat dilakukan tanpa melalui undangan.  

d. Materi rapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan. 

e. Undangan rapat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana informasi dan 
teknologi yang ada seperti misalnya menggunakan email.  

f. Apabila dalam keadaan mendesak (emergency), undangan rapat dapat pula 
menggunakan sarana telekomunikasi atau Handphone seperti misalnya SMS, 
sarana telekomunikasi elektronik lainnya, dan pembicaraan lisan. 

 

2. Tempat Rapat 

a. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan 
Perusahaan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama dalam wilayah Republik 
Indonesia atau ditempat lain apabila diperlukan. 

b. Apabila dipandang perlu, rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan 
menggunakan sarana informasi dan teknologi seperti Conference Call. Tata cara 
pelaksanaan Conference call dilakukan seperti rapat Dewan Komisaris pada 
umumnya termasuk daftar hadir dan surat kuasa (bila ada). 
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3. Kehadiran Rapat 

a. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal 
Presiden Komisaris berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Komisaris lainnya 
yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris. 

b. Apabila Presiden Komisaris tidak melakukan penunjukan, maka Komisaris yang 
paling lama menjabat sebagai Komisaris yang memimpin rapat Dewan Komisaris,  
apabila Komisaris yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) maka dipilih yang 
paling lama dan tertua dalam usia yang memimpin rapat Dewan Komisaris. 

c. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang 
mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah 
anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 

d. Apabila rapat yang dilakukan merupakan kesinambungan dari rapat sebelumnya, 
ketua rapat menanyakan terlebih dahulu hasil tindak lanjut dari hal-hal yang telah 
diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris sebelumnya. 

e. Apabila seorang Komisaris berhalangan hadir, yang bersangkutan harus 
menyampaikan informasi ketidak hadirannya kepada Dewan Komisaris melalui 
Sekretaris Perusahaan perihal ketidakhadirannya dalam rapat Dewan Komisaris. 

f. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Komisaris lainnya 
berdasarkan surat kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.  

g. Apabila seorang Komisaris berhalangan hadir dan yang bersangkutan tidak 
memberikan kuasa tertulis  kepada Komisaris lainnya, maka hak suara Komisaris 
tersebut tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

h. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya 

i. Dalam rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat meminta kehadiran salah 
satu Direktur, pejabat dibawah Direktur dan/atau pekerja Perseroan atau pihak 
lain yang diperlukan. 

4. Pengambilan Keputusan  

a. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, 
pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai 
hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta 
dibuat secara independen oleh masing-masing Komisaris. 

b. Semua keputusan rapat Dewan Komisaris harus diupayakan dapat diambil 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara 
terbanyak lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang 
dikeluarkan dalam Rapat tersebut. 

c. Setiap Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) 
suara untuk Komisaris yang diwakilinya. 

d. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan 
rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap 
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memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban dengan tetap 
membuat risalah rapat, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan 
Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. 

e. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan 
rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah 
melakukan persetujuan secara sirkuler. Keputusan yang diambil  dengan secara 
sirkuler tersebut, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil 
secara sah dalam rapat Dewan Komisaris. 

f. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan 
melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara 
lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS 
setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta semua 
perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. 

g. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan 
permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan 
Komisaris harus memberikan keputusan atas usulan permohonan dimaksud. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan 
tanggapan maka Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui usulan permohonan 
yang disampaikan oleh Direksi. 

h. Dewan Komisaris mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada Direksi dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keputusan 
disahkan/ditandatangani oleh Dewan Komisaris. 

5. Evaluasi Rapat 

Pada setiap rapat Dewan Komisaris, dilakukan evaluasi tindak lanjut kesimpulan dari 
hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan lebih lanjut terhadap perihal yang belum 
terselesaikan, termasuk evaluasi terhadap usulan Direksi dan rekomendasi yang 
ditetapkan pada RUPS. 

6. Pembuatan Risalah Rapat 

a. Pembuatan Risalah Rapat Dewan Komisaris dan pendistribusiannya dilakukan oleh 
Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden 
Komisaris.  

b. Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Presiden Komisaris, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Komisaris 
yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir. 

c. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencerminkan dinamika rapat yaitu hal-hal 
yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion 
Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 

d. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Komisaris yang 
hadir.  

e. Risalah rapat Dewan Komisaris diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris 
serta didistribusikan kepada seluruh Dewan Komisaris. 
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7. Dokumentasi dan Kerahasiaan Rapat 

a. Setiap informasi/keputusan yang dibicarakan dalam rapat adalah bersifat Rahasia 
dan Terbatas sampai waktunya Dewan Komisaris menyampaikan informasi 
/keputusan tersebut kepada pihak terkait yang berkepentingan. 

b. Setelah berakhirnya masa jabatan Komisaris, Mantan Komisaris wajib 
mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang 
diemban sebelumnya kepada Perusahaan. 
 

J. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS 

1. Kinerja Dewan Komisaris dan Komisaris dievaluasi berdasarkan rencana kerja serta 
pencapaiannya.  

2. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban 
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran 
Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal 
disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal 
pengangkatannya. 

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja 
masing-masing Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan 
dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Komisaris. 
 

K. KOMITE AUDIT  

1. Tugas 

Tugas Komite audit adalah : 

a) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas Sistem Pengendalian 
Intern dan efektifitas pelaksanaan tugas external auditor dan internal auditor. 

b) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada 
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 

c) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris 
serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya. 

d) Melakukan penelaahan atas informasi Perusahaan, serta rencana Jangka Panjang, 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi 
lainnya. 

2. Tanggung Jawab  

a) Tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan analisis, penilaian, 
rekomendasi dan informasi mengenai hal-hal yang ditelaah dan dilaporkan 
kepada Dewan Komisaris. 

b) Melaksanakan pengawasan terhadap proses dan implemenasi GCG di 
Perusahaan. 

c) Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan GCG (GCG soft 
structure) Perusahaan. 
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d) Memonitor kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan 
maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan. 

e) Membuat rencana kerja serta melakukan evaluasi secara periodik. 

3. Kewenangan 

Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat 
mengakses catatan atau informasi tentang pekerja, dana, asset serta sumber daya 
Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.  

 
L. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris  berhak 
mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan. Sekretaris Dewan 
Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan 
dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar 
Perusahaan. 

Fungsi Pokok Sekretaris Dewan Komisaris yaitu memberikan dukungan kepada Dewan 
Komisaris dalam memberikan nasihat-nasihat serta pengawasan dalam kaitannya 
dengan pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan segenap jajarannya. 

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris diantaranya yaitu: 

1) Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka 
pengambilan keputusan. 

2) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan 
rutin Direksi dalam mengelola Perseroan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan 
Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan-laporan lain 
yang dibutuhkan. 

3) Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal 
yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan 
kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap 
jajarannya. 

4) Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir 
dalam rapat. 

5) Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan 
menghadiri rapat. 

6) Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang 
dipandang perlu demi kelancaran rapat. 

7) Membuat risalah rapat atas pelaksanaan rapat-rapat rutin maupun non rutin Dewan 
Komisaris.  

8) Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

9) Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Dewan 
Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris maupun komite-komitenya.  
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10) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan. 

11) Dalam hal sumber daya manusia belum ada, maka fungsi tersebut dapat 
dilaksanakan oleh Komite Audit. 
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BAB V                                                                                                          
MEKANISME PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS                                            

DAN PENGESAHAN OLEH RUPS 

 

A. PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN 

Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Business Plan 
adalah sebagai berikut: 

1. Direksi menyiapkan draft RKAP dengan berkoordinasi dengan Komite Dewan 
Komisaris. 

2. Direksi menyampaikan usulan draft RKAP kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah 
dan disetujui. 

3. Dewan Komisaris melakukan kajian atas draft RKAP dan bila dipandang perlu, Dewan 
Komisaris memberikan masukan/nasihat untuk perbaikan. 

4. Apabila ada masukan/nasihat dari Dewan Komisaris, maka Direksi melakukan 
perbaikan draft RKAP untuk diajukan ulang kepada Dewan Komisaris.  

5. Apabila tidak ada masukan/nasihat, maka Direksi mengajukan permohonan 
persetujuan RKAP kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.  

6. RUPS memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap RKAP yang diajukan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP 
yang bersangkutan). 

 

B. PENGESAHAN RJPP (5 YEARS BUSINESS PLAN) 

Prosedur pengesahan RJPP adalah sebagai berikut: 

1. Direksi menyiapkan draft RJPP dengan berkoordinasi dengan Komite Dewan 
Komisaris.  

2. Direksi menyampaikan usulan draft RJPP kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan 
disetujui. 

3. Dewan Komisaris melakukan kajian atas draft RJPP dan bila dipandang perlu, Dewan 
Komisaris memberikan masukan/nasihat untuk perbaikan. 

4. Apabila ada masukan/nasihat dari Dewan Komisaris, maka Direksi melakukan 
perbaikan draft RJPP untuk diajukan ulang kepada Dewan Komisaris.  

5. Apabila tidak ada masukan/nasihat, maka Direksi mengajukan permohonan 
persetujuan RJPP kepada Pemegang Saham.  

6. RUPS memberikan persetujuan terhadap RJPP yang diajukan. 
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C. PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN 

Prosedur pengesahan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut: 

1. Direksi menyiapkan draft Laporan Tahunan. 

2. Direksi menyampaikan draft Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk 
ditelaah dan disetujui. 

3. Dewan Komisaris melakukan kajian atas draft Laporan Tahunan dan bila dipandang 
perlu, Dewan Komisaris memberikan masukan/nasihat untuk perbaikan. 

4. Apabila ada masukan/nasihat dari Dewan Komisaris, maka Direksi melakukan 
perbaikan Laporan Tahunan untuk diajukan ulang kepada Dewan Komisaris. 

5. Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan untuk diajukan 
kepada RUPS. 

6. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan, paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.  

7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diadakan paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. 

8. RUPS memberikan putusan terhadap Laporan Tahunan yang diajukan. 

 

D. PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 

Prosedur penetapan KAP adalah sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Term Of Reference (TOR) dan short 
list calon KAP kepada Direksi, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum RUPS 
dilaksanakan. 

2. Direksi selanjutnya menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Owner Estimate yang akan 
digunakan dalam proses pengadaan jasa KAP. 

3. Kerangka Acuan Kerja dan Owner Estimate disampaikan ke fungsi pengadaan untuk 
dilakukan proses pengadaan jasa KAP oleh Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa 
sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum RUPS 
dilaksanakan. 

4. Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa melakukan proses pengadaan jasa KAP dan 
selanjutnya mengajukan usulan pemenang kepada Direksi. 

5. Direksi mengirimkan usulan pemenang kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah lebih 
lanjut. 

6. Dewan Komisaris mengajukan permohonan penetapan KAP kepada RUPS. 

7. RUPS memberikan putusan terhadap KAP yang diajukan. 
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