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Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik 
Komisaris Utama, 
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3. Dengan berlakunya Board Manual ini, hubungan kerja antar dua organ Perusahaan (Dewan 
Komisaris dan Direksi) akan meningkat lebih baik dan diharapkan kegiatan usaha PT Kereta Api 
Logistik dalam upaya mencapai Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan asas GCG. 

2. Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Komisaris bertujuan : 
a. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ 

Perusahaan. 
b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ Perusahaan. 
c. Menerapkan asas GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibllitas, 

lndependensi dan Fairness (Kewajaran). 

1. Board Manual ini merupakan salah satu bagian Good Corporate Governance (GCG) sebagai 
penjabaran dari pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengacu pada Anggaran Dasar 
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS 
DALAM MENERAPKAN 

BOARD MANUAL 
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Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab dan fiduciary duties, ketrampilan dan kepedulian yang 
melekat erat dengan pemegang Jabatan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus 
tetap dihormati oleh organ Perusahaan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perusahaan. 

Board Manual ini merupakan kompilasi dari peraturan perundang-undangan dan Keputusan RUPS ~ . 
sebagai Ketentuan yang lebih tinggi. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar, 
arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berbagai 
ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Board 
Manual ini. 

Pelaksanaan Board Manual merupakan salahsatu bentuk komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam 
rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, sekaligus sebagai upaya 
penjabaran atas hal-hal yang telah diamanahkan oleh Good Corporate Governance. Lebih lanjut 
diharapkan dengan adanya Board Manual ini, akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang baku 
dan saling menghormati yang dituangkan dalam piagam-piagam kerja organ Komisaris, maupun 
dalam kebijakan-kebijakan Direksi bagi organ Direksi. 

Board Manual bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung 
kepada kebutuhan Komisaris dan Direksi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan dihadapi 
oleh Perusahaan. Untuk itu Board Manual akan dilakukan evaluasi setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan dinamika kegiatan usaha PT Kereta Api Logistik dan adanya pengaruh perkembangan 
lingkungan strategis baik regional maupun global. 

Board Manual diharapkan akan menjamin : 
1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi maupun hubungan kerja 

diantara kedua organ Perusahaan tersebut. 
2. Semakin mudahnya bagi organ Komisaris dan organ Direksi untuk memahami tugas dan 

tanggung jawab Komisaris dan Direksi, maupun tugas dari organ Komisaris dan organ Direksi. 

Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Komisaris dan Direksi dalam 
rnelaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan 
efisien. 

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, Ketentuan Anggaran Dasar, 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek 
terbaik (best practices) Good Corporate Governance. 

Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan 
aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, 
sehingga dapat menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing 
untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. 

A. LATAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 
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1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Logistik. 
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan 

Direksi. 

C. DAFTAR ISTILAH 

1. Undang- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 
No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756). 

2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 
1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) Badan Usaha Milik Negara. 

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal 
29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan 
Komlsaris Anak Perubahan Badan Usaha Milik Negara. 

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 
24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan 
Usaha Milik Negara. 

5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan 
Rencana Jangka Panjang (RJP). 

6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-103/MBU/2002 tentang 
Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara. 

7. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-01/MBU/2009 tentang 
Prosedur Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas 

8. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia {Persero) No. KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 
tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate 
Governance) PT Kereta Api Indonesia {Persero). 

9. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia {Persero) No. KEP.U/OT.003/Xl/4/KA-2012 
tanggal 30 November 2012 tentang Tata Kelola Anak Perusahaan (Subsidiary Governance) 
di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia {Persero). 

10. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/KP.208/Xll/1/KA-2015 
tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan 
Direksi Anak Perusahaan. 

11. Anggaran Dasar PT Kereta Api Logistik yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 
08 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta. 

12. Penetapan Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik No. 002/DEKOM/KALOG/2017 tentang 
Pembagian Tugas Dewan Komisaris. 

13. Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik No. 0178/KEPDIR/KALOG/GU/07 /2015 tanggal 
24 Juni 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pusat, Unit Pelaksana 
Teknis dan Kantor Cabang PT Kereta Api Logistik. 

'} 

14. Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik No. 0202/KEPDIR/KALOG/GU/10/2016 tanggal 
12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik 
No. 0178/KEPDIR/KALOG/GU/07 /2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Struktur Organisasi dan 
Tata Laksana Kantor Pusat, Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Cabang PT Kereta Api Logistik. 

B. DASAR HUKUM 
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3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki kewenangan 

yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. 

4. Dewan Komisaris, keseluruhan anggota Dewan Komisaris (Board), adalah Organ 

Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi 
dalam menjalankan Perusahaan. 

5. Anggota Dewan Komisaris adalah individu dan bukan sebagai Dewan (Board). 

6. Komisaris lndependen adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, 

pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris 

lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham, pengendali atau hubungan lain yang dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. 

7. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan 

Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan balk di 

dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

8. Anggota Direksi adalah individu dan bukan sebagai Dewan (Board). 

9. Jajaran Manajemen adalah Direksi beserta pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang 

membantu pengurusan dan pengelolaan PT Kereta Api Logistik. 

10. Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan adalah badan usaha yang dibentuk oleh 

PT Kereta Api Logistik dengan pihak lain. 

11. Auditor Eksternal adalah auditor independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan 

Perusahaan. Auditor eksternal di antaranya adalah Badan Pemeriksa l<euangan (BPK), Badan 

Pengawasan l<euangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). 

12. Auditor Internal adalah Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Perusahaan yang 

bertugas untuk melakukan audit serta memastikan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan 

dapat berjalan secara efektif (SPI atau Satuan Pengawas Internal). 

13. Barang Tidak Bergerak/Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk 

siap pakai, balk melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam 

kegiatan usaha Perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan 

normal Perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

14. Daftar Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Komisaris-Direksi dan 

keluarganya, baik di PT Kereta Api Logistik maupun di Perusahaan lainnya. 

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

16. Harl. pengertian hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kerja efektif dan bukan 
hari kalender. 

17. Komite Audit adalah komite yang membantu Komisaris dalam menilai kecukupan sistem 
pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta 
tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit. 

18. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bertugas membantu Komisaris dalam 
melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, tata 
cara meminimalisir risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha. 
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19. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan (kecuali Anggota Direksi dan 
Anggota Komisaris beserta Anggota Komite-Komite) dengan menerima upah sebagaimana 
tercantum dalam daftar gaji Perusahaan, termasuk orang yang bekerja berdasarkan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

20. Pemegang Saham adalah pihak yang tercatat dalam Akta Perusahaan selaku Pemegang 
Saham Perusahaan. 

21. Sekretaris Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah Komisaris yang bertugas 
untuk memberikan dukungan kepada Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. 

22. Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan yang 
bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya. 

23. Stakeholder adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara Jangsung atau tidak 
langsung terhadap kegiatan usaha Perusahaan. 
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1 U Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 
2 PER-01/MBU/2011 Pasal 32 

Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada 
Direksi. 1 

2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar.1 

3. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan. 

4. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, 
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. 

5. Setiap hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat 
formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau 
korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan1 

6. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal 
dan Komite Audit, serta Komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, 
data penunjang dan informasi, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya 2 

7. Hubungan kerja antara organ Komisaris dengan organ Direksi harus disepakati terlebih 
dahulu oleh Komisaris dan Direksi. 

8. Hubungan kerja Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances dalam rangka 
mencapai tujuan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi 
masing-masing, Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama 
sama: 
a. Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan 

dalam jangka panjang yang tercermin pada : 
1) Tercapainya nilai-nilai Perusahaan sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham; 
2) Terlaksananya dengan baik internal control dan manajemen risiko; 
3) Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham; 
4l_i Terlindunginya kepentingan stakeholder secara wajar; 
5) Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh 

jajaran organisasi Perusahaan; 
6) Terpenuhinya pelaksanaan Good Corporate Governance. 

b. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta 
strategi Perusahaan : 
1) Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan 

anggaran tahunan; 

BABII 
PRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA 

KOMISARIS - DIREKSI 
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2) Kebijakan dalarn memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar 

Perusahaan; 
3) Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unit-unit dalam organisasi 

Perusahaan dan personalianya; 

4) Struktur organisasi Perusahaan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung 

tercapainya sasaran usaha Perusahaan. 
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3 PER-03/MBU/2012 Pasal 4 dan Anggaran Dasar Perusahan Pasal 14 

A. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI KOMISARIS 
1. Persyaratan 

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Komisaris adalah : 
a. Syarat formal, yang meliputi : 3 

1) Orang perseorangan (WNI) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Cakap melakukan perbuatan hukum; 
3) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 
4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam 
waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; 

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) 
tahun sebelum pencalonan. 

b. Syarat materiil, yang meliputi: 3 

1) Memiliki integritas dan moral, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat: 
a) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan 

BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan 
bekerja sebelum pencalonan {berbuat tidak jujur); 

b) Perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen 
yang telah disepakati dengan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga 
tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak 
baik); 

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan 
hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan 
(berperilaku tidak baik); 

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan 
yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat 
{perilaku tidak baik) 

2) Dedikasi 
3) ''Pemahaman mengenai masalah-masalah rnanajemen Perseroan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen, 
4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, 
5) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, 
6) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan 

Perusahaan 
7) Persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 

BAB Ill 
KOMISARIS 
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4 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14 
5 PER-01/MBU/2011 Pasal 43 

4. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 5 

a. Kepada anggota Dewan Komisarls dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama 
kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan. 

3. Masa Jabatan 4 

a. Masa jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat 
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Komisaris sewaktu-waktu. 
Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

b. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : 
1) Meninggal dunia; 
2) Masa jabatannya berakhir; 
3) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
4) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran 

Dasar; 
5) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara; 
6) Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum 

yang tetap; 
'} 

7) Mengundurkan diri; 
8) Diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi 

kepentingan dan tujuan Perusahaan. 

2. Keanggotaan 4 

a. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih 
b. Pembagian kerja di antara Anggota Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris, dan untuk 

kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang 
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan 

c. Apabila oleh karena sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka : 
1) Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan untuk mengisi lowongan itu. 
2) Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, 

maka Pemegang Saham atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain 
untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris. 

3) Dalam hal lowongan Jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa Jabatan, 
maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat 
ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota 
Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama 

4) Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium 
dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Puma 
Jabatan 

5) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS 
6) Kepada anggota Komisaris baru wajib diberikan program pengenalan 
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6 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 
7 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 

B. TANGGUNG JAWAB KOMISARIS 
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 
dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 6 

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 7 

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban 
serta kewajaran; 

2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas ~ . 
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 

3. 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. 

b. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada 

Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris 
Perusahaan. 

c. Program pengenalan meliputi : 

1) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan; 

2) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup 

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan 

jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; 

3) l<eterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan 

eksternal serta sistem dan kebijakan pengendalian internal; 

4) l<eterangan mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi serta 
hal-hal yang tidak diperbolehkan; 

d. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke 

Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai 

dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. 

e. Program Peningkatan Kapabilitas 

Merupakan salahsatu program penting agar l<omisaris dapat selalu memperbaharui 

informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan 

pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komisaris. 

Prosedur Program Peningkatan Kapabilitas Komisaris meliputi : 

1) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas kerja Komisaris dan dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Komisaris 

2) Setiap anggota l<omisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas, seperti 

seminar, diminta untuk berbagi informasi dengan anggota Komisaris lainnya 
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8 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 

,, 
b. Dewan Komisaris melaksanakan kewajiban : 8 

1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan; 
2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar; 

3) Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai 
alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan 
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan; 

2. Pengawasan 
a. Dewan Komisaris melaksanakan Pengawasan : 8 

1) Melihat buku - buku, surat - surat serta dokumen - dokumen lainnya, memeriksa kas 
untuk kepentingan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan 
Perusahaan; 

2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; 
3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala 

persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan; 
4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh 

Direksi; 
5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan 

Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 
6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris; 
7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar; 
8) Membentuk komite-kornite selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan 

memperhatikan kemampuan Perusahaan; 
9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas 

beban Perusahaan, jika dianggap perlu; 
10) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu, untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 
11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal 

yang dibicarakan; 
12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. 

C. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS 
1. Umum 

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 
pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang 
dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan 
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan dan ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 
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4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap 

penting bagi kepengurusan Perusahaan; 

5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi 

gejala menurunnya kinerja Perusahaan atau kejadian penting lain yang perlu 

diketahui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi 

serta menandatangani Laporan Tahunan; 

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; 

8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukan ke dalam RKAP; 
9) Membentuk Komite Audit; 

10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

11) Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 

12) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 
keluarganya pada Perusahaan tersebut dan pada Perusahaan lain; 

13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 

buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian 

nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

c. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap Dewan Komisaris harus : 9 

1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan 
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban dan kewajaran; 

2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas 
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan 
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 

3) Setiap anggota Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian 
Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; 

4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, 
tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan 
Komisaris; 

5) Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat 
"mernbuktikan : 
a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 
b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung 

atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; 
c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut; 
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3. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham 10 

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun yang meliputi : 
1) Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Laporan Tahunan; 
2) Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan; 
b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan 

paling lambat bulan Juni setelah penutupan Tahun Buku yang bersangkutan dan dalam 
laporan tersebut Direksi menyampaikan : 
1) Laporan Tahunan; 
2) Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan; 
3) Hal-hal lainnya yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

kepentingan Perseroan; 
c. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tahun Anggaran berjalan 
(Tahun Anggaran Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalarn 
rapat tersebut Direksi menyampaikan : 
1) Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi Laporan 

Keuangan; 
2) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam rancangan Rencana Kerja 
Anggaran Perusahaan; 

d. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga memasukan usul-usul yang 
diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang 
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang 
dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usul-usul 
yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat 
Umum Pemegang Sa ham Tahunan; 

e. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan 
ketentuan, hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan 
menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat; 

f. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan 
kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan; 

g. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perusahaan 
melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik 
Indonesia; 

h. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili Pemegang Sa ham dan 
Pemegang Saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut 
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun di wilayah Negara 
Republik Indonesia; 

i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut 
disetujui dengan suara bulat; 
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j. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang 
Sa ham; 

k, Peyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat pula dilakukan atas permintaan : 
1) Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per 

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan 
dengan hak suara yang sah, atau; 

2) Dewan Komisaris. 
I. Permintaan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya; 
m. Alasannya, antara lain namun tidak terbatas pada : 

1) Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

2) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Kornisaris akan berakhir, atau; 
3) Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi 

dan Perseroan. 
n. Surat tercatat yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan 

kepada Dewan Komisaris; 
o. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka 

waktu paling lambat 15 (lima betas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan Rapat Um um Pemegang Saham diterima; 

p. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Direksi berdasarkan 
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, hanya membicarakan masalah yang berkaitan 
dengan alasan yang dimaksud; 

q. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris 
berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, hanya mernbicarakan masalah 
yang berkaitan dengan alasan yang dimaksud; 

r. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham dalam jangka waktu yang dimaksud pada point (o), Pemegang Saham 
yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan 
pemanggilan sendiri, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan; 

s. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum 
Pemegang Saham; 

t. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat 
dan/atau iklan dalam surat kabar; 

u. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, 
tempat dan mata acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal 
dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat 
Umum Pemegang Saham diadakan; 

v. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan kepada Pemegang Saham secara cuma 
cuma jika diminta; 

-9 
-'i;;;;~~ 
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11 PER-01/MBU/2011 Pasal 15 
12 PER-12/MBU/2012 Pasal 17 
13 PER-12/MBU/2012 Pasal 11 dan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 
14 PER-12/MBU/2012 Pasal 12 
15 PER-01/MBU/2011 Pasal 34 
16 PER-01/MBU/2011 Pasal 33 

6. Keterbukaan dan Kerahasiaan lnformasi 
a. Keterbukaan lnformasi 15 

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara 
tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. 

b. Kerahasiaan lnformasi 16 

1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran 
Dasar dan/atau Peraturan Perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan 
Komite Audit serta Komite lainnya, jika ada, harus merahasiakan informasi yang 
diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya; 

'} 2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggungjawab kepada 
Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan lnforrnasi Perusahaan; 

3) lnformasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 
ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan 

5. Sistem Pengendalian Internal 
a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat 

kepada Direksi; 
b. Dalam melaksanakan pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris wajib membentuk 

Komite Audit; 13 

c. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam 
pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. 14 

4. Pengelolaan Manajemen Risiko 
Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi 
secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko. Dalam melaksanakan 
pengawasan dan pemberian nasihat atas efektivitas penerapan manajemen risiko, Dewan 
Komisaris dapat membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko. 12 

w. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah atau diwakili dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat; 

x. RUPS wajib menetapkan lndikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Identification) 
Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris ; 11 

y. lndikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan 
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan 
Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran 
Dasar; 11 

z. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi 
lndikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham. 11 
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17 PER-01/MBU/2011 Pasal 40 
18 PER-01/MBU/2011 Pasal 16 
19 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 
2° KEP.U/KP.208/Xll/1/KA-2015 dan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14 
21 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 26 
22 PER-01/MBU/2011 Pasal 12 dan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 
23 PER-01/MBU/2011 Pasal 17 

E. ETIKA JABATAN 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisaris harus senantiasa bertindak sesuai dengan 
etika jabatan sebagai berikut : 
1. Menghindari Tejadinya Benturan Kepentingan 

a. Anggota Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang 
dimiliki pada Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya 22 ,, 

b. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan 
kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan 
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan yang bersangkutan, selain 
penghasilan yang sah 23 

Hak Komisaris adalah sebagai berikut : 
1. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap 18 

2. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang 
menyangkut pengelolaan Perusahaan 19 

3. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas 
atas beban Perusahaan, atau membentuk Komite-Kornite sesuai kebutuhan'": 

4. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Komisaris dapat mengangkat Sekretaris atas beban 
Perusahaan 19 

5. Anggota Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk santunan 
puma jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 20 

6. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan 21 

0. HAK KOMISARIS 

Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan dan/atau ketentuan Perusahaan. 

7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi 17 

a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan dilarang memberikan dan 
atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun 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-undangan; 

b. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dalam butir (a) adalah pemberian 
insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan Perusahaan dalam 
rangka kepentingan Perusahaan; 

c. Perusahaan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (code of conduct) 
yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha. 
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24 PER-01/MBU/2011 Pasal 33 
25 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 
26 PER-01/MBU/2011 pasal 12 
27 PER-01/MBU/2011 pasal 14, Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 
28 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 

F. RAPAT KOMISARIS 
1. Umum 

a. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala sekurang-kurangnya dalam 
setiap bu Ian, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi 27 

b. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Ra pat Dewan Komisaris 28 

c. Segala keputusan Dewan Kornlsaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris 28 

d. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota ~ . 
Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan 29 

e. Dalam setiap rapat Dewan Kornisaris harus dibuat risalah rapat berisi hal-hal yang 
dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris, jika 
ada/Dissenting opinion) dan hal-hal yang diputuskan 29 

f. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir 
dalam rapat 29 

5. Keteladanan 
Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan 
menjunjung tinggi standar etika Perusahaan. 

2. Kerahasiaan lnformasi 24 

a. Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar 
dan/atau Peraturan Perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit 
serta komite lainnya, jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu 
melaksanakan tugasnya; 

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan 
untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan; 

c. lnformasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 
ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan 
Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan dan/atau ketentuan Perusahaan. 

3. Tidak Mengambil Keuntungan dan/atau Peluang Bisnis Perusahaan untuk Dirinya Sendiri 25 

Anggota Komisaris tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian. 

4. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 
a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar 26 

b. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus :25 

1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan 
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban dan kewajaran; 

2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas 
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan 
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 
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29 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 

g. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan 

dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya 29 

h. Rapat Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di 
tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri 
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris 29 

i. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat 
tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi 30 

j. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau 
beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis 
dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 
(satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal 
yang akan dibicarakan 30 

k. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama dan 
atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan 
atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tempat rapat 30 

I. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan temp at rapat 30 

m. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris 
hadir dalam rapat " 

n. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang 
mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan 
Komisaris 30 

o. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan 
kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui 
penambahan mata acara rapat 30 

p. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota 
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk 
keperluan itu 30 

q. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan 
Komisaris lainnya 30 

r. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama 30 

s. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh 
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Uta ma 30 

t. Dalarn hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukannya, maka anggota Dewan 
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak 
sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris 30 

u. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan 
Komisaris lebih dari 1 (satu), maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia 
bertindak sebagai pimpinan rapat " 

v. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk 
mufakat " 
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30 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 
31 PER-01/MBU/2011 pasal 14 

2. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Internal Komisaris 
Penyusunan risalah Rapat Internal Komisaris dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 
a. Sekretaris Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan atau 

ketua rapat bertanggungjawab untuk membuat, mengadministrasikan serta 
mendistribusikan risalah Rapat Komisaris; 

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

c. Risalah Rapat Komisaris ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisaris dan oleh salah 
seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir; 

d. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Komisaris, meskipun 
yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut; 

e. Risalah Rapat Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Komisaris paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan; 

f. Setiap anggota Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan 
keberatannya dan/atau usulan perbaikannya, bila ada, atas risalah Rapat Komisaris 
tersebut: 

g. Perbaikan risalah Rapat Komisaris dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak tanggal pengiriman; 

h. Jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, 
maka disimpulkan tidak ada keberatan dan atau perbaikan terhadap risalah Rapat 
Komisaris yang bersangkutan. 

w. Apabila melalui musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan 

Komisaris diam bi I dengan suara terbanyak 30 

x. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 
1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya 30 

y. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan 
rapat memutuskan hasil rapat, dengan memperhatikan ketentuan mengenai 
pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat 
dilakukan dengan pemilihan secara tertutup 30 

z. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usu I yang diajukan dalam rapat 31 

aa. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternative dan hasil pemungutan suara belum 
mendapatkan 1 (satu) alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan 
yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang 
dikeluarkan 31 

bb. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah 
suara yang dikeluarkan dalam rapat31 

cc. Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan 
Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan 31 
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32 PER-01/MBU/2011 pasal 15 
33 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 
34 PER-12/MBU/2012 Pasal 12 

H. KOMITE - KOMITE KOMISARIS 
Komisaris dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Komite - l<omite selain l(omite Audit, 
jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan33. Seorang atau lebih 
anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris 34. 

Anggota Komite Audit dan Komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, 
maksimal berjumlah 2 (dua) orang 37. 

G. PENILAIAN DEWAN KOMISARIS 32 

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib menetapkan lndikator Pencapaian l(inerja (Key 

Performance Indicator) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris; 
2. lndikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; 

3. Dewarr Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkernbangan realisasi lndikator 
Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham. 

3. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Komisaris yang Mengundang Direksi 
Penyusunan Risalah Rapat Komisaris yang mengundang Direksi dilakukan dengan prosedur 
sebagai berikut : 
a. Sekretaris Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama bersama 

Sekretaris Perusahaan dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, 
bertanggungjawab untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan 
Risalah Rapat Komisaris bersama Direksi; 

b. Dalam hal Rapat Komisaris dengan mengundang Direksi hanya dihadiri oleh anggota 
Komisaris dan Direksi, risalah Rapat Komisaris dibuat oleh salah seorang Komisaris dan 
Direksi yang ditunjuk masing-masing dari mereka yang hadir; 

c. Risalah Rapat Komisaris dengan mengundang Direksi harus ditandatangani oleh Ketua 
Rapat dan oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari 
antara mereka yang hadir; 

d. Setiap anggota Komisaris dan Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Komisaris 
tersebut meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat; 

e. Risalah Rapat Komisaris tersebut harus disampaikan kepada seluruh anggota Komisaris 
dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan 

f. Perbaikan risalah Rapat Komisaris dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak tanggal pengiriman; 

g. Setiap anggota Komisaris yang hadir dan atau yang diwakili serta Direksi yang hadir 
harus menyampaikan keberatannya dan atau usu! perbaikannya, bila ada, atas risalah 
terse but; 

h, Jika keberatan atau usul perbaikan atau keberatan dan usulan perbaikan tidak diterima 
dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan atau perbaikan 
atau keberatan dan perbaikan terhadap risalah Ra pat yang bersangkutan; 

i. Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan sebagaimana 
layaknya dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Komisaris dan salinannya oleh Corporate 
Service. Risalah Rapat tersebut harus selalu tersedia bila diperlukan. 
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35 l<EP-103/MBU/2002 Pasal 4 dan PER-12/MBU/2012 Pasal 11 
36 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 
37 PER-12/MBU/2012 Pasal 3 

2. Tugas Pokok'" 
a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris; 
b. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan; 
c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, balk surat rnasuk, surat keluar, risalah 

rapat maupun dokumen lainnya; 

I. SEKRETARIS Dewan Komisaris 36 

1. Pengangkatan dan Pemberhentian 37 

a. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris; 

b. Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan 
diberhentikan oleh Dewan Komisaris; 

c. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan. 

1. Komite Audit 35 

a. Terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang 
anggota Komisaris dan 2 (dua) orang ahli dengan berbagai keahlian, pengalaman dan 
kualitas lain yang dibutuhkan, yang bukan merupakan Karyawan Perusahaan; 

b. Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Komisaris, untuk memastikan bahwa 
struktur pengendalian internal Perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan 
audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang 
berlaku dan tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen; 

c. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta 
pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang 
lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik; 

d. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan 
oleh auditor internal maupun auditor eksternal telah memenuhi standar; 

e. Komite Audit mengkaji ruang lingkup dan ketetapan auditor eksternal, kewajaran, biaya 
audit eksternal serta kemandirian dan obyektifitas auditor eksternal; 

f. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian 
manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya; 

g. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris; 
h. Anggota Komite Audit dapat berasal dan anggota Dewan Komisaris atau dari luar 

Perusahaan; 
i. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal; 
j. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan 

sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir; 
k, Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite 

Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib 
diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari. 
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38 PER-12/MBU/2012 Pasal 4 
39 PER-12/MBU/2012 Pasal 4 
40 PER-12/MBU/2012 Pasal 6 
41 PER-12/MBU/2012 Pasal 5 
42 PER-12/MBU/2012 Pasal 8 & 9 
43 PER-12/MBU/2012 Pasal 10 

d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; 

e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris; 

f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris. 

3. Tugas Lain 38 

Selain melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain 
berupa: 
a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

menerapkan prinsip-prinsip GCG; 
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau 

sewaktu-waktu apabila diminta; 
c. Mengkoordinasikan anggota Komisaris jika diperlukan dalam rangka memperlancar 

tugas Dewan Komisaris; 
d. Sebagai penghubung {liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain. 

4. Pengelolaan Tertib Administrasi 39 

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, 
Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan 
tersimpan dengan baik di Perusahaan. 

5. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris 40 

a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN dan Perusahaan; 
b. Memiliki lntegritas yang baik; 
c. Memahami fungsi kesekretariatan; 
d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. 

6. Masa Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris 41 

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan 
Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) 
tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya 

7. Akses dan Kerahasiaan lnformasi 42 

a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris 
dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber 
daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 

b. Sekretaris Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada 
Dewan Komisaris; 

c. Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi 
P~tusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk 
kepentingan pelaksanaan tugasnya. 

8. Evaluasi Kinerja Sekretarias Dewan Komisaris 43 

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh 
Dewan Komisaris. 
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44 PER.-03/MBU/2012 Pasal 3 dan Anggaran Dasar Perusahan Pasal 14 
45 PER.-03/MBU/2012 Pasal 3 dan Anggaran Dasar Perusahan Pasal 10 

4) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk: 
a) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan; 

A. PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DIREKSI 
1. Persyaratan 

Persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direksi meliputi 
persyaratan formal dan material. 
a. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku : 44 

1) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 
5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : 
a) dinyatakan pailit; 
b) menjadi anggota Direksi atau Dewan l<omisaris atau Dewan Pengawas yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; 
c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara 

dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 
2) Pemenuhan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani 

oleh calon Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan 
b. Persyaratan materiil yang dipenuhi untuk pengangkatan anggota Direksi, meliputi : 45 

1) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak {track record) yang 
menunjukan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan 
/Perusahaan/Lembaga tern pat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan 

2) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan : 
a) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan yang 

bersangkutan 
b) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola Perusahaan 
c) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis 

dalam rangka pengembangan Perusahaan 
3) lntegritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat: 

a} perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang 
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan {berbuat tidak jujur); 

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen 
yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum 
pencalonan (berperilaku tidak baik}; 

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan 
'' hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan 

(berperilaku tidak baik); 
d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan 

yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat 
(perilaku tidak baik). 

BABIV 
DIREKSI 
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46 Anggaran Dasar Perusahan Pasal 10 
47 Anggaran Dasar Perusahan Pasal 11 

b) Mengarahkan pejabat dan pegawai Perusahaan agar mampu melakukan 
sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan; 

c) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi 
kepada pejabat dan pegawai Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan 
Perusahaan; 

d) Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Keanggotaan Direksi 

a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan 

kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota 

Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan 

diangkat seorang Wakil Direktur Uta ma 46 

b. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Ra pat Um um Pemegang Sa ham 49 

c. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham.· Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan 
pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang 
diantara Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi 47 

d. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka : 49 

1} Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus 
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota 
Direksi yang lowong tersebut; 

2} Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi 
jabatan anggota Direksi yang lowong, maka salah seorang anggota Direksi lainnya 
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau pihak lain selain anggota Direksi yang ada 
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, menjalankan pekerjaan 
anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasan dan wewenang yang sama; 

3} Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum 
Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka 
anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota 
Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama; 

4) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong, selain anggota Direksi yang masih 
menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota 
Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan puma jabatan; 

3. Masa Jabatan Direksi 49 

a. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima} tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk 
1 (satu) kali masa jabatan 

b. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : 
1) Meninggal dunia; 
2) Masa jabatannya berakhir; 
3) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 
4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan 

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 
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c. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu 
waktu sebelum dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya 

d. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila 
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi 
melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan 
yang mendesak bagi Perusahaan 

e. Pemberhentian sementara sebagaimana dalam butir (d) harus diberitahukan secara 
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut 
dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi 

f. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud, Dewan 
Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan 
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara 
terse but. 

g. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada butir (f) anggota Direksi 
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri 

h. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham tidak 
diselenggarakan atau tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian 
sementara tersebut menjadi batal 

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

j. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawaban dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan 
sampai tanggal penetapan pengunduran diri 

k. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi 
Perusahaan lowong maka : 
1) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus 

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan jabatan 
Direksi tersebut; 

2) Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi 
jabatan Direksi yang lowong, maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan 
Kornisaris atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama; 

3h Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat 
Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota 
Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan 
Komisaris untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan 
kekuasaan dan wewenang yang sama; 

4) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong selain Dewan Komisaris, 
memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang 
lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan . 

.. :.. 
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48 PER.-01/MBU/2011 Pasal 43 
49 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 
50 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 

C. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI 
1. Umum 

a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan 
Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

B. TANGGUNG JAWAB 
Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
Perusaha~p untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta rnewakili Perusahaan balk di dalam 
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar49 

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan 
bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan 50 

4. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 48 

a. Program Pengenalan 
1) Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan 

program pengenalan mengenai Perusahaan yang bersangkutan; 
2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada 

Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris 
Perusahaan; 

3) Program pengenalan meliputi : 
a) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan; 
b) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup 

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek 
dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis 
lainnya; 

c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal 
dan eksternal serta sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk 
Komite Audit; 

d) Keterangan mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi 
serta hal-hal yang tidak diperbolehkan; 

4) Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke 
Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai 
dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. 

b. Program Peningkatan Kapabilitas 
Menjadi penting agar anggota Direksi dapat selalu menglkuti perkembangan terbaru 
tentang Perusahaan. 
Prosedur Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi meliputi : 
1) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan tugas Direksi; 
2) Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan 

dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan; 
3) Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas, seperti 

seminar, diminta untuk berbagi informasi dengan anggota Direksi lainnya. 
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51 PER.-01/MBU/2011 Pasal 19 
52 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 
53 PER.-01/MBU/2011 Pasal 19 dan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 8 

Perusahaan serta mewakifi Perusahaan balk di dalam maupun di luar pengadilan tentang 

segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat 

Umum Pemagang Saham 53 

b. Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus dengan itikad baik untuk kepentingan 
Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar 
Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan 
dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan'". 

c. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggungjawab 
dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan yang bersangkutan 54 

d. Direksi berkewajiban untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan 
kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya 52 

e. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan 
utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan 
dan/atau Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 
buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris) serta gaji, 
fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan 
Anal< Perusahaan/Perusahaan patungan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam 
Laporan Tahu nan Perusahaan 54 

f. Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan 
anak-anaknya) pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk 
perubahannya 53 

g. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham dan Risalah Rapat Direksi 55 

h. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham dan Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan 
dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya 55 

i. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan 
Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia 55 

j. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, 
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Dewan l<omisaris, Risalah 
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen 
Perusahaan lainnya 55 

k. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan 
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, 
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan55 

I. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau 
Pemegang Saham 55 

m. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya55 
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54 PER.-01/MBU/2011 Pasal 2 
55 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 103 
56 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 
57 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 
58 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 104 

2. Tugas yang Berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham 
a. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Um um Pemegang Sa ham untuk : 57 

1) Mengalihkan kekayaan Perusahaan, atau 
2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan; yang merupakan lebih dari 50% 

(lima puluh) persen jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi 
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 

b. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan sendiri kepada 
pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, 
dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 58 

c. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak 
cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap 
anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban 
yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut61 

d. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah 
menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan 
pernyataan pailit diucapkan 61 

e. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perusahaan apabila dapat 
membuktikan : 60 

1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh 

tanggungjawab untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan 
'' Perusahaan; 

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

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian 
tersebut. 

n. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota 

Dewan Komisaris dan para Pemegang saham55 

o. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan 
peraturan perundang-undangan55 

p. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan berkelanjutan 54 

q. Direksi dapat memberi kuasa tertulls kepada 1 (satu) orang karyawan Perusahaan atau 
lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perusahaan melakukan perbuatan 
hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa 55 

r. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan puma jabatan 
yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 56. 
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59 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 104 
60 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 
61 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 
62 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 67 
63 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 

f. Ketentuan berlaku juga bagi Direksi dari Perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan 
gugatan pihak ketiga 59 

g. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan l<euangan kepada Rapat 
Umum Pemegang Sa ham untuk disetujui dan disahkan 60 

h. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya : 60 

1) Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku 
yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan 
laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan 
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut 

2) Laporan mengenai kegiatan Perseroan 
3) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha 

Perusahaan 
5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris 

selama tahun buku yang baru lampau 
6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan 

bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau 
i. Laporan l<euangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi l<euangan 61 

j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perusahaan yang 
wajib diaudit, harus disampaikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan 

k. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua anggota 
Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan 
kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat 
diperiksa oleh Pemegang Sa ham 62 

I. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan l<omisaris yang tidak 
menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya 
secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang 
dilekatkan dalam laporan Tahunan 65 

m. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang 
bersangkutan dianggap menyetujui isi Laporan Tahunan 65 

n. Persetujuan laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan 
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 63 

o. l<eputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan Laporan Tahunan 
ditetapkan berdasarkan ketentuan dalarn Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar 66 
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55• UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 69 
64 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 
65 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 71 
66 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 72 
67 UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 73 

p. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau 

menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng 

bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan 66a 

q. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab apabila 
terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya 66a 

r. Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk 
cadangan 64 

s. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo 
lab a yang positif 67 

t. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan 
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 65 

u. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada 
pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham 69 

v. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif 69 

w. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan 
berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan 66 

x. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perusahaan 
tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah 
cadangan wajib 70 

y. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perusahaan 
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan 
Perusahaan 70 

z. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah 
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan butir (z) dan 
(aa) 10 

aa. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, dividen 
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang saham kepada 
Perusahaan" 

bb. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian 
Perusahaan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim 70 

cc. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan 
untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus 70 

dd. Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah 
dimasukkan ke dalam cadangan khusus 67 

ee. Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perusahaan 71 
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68 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 
69 PER.-01/MBU/2011 Pasal 20 
7° KEP-102/MBU/2002 Pasal 9 
71 KEP-102/MBU/2002 Pasal 10 
72 KEP-102/MBU/2002 Pasal 6 
73 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 

3. Tugas yang terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja 
a. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja 

Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan 

Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum 

Pemegang Sa ham 68 

b. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 72 

c. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam 
pengelolaan Perusahaan 

4. Tugas yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 78 

a. Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis 
yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun 69 

b. Rencana Jangka Panjang sekurang-kurangnya memuat : · 73 

1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya 
2) Posisi Perusahaan saat ini 
3) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang 
4) Penetapan, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang 

c. Komisaris bersama Direksi menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang 
telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 
60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode sebelumnya 
habis masa berlakunya 70 

d. Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaan dikarenakan 
terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan 
kajian terhadap kemungkinan revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang berlaku 71 

e. Dalam hal diperlukan revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan, maka Direksi harus 
menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan hasil revisi kepada Dewan 
Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada Rapat 
Umum Pemegang Saham 72 

5. Tugas yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)73 

a. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, 
yang sekurang-kurangnva memuat : 
1) Misi, sasaran, usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan dan program 

kerja/kegiatan 
2) 'l Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan 
3) Proyeksi keuangan Perusahaan 
4) Program kerja Dewan Komisaris, dan 
5) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
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74 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 
75 PER-01/MBU/2011 Pasal 25 

b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota 

Direksi disampaikan kepada Dewan l<omisaris untuk ditelaah dan ditandatangani 

sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham 

6. Tugas yang terkait dengan Penyusunan taporan Tahunan 74 

a. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan, yang sekurang-kurangnya memuat: 
1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku 

yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku yang sebelumnya, 
laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan 
perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan 
mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan, antara lain 
sebagai akibat penghapusbukuan piutang; 

2) Laporan mengenai kegiatan Perusahaan tahunan; 
3) Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, jika ada; 
4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan 

Perusahaan; 
5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan l<omisaris 

selama tahun buku yang baru lampau; 
6) Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 

b. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh 
akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan 
kepada Dewan l<omisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan 
kepada Pemegang Saham 

c. Penyampaian Laporan Tahunan : 
1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang belum diaudit selambat-lambatnya 

1 (satu) bulan setelah akhir tahun buku kepada Dewan l<omisaris; 
2) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal 

kepada Dewan l<omisaris selambat-lambatnya pada akhir April; 
3) Direksi bersama Dewan l<omisaris menandatangani Laporan Tahunan dan 

menyerahkannya kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya pada akhir Mei 
untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

1. Tugas yang terkait dengan Pengelolaan Manajemen Resiko 75 

a. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan resiko 
us aha 

b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen resiko korporasi 
'l 

secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG 
c. Pelaksanaan program manajemen resiko dapat dilakukan, dengan : 

1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi, atau 
2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan 

fungsi manajemen resiko. 
d. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen resiko dan penanganannya 

bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan. 
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76 PER-01/MBU/2011 Pasal 26 
77 PER-01/MBU/2011 Pasal 26 
78 PER-01/MBU/2011 Pasal 34 
79 PER-01/MBU/2011 Pasal 33 

9. Keterbukaan dan Kerahasiaan lnformasi 
a. Keterbukaan lnformasi 

Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan 
Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat 
waktu, akurat, jelas dan obyektif 78 

b. Kerahasiaan lnformasi 79 

1) Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi 
Perusahaan; 

'l 
2) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran 

Dasar dan/atau Peraturan Perusahaan, auditor eksternal, auditor internal dan 
l<omite Audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang 
diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya; 

8. Tugas yang berkaitan dengan Pengendalian Internal 76 

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

b. Sistem pengendalian intern, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut : 
1) Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan 

disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari : 
a) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan 
b) filosofi dan gaya manajemen 
c) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan 

tanggungjawabnya 
d) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan 
e) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi 

2) Pengkajian terhadap pengelolaan resiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses 
untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan resiko yang relevan 

3) Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses 
pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam 
struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, 
verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan 
terhadap aset Perusahaan 

4) Sistem informasi dan kornunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai 
kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

5) Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, 
termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi 
Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal 

c. Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan 
penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan 77 
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80 PER-01/MBU/2011 Pasal 40 
81 PER-01/MBU/2011 Pasal 38 
82 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 

D. WEWENANG 
1. Umum89 

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; 
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di 

luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus 
ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan balk 
sendiri maupun bersama atau kepada orang lain; 

c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan 
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham; 

d. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan 
kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Mengangkat Sekretaris Perusahaan; 

13. Tugas dan Kewajiban lain 
Direksi dalam mengurus Perusahaan berkewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban 
lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan 89 

12. Sistem Akuntansi dan Pernbukuan 
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan 
kepada Akuntan Publik untuk diaudit82• 

3) lnformasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan 

Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan dan/atau ketentuan Perusahaan. 

10. Etika Berusaha dan Anti Korupsi 80 

a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan dilarang memberikan 
atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun 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-undangan; 

b. Tidak termasuk dalam pengertian, adalah pemberian insentif kepada karyawan atau 
pihak lain yang telah ditetapkan Perusahaan dalam rangka kepentingan Perusahaan; 

c. Perusahaan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etik (code of conduct), 
yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha. 

11. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (stakeholder) 81 

Perusahaan harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan 
peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan 
karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha 
Perusahaan, dan Pemangku Kepentingan lainnya. 
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83 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 

1} Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris atas rencana 
mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen dengan badan usaha atau 
pihak lain yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilengkapi 
dengan alasan, latar belakang dan persyaratan yang diperlukan (kelaikan kajian dan 
pakta integritas) 

b. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama 
operasi, dan perjanjian kerjasama lainnya sampai dengan nilai dan/atau jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 90 dengan prosedur 
sebagai berikut : 91 

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana 
mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, dilengkapi dengan 
alasan dan latar belakang berupa : 
a} Rencana penggunaan pinjaman yang dilengkapi dengan dokumen hasil analisis 

kelayakannya (aspek teknis, legal, finansial} 
b) Persyaratan pinjaman dari pihak kreditur 
c} Plafon pinjaman 
d} Posisi pinjaman saat ini 
e} Rencana obyek jaminan yang akan diberikan 

2} Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris harus memberikan jawaban atas surat dimaksud, balk dalam 
bentuk pemberian persetujuan ataupun dalam bentuk permintaan penjelasan 
kepada Direksi atas rencana mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit 
jangka pendek yang diajukan Direksi. Apabila Komisaris meminta penjelasan 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat permintaam penjelasan diterima 
Direksi, Direksi wajib memberikan penjelasan 

3} Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan Direksi 
diterima Komisaris, dan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir 
(2) atau (3) di atas, 

,"'-\, '- ,···,.'ild;,.cc···· 

f. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun 
pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak 
lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan 
tentang segala hal, dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham. 

2. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Komisaris 83 

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Dewan Komisaris, untuk : 
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek 90 dengan prosedur 

sebagai berikut : 
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c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau panjang, kecuali hutang 

atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis 84 dengan prosedur sebagai berikut : 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana menerima dan/atau 

memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, serta memberikan pinjaman 
jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang 
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilengkapi dengan alasan, latar 
belakang dan persyaratan analisis kelayakan yang diperlukan 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi, diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi, diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) 

'' atau (3) di atas 
5) Komisaris dianggap telah menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan 
penjelasan kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menerima dan/atau memberikan pinjaman 
jangka menengah/panjang, serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak 
bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan Direksi 

diterima Komisaris, Komisaris memberikan persetujuan atau meminta penjelasan 

kepada Direksi atas rencana mengadakan kerjasama operasi atau kontrak 

manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diajukan 

Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan Direksi 

diterima Komisaris, dan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta 

penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 

Komisaris untuk mengadakan Rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir 

(2) atau (3) di atas 

5) Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari kerja 

sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta 

penjelasan lebih lanjut 

6) Direksi menindaklanjuti rencana mengadakan kerja sama operasi atau kontrak 

manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun setelah 

mendapatkan persetujuan Komisaris. 
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85 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 
86 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati 95 dengan 
prosedur sebagai berikut: 
1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris untuk 

menghapusbukukan piutang macet yang dilengkapi alasan pertimbangan dan analisis 
kelayakan penghapusbukuan piutang macet 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan 
Direksi diterima Komisaris, Komisaris memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana penghapusbukuan piutang macet yang 
diajukan Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan Direksi 
diterima Komisaris, dan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari kerja 
sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Komisaris, dan Komisaris tidak 
meminta penjelasan lebih lanjut 

6) Direksi menindaklanjuti rencana penghapusbukuan piutang macet setelah 
mendapatkan persetujuan Komisaris 

e. Melepaskan aktiva tetap bergerak yang umur ekonomisnya sampai dengan 5 (lima) 
tahun 85 dengan prosedur sebagai berikut : 94 

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris untuk melepaskan 
aktiva tetap bergerak yang umur ekonomisnya sampai dengan 5 {lima) tahun yang 
dilengkapi dengan alasan pertimbangan dan analisi kelayakan pelepasan aktiva tetap 
bergerak 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat betas) hari kerja sejak permohonan persetujuan 
Direksi diterima Komisaris, Komisaris memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana pelepasan aktiva tetap bergerak yang umur 
ekonomisnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang diajukan Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak perrnohonan persetujuan Direksi 
diterima Komisaris, dan l<omisaris belum memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, rnaka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan ,, 

5) Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari kerja 
sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Komisaris, dan Komisaris tidak 
meminta penjelasan lebih lanjut 

6) Direksi menindaklanjuti rencana pelepasan aktiva tetap setelah mendapatkan 
persetujuan Komisaris 

f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi 86 

denganprosedursebagaiberikut: 
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87 SE-01/MBU/2009 

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris untuk menetapkan 
dan menyesuaikan struktur organisasi yang dilengkapi alasan, latar belakang dan 
analisis perlunya penetapan dan/atau penyesuaian struktur organisasi yang diajukan 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan 
Direksi diterima Komisaris, Komisaris memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana menetapkan dan menyesuaikan struktur 
organisasi yang diajukan Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan Direksi 
diterima Komisaris, dan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana Dlreksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh] 
hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan pada butir 
(2) dan (3} di atas 

5) Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari kerja 
sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Komisaris, dan Komisaris tidak 
meminta penjelasan lebih lanjut 

6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan dan menyesuaikan struktur 
organisasi setelah mendapatkan persetujuan Komisaris 

g. Melakukan perjalanan dinas luar negeri 87 dengan prosedur sebagai berikut : 
1) Direksi mengajukan permohonan ijin kepada Komisaris untuk melakukan perjalanan 

dinas luar negeri yang dilengkapi dengan penjelasan tentang kepentingan perjalanan 
dinas, dan sumber dana pembiayaan perjalanan dinas serta informasi lain yang 
relevan 

2) Selarnbat-larnbatnva 14 (empat belas) hari kerja sejak perrnohonan persetujuan 
Direksi diterima Komisaris, Komisaris memberikan ijin persetujuan perjalanan dinas 
luar negeri, atau meminta penjelasan kepada Direksi pertimbangan melakukan 
perjalanan dinas luar negeri yang diajukan Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan Direksi 
diterima Komisaris, dan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan pada butir 
(2) dan (3) di atas 

5} Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari kerja 
sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Komisarls, dan Komisaris tidak 
meminta penjelasan lebih lanjut 

6) Direksi menindaklanjuti rencana perjalanan dinas luar negeri setelah mendapatkan 
'} persetujuan Komisaris 

3. Kewenangan Direksi yang harus mendapat tanggapan Komisaris dan persetujuan dari 
Rapat Umum Pemegang Saham 
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang 100, dengan 

prosedursebagaiberikut: 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana mengagunkan aktiva 

tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang, yang dilengkapi dengan 
alasan, latar belakang dan analisis kelayakannya 
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1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana melakukan penyertaan 
modal pada Perusahaan lain, yang dilengkapi alasan, latar belakang dan analisis 
kelayakannya 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Kornisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

c. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan, 100 dengan prosedur 
sebagai berikut: 99 

1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana mendirikan Anak 
Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan, yang dilengkapi alasan, latar belakang 
dan analisis perlunya pendirian Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
'' Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan Saran atau meminta 

penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Ra pat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi, diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi, diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komlsaris untuk mengadakan Rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

b. Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain 88,dengan prosedur sebagai berikut : 
99 
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d. Melepaskan penyertaan modal pada Perusahaan lain, Anak Perusahaan dan Perusahaan 

patungan, 89 dengan prosedur sebagai berikut : 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana melepaskan penyertaan 

modal pada Perusahaan lain, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan, yang 
dilengkapi alasan, latar belakang dan analisis kelayakan pelepasan penyertaan modal 
pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan Rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran 
Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan, 101 dengan prosedur sebagai berikut:102 

1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana melakukan 
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak 
Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan, yang dilengkapi alasan, latar belakang 
dan analisis rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan 
pembubaran Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 {empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Kornlsaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist), 90 dengan prosedur sebagai 
~ - 

berikut: 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana mengikat Perusahaan 

sebagai penjamin (borg atau ava/ist), yang dilengkapi alasan, latar belakang dan 
analisis kelayakan yang hasilnya layak/menguntung PT Kereta Api Logistik 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
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penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, rnaka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

g. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, 103 dengan prosedur 
sebagai berikut: 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana tidak menagih lagi 

piutang macet yang telah dihapusbukukan, yang dilengkapi alasan, latar belakang 
dan analisis tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

h. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak 
dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai 
dengan 5 (lima) tahun, 91 dengan prosedur sebagai berikut: 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana pelepasan dan 

penghapusan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur 
ekonomis sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dilengkapi alasan, latar belakang dan 
analisis kelayakan rencana pelepasan dan pengapusan aktiva tetap Perusahaan, 
kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis sampai dengan 5 (lima) tahun 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat betas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang ~ . 
Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

i. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan , dengan prosedur sebagai berikut : 108 

1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana penetapan dan 
perubahan logo Perusahaan, yang dilengkapi alasan, latar belakang dan analisisnya 
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2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

j. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP 92 

dengan prosedur sebagai berikut: 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana melakukan tindakan 

tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, yang dilengkapi 
alasan, latar belakang dan analisisnya 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
l<omisaris, dan l<omisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

k. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung 
maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan 109 

dengan prosedur sebagai berikut: 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana membentuk yayasan, 

organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak 
langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan, yang 
dilengkapi alasan, latar belakang dan analisisnya 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 

,i kepada Direksi atas rencana Direksi 
3) Jika setelah 14 {empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 

Komisaris, dan l<omisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Kornisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan l(omisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 
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E. HAK - HAK DIREKSI 
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan 

Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

I. Pembebanan biaya Perusahaan untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau 
perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan 
yang dapat berdampak bagi Perusahaan 109 dengan prosedur sebagai berikut : 111 

1) Direksi meminta pendapat dan saran Komisaris atas rencana pembebanan biaya 
Perusahaan untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang 
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat 
berdampak bagi Perusahaan, yang dilengkapi alasan, latar belakang dan analisisnya 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Kornisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat betas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
t<omisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4) l<omisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris dan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut 

m. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
pada Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi 
signifikan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 93 dengan prosedur 
sebagai berikut: 
1) Direksi meminta pendapat dan saran Kornisaris atas rencana pengusulan wakil 

Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada 
Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi 
signifikan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilengkapi 
alasan, latar belakang dan analisis serta hasil assessment calon Direksi/Komisaris 
yang dilakukan oleh Konsultan independen 

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, Komisaris memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 
kepada Direksi atas rencana Direksi 

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Direksi diterima 
Komisaris, dan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta 
penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi harus mengundang 
Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut 

4}" Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 

5) Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham, setelah 7 (tujuh} hari kerja sejak Direksi memberikan penjelasan 
kepada Komisaris, dan Komisaris tidak meminta penjelasan iebih lanjut 
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5. Keteladanan 
Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan 
menjunjung tinggi standar etika Perusahaan 

Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain 
gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham. 

4. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan 
dan »peraturan perundang-undangan serta wajib · melaksanakan prinslp-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban 
serta kewajaran 98 

3. Tidak Mengambil Keuntungan dan/atau Peluang Bisnis Perusahaan untuk Dirinya Sendiri 
116 

F. ETIKA JABATAN 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa bertindak sesuai dengan etika 
jabatan yang diatur dalam pedoman tentang perilaku etika (code of conduct) sebagai berikut: 
1. Menghindari Tejadinya Benturan Kepentingan 

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan 
dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari 
pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan yang bersangkutan, 
selain penghasilan yang sah 96 

2. Menjaga Kerahasiaan lnformasi 97 

a. Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi 
Perusahaan; 

b. lnformasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 
ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan 
Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan dan/atau ketentuan Perusahaan. 

Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang 
segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham 112 

2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang 
tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar 94 

3. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas terrnasuk santunan puma jabatan yang 
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 95 
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99 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 

Dalam penggunaan saran professional tersebut atas biaya Perusahaan dengan ketentuan 
sebagaiberikut:121 

a. Penggunaan saran professional berdasarkan kebutuhan Perusahaan 

3. Penggunaan Saran Profesional 
Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat 
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau 
kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa 
120 

2. Pembidangan Tugas Direksi 
Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, namun 
wewenang tersebut dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada 
Komisaris. Penjabaran lebih rinci dari pembidangan tugas tersebut ditetapkan oleh Komisaris 
melalili persetujuan penetapan dan penyesuaian struktur organisasi 

H. PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI 
1. Umum 

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian 
tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi 
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi 120 

G. PENDELEGASIAN WEWENANG DIANTARA ANGGOTA DIREKSI 
1. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan, apabila tidak ditetapkan 

lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama 
Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama 
dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi 99 

2. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak 
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk 
secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta 
melaksanakan tugas-tugas Direktur utama 120 

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, rnaka anggota Direksi yang terlama 
dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas 
tugas Direktur Utama 120 

4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, 
maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas 
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama 120 

5. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab 
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi 
lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota 
Direksi yang berhalangan tersebut 120 

6. Direksi dalam mengurus Perusahan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang 
undangan dan/atau Anggaran Dasar 120 
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100 PER-01/MBU/2011 Pasal 23 
101 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 
102 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 dan PER-01/MBU/2011 Pasal 24 
103 PER-01/MBU/2011 Pasal 24 
104 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 dan PER-01/MBU/2011 Pasal 24 

I. RAPAT DIREKSI 
1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Ra pat Direksi 101 

2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan atau 
sewaktu-waktu apabila : 102 

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi 
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau 
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu} orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama 

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh} atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara 

3. Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi 103 

4. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, baik yang 
bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Ra pat Direksi tersebut 104 

5. Risalah sah dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perusahaan bersangkutan 104 

6. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat 
Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan 
(termasuk pernyataan ketidaksetujuan /dissenting opinion anggota Direksi jika ada} dan hal- 

b. Penggunaan saran professional oleh masing-masing anggota Direksi dimungkinkan 

dengan ketentuan : 

1} Dalam batas-batas efisiensi dan efektifivitas 

2} Dilengkapi dengan panduan yang berisi : 

a) Ruang lingkup pekerjaan ijob description} 
b) Job specification 
c) Wewenang dan tanggungjawab 
d) Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

c. Penggunaan saran professional tidak dapat dilakukan pada kasus dimana anggota Direksi 
yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan 

d. Penggunaan kebijakan penggunaan saran profesional dilaporkan kepada Komisaris 

4. Komite - Komite (Tim) Direksi 100 

a. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan resiko 
usaha 

b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen resiko korporasi 
secara terpadu yang merupakan bagian dari pelakanaan program GCG 

c. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan: 
1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi, atau 
2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan 

fungsi manajemen resiko 
d. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen resiko dan penanganannya 

bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan 
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105 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 dan PER-01/MBU/2011 Pasal 24 
106 PER-01/MBU/2011 Pasal 24 
107 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 
108 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 

15. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direksi Uta ma 109 

16. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh Wakil 
Direktur Uta ma 109 

17. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat 
Direksi dipimpin oleh salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota 
Direksi yang memimpin Ra pat Direksi 109 

18. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan lebih dari 
1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat 
Direksi 109 

19. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi hanya 
dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis 
yang diberikan khusus untuk keperluan itu 109 

20. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya 109 

21. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat 109 

22. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan 
diam bi I dengan suara terbanyak biasa 109 

23. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara 
untuk anggota Direksi yang diwakilinya 109 

12. Panggilan rapat terlebih dahulu tldak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir 
dalam rapat 108 

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri 
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan 
memperhatikan ketentuan 108 

14. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua 
anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat 
109 

hal yang diputuskan, 1 (satu) sallnan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan 

Komisaris untuk diketahui 105 

7. Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat jumlah Rapat Direksi dan jumlah kehadiran 
rnasing-maslng anggota Direksi 106 

8. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju 
tentang cara dan materi yang diputuskan 107 

9. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di 
tern pat lain di dalam wilayah Republik Indonesia 108 

10. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili 
Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat 
diadakan atau dalarn jangka waktu yang lebih singkat jika dalarn keadaan mendesak, dengan 
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat 108 

11. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat 
108 
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109 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 
110 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 dan PER-01/MBU/2011 Pasal 29 
111 PER-01/MBU/2011 Pasal 29 
112 PER-01/MBU/2011 Pasal 29 

K. HUBUNGAN Dengan ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN 
1. Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan adalah badan usaha yang dibentuk oleh 

PT Kereta Api Logistik dengan pihak lain. 
2. Agar Anak Perusahaan berkinerja baik, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan 

oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki 
kompetensl dalam melaksanakan tugasnya 

3. Dalam pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan harus 
mempertimbangkan terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antar anggota 
Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan sehingga terbentuk Dream Team yang 
mendukung percepatan kinerja Anak Perusahaan 

J. SEKRETARIS PERUSAHAAN 
1. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan 110 

2. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dilakukan dengan mengangkat seorang 
Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi Perusahan dengan sifat khusus 111 

3. Sekretaris Perusahaan, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan 
mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris 112 

4. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah : 112 

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), dan 
d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas 

pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan 
Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham 

5. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan 112 

24. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan 

rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan 

ketentuan mengenai pertanggungjawaban 109 

25. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum 
mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang 
memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan 109 

26. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dalam 
bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat 109 

27. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara 
yang dikeluarkan dalam rapat 109 
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4. Penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan 

Patungan merupakan kewenangan penuh Direksi dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan 
Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham 

5. Dewan Komisaris Perusahaan melakukan pengawasan terhadap kinerja Anak 

Perusahaan/Perusahaan Patungan dan kinerja Direksi serta Dewan Komisaris Anak 

Perusahaan/Perusahaan Patungan dengan tetap memperhatikan ketetapan peraturan 
perundang-undangan 

6. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan 

Komisaris Perusahaan terlebih dahulu dilakukan mekanisne sebagai berikut: 

a. Direksi Perusahaan menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada 

Dewan Komisaris Perusahaan disertai penjelasan mengenai proses penyaringan, proses 
penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih 

b. Dewan Komisaris Perusahaan melakukan penilaian terhadap proses penyaringan 

penilaian dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan untuk memberikan 

penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) 

c. Dewan Komisaris Perusahaan sudah harus memberikan penetapan tertulis kepada 

Direksi Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender, 

terhitung sejak tanggal diterimanya Calon Direksi dan Calon Komisaris dari Direksi 

Perusahaan 

d. Dalam hal Dewan Komisaris Perusahaan belum atau tidak memberikan penetapan 

tertulis dalam jangka waktu 15 (lima betas) hari, dianggap telah menyetujui usulan 
Direksi 

e. Calon Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan menandatangani 
Kontrak Manajemen dengan Direksi Perusahaan sebelum ditetapkan menjadi anggota 

Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan yang bersangkutan 

f. Setelah memperoleh persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perusahaan dan Kontrak 

Manajemen yang telah ditandatangani (khusus untuk Calon Direksi) Direksi Perusahaan 

mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris untuk ditetapkan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan 
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113 KEP DEKOM No. 002/DEl<OM/KALOG/2017 

Oalam hal ini Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik 
dari internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. 

Dalam menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi berdasarkan bidang 
pengawasannya ini, l<omisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang pekerja, dana, aset 
serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya tersebut. 

2. Anggota Komisaris 
Masing - masing anggota Komisaris melakukan pengawasan yang dibagi menjadi sebagai 
berikut: 
a. Melakukan pengawasan pada bidang Keuangan dan Human Resources 
b. Melakukan pengawasan pada bidang Operasi dan Pemasaran 
c. Melakukan pengawasan pada bidang Pengembangan Usaha 

Bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan tugas Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik berupa 
tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan pada umumnya baik 
mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta 
memberikan penasehatan kepada Direksi diperlukan pembagian peran untuk melaksanakan 
tugas-tugas yang bersifat khusus, sebagai berikut : 

1. Komisaris Utama 
a. Mengkoordinasikan bi dang tugas - tugas Komisaris 
b. Melakukan pengawasan pada bidang Internal Control & Quality Assurance 

PEMBIDANGAN TUGAS KOMISARIS 113 

LAMPIRAN PEMBAGIAN TUGAS 
KOMISARIS 
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114 KEPDIR No. 0178/KEPDIR/KALOG/GU/07 /2015 Pasal 6 
115 KEPDIR No. 0202/KEPDIR/KALOG/GU/10/2016 Pasal 9 

l. Direktur Utama 
Mengkoordinir pelaksanaan tugas Direksi clan membidangi : 
a. Internal Control & Quality Assurance 
b. Logistik Pengadaan Barang dan Jasa 

2. Direktur Operasi dan Pemasaran 114 

a. Direktorat Operasi dan Pemasaran adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat 
PT Kereta Api Logisitik yang berkedudukan di Jakarta 

b. Direktorat Operasi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Direktur Operasi dan 
Pemasaran (GO), mempunyai tugas pokok clan tanggungjawab menyusun strategi 
kebijakan serta pembinaan dan pengendalian bidang : 
1) Pengelolaan pengamanan 
2) Pengelolaan penjualan dan pemasaran 
3) Pengelolaan bisnis angkutan kontainer 
4) Pengelolaan bisnis angkutan non kontainer 
5) Pengelolaan bisnis angkutan batubara 
6) Pengelolaan bisnis BHP Kurir 
7) Pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja serta dampak lingkungan usaha 

3. Direktur Keuangan dan Human Resources 115 

a. Direktorat l<euangan dan Human Resources adalah satuan organisasi di lingkungan 
Kantor Pusat PT l<ereta Api Logisitik yang berkedudukan di Jakarta 

b. Direktorat Keuangan dan Human Resources dipimpin oleh seorang Direktur Keuangan 
dan Human Resources (GF), mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab menyusun 
strategi kebijakan serta pembinaan dan pengendalian bidang : 
1) Pengembangan organisasi 
2) Pengelolaan sumber daya manusia (SOM) secara terintegrasi 

'} 

3) Pengelolaan layanan kesehatan 
4) Pengelolaan layanan sistem informasi 
5) Pengelolaan anggaran Perusahaan 
6) Pengelolaan keuangan Perusahaan 
7) Pengendalian kegiatan akuntansi 

Daiam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan Perusahaan dan optimalisasi pelaksanaan 
fungsi organisasi sesuai kebutuhan, maka perlu diatur pembidangan clan pembagian tugas serta 
peran masing-masing Direksi sebagai berikut : 

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI 

LAMPIRAN PEMBAGIAN TUGAS 

DIREKSI 
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116 l(EPDIR No. 0178/KEPDIR/KALOG/GU/07 /2015 Pasal 41 
117 KEPDIR No. 0178/KEPDIR/KALOG/GU/07 /2015 Pasal 1 
118 KEPDIR No. 0202/KEPDIR/KALOG/GU/10/2016 Pasal 1 

7. Corporate Services (Sekretariat Perusahaan) 
a. Corporate Services (Sekretariat Perusahaan) adalah satuan organisasi di lingkungan 

Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik yang berkedudukan di Jakarta 

4. Direktur Pengembangan Usaha 116 

a. Direktorat Pengembangan Usaha adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat 
PT Kereta Api Logistik yang berkedudukan di Jakarta 

b. Direktorat Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur Pengembangan Usaha 
(GB), mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab menyusun strategi kebijakan serta 
pembinaan dan pengendalian bidang : 
1) Rencana Kerja Jangka Pendek dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
2) Business Plan dan pengembangannya 
3) Program pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan bisnis Perusahaan 
4) Pengendalian dan perawatan infrastruktur 

5. Internal Control & Quality Assurance 117 

a. Internal Control & Quality Assurance adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor 
Pusat PT Kereta Api Logisitik yang berkedudukan di Jakarta 

b. Divisi Internal Control & Quality Assurance dipimpin oleh seorang Vice President Internal 
Control & Quality Assurance (UA), yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama (GU), 
mempunyai tugas pokok : 
1) Merencanakan kualitas mutu 
2) Mengembangkan prosedur kualitas mutu 
3) Melakukan pemantauan pengawasan terhadap mutu produk 
4) Memberikan arahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan proses produksi agar 

tidak menyimpang dari standar mutu yang telah ditetapkan 
5) Mengawasi dan mengevaluasi vendor yang terkait aktivitas bisnis 

6. Logistik Pengadaan Barang dan Jasa 118 

a. Logistik Pengadaan Barang dan Jasa adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat 
PT Kereta Api Logistik yang berkedudukan di Jakarta 

b. Departemen Logistik Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Manajer 
bertanggungjawab kepada Direktur Utama (GU) yang mempunyai tugas pokok: 
1) Mengurus sistem untuk mengawasi proses arus logistik mulai dari penyimpanan, 

pengantaran yang strategis untuk material bahan - bahan atau suku cadang, dan 
juga barang jadi atau produk akhir agar dapat dimanfaatkan secara maksimal 

2) Melakukan proses prosedur di pengadaan barang dan jasa Perusahaan 
3) Melakukan sosialisasi proses logistik, pengadaan barang dan jasa bagi semua pihak 

terkait 
41, Menyediakan input berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan 

produksi maupun kegiatan lain dalam Perusahaan 
5) Melakukan koordinasi dalam proses pelaksanaan logistik, pengadaan barang dan 

jasa di Perusahaan sesuai dengan SOP yang berlaku 
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b. Corporate Services (Sekretariat Perusahaan) dipimpin oleh seorang VP dalam hal ini 

VP Corporate Services, yang bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan & Human 

Resources 

c. Corporate Services (Sekretariat Perusahaan) mempunyai tugas pokok : 

1) Mendukung penyelenggaraan fungsi Corporate Office : 

a) Pengelolaan informasi dan dokumen Perusahaan 
b) Corporate Social Responsibility 
c) Corporate Public Information and Communication 
d) Corporate office & board administration 

2) Memastikan prinsip-prinsip GCG berjalan serta mengintegrasikan dan 

mengkonsolidasikan unit organisasi di bawahnya 
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2. Kewajiban Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik dalam Perusahaan sesuai Pasal 15 
Peraturan Menteri Negara BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 adalah : 
a. Rapat Umum Pemegang Saham wajib menetapkan lndikator Pencapaian Kinerja (Key 

Performance Indicators} Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris 
yang bersangkutan 

1. Tugas Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik dalam Perusahaan adalah : 
a. Melakukan pengawasan terhadap : 

1) Kebijakan yang diterapkan manajemen 
2) Pengurusan mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan 

'' Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perundang 
undangan yang berlaku 

b. Memberikan nasihat kepada Direksi 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa : 

Pasal 15 Anggaran Dasar PT Kereta Api Logistik menjelaskan bahwa Dewan Komisaris bertugas 
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya 
balk mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta 
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan ternadap pelaksanaan Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan 
Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang 
undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan. 

Sejalan dengan pengertian tugas Undang-Undang Perusahaan di atas, Pasal 12 Peraturan 
Menteri Negara BUMN No. PER-11/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perseroan yang 
baik (Good Corporate Governance) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung 
jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 
pada umumnya, balk mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada 
Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perusahaan 
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan 
pihak atau golongan tertentu. 

A. PENDAHULUAN 
Pasal 108 Undang-undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa tugas Komisaris 
adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai 
Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi. Pengawasan dan 
pemberian nasehat dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perusahaan. 

PENETAPAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) 
DEWAN KOMISARIS PT KERETA API LOGISTIK 

TAHUN 2017 
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B. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS 
Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur berdasarkan realisasi kegiatan dalam tahun berjalan 
dibandingkan dengan anggarannya dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Penilaian maksimal sesuai dengan bobot; 
2. Bila realisasi KPI ~ 100%, maka nilainya diberikan maksimal sesuai bobot; 
3. Bila realisasi KPI < 100%, maka nilainya diberikan secara proporsional terhadap bobot. 

;,~ 
I 

_'.::::,;> 

Untuk memenuhi kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan poin 2 tersebut di 

atas, dengan ini Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik mengusulkan lndikator Pencapaian 

Kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) tahun 2017 dan merupakan bagian dokumen 
yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris 

b. lndikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan 

Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar 

c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi 

indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham 
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-- No lndikator Uraian Output Kuantitas* Bo bot 
(a) (b) (c) (d) (e) 

A Aspek Pengawasan & 60 
Penasehatan 

1 Kinerja Perusahaan Kinerja Bulanan, Triwulanan, Tanggapan 16 kali 11 
Semester, Tahunan 

2 a. Ra pat Dekom Membahas permasalahan Risalah Rapat 12 kali 7.5 
Perusahaan I b. Ra pat Dekom - Direksi Membahas permasalahan Risalah Rapat 4 kali 
Perusahaan I 

- Kehadiran rapat Kehadiran fisik dalam rapat Absensi 75% 7.5 
- Kehadiran rutin Kehadiran harian Komisaris Absensi 1 kali 

setiap bulan 
3 Menjawab surat Direksi Menjawab pertanyaan Direksi Surat Sesuai surat 12 

I (maksimal 14 hari setelah persetujuan, yang masuk 
surat diterima) rekomendasi 

dan pendapat 
4 Has ii temuan Audit Monitoring ke obyek temuan Laporan Sesuai 10 

I nternal/Eksternal di Kantor Pusat dan Unit Kerja monitoring/ laporan 
lain surat temuan 

5 Evaluasi Kinerja di Kantor Monitoring di Kantor Pusat La po ran 1 kali 12 
Pusat dan Unit Kerja dan Unit Kerja lainnya monitoring I 

I lainnya surat 
B Aspek Pelaporan 20 
6 Program Kerja Tahunan Program kerja tahunan, RKAP 1 kali 5 

meliputi jadwal kegiatan dan Dewan 
Anggaran Dewan Komisaris Komisaris 

Tahun 2017 Tahun 2017 
7 Laporan/pendapat saran Laporan kinerja Bulanan, Surat/laporan 16 kali 10 

progress kepada Triwulanan, Semester dan 
Pemegang Sa ham Tahun, Tahun 2017 

8 Tugas pengawasan Laporan Tugas Pengawasan Surat/laporan Sesuai 5 
kebutuhan 

TABEL 
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) 

DEWAN KOMISARIS PT KERETA API LOGISTIK 

Adapun lndikator-lndikator l(inerja Dewan Komisaris Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 



61 

Keterangan : * Angka harapan 
l<riteria pencapaian skor: 
1. 100 ~ X > 95 Sangat Baik 
2. 95 ~ X > 80 Baik 
3. 80 ~ X > 65 Cukup 
4. 65 ~x > 50 Ku rang 
5. 50 > x > Sangat Kurang 

No lndikator Uraian Output Kuantitas* Bo bot 
(a) {b) (c) (d) (e) 

c Aspek Dinamis/Lain 20 
9 Pengenalan Penjelasan mengenai lingkup Jika ado - 

usaha dan kegiatan Dekom baru 
Perusahaan dan Peninjauan 

lapangan 
10 Peningkatan kompetensi Training, seminar, studi Surat tugas dan 4 kali s 

banding, diskusi dengan laporan hasil 
narasumber dan lain-lain kegiatan 

11 RKAP Corporate Tahu nan Keputusan RUPS No : ...... Risalah RUPS 1 kali s 
tanggal ...... RKAP th 2017 ,-· -- 

12 La po ran Manajemen Keputusan RUPS No : ...... Risalah RUPS 1 kali s 
Tahun 2016 tanggal ...... LM th 2016 

13 Kunjungan kerja ke lokasi Melalui kunjungan kerja ke Laporan hasil 1 kali s 
unit kerja Perusahaan lokasi unit kerja Perusahaan kunjungan 

kerja, 
disampaikan 

kepada 
Manajemen 

terkait 

JUMLAH 100 
I 


