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PERNYATAAN KEPATUHAN 
 
Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. Puspetindo 
berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Tranparency  (Transparansi),  
Accountability  (Akuntabilitas),  Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency  

(Kemandirian)    dan  Fairness  (Kewajaran),  dengan  ini  saya  sebagai  Insan  Perusahaan 
menyatakan bahwa: 
 

1. Saya  menyatakan  dengan  sungguh-sungguh  telah  membaca  dan  memahami 
Pedoman Perilaku PT PUSPETINDO yang terdiri dari Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku Etika (Code of 

Conduct) serta memahami kewajiban saya sebagai insan perusahaan  untuk  
mematuhi  kebijakan  dan  aturan  yang  tertuang  dalam  Pedoman Perilaku tersebut  

2. Saya tidak memiliki jabatan lain pada Badan Usaha lain yang dapat menimbulkan 
benturan Kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; 

3. Saya  tidak  pernah  dan  tidak  akan  pernah  memberikan  rekomendasi,  mengambil  
keputusan dan/atau  memberikan  perintah  yang  bertujuan  untuk memanfaatkan  
Perusahaan,  baik  secara langsung maupun tidak langsung dan untuk 
menguntungkan saya secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu; 

4. Saya  bersedia untuk  dikenakan  sanksi  apabila  terjadi pelanggaran terhadap 
Pedoman Perilaku tersebut. 
 
 
 

TANDA TANGAN : ........................................................................................ 

NAMA LENGKAP : ........................................................................................ 

NOMOR INDUK KARYAWAN : ........................................................................................ 

JABATAN & UNIT KERJA : ........................................................................................ 

TANGGAL : ........................................................................................ 
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TATA KELOLA PERUSAHAAN 

(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE) 

 

BAB I 

PENGERTIAN DAN TUJUAN 

 

1.1 Pengertian 

Corporate Governance (tata kelola perusahaan) merupakan suatu proses dan struktur 
yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan 
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 
perundang-undangan dan nilai-nilai etika.  
Yang dimaksud dengan nilai (value) di sini adalah moral, prinsip atau sikap standar 
profesional yang tercermin dalam perilaku nyata.  

 
1.2 Tujuan 

Penerapan GCG di lingkungan perusahaan bertujuan untuk:  
1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, 

akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki 
daya saing yang kuat, baik secara nasional mapun internasional. 

2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta 
memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ perusahaan.  

3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sesuai 
komitmen perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di 
sekitar perusahaan. 

4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.  
5. Meningkatkan iklim investasi nasional  

 
1.3 Prinsip Tata Kelola Perusahaan 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan 
maka penerapan GCG di lingkungan PT PUSPETINDO perlu lebih dioptimalkan. Sejalan 
dengan maksud tersebut, PT PUSPETINDO memiliki komitmen yang tinggi untuk 
menerapkan GCG yang antara lain diwujudkan dengan menetapkan Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance).  
 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan merupakan seperangkat aturan mengenai proses 
pengurusan dan pengawasan perusahaan yang baik serta pembagian tugas, tanggung 
jawab dan kewenangan bagi organ perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, 
dan Direksi) yang dapat menunjukkan keseimbangan pengaruh antar stakeholder sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.  
 
Materi Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini bersumber dari berbagai peraturan yang 
terkait dengan tata kelola perusahaan yakni Anggaran Dasar Perusahaan, UU No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta best practices di bidang tata kelola 
perusahaan.  
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Pedoman Tata Kelola Perusahaan iui dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada 
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam menerapkan praktik-praktik 
GCG di lingkungan PT PUSPETINDO.  
 
PT PUSPETINDO akan menginformasikan pedoman ini kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan agar mereka memahami sistem tata Kelola perusahaan yang berlaku di 
PT PUSPETINDO.  
 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris dan Direksi. 
 
Pedoman ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar 
Perusahaan maupun peraturan lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan tersebut 
atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang organ 
perusahaan dan perubahan lingkungan perusahaan. Revisi terhadap pedoman dilakukan 
berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Komisaris dan Direksi. 

  
1.4  Visi Dan Misi 

1. Visi 
Menjadi Perusahaan Manufaktur Terintegrasi yang Andal dan Terpercaya 
 

2. Misi 
Yang ditetapkan oleh PT PUSPETINDO adalah : 
Puspetindo menyediakan produk manufaktur dan layanan tambahan yang menjadi 
solusi industri untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholder. 

 
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan 
maka penerapan GCG di lingkungan PT PUSPETINDO perlu lebih dioptimalkan. Sejalan 
dengan maksud tersebut, PT PUSPETINDO memiliki komitmen yang tinggi untuk 
menerapkan GCG yang antara lain diwujudkan dengan menetapkan Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang berlandaskan dengan budaya 
kerja Perusahaan dan ber-AKHLAK.  
 

1.5 Tata Nilai 

Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik) menekankan bahwa 
seluruh kegiatan pengelolaan dan pengawasan perusahaan berlandaskan pada prinsip-
pinsip:  

 
1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materail dan 
relevan dalam perusahaan.  

 
2) Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi 
yang sehat.  
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3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.  
 
4) Responsibilitas, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat. 

 
5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan peundang-undangan yang berlaku.  
 

Prinsip – prinsip dasar tersebut diterjemahkan dalam beberapa value yang ditetapkan 
sebagai budaya perusahaan. 
 
Tata kelola perusahaan yang baik juga mengandung makna bahwa pengelolaan 
perusahaan adalah bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN) dalam segala bentuk dan manifestasinya. Adapun definisi dari KKN 
adalah sebagai berikut :  

 
Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.  

 
Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pengelola 
perusahaan atau antara Pengelola perusahaan dan pihak lain yang merugikan 
perusahaan.  

 
Nepotisme adalah setiap perbuatan Pengelola perusahaan secara melawan hukum yang 
menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan 
perusahaan.  
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BAB II 

ORGAN - ORGAN PERUSAHAAN 

 

2.1 Pemegang Sahan Dan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) 

Pemegang Saham sebagai organ perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana 
diatur dalam : 
• Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
• Peraturan Menteri BUMN No. Per-01//MBU/2011 tentang Penerapan Tatakelola 

Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN Jo. PerMen No. 
Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tatakelola Perusahaan yang baik (Good 
Corporate Governance) pada BUMN. 

• Surat Edaran Nomor SE-0 5/V 11/2012 tentang Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk 
dan Anak Perusahaan (Subsidimy Governance). 

• Anggaran Dasar Perseroan. 
 

2.1.1 Pengertian 

Pemegang Saham adalah pemilik modal perusahaan. Modal PT PUSPETINDO 
dimiliki oleh: 
• PT Rekaya Industri 
• PT Petrokimia Gresik 
• PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
• Babcock Borsig Aktiengesselschaft 

 
2.1.2 Hak Pemegang Saham  

Hak Pemegang Saham harus dilindungi agar Pemegang Saham dapat 
melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak Pemegang Saham adalah: 
a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, dimana satu saham 

memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.  
b. Mendapatkan informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan 

teratur. 
c. Menerima pembagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi 

Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. 
d. Meminta penyelenggaraan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan 

RUPS Tahunan. 
e. Memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai informasi keuangan atau 

hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan yang dimuat dalam Laporan 
Tahunan dan Laporan Keuangan.  

f. Memperoleh penjelasan tentang penerapan good corporate governance di 
perusahaan.  

g. Atas nama Perseroan, Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 
(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota 
Direksi yang karena kesalahan atan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada 
perusahaan. 
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2.1.3 Kewenangan Pemegang Saham 

a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.  
b. Dalam Komisaris dan Direksi dilakukan melalui mekanisme berikut: 

1) Melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh lembaga 
independen sebelum diangkat dengan mempertimbangkan integritas, 
dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang 
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang 
memadai dibidang usaha perusahaan tersebut, serta dapat menyediakan 
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

2) Meminta Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyiapkan kontrak manajemen. 
c. Memberikan persetujuan untuk menjual atau menghapus aktiva di atas nilai 

yang ditetapkan. 
d. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara kolektif maupun 

masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 
e. Menetapkan kompensasi dan bonus kepada Dewan Komisaris dan Direksi 

berdasarkan kinerja tersebut di atas 
f. Memastikan penerapan akuntabilitas dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 

dalam memberhentikan Direksi tidak seluruhnya pada saat yang bersamaan. 
g. Memberikan respon/tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja 

dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau Direksi. 

h. Melakukan pembahasan dan evaluasi serta area of improvement pelaksanaan 
Tata Kelola Perusahaan  

 
2.1.4 Akuntabilitas Pemegang Saham  

Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam perseroan 
harus menyadari tanggung jawabnya pada saat ia menggunakan pengaruhnya 
atas perseroan, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara 
lain. Campur tangan manajemen perseroan yang melanggar hukum, harus 
ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan perseroan melalui proses 
hukum yang berlaku. Seluruh Pemegang Saham mempunyai tanggung jawab 
serupa, yakni mereka tidak boleh menyalahgunakan hak mereka menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
2.1.5 Rapat Umum Pemegang Sahant (RUPS)  

Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah pemegang 
kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganti/substitusi oleh siapapun sesuai 
ketentuan perundangan 
 
Penyelenggaraan RUPS berdasarkan ketentuan dan Anggaran Dasar Perusahaan 
terbagi menjadi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 

 

2.1.5.1 Kewenangan RUPS  

a. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau 
badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. 

b. Memberikan persetujuan mengenai :  
(1) Perubahan jumlah modal.  
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(2) Perubahan anggaran dasar. 
(3) Rencana penggunaan laba. 
(4) Penggabungan, peleburan, pembubaran perusahaan. 
(5) Investasi dan pembiayaan jangka panjang. 
(6) Kerjasama perusahaan. 
(7) Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan. 
(8) Pengalihan aktiva. 

c. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. 
d. Mengangkat dan memberhentikan Direksi. 
e. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. 
f. Menetapkan job description dan kewenangan Dewan Komisaris dan 

Direksi. 
g. Menetapkan target kinerja Dewan Komisaris. 
h. Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari 

Komisaris termasuk melakukan evaluasi calon auditor, penetapan 
insentif dan hasil kinerja auditor eksternal 

i. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tepat 
waktu sesuai dengan pedoman Pemegang Saham serta Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) paling lambat pada hari ke 
30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai. 

j. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. 
k. memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang 

perlu mendapat persetujuan/keputusan Pemegang Saham / RUPS. 
 

2.1.5.2 Jenis-Jenis RUPS 

Terdapat dua jenis RUPS dalam perusahaan yaitu RUPS Tahunan dan 
RUPS Luar Biasa. 
1) RUPS Tahunan 

a. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi (1) RUPS 
Tahunan mengenal laporan tahunan dan perhitungan tahunan 
serta (2) RUPS Tahunan mengenai RKAP. 

b. Direksi dan atau Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil 
dan menyelenggarakan RUPS Tahunan. Dalam hal Direksi 
berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi 
dan perusahaan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan 
Komisaris.  

c. Jenis – jenis RUPS Tahunan :   
1. RUPS Tahunan mengenai Laporan Tahunan dan 

Perhitungan Tahunan  

a. RUPS Tahunan mengenai laporan tanunan dan 
perhitungan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan 
Juni setelah penutupan tahun bulat yang bersangkutan. 

b. Materi yang dibahas dalam RUPS Tahunan ini adalah:  
(1) Laporan tahunan perusahaan.  
(2) Pembagian keuntungan dan besarnya deviden yang 

dibayarkan. 
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(3) Hal-hal lain yang berkaitan dengan acara RUPS dan 
kepentingan perusahaan dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

c. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan 
tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan 
pelunasan dan pembebasan (acquite at decharge) kepada 
para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas 
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 
tanun buku yang lalu, sejalan tindakan tersebut telah 
tertuang dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan 
serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 
2. RUPS Tahunan mengenai RKAP 

a. RUPS Tahunan mengenai RKAP tahun buku berikutnya 
diadakan paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) bulan 
pertama setelah tahun buku dimulai.  

b. Direksi wajib mengirimkan usulan RKAP kepada Dewan 
Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan 
pengesahan kepada RUPS Tahunan paling lambat 60 
(enam puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku, 
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

c. Pengesahan RKAP ditetapkan dalam RUPS selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran 
berjalan. RUPS melimpahkan pengesahan RKAP kepada 
Komisaris dalam hal perusahaan selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut dinyatakan sehat. 

d. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, 
rancangan RKAP belum disahkan oleh RUPS Tahunan, 
maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang 
telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata 
cara penyusunan RKAP. 

e. Menetapkan ekstemal auditor atas rekomendasi dari 
Dewan Komisaris.  

 
2) RUPS Luar Biasa  

a. RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat jika dianggap perlu oleh 
Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. 

b. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis 
dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling 
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 
yang telah dikeluarkan perusahaan dengan hak suara yang sah, 
dan dalam surat permintaan tersebut juga harus dicantumkan hal-
hal yang akan dibicarakan. 

c. Direksi dan atau Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil 
dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Dalam hal Direksi 
berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi 



 

 

Tata Kelola Perusahaan                       8

      

dan perusahaan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan 
Komisaris. 

d. Jika Direksi dan atau Dewan Komisaris lalai untuk 
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari setelah permintaan dari Pemegang Saham diterima, maka atas 
biaya perusahaan Pemegang Saham dapat menyelenggarakan 
RUPS Luar Biasa setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
perusahaan. 

e. RKAP dapat direvisi melalui RUPS Luar Biasa 
  
 

2.1.5.3 Tempat dan Pemanggilan RUPS 

a. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di 
tempat lain di wilayah Indonesia yang disetujui pemegang saham.  

b. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris 
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. 

c. Pemanggilan RUPS harus menyebutkan hari, tanggal, jam, dan 
tempat RUPS diadakan serta materi yang akan dibicarakan.  

 
2.1.5.4 Mekanisme Jalannya RUPS 

a. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih 
oleh dan dari antara mereka yang hadir  

b. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham 
yang mewakili 80% (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah saham 
perseoran yang telah dikeluarkan 

c. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 
mengeluarkan 1 (satu) suara 

d. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat melalui 
proses yang terbuka dan adil. 

e. Dilakukan pembuatan risalah rapat dan pengesahannya 
 

2.1.5.5 Risalah RUPS 

a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat 
notulen atau risalah rapat. 

b. Risalah RUPS mencantumkan setiap perbedaan pendapat yang 
muncul, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung 
keputusan hasil rapat. 

c. Risalah RUPS dapat dinotarialkan bila dianggap perlu  
 
2.2 Dewan Komisaris 

2.2.1 Ketentuan Jabatan 

2.2.1.1 Persyaratan 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang- 
perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum. 
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b. Tidak pemah  dinyatakan pailit atau tidak pernah  menjadi  anggota 
Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 
suatu perusahaan dinyatakan pailit. 

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
merugikan perusahaan/negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 
pengangkatannya. 

d. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen 
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen yang 
memadai di bidang usaha perusahaan, serta mempunyai waktu yang 
cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

 
2.2.1.2 Komposisi 

a. Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, 
serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai 
kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk 
melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu 
sama lain dan terhadap Direksi. 

b. Dewan Komisaris terdiri dari paling sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang 
anggota Dewan Komisaris yang merupakan majelis dan seorang 
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Setiap anggota Dewan 
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan 
keputusan Dewan Komisaris. 

b. Pembagian  kerja  masing-masing  anggota  Dewan  Komisaris  harus 
ditetapkan oleh Komisaris Utama dan dijabarkan dalam uraian tugas 
(job description). Pembagian tugas ini haruslah berimbang dengan 
mempertimbangkan keahlian (expertise) dan latar belakang 
pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris. 

c. Untuk kelancaran  tugasnya, Dewan Komisaris  dapat dibantu oleh 
Sekretaris yang diangkat oleh Dewan  Komisaris berdasarkan saran 
tertulis dari Pemegang Saham atas beban perusahaan 

 
2.2.1.3 Masa Jabatan 

a. Satu periode masa jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota 
Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat 
dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja 
pada periode sebelumnya. 

b. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir jika : 
1) Masa jabatannya berakhir 
2) Mengundurkan diri 
3) Tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  perundang-undangan  yang 

berlaku 
4) Meninggal dunia 
5) Dinyatakan bersalah dalam keputusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
6) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 
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c. Anggota   Dewan   Komisaris   sewaktu-waktu   dapat   diberhentikan 
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, 
dengan melalui tahapan:  
1) Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan 

kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh 
Pemegang Saham  

2) Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan:  
(a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
(b) melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau peraturan 

perundang-undangan; 
(c) Dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 
(d) Mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran 
diri kepada PS dg tembusan Dekom dan Direksi Perseroan; 

(e) Meninggal dunia; 
(f) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang 

berlaku; 
(g) Alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan 

tujuan Perusahaan 
d. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari 

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai 
maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan 
kepada anggota Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya berlaku. 

 

2.2.1.4 Proses Pengangkatan 

a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS  
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang diangkat  harus  melalui  uji 

kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon anggota 
Komisaris sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan dalam 
RUPS. 

b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya 
dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk 
pertarna kalinya pada waktu pendirian perusahaan. 

c. Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. 

d. Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk wajib menjalani program 
pengenalan perusahaan yang menjadi tanggung jawab Komisaris 
Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan, tanggung jawab 
pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama. 

 
2.2.1.5 Program Peningkatan Kapabilitas  

a. Program Pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi 
dan efektivitas kerja Dewan Komisaris 

b. Biaya program pelatihan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Dewan Komisaris 
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c. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Pelatihan seperti 
seminar, pelatihan, atau workshop dapat berbagi informasi dan 
pengetahuan kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang tidak 
mengikuti pelatihan  

 
2.2.2 Peran Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan 
dan memberikan nasehat kepada Direksi demi kepentingan perusahaan dan 
Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. 
Hal tersebut untuk memastikan perusahaan dikelola oleh Direksi sedemikian rupa 
sesuai dengan harapan Pemegang Saham. Hal ini merupakan peran dengan 
akuntabilitas yang bersifat aktif bagi Dewan Komisaris. 
 
Dewan Komisaris bertanggungjawab mengawasi Direksi dalam kondisi apapun 
agar mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu 
adalah tugas Dewan Komisaris untuk secara teratur memantau efektivitas 
pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan 
Pemegang Saham. 
 
Dalam melaksanakan fungsinya mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam 
pengawasan jalannya perusahaan, Dewan Komisaris: 
a. Memantau kemajuan atas pencapaian sasaran perusahaan sebagaimana 

telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. 
b. Melakukan supervisi atas urusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi, 

memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai urusan bisnis 
perusahaan. 

c. Menjamin keberadaan dan pelaksanaan secara efektif atas sistem 
pengendalian internal, sistem informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Memantau penerapan prinsip GCG di perusahaan, pelaksanaan pengandaan 
barang dan jasa; pelaksanaan program pengembangan sumber daya 
manusia termasuk pemberian penghargaan kepada karyawan, pelaksanaan 
tindak lanjut dari keluhan stakeholders, serta pelaksanaan komunikasi 
dengan Pemegang Saham. 

e. Melaporkan kepada Pemegang Saham atas aktivitas tersebut di 
atas,termasuk jika terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan yang 
signifikan. 

 

2.2.3 Tugas dan Wewenang 

2.2.3.1 Tugas Dewan Komisaris 
a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam 

melaksanakan pengurusan perusahaan serta memberikan nasehat 
kepada Direksi termasuk pelaksanaan RJPP, RKAP, serta ketentuan- 
ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Memantau   efektifitas   praktik   good corporate governance yang 
diterapkan perusahaan. 

 
2.2.3.2 Wewenang Dewan Komisaris 

a. Memasuki bangunan, halaman dan tempat lain yang dipergunakan 
atau dikuasai oleh perusahaan dan berhak memeriksa pembukuan, 
surat bukti, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan 
keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat 
berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh 
Direksi. 

b. Meminta bantuan tenaga  ahli atau konsultan  untuk  jangka  waktu 
terbatas atas beban perusahaan, jika dianggap perlu. 

c. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang 
ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. 

d.  Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih 
anggota Direksi apabila mereka bertindak bertentangan dengan 
Anggaran Dasar atau . melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan 
yang mendesak bagi perusahaan. 

e. Memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk  melakukan 
perbuatan    hukum    tertentu.    Melakukan    tindakan    pengurusan 
perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. 

f. Jika diperlukan dapat membentuk komite audit dan komite 
remunerasi. 

 
2.2.4 Kewajiban Dewan Komisaris 

a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP 
yang diusulkan Direksi. 

b. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan 
saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 
kepengurusan perusahaan. 

c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan secara berkala  
d. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala 

menurunnya kinerja perusahaan. 
e. Meneliti dan menelaah laporan triwulan dan laporan tahunan yang 

disiapkan oleh Direksi serta menandatanganinya 
f. Merekomendasikan auditor ekstemal kepada Pemegang Saham dalam 

RUPS. 
g. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau 

keluarganya pada perseroan ini atau perseroan lain 
h. Membuat penilaian kinerja direksi. 

 
 

2.2.5 Penggajian dan Pemberian Tunjangan 

a. Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji/honorarium dan tunjangan 
Iain termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 
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b. Pemberian honorarium dan tunjangan lain ditetapkan pada suatu tingkat 
yang layak serta dikaitkan dengan kinerja Dewan Komisaris. 

 
2.2.6 RJPP dan RKAP 

a. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai 
RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi. 

b. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijkaan Direksi dalam 
melaksanakan pengurusan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada 
Direksi termasuk pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan-ketentuan 
Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

 
2.2.7 Manajemen Risiko 

a. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan 
manajemen risiko perusahaan. 

b. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala mengenai 
pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan Direksi. 

c. Untuk menjalankan tugas tersebut, apabila dipandang perlu Dewan 
Komisaris dapat membentuk suatu Komite Manajemen Risiko. 

 
2.2.8 Pengawasan Teknologi Informasi  

a. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas informasi yang diberikan oleh 
Direksi 

b. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem 
teknologi informasi Perusahaan   

 
2.2.9 Pengawasan Akuntansi dan Laporan Keuangan   

Dewan Komisaris memberikan saran atas kebijakan akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan  

 
2.2.10 Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa   

Dewan Komisaris memberikan evaluasi dan saran atas kebijakan pengadaaan 
dan pelaksanaannya  
 

2.2.11 Pengawasan Mutu dan Pelayanan Perusahaan   

Dewan Komisaris memberikan evaluasi dan saran atas kebijakan peningkatan 
mutu dan pelayanan  

 
2.2.12 Audit Eksternal    

a. Dewan Komisaris merekomendasikan auditor eksternal kepada Pemegang 
Saham dalam RUPS  

b. Dewan Komisaris melakukan penilaian evaluasi terkait efektivitas 
pelaksanaan audit internal maupun eksternal 

 
2.2.13 Pemantauan Penerapan GCG 

a. Memastikan bahwa Perusahaan menerapkan GCG  
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b. Jika diperlukan membentuk Komite untuk melakukan pengendalian terhadap 
penerapan GCG  

 
2.2.14 Informasi Untuk Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi perusahaan 
secara tepat waktu dan lengkap. 

b. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai 
perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan 
lengkap 

 
2.2.15 Kinerja Dewan Komisaris  

a. Minimal sekali dalam setahun Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan 
Komisaris yang membahas evaluasi kinerja Dewan  Komisaris dan Direksi. 

b. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris didasarkankan pada target kinerja secara 
kolektif yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan target kinerja perorangan 
yang ditetapkan oleh masing-masing anggota Komisaris setiap tahun, dan 
dinilai dalam RUPS. 

c. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris merupakan sarana bagi peningkatan 
efektivitas peran Dewan Komisaris dan kontribusi masing-masing anggota 
Dewan Komisaris kepada perusahaan.  

 
2.2.16 Mekanisme Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 

PT Puspetindo menerapkan sistem Dewan Komisaris dan Direksi dalam struktur 
corporate governance. PT Puspetindo yakin bahwa pilar GCG sangat bergantung 
kepada integritas dan kualitas kepemimpinan, utamanya dari Dewan Komisaris 
dan Direksi. Untuk itu PT Puspetindo menetapkan kebijakan dan praktek yang 
diperlukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut antara Iain 
meliputi kriteria keanggotaan, penilaian kinerja, mekanisme kerja dan tata 
hubungan Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara kolegial maupun individual. 
 
PT Puspetindo yakin bahwa independensi Dewan Komisaris dan Direksi di dalam 
pengawasan serta pengurusan perusahaan merupakan persyaratan tercapainya 
proses pengambilan keputusan yang objektif. Komisaris dan Direksi selalu 
mempertimbangkan pendapat independen dengan didasarkan kepada 
pengetahuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan secara amanah dan 
berhati-hati. 
 
Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT 
Puspetindo telah dengan tegas memisahkan fungsi serta peranan Dewan 
Komisaris dan Direksi. Peran Dewan Komisaris, terutama memberikan 
pengawasan, arahan, dan pandangan strategis kepada Direksi, baik secara 
kolektif maupun individual, sedangkan Direksi melaksanakan kegiatan 
operasional sehari-hari sedemikian rupa sehingga memenuhi sasaran yang 
diminta oleh Pemegang Saham. 
 
Namun demikian di dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris, PT 
Puspetindo menyadari pentingnya masing-masing pihak dalam menjaga 
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hubungan kerja satu dengan lainnya atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan 
rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing di 
dalam organisasi perusahaan. 

 
2.2.17 Rapat Dewan Komisaris 

2.2.17.1 Ketentuan Umum 
a. Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala, yaitu 

sekurang- kurangnya sekali dalam 3 bulan dan dalam rapat 
tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 

b. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila 
dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul paling sedikit 
2 (dua) orang anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 
sekurang-kurangnya 10% Pemegang Saham dengan menyebutkan 
hal- hal yang akan dibicarakan. 

 
2.2.17.2 Etika Rapat  

a. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran 
langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi 
telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik 
lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat 
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 

b. Rapat dibuka oleh Komisaris Utama sesuai pasal 23 ayat 9 
Anggaran Dasar Perusahaan 

c. Selanjutnya Komisaris Utama memimpin rapat dan memulai rapat 
Dewan Komisaris. Jika Komisaris Utama berhalangan untuk 
memimpin rapat, maka Anggota Komisaris yang hadir dalam rapat 
ditunjuk untuk memimpin rapat.  

d. Pembahasan Rapat dilaksanakan sesuai dengan agenda rapat yang 
telah ditentukan dan dibuat Risalah Rapat 

 
2.2.17.3 Risalah Rapat 

a. Rapat Dewan Komisaris wajib dibuat suatu risalah yang 
ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh salah 
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara 
mereka yang hadir. 

b. Risalah rapat dibuat segera setelah rapat selesai atau pada waktu 
rapat berlangsung. Risalah rapat memuat jalannya rapat, proses 
pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, serta 
keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. 

c. Risalah rapat memuat pendapat yang berbeda (dissenting 
opinions) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Komisaris. 

d. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah 
rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris 
yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. 

e. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris 
yang hadir dan atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris, wajib 
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menyampaikan persetujuan, keberatan, atau usul perbaikan, bila 
ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat kepada pimpinan 
Rapat Dewan Komisaris. Jika keberatan atau usulan perbaikan atas 
risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka 
disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan atau perbaikan 
terhadap risalah rapat Dewan Komisaris 

f. Risalah  asli  dari  setiap  rapat  Dewan  Komisaris  wajib  dijilid  
dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh perusahaan serta 
tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi. 

 
2.2.17.4 Pengambilan Keputusan 

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

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

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

d. Semua  keputusan  dalam  rapat  Dewan  Komisaris  diambil  
dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah 
tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat Dewan Komisaris 
diambil dengan suara terbanyak. 

e. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa 
diadakan rapat Dewan Komisaris, sepanjang keputusan itu disetujui 
secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan 
Komisaris. 

f. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan 
standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan 
dalam Rapat Dewan Komisaris - Direksi atau secara tertulis 
selambat lambatnya 7 (tujuh) – 15 (lima belas) hari sejak diterima 
usulan beserta dokumen lengkap dari Direksi 

g. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari 
Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka 
Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi 

h. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mengikat 
di luar Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka keputusan 
tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Dewan 
Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris tersebut mempunyai daya 
mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan 
Dewan Komisaris yang dihasilkan Rapat Dewan Komisaris secara 
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fisik dan disampaikan kepada Direksi selambat lambatnya 7 (tujuh) 
hari sejak disahkan/ditandatangani. 

 
2.2.17.5 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 

a. Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat yang dihadiri bersama 
dengan Direksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dewan 
Komisaris senantiasa melakukan koordinasi dengan Direksi 
berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan 
Direksi. 

b. Pertukaran informasi antara Dewan Komisaris dan Direksi tidak 
dibatasi pada saat Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Komunikasi 
yang fleksibel dan terbuka, seperti diskusi-diskusi antara Dewan 
Komisaris dan Direksi dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan. 

 
2.2.18 Benturan Kepentingan 

a. Antara para anggota Dewan Komisaris, serta antara anggota Dewan 
Komisaris dan anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah 
sampat derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau 
hubungan semenda (menantu atau ipar). 

b. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai 
berikut: 
1) Anggota Dewan Komnisaris/Direksi pada perusahaan lain yang dapat 

menimbulkan benturan kepentingan. 
2) Anggota Dewan Komisaris/Direksi pada perusahaan lain yang dapat 

mengakibatkan terganggunya efektivitas kinerja anggota Dewan Komisaris 
yang bersangkutan. 

c. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai 
benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan 
perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota 
Komisaris yang ditentukan oleh RUPS. 

d. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau 
menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga 
kepada pelanggan atau pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan 
atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2.2.19 Tanggung Jawab Hukum 

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib tunduk pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar 
Perusahaan, dan Keputusan RUPS serta bertindak sewaktu-waktu untuk 
kepentingan dan usaha perusahaan dan bertanggung jawab kepada 
perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh RUPS. 

b. Dalam hal dokumen perhitungan tahunan perusahaan yang disediakan 
ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang 
dirugikan, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena 
kesalahannya. 
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2.2.20 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi 

Komisaris akan menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan 
Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Dewan 
Komisaris berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala 
situasi dianggap memerlukannya. 
 
Dalam setiap pertemuan apa pun, informasi dan data yang   penting   untuk 
pemahaman Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk 
menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris dalam memahami 
permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu, Direksi akan membuat ringkasan 
bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan. 
 
Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap 
informasi  atau  dokumen yang relevan yang disimpan oleh  Direksi.  Pelaksanaan 
hak Dewan Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh 
mengganggu pelaksanaan operasional perusahaan. 
 
Agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, apabila diperlukan, Dewan    
Komisaris  berhak  mendapat saran  secara profesional   dari   pihak independen   
atas beban  perusahaan  atas  hal-hal  yang  menjadi  tanggung jawab profesional   
Dewan  Komisaris. Dewan   Komisaris   berhak   membentuk   komite-komite 
sebagai alat bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fugsinya. 

 
 

2.3 Direksi 

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan 
perusahaan, secara sehat dan ber-etika sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku 
untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam 
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 
 
Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan aspek penting yang 
relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi harus menghindari kondisi di mana tugas 
dan kepentingan perusahaan berbenturan atau mempunyai potensi berbenturan dengan 
kepentingan pribadi, termasuk kepentingan perusahaan dengan kepentingan anak 
perusahaan. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadi, maka Direktur yang 
bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan 
tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya Dewan Komisaris yang 
akan menentukan langkah yang diperlukan. 
 
Direksi secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada Pemegang Saham secara 
lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan urusan perusahaan, kecuali 
apabila pengungkapan tersebut justru akan merugikan kepentingan perusahaan secara 
keseluruhan. 
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2.3.1 Ketentuan Jabatan 
2.3.1.1 Persyaratan 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-
perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1) Mampu melaksanakan perbuatan hukum. 
2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pemah menjadi anggota 

Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 

3) Tidak pemah dihukurn karena melakukan tindak pidana yang 
merugikan keuangan perusahaan/negara dalam waktu 5 (lima) 
tahun sebelum pengangkatannya 

4) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, 
kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk 
memajukan dan mengembangkan perusahaan. 

 

2.3.1.2 Komposisi 

1) Komposisi   Direksi   disesuaikan   dengan   kebutuhan   perusahaan 
sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat 
dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak 
mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya 
untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. 

2) Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang anggota 
Direksi,seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 

3) Anggota Direksi terdiri dari perseorangan yang memiliki keahlian, 
pengetahuan, dan pengalarnan beragam yang saling melengkapi 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga mendukung 
pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi. 

 
2.3.1.3 Masa Jabatan 

1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang 
sama. Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya 
dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan 
penilaian kinerja pada periode sebelumnya. 

2) Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 
a) Masa jabatannya berakhir. 
b) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 
c) Tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  perundang-undangan  yang 

berlaku. 
d) Meninggal dunia. 
e) Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS. 

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

4) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Saham dengan 
tembusan kepada Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 
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5) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa 
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka 
yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas 
tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya 
oleh RUPS. 

6) Anggota Direksi setiap waktu dapat diberhentikan untuk sementara 
waktu oleh Dewan Komisaris dengan suara terbanyak apabila yang 
bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, 
melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi 
perusahaan. Mekanisme pembethentian sementara Direksi harus 
mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberhentian 
sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang 
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut. 
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara 
itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS untuk 
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan 
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, 
serta kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk hadir 
dan membela diri. Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka 
pemberhentian sementara itu dinyatakan batal. Apabila seorang 
anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa 
jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa 
masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecnali RUPS 
menetapkan lain. 

7) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa 
jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan 
berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada, 
kecuali RUPS menetapkan lain. 

8) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka 
dalarn waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan 
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Selama 
jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum 
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya 
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan 
anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan 
wewenang yang sama. 

9) Apabila   karena   sebab   apapun   perusahaan   tidak   mempunyai 
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan 
Komisaris berkewajiban  menjalankan  pekerjaan  Direksi,  dengan  
kewajiban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi 
lowongan harus diselenggarakan RUPS guna mengisi lowongan 
tersebut. 

 
2.3.1.4 Proses Pengangkatan 

a. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS  
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b. Pengangkatan  anggota  Direksi  dilakukan  melalui  mekanisme  uji 
kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara 
transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan 
kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum 
ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi. Direksi 
menandatangani Statement of Corporate Intent (SCI) yang antara lain 
berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala 
target-target yang ditetapkan Pemegang Saham. SCI diperbaharui 
setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan 
perusahaan. SCI disiapkan oleh Direksi dengan persetujuan 
Komisaris dan ditetapkan Pemegang Saham. Direksi menyampaikan 
usulan SCI bersama dengan penyampaian RKAP kepada Pemegang 
Saham untuk disahkan dalam RUPS Tahunan mengenai RKAP. 

d. Anggota  Direksi  yang  baru  ditunjuk  wajib  menjalani  program 
pengenalan perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direktur 
Utama. Jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab 
pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama 
atau anggota Direksi yang ada. 

 
2.3.1.5 Tugas dan Wewenang 

a. Tugas pokok Direksi adalah : 
1) Melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan 

tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam 
pengurusan tersebut. 

2) Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan. 
b. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya  

untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan 
tujuannya. 

c. Direksi berhak mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, 
serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai 
pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan perusahaan serta 
mengikat perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan 
perusahaan. 

d. Kebijakan pengurusan perusahaan ditetapkan oleh Rapat Direksi. 
Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan 
oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang 
bersangkutan sampai dengan tindakan tersebut mendapat 
persetujuan dalam Rapat Direksi. 

e. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama 
Direksi serta mewakili perusahaan dengan ketentuan semua tindakan 
Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. 

f. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab 
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang 
bertindak atas nama Direksi. 
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RUPS dapat menentukan pembatasan serta syarat-syarat tertentu 
kepada Direksi. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan 

persetujuan tertulis dari Komisaris, adalah : 
1) Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan 

lain 
2) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan 

penarikan kredit jangka pendek. 
3) Melepaskan  dan  menghapuskan  aktiva  tetap  bergerak  dengan  

umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada tunumnya 
sampai dengan 5 (lirna) tahun. 

4) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai 
tertentu yang ditetapkan oleh RUPS. 

5) Menghapuskan  persediaan  barang  mati  sampai  dengan nilai 
tertentu  yang ditetapkan oleh RUPS. 

6) Mengadakan kerjasama operasi yang tidak dalam bidang usahanya 
untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak lebih 
dari 1 (satu) siklus usaha. 

7) Mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasional 
untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. 

8) Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi. 
 

g. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan 

rekomendasi dari Komisaris tertulis dan persetujuan RUPS 
adalah sebagai berikut : 
1) Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut 

serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan 
perusahaan baru. 

2) Melepaskan sebagian dalam persentase atau nilai tertentu yang 
ditetapkan RUPS atau seluruhnya atas penyertaan perusahaan 
pada perusahaan lain atau badan-badan lain. 

3) Menerima pinjaman jangka menengah dan panjang. (6-20 tahun) 
4) Melepaskan  dan  menghapuskan  aktiva  tetap  bergerak  

dengan  umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada 
umumnya lebih dari 5 (lima) tahun. 

5) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak. 
6) Mengagunkan   aktiva   tetap   dalam   rangka   penarikan   kredit   

jangka menengah/panjang. 
7) Mengadakan  kerjasama  dengan  badan  usaha  atau  pihak  

lain  berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 1 
(satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) siklus usaha. 

8) Mengadakan kerjasama kontrak manajemen untuk jangka waktu 
lebih dari 1 (satu) tahun. 

9) Mengadakan keljasama lisensi, Bangun Guna Serah (build, 
operate, and transfer/BOT), Bangun Guna Milik (build, operate, and 
owned/BOO) 

10) Mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak 
keuangan bagi perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS. 
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11) Mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang 
mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang 
ditetapkan oleh RUPS. 

12) Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan 
piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 

13) Memberikan pinjaman jangka menengah dan panjang 
14) Menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai 

tertentu yang ditetapkan RUPS 
15) Pengeluaran saham dalam simpanan 

h. Perbuatan  hukum  untuk  mengalihkan,  melepaskan  hak,  atau  
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta 
kekayaan perusahaan (yang bukan merupakan barang dagangan) 
baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri 
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus : 
1) Mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para 

Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah dan disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah 
suara tersebut. 

2) Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah 
Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari  terhitung 
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. 

 
2.3.1.6 Hak dan Kewajiban 

a. Hak Direksi 
1) Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan perusahaan. 
2) Mengatur ketentuan-ketentuan  tentang  kepegawaian  

perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari 
tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
keputusan RUPS. 

3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan 
berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 

4) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili 
perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau 
beberapa orang anggota Direksi yang diberi kuasa khusus untuk 
itu atau kepada seorang atau 4 beberapa orang pegawai 
perusahaan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama atau 
kepada orang lain. 

5) Anggota  Direksi  berhak  atas  gaji  dan  tunjangan  lain  termasuk 
santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Penggajian dan pemberian 
tunjangan ditetapkan pada suatu tingkat yang layak serta dikaitkan 
dengan kinerja Direksi. 
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6) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai 
pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan perusahaan, 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran 
Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
b. Kewajiban Direksi 

1) Mengusahakan dan menjamin  terlaksananya  usaha  dan  
kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta 
kegiatan usahanya 

2) Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, termasuk rencana-
rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha 
dan kegiatan perusahaan serta menyampaikannya kepada 
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan 
RUPS. 

3) Mengadakan    dan    memelihara    pembukuan    dan    administrasi 
perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu 
perusahaan. 

4) Menyusun sistem  akuntansi  sesuai  dengan   Standar  Akuntansi 
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intem, 
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan 
pengawasan. 

5) Memberikan pertanggungjawaban dan  segala  keterangan  
tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan 
,tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen 
kepada RUPS. 

6) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai 
ketentuan yang berlaku (laporan triwulan dan laporan tahunan) 
serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. 

7) Menyiapkan  struktur  organisasi  pengurusan  perusahaan  
beserta uraian tugasnya (job description). 

8) Menetapkan ukuran keberhasilan (Key Performace Indikator / 
KPI) yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun 
non- keuangan untuk menentukan pencapaian visi, misi, dan tujuan 
perusahaan. 

9) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan 
ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang 
ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

10) Mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian secara 
penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perusahaan. 

 
2.3.1.7 RJPP dan RKAP 

a. Direksi wajib menyiapkan RJPP yang merupakan rencana strategis 
yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 
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b. Direksi   bersama   dengan.   Dewan   Komisaris   menandatangani   
RJPP   dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapatkan 
pengesahan. 

c. Sebagai penjabaran  tahunan dari  RJPP,  Direksi  wajib  menyiapkan  
RKAP, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan 
pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan. 

d. Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Komisaris dan 
Pemegang Saham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari 
sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan untuk mendapatkan 
pengesahan RUPS. 

e. Direksi melaksanakan dan mempertanggungjawankan RJPP dan 
RKAP. 

 
2.3.1.8 Manajemen Risiko 

a. Direksi melakukan kajian terhadap risiko perusahaan dan 
pengelolaannya.  

b. Direksi menyusun strategi dan kebijakan manajemen risiko. 
c. Direksi menginfoimasikan kepada Dewan Komisaris mengenai risiko 

yang secara material mungkin timbul dalam pengambilan keputusan, 
strategi, dan operasional perusahaan serta mekanisme yang 
dibutuhkan untuk mengelola risiko tersebut. 

 
2.3.1.9 Informasi kepada Pemegang Saham dan Komisaris 

a. Direksi wajib menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada 
Pemegang Saham dan Dewan Komisaris secara tepat waktu dan 
lengkap yang meliputi laporan berkala dan insidentil. 

b. Laporan berkala meliputi Iaporan bulanan, laporan triwulanan, dan 
laporan tahunan. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada 
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 

c. Laporan insidentil merupakan laporan yang terkait dengan peristiwa, 
kejadian, atau fakta penting yang bersifat materiaI yang secara 
langsung atau tidak langsung terjadi di perusahaan. Laporan ini 
disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris 
selambat-lambatnya satu minggu setelah adanya keputusan atau 
terjadinya informasi tersebut, meliputi : 
1) Penggabungan, pengambiIalihan dan peleburan usaha, atau 

pembentukan usaha patungan. 
2) Pemecahan saham atau dividen saham. 
3) Pendapatan dari pembagian dividen yang luar biasa atau biaya-

biaya akibat kejadian luar biasa. 
4) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.   
5) Produk atau penemuan baru yang berarti. 
6) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam 

manajemen. 
7) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. 
8) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting. 



 

 

Tata Kelola Perusahaan                       26

      

9) Tuntutan hukum terhadap perusahaan, Direksi atau Dewan 
Komisaris 

10) Kebakaran atau bencana alam. 
11) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan 
12) Perubahan tahun fiskal. 
13) Kejadian,  peristiwa,  atau  fakta  penting  lainnya  yang  

mengakibatkan terhentinya kegiatan pokok perusahaan. 
 

2.3.1.10 Kinerja Direksi 

a. Kinerja Direksi dievaluasi setiap tahun oleh Dewan Komisaris 
berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam menjalankan 
perusahaan. 

b. Hasil evaluasi  kinerja Direksi sebagai organ perusahaan  dilaporkan  
kepada Pemegang Saham melalui RUPS. 

c. Hasil evaluasi  kinerja  masing-masing  anggota  Direksi  disampaikan  
kepada Direktur Utama sebagai sarana bagi peningkatan kontribusi 
yang bersangkutan kepada perusahaan. 

d. Perusahaan menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan 
masing-masing anggota Direksi yang didasarkan  pada  target  kinerja  
dalam  Statement of Corporate Intens (SCI) serta komitmennya dalam 
memenuhi arahan Pemegang Saham. 

e. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi dan masing-masing 
anggota Direksi merupakan sarana peningkatan efektivitas Direksi 
dan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan skema/program 
kompensasi bagi Direksi. 

f. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan 
salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk 
penunjukan kembali yang bersangkutan sebagai anggota Direksi. 

g. Kriteria kinerja Direksi maupun masing-masing anggota Direksi 
ditetapkan oleh RUPS antara lain meliputi : 
1) Kehadiran dalam rapat-rapat Direksi. 
2) Kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. 
3) Keterlibatan dalam penugasan tertentu. 
4) Komitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta kebijakan perusahaan, termasuk mengenai benturan 
kepentingan. 

5) Berperan aktif dalam memajukan perusahaan. 
 

2.3.1.11 Rapat Direksi 

a. Ketentuan Umum 

1) Direksi mengadakan rapat secara berkala, yaitu sekurang-
kurangnya sekali dalam sebulan. 

2) Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dianggap 
perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 
tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau 
Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan 
dibicarakan. 
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3) Undangan untuk melaksanakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 
satu hari sebelum pelaksanaan dengan mencantumkan acara, 
tanggal, waktu, dan tempat rapat. Panggilan rapat ini tidak 
disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.  

b. Agenda, Materi, dan Risalah Rapat 

1) Agenda rapat disiapkan dalam bentuk tertulis oleh Sekretaris 
Direksi atas masukan dari Direksi dan atau sesuai dengan 
permintaan dari Dewan Komisaris. 

2) Materi rapat / bahan pendukung untuk pengambilan keputusan 
dalam rapat disesuaikan dengan agenda rapat dan dibagikan 
sebelum rapat Direksi dilaksanakan atau pada saat undangan rapat 
dibagikan. 

3) Setiap Direksi menyampaikan kajian atau masukan terhadap 
materi rapat dan disampaikan kepada Direktur Utama. 

4) Rapat Direksi wajib dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh 
Ketua Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang 
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. 

5) Risalah rapat dibuat segera setelah rapat selesai atau pada waktu 
rapat berlangsung. Risalah rapat memuat jalannya rapat, proses 
pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, serta 
keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. 

6) Risalah rapat memuat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) 
dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi. 

7) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat 
Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir 
atau tidak hadir dalam rapat tersebut. 

8) Risalah asli dari setiap rapat Direksi disimpan oleh perusahaan   
 

c. Pengambilan Keputusan  

1) 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. 

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

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

4) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan 
musyawarah untuk mufakat. Jika hal ini tidak dapat dilaksanakan, 
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. 

5) Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa 
diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara 
tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi.  
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6) Pengambilan keputusan oleh Direksi paling lambat 10 (sepuluh) 
hari sejak usulan beserta dokumen pendukung dan informasi 
lainnya lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi atau 
disampaikan secara tertulis untuk mendapatkan keputusan secara 
sirkuler. 

7) Hasil Keputusan Direksi dalam Rapat Direksi akan disosialisasikan 
kepada pejabat satu tingkat dibawah Direksi selambat-lambatnya 
15 (lima belas) hari sejak diputuskan 

 
d. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi  

1) Direksi mengikuti rapat-rapat yang dihadiri bersama dengan Dewan 
Komisaris dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Direksi 
senantiasa melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris 
berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan 
Direksi. 

2) Pertukaran informasi antara Direksi dan Dewan Komisaris tidak 
dibatasi pada saat Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 
Komunikasi yang fleksibel dan terbuka, seperti diskusi-diskusi 
antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat diadakan sesuai 
dengan kebutuhan.  

 

 

2.3.1.12 Benturan Kepentingan 

a. Antara para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak 
boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik 
menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan 
semenda (menantu atau ipar). 

b. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain 
sebagaimana tersebut di bawah ini : 
1) Anggota Direksi / Dewan Komisaris pada perusahaan lain yang 

dapat menimbulkan benturan kepentingan. 
2) Anggota Direksi / Dewan Komisaris pada perusahaan lain yang 

dapat mengakibatkan terganggunya efektivitas kinerja anggota 
Direksi yang bersangkutan. 

c. Apabila Direksi berasal dari karyawan perusahaan, maka yang 
bersangkutan harus membuat pernyataan kesanggupan untuk 
melepaskan status sebagai karyawan atau berhenti dari perusahaan 
atas permintaan perusahaan. 

d. Anggota Direksi dilarang  melakukan  transaksi  yang  mempunyai  
benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari 
kegiatan perusahaan selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi 
yang ditentukan oleh RUPS. 

e. Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan, atau 
menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang 
berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk 
mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah 
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dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.3.1.13 Tanggung Jawab Hukum 
a. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh 

tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha 
perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundangan yang 
berlaku. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 
tugasnya untuk kepentingan dan usaha perusahaan. 

b. Dalam hal dokumen perhitungan tahunan perusahaan yang 
disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, Anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung 
jawab kepada pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan bahwa 
keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. 

c. Apabila perusahaan dinyatakan pailit dan kepailitan tersebut terjadi 
karena kesalahan atau kelalaian Direksi serta kekayaan perusahaan 
tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka 
setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab 
atas kerugian itu. 

d. Anggota  Direksi  yang  dapat  membuktikan  bahwa  kepailitan  bukan  
karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara 
tanggung renteng atas kerugian tersebut. 

 
2.3.1.14 Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris 

a. Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan 
pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. 

b. Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dapat bersifat 
formal maupun informal, sebagai berikut : 
1) Hubungan kerja yang bersifat formal dilakukan dalam rangka 

tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
2) Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan tetapi tidak 

dapat digunakan sebagai prosedur formal sebelum diputuskan 
dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 

c. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dari 
Direksi adalah untuk kepentingan perusahaan dan atas 
sepengetahuan Komisaris Utama 

 

2.3.1.15 Kebijakan Menggunakan Saran Profesional 

PT Puspetindo menetapkan kebijakan, jika diperlukan, Direksi dapat 
menggunakan saran profesional yang independen dalam pelaksanaan 
tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi beban 
mereka. 
Dalam kondisi tertentu PT Puspetindo akan memperbolehkan bagi 
Direksi untuk mendapat saran profesional atas beban perusahaan. Hal 
ini tidak berlaku apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan 
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kepentingan. Penerapan kebijakan ini atas persetujuan Dewan 
Komisaris. 

 
 
2.4 Sekretaris Perusahaan 

Perusahaan menyadari sepenuhnya mengenai pentingnya peranan Sekretaris 
Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Utama Perusahaan (RUPS, 
Dewan Komisaris, Direksi) dalam hubungan antar perusahaan dengan stakeholders. 
Secara struktural, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan 
memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 
 
Sekretaris Perusahaan akan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku 
dan memastikan perusahaan memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris 
Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya 
kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan 
Komisaris. 

 
Dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa fungsi utama yang dilaksanakan oleh 
Sekretaris Perusahaan fungsi tersebut adalah: 
1. Bertindak sebagai pejabat penghubung (liaison officer) antara perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. 
2. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada, Daftar Khusus serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS.  
3. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan 

keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan 
tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila 
diminta oleh Dewan Komisaris.  

 
Dan juga terdapat beberapa Kewajiban dan Tanggung Jawab antara lain: 
1. Dalam kaitannya dengan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris :  

a. Mengkoordinasikan rapat. 
b. Menyiapkan undangan, jadwal rapat, agenda, dan materi rapat. 
c. Membuat, mendokumentasikan, dan mengirimkan risalah rapat tersebut kepada 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 
 

2. Dalam kaitannya dengan Pemegang Saham : 
a. Mngkoordinasikan penyelenggaraan Pra-RUPS. 
b. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan RUPS, baik yang bersifat 

tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan 
Pemegang Saham. 

c. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat. 
d. Mendokumentasikan surat-menyurat antara Direksi dan Pemegang Saham. 

 
3. Dalam kaitan dengan Dewan Komisaris : 

a. Mengkoordinasikan arus informasi (laporan manajemen dan laporan lainnya) 
kepada Dewan Komisaris. 

b. Mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dan Dewan Komisaris. 
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4. Dalam kaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan : 

a. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang usaha 
perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan good corporate governance, dan 
menganalisis dampaknya terhadap perusahaan. 

b. Memberikan masukan / informasi kepada Direksi untuk mematuhi semua 
ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan good corporate governance 
dan etika korporasi, serta memberikan masukan tentang peraturan perundang-
undangan yang baru. 

c. Memberikan pendapat hukum terhadap setiap rancangan produk yang memiliki 
kekuatan hukum di lingkungan perusahaan. 

 
5. Dalam kaitan dengan fungsi kesekretariatan : 

a. Mendokumentasikan segala jenis kebijakan, keputusan dan surat edaran Direksi, 
surat perjanjian dan dokumen lainnya yang menjadi produk yang memiliki 
kekuatan hukum di lingkungan perusahaan. 

b. Mengkoordinasikan pembuatan buku laporan tahunan, profil perusahaan, brosur 
mengenai perseroan, dan media lainnya.  

 
6. Dalam kaitan dengan stakeholder perusahaan : 

a. Menjadi penghubung antara perusahaan dan masyarakat atau badan-badan yang 
menjalin hubungan dengan perusahaan. 

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang 
dibutuhkan yang berkaitan dengan perusahaan. 

c. Membantu manajemen dalam menjalin hubungan baik dengan instansi yang 
terkait dengan perusahaan (pemerintah, parlemen, dan lain-lain).  

 

Kualifikasi 
Sekretaris Perusahaan wajib memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sebagai berikut : 

a. Pengetahuan dan pemahaman mengenai : 
1) Kegiatan operasi perusahaan, kebijakan, sistem dan prosedur termasuk 

pengendalian internnya. 
2) Undang-Undang Perseroan terutama mengenai tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris dan Direksi. 
3) Undang-Undang  ketenagakerjaan,  peraturan  yang  terkait  dengan pelaksanaan 

GCG, dan peraturan lain yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan. 
b. Memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik dan luas dengan 

stakeholder perusahaan termasuk dengan media massa dan elektronik. 
c. Menguasai teknik berkomunikasi dan berperan sebagai komunikator yang baik bagi 

seluruh stakeholder perusahaan. 
 

2.5 Satuan Pengawasan Intern (Spi) 

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) merupakan Organ Pendukung Direksi yang 
berfungsi sebagai pengawas serta penyedia jasa konsultasi, jaminan obyektif dan 
independen untuk menambah nilai dan meningkatkan/memperbaiki operasi perusahaan 
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dan dipimpin oleh seorang kepala Unit Kerja yang bertanggungjawab kepada Direktur 
Utama. 
Internal Audit wajib memiliki Internal Audit Charter/ Piagam Audit Intern untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang ditandatangani oleh Direktur Utama. 
Internal Audit dalam menjalankan fungsinya wajib melaksanakan pengawasan terhadap 
kegiatan operasional perusahaan yang dapat mengarahkan kepada upaya-upaya berikut: 
a. Membantu menciptakan pengendalian intem yang baik dan memastikan bahwa 

pengendalian intem telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta 

pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program perusahaan yang mencakup: 
a. Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
b. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan 

prasarana yang tersedia. 
c. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan 

atau program. 
d. Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia. 

c. Melakukan kajian terhadap kecukupan manajemen risiko (risk management) 
perusahaan. 

d. Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal. 
e. Menyusun peraturan/ketentuan perusahaan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 

serta pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas saran / rekomendasi 
hasil pemeriksaan yang telah disetujui Direktur Utama.  

 
Kualifikasi 
a. Memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai di bidang  akuntansi, keuangan, 

manajemen dan atau teknik operasional di bidang usaha perusahaan. 
b. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang audit. 
c. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha  perusahaan sehingga 

dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
d. Secara terus-menerus  mengembangkan  pengetahuan  dan  keahlian  untuk menjamin 

kualitas audit dan rekomendasi. 
 
2.6 Auditor Eksternal 

1. Auditor eksternal berfungsi memberikan pendapat tentang kewajaran, ketaatan, serta 
kesesuaian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan yang berlaku. 

2. Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang lainnya 
yang diperlukan bagi auditor ekstemal sehingga memungkinkan auditor eksternal 
memberikan pendapatnya tersebut. 

3. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS dari calon yang direkomendasikan oleh Dewan 
Komisaris. 

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan 
auditor ekstemal dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor 
ekstemal tersebut. 
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5. Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak 
yang berkepentingan di perusahaan.  
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BAB III 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN 

INFORMASI 
 
3.1 Sistem Pengendalian Intern 

 

3.1.1 Beberapa elemen pokok sistem pengendalian intern perusahaan, yaitu : 
a. Semua keputusan penting yang dilakukan Direksi memerlukan persetujuan 

dari Dewan Komisaris dan hanya dilaksanakan setelah dilakukan analisis 
secara mendalam. Untuk itu, Dewan Komisaris menerima secara reguler dan 
menyeluruh informasi mengenai perusahaan secara cepat dan lengkap. 

b. Semua direktorat dan unit usaha secara jelas mendokumentasikan pedoman 
yang terkait dengan prosedur pengendalian dan ruang lingkup hak dan 
tanggung jawab. Pedoman yang ada secara reguler diperbaharui, disesuaikan 
dengan kebutuhan, dan diakomodasikan dengan semua elemen yang penting 
terhadap perubahan peraturan, best practices industri, dan dinamika bisnis. 

c. Satuan Pengawasan Intem (SPI) mengkaji ulang proses pengendalian yang 
dlimplernentasikan oleh Direksi dan struktur organisasi di bawahnya dan 
laporan temuan beserta rekomendasi kepada Direksi. Direksi memberikan 
laporan hasil audit SPI kepada Dewan Komisaris, apabila diminta secara 
tertulis. 

d. Dewan Komisaris  secara  seksama  memonitor  proses  manajemen  risiko 
perusahaan dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap persyaratan 
pengendalian intern yang baik. 

e. Rapat/pertemuan  berkala perlu diadakan serta dihadiri  oleh  semua  Dewan 
Komisaris dan Direksi untuk mendiskusikan masalah perusahaan yang harus 
dipecahkan. 

f. Proses penyusunan RJPP secara mendalam dibahas dengan Dewan 
Komisaris sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. 
Pemantauan secara berkala terhadap RJPP perlu dilakukan melalui 
pertemuan tahunan dalam Rapat Direksi untuk mengkaji ulang kemungkinan 
perbaikan strategi. 

g. Proses penganggaran secara detail dibahas bersama antara Direksi dan 
Dewan Komisaris.  Perlu  dilakukan  pemantauan antara  anggaran  dan  
realisasi  dan apabila terdapat penyimpangan segera ditindaklanjuti oleh 
manajemen. 

 
3.1.2 Unsur-unsur sistem pengendalian intern meliputi : 

a. Lingkungan pengendalian, terdiri dari: 
1) Initegritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi karyawan. 
2) Filosofi dan gaya manajemen. 
3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan 

dan tanggung jawabnya. 
4) Pengorganisasian dan pengembangan sumberdaya manusia. 
5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 
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b. Pengkajian    dan    pengelolaan    risiko, yaitu suatu proses untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha yang 
relevan. 

c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 
suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat 
dan unit dalam struktur organisasi, antara lain mencakup kebijakan dan 
prosedur yang membantu manajemen melaksanakan kewajibannya dan 
menjamin bahwa tindakan penting dilakukan untuk mengatasi risiko yang 
dihadapi dalam mencapai sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian 
termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, 
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, serta keamanan 
terhadap aset perusahaan. 

d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan 
keuangan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan  ketaatan  terhadap 
ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang memungkinkan Direksi dan tim 
manajemen untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan usahanya. 
Laporan tidak hanya berhubungan dengan data intemal, tetapi juga informasi 
tentang kejadian ekstemal, kegiatan dan kondisi penting untuk 
menginformasikan pengambilan keputusan, dan laporan ekstemal. 

e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap  kualitas  sistem  pengendalian 
intern, termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit struktur 
organisasi perusahan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan 
ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi 
dan tembusan kepada Dewan Komisaris. 

 
3.2 Pembukuan dan Pelaporan Keuangan  

1. Tahun buku perseroan adalah tahun takwim dan tutup buku dilakukan pada akhir bulan 
Desember dari tiap-tiap tahun. 

2. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku, maka Direksi 
menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Pemegang Saham sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani 
oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris untuk diajukan 
dalam RUPS. 

3. Pemberian tanda tangan oleh Dewan Komisaris pada laporan tahunan dimaksudkan 
untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa laporan tahunan tersebut adalah benar 
dari seluruh kegiatan anggota Direksi tahun berjalan, yang pelaksanaannya telah 
diawasi sepenuhnya oleh Dewan Komisaris dan laporan tersebut juga telah diperiksa 
oleh Dewan Komisaris. 

4. Dalam laporan tahunan tersebut, sekurang-kurangnya memuat: 
a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, laporan arus 

kas, laporan penibahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan secara 
komparatif. 

b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah 
dicapai. 

c. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku. 
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan 

perseroan. 
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e. Pelaksanaan good corporate governance (GCG) dalam tahun berjalan. 
f. Informasi mengenai Direksi dan Dewan Komisaris.  

 
3.3 Keterbukaan Informasi 

1. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. 

2. Perusahaan harus mengambil inisiatif dalam mengungkapkan  informasi  penting 
dalam Laporan Tahunan dan atau Laporan Keuangan untuk pengambilan keputusan 
bagi investor, Pemegang Saham, kreditur, dan stakeholder, yaitu mengenai : 
a. Tujuan, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. 
b. Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak pemegang saham. 
c. Penilaian terhadap perusahaan oleh auditor ekstemal, lembaga pemeringkat 

kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya. 
d. Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta gaji dan tunjangan 

mereka. 
e. Sistem pemberian honorarium untuk auditor eksternal. 
f. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi.  
g. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi termasuk penilaian manajemen atas 

iklim berusaha dan faktor risiko. 
h. Informasi mengenai karyawan perusahaan dan stakeholder. 
i. Klaim yang diajukan oleh atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di 

badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan. 
j. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi atau sedang terjadi.  
k. Pelaksanaan good corporate governance. 

3. Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip 
good corporate governance dan masalah material yang dihadapi. 

4. Untuk mewujudkan good corporate governance, perusahaan mendasarkan pada 
prinsip transparansi atau keterbukaan atas informasi yang diperlukan. Pihak-pihak 
yang berkepentingan dapat melakukan akses ke perusahaan untuk mendapatkan 
informasi. Namun untak menghindari hal-hal yang dapat merugikan, perusahaan 
mempunyai kriteria informasi yang bersifat rahasia atau non-rahasia. Kriteria ini 
ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. 

 
3.4 Daftar Khusus 

Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus.  
Daftar Khusus memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris beserta keluarganya pada perusahaan/perusahaan lain dan tanggal 
saham itu diperoleh. 
Daftar Khusus wajib disediakan di tempat kedudukan perusahaan dan dapat dibaca oleh 
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi perusahaan. 

 
3.5 Akses Informasi 

Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal dan auditor 
internal (SPI) memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai perusahaan 
yang perlu untuk melaksanakan tugasnya. 
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3.6 Kerahasiaan Informasi 

a. Auditor eksternal dan auditor intemal (SPI) harus merahasiakan informasi yang 
diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya kecuali disyaratkan daIam Anggaran 
Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab kepada perusahaan untuk menjaga 
kerahasian informasi perusahaan. 

c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi, auditor ekstemal, SPI dan karyawan harus tetap dirahasiakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3.7 Penggunaan Laba Perusahaan 

a. Laba bersih perusahaan dalam suatu tahun buku yang tercantum dalam neraca dan 
perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagikan untuk 
cadangan, deviden, dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan oleh 
RUPS. 

b. Jika perhitungan laba-rugi suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat 
ditutup dengan dana cadangan, maka keinginan tersebut akan tetap dicatat dalam 
pembukuan perusahaan dan dalam tahun-tahun yang akan datang perusahaan 
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali 
tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

c. Deviden yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, 
dimasukkan dalam cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. 

d. Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang 
Saham yang berhak sebelum lewat jangka waktu lima tahun dengan menyampaikan 
bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. 

e. Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan 
 
3.8 Penggunaan Dana Cadangan 

a. Bagian dari laba bersih perusahaan yang besamya telah ditentukan oleh RUPS, wajib 
disisihkan setiap tahun buku untuk dana cadangan. 

b. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai dengan cadangan tersebut 
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan. 

c. Cadangan yang dibentuk sebelum mencapai angka 20% (dua puluh persen) dari 
modal yang ditempatkan, hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang 
tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. 

d. Apabila jumlah dana cadangan yang dibentuk telah melebihi jumlah 20% (dua puluh 
persen) dari modal yang ditempatkan, maka RUPS dapat memutuskan agar 
kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan. 

e. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh 
laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Komisaris 
dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

f. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba- 
rugi 
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3.9 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan 
a. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan hanya dapat dilakukan 

berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 
paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah 
dikeluarkan perusahaan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh 
paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah suara tersebut. 

b. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang terbit dan  beredar  luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai 
rencana peuggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan paling lambat 
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan diatur dan 
ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. 

d. Dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan 
harus tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham/pemilik 
modal, pihak ketiga, dan karyawan perusahaan. 

e. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran  perusahaan  tidak 
mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga 
yang wajar. 

 
3.10 Perlakuan yang setara terhadap para Pemegang Saham 

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama hak 
diperlakukan setara (eqiutably) berdasarkan azas bahwa Pemegang saham yang 
memiliki saham dengan klasifikasi yang sama mempunyai kedudukan yang setara 
terhadap perseroan. 
1. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi 

dan jumlah saham yang dimiliki 
2. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat 

mengenai perseroan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertangungjawabkan 
untuk tidak memberikannya. Perseroan tidak boleh memihak pada pemegang 
saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada 
pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang 
saham tanpa menghiraukan klasifikasi saham yang dimilikinya. 

3. Pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi tidak 
boleh terlibat dalam Perdagangan Orang Dalam (insider trading atau self dealing) 
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh sebab itu perseroan 
harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk memantau dan 
menindak jenis pelanggaran tersebut. Apabila ditemukan maka pelanggaran ini 
harus diungkapkan kepada pemegang saham dengan cara yang laya 
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BAB IV 

KEBIJAKAN PERUSAHAAN 

 
4.1 Bisnis Perusahaan 

PT Puspetindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa engineering dan 
fabrikasi peralatan industri di   Indonesia. Saat ini PT Puspetindo merupakan salah 
satu perusahaan fabrikasi yang dapat memenuhi kebutuhan industri nasional dan 
internasional. Puspetindo senantiasa bekerja secara   profesional  untuk  memberikan 
jasa  dengan  mutu yang  tinggi  agar sesuai dengan harapan  pelanggan.  Puspetindo 
selalu berusaha keras dengan menerapkan standar etika  dalam  seluruh  kegiatan  
usaha  berdasarkan  prinsip-prinsip  GCG dan memperlakukan semua stakeholder 
sebagai mitra. 
 
Agar mampu  menghasilkan nilai yang optimal kepada Pemegang Saham, Puspetindo 
menerapkan  pendekatan  operasional  yang  bertanggungjawab  dan berorientasi  
dalam pencapaian  nilai jangka panjang serta  berdaya saing tinggi, serta dengan 
pemanfaatan aset   perusahaan   secara  optimal,  sehingga  tercapai   keseimbangan   
antara  volume kegiatan dan sumber daya. 
 
Dengan cara ini Puspetindo membantu pemenuhan kebutuhan peralatan industri di 
Indonesia sekaligus berperan aktif dalam pembangunan nasional. Puspetindo 
berusaha sekuat   tenaga   meningkatkan kualitas produk yang merupakan modal 
utama dalam menghadapi  persaingan dan tantangan. 
 
Dalam melakukan persaingan, PT Puspetindo menjunjung tinggi etika usaha dan 
sedapat mungkin berupaya  menjalankan  praktik  usaha yang saling  menguntungkan  
terhadap mitra  usaha PT Puspetindo.  Komitmen PT Puspetindo terhadap kesehatan 
dan keselamatan kerja dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan pegawai 
merupakan hal yang utama yang perlu senantiasa PT Puspetindo jalankan.   

 
4.2 Hubungan dengan Pemegang Saham  

Perusahaan mengakui bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham 
merupakan sumber dana yang signifikan untuk kelangsungan usaha perusahaan. 
Perusahaan berupaya untuk memaksimalkan kekayaan para Pemegang Saham dan 
menghargai Pemegang saham dengan memberi tingkat dividen yang wajar.  

 
Berikut ini adalah komitmen manajemen kepada pemegang saham : 
1. Menerapkan manajemen perusahaan secara profesional untuk memberikan 

pertumbuhan yang tinggi dan konsisten. 
2. Menjamin hak-hak Pemegang Saham untuk mendapatkan informasi yang bersifat 

material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur. 
3. Melaksanakan semua hasil keputusan RUPS. 
4. Memelihara reputasi perusahaan sebagai badan usaha yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan bagi stakeholders secara berkesinambungan serta melindungi dan 
meningkatkan kekayaan Pemegang Saham. 

5. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan (going concern) untuk bisa hidup, 
tumbuh dan berkembang.  
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4.3 Teknologi 

Sebagai perusahaan Fabrikator, maka PT Puspetindo senantiasa mengutamakan 
pentingnya menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masa 
yang akan datang. Prinsip-prinsip yang PT Puspetindo anut dalam pengembangan 
teknologi adalah dengan mengutamakan tercapainya proses nilai tambah dalam skala 
sebesar-besarnya pada segenap jajaran operasional perusahaan. 
Demikian pula dalam upaya mengatasi masalah lingkungan global, PT Puspetindo 
senantiasa berusaha mengembangkan, mengadakan dan menggunakan teknologi, 
produk inovatif  

 
4.4 Manajemen Risiko 

Adalah komitmen perusahaan untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko 
yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian 
pihak- pihak yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan PT Puspetindo, 
berharap bahwa mereka juga akan melakukan pengungkapan yang sama sehingga 
PT Puspetindo pun dapat menghitung risiko berbisnis dengan mereka. 

 
4.5 Benturan Kepentingan 

Dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga, misalnya pelanggan, 
pemasok, atau pesaing yang telah ada atau yang masih potensial, insan perusahaan 
wajib melakukan yang terbaik bagi perusahaan serta menghindarkan diri dari upaya 
memperoleh keuntungan pribadi.  
 
Insan perusahaan wajib menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan antara kepentingan pribadi  dan kepentingan  perusahaan,  sebagai 
berikut : 

  
1. Melakukan kegiatan usaha sebagai pemasok barang/jasa yang dibutuhkan 

perusahaan. 
2. Menjadi konsultan bisnis pada perusahaan yang menjalin hubungan bisnis dengan 

perusahaan atau pada perusahaan pesaing. 
3. Menjabat sebagai Komisaris, Direksi, pejabat kunci, maupun menjadi karyawan 

pada perusabaan yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan atau pada 
perusahaan pesaing.  

4. Bertindak sebagai perantara untuk keuntungan pihak ketiga dalam transaksi yang 
melibatkan perusahaan atau kepentingannya. 

5. Segala rencana atau kondisi lain, termasuk hubungan keluarga atau hubungan 
pribadi lain, yang bisa membuat insan perusahaan tidak bertindak untuk 
kepentingan terbaik perusahaan.  

 
4.6 Panduan Perilaku / Code Of Conduct 

Perusahaan memiliki Panduan Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat 
dan beretika diantara seluruh jajaran perusahaan dan dengan stakeholders 
perusahaan, untuk mendukung penerapan GCG. 
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Panduan Perilaku (Code of Conduct) merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak 
perbuatan yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang 
ideal bagi kelompok tersebut. 
 
Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang 
diyakini jajaran perusahaan sesuai dengan budaya perusahaan. 
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BAB V 
BUDAYA PERUSAHAAN 

 
5.1 Gambaran Umum 

Dalam mengantisipasi setiap perubahan internal dan eksternal perusahaan yang terus 
berkembang, PT Puspetindo berlandaskan pada budaya kerja yang berlaku di 
Pemegang Saham yang berstatus BUMN. PT Puspetindo proaktif dan berkomitmen 
menerapkan nilai AKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari sebagai budaya 
Perusahaan. AKHLAK memiliki singkatan dan bermakna sebagai berikut : 

Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan  
Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas 
Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan 
Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan 

Negara 
Adaptif  : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun 

menghadapi perubahan 
Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis 

 
 
5.2 Nilai-Nilai 

Penerapan nilai-nilai yang berlandaskan budaya kerja yang ber-AKHLAK di PT 
Puspetindo dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan adalah sebagai berikut :  
1. Amanah : memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, 

dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada kejujuran, nilai moral dan 
etika 

2. Kompeten : kreatif dan inovatif serta meningkatkan kompetensi diri untuk 
menjawab tantangan yang selalu berubah; disiplin dalam menyelesaikan tugas dan 
bekerja tuntas dengan kualitas terbaik 

3. Harmonis : membangun lingkungan kerja yang kondusif; menghargai setiap orang 
beserta latar belakangnya; peduli dan menolong orang lain 

4. Loyal : rela berkorban untuk mencapai tujuan bersama; menjaga nama baik sesama 
karyawan, pimpinan, perusahaan dan negara; patuh kepada pimpinan sepanjang 
tidak bertentangan dengan hukum dan etika   

5. Adaptif : Sigap dan melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 
secara terus-menerus; gigih, tangguh dan bergerak proaktif; cepat dan pantang 
menyerah dalam menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik  

6. Kolaboratif : bekerjasama secara sinergis untuk menghasilkan nilai tambah; 
menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 

 
5.3 Profil Karyawan 

1. Keyakinan : 

Tujuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan dapat dicapai dengan sikap dan 
tindakan karyawan perusahaan. 

2. Sikap : 

a. Optimis menghadapi tantangan dan kesempatan. 
b. Berorientasi terhadap pertumbuhan bisnis dan pengembangan perusahaan. 
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c. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan, ketepatan memegang janji, dan 
bersikap sebenarnya. 

d. Terbuka terhadap masukan untuk perbaikan. 
3. Tindakan: 

a. Menjaga nama baik perusahaan dengan bertindak menurut etika.  
b. Bekerja secara profesional. 
c. Mengutamakan tindakan bersama untuk mencapai tujuan perusahaan dan 

saling mendukung untuk kemajuan 
d. Mengutamakan kepuasan pelanggan. 
e. Mengembangkan diri  secara  terus-menerus  serta  dapat  menghasilkan 

pemikiran dan tindakan altematif. 
Sikap dan tindakan karyawan tersebut menjadi karakteristik setiap individu 
dalam perusahaan yang akan membimbing pencapaian tujuan perusahaan. 
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BAB VI 

PELAPORAN DAN EVALUASI 

 
Dalam rangka pemantauan pelaksanaan penerapan GCG (Good Corporate Governance) 
pada kegiatan operasional Perusahaan secara periodek dilakukan penilaian dan evaluasi di 
masing-masing unit kerja. Penilaian dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek GCG yang 
terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. 
 
Hasil penilaian dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham setiap tahun. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
 
PT Puspetindo menyadari bahwa GCG akan selalu berkembang mengikuti kemajuan  
pengetahuan dan kebutuhan perusahaan. Karenanya PT Puspetindo akan selalu 
mengadakan perubahan jika memang diperlukan untuk penerapan GCG yang terbaik bagi 
perusahaan. 
 
Seluruh jajaran PT PUSPETINDO bertanggungjawab terhadap substansi dari Panduan Tata 
Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) ini, termasuk perubahannya di kemudian 
hari. 
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KODE PERILAKU PERUSAHAAN 

(CODE OF CORPORATE CONDUCT) 

 
PASAL 1 

TENTANG CODE OF CONDUCT 

 
A. PENDAHULUAN 

Salah satu aset yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh PT PUSPETINDO adalah 
Sumber Daya Manusia atau insan perusahaan yang memiliki integritas dan dedikasi yang 
tinggi. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi seluruh insan perusahaan agar 
dapat bertindak, berprilaku dan bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum, 
perlu ditetapkan suatu Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagai pernyataan umum 
tertulis yang menggambarkan standar etika yang tinggi yang diharapkan dapat 
dilaksanakan oleh seluruh insan perusahaan da1am berusaha, berinteraksi, dan aktivitas 
lainnya dalam menjalin hubungan dengan sesama karyawan, pemegang saham, 
pelanggan, pemasok, investor, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya.  
Pedoman Perilaku ini dikembangkan berdasarkan Peraturan Perusahaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik manajemen terbaik (best 
management practices), etika bisnis dalam dunia usaha, serta peraturan intemal 
perusahaan yang terkait dengan perilaku karyawan.  
Pedoman Perilaku ini tidak dimaksudkan untuk mengganti peraturan / pedoman sejenis 
lainnya, tetapi lebih ditujukan untak menyempurnakan atau bersifat saling melengkapi 
antara satu dan lainnya.  
Manfaat Pedoman Perilaku ini adalah sebagai berikut : 
1. Panduan perilaku standar dan konsisten dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bagi 

seluruh insan perusahaan. 
2. Sumber inspirasi dalam pengambilan keputusan. 
3. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan kecurangan. 
4. Memelihara keharmonisan untuk mencegah timbulnya benturan kepentingan. 
5. Membina, meningkatkan, dan mempertahankan integritas, kejujuran, dan 

profesionalisme. 
6. Meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan dalam menjalin hubungan usaha 

dan interaksi dengan pihak ketiga.  
Dalam kondisi tertentu, implementasi Pedoman Perilaku dimungkinkan akan mengalami 
benturan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila hal demikian terjadi, maka yang 
harus dipatuhi adalah peraturan perundang-undangan.  
Pedoman Perilaku ini tidak dapat memberikan jawaban secara pasti atas semua 
problematika perilaku insan perusahaan. Oleh karena itu, setiap insan perusahaan  pada 
akhirnya harus menggunakan pertimbangan yang sehat dan kejujuran hati nurani masing-
masing untuk menentukan keselarasan suatu perilaku dengan Pedoman Perilaku ini. 
Apabila terdapat ketidakjelasan dalam implementasi Pedoman Perilaku, maka insan 
perusahaan perlu berkonsultasi dengan atasan langsung atau pejabat puncak di unit kerja 
masing-masing.  
Setiap insan perusahaan wajib memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi undang-
undang, Pedoman Perilaku, dan kebijakan serta prosedur yang mendasari semua standar 
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tersebut. Insan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
akan dikenakan sanksi secara tegas sesuai dengan bobot atau tingkat pelanggarannya.  
Direksi wajib memberikan dukungan penuh kepada karyawan dalam melaksanakan 
kewajiban mereka dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan demi kepatuhan 
terhadap peraturan. Perusahaan harus menciptakan suasana saling mempercayai yang 
menegaskan pentingnya kepatuhan ini.  
Pedoman Perilaku ini juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bagi pihak-pihak di 
luar perusahaan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi mereka untuk menjalin hubungan 
usaha dan interaksi dengan perusahaan. 
 

B. DEFINISI 

Pengertian istilah-istilah yang dipakai dalam Code of Conduct perusahaan ini meliputi: 
1. Perusahaan adalah PT Puspetindo (PSP). 
2. Insan Perusahaan adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, 

dan Karyawan Perusahaan. 
3. Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama dan Komisaris yang diangkat dan 

diberhentikan oleh RUPS yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan 
terhadap kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan 
nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan 
RUPS dan perundang-undangan yang berlaku.  

4. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk mengurus Perseroan 
berdasarkan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan perundang-undangan yang 
berlaku.  

5. Yang dimaksud dengan karyawan Perusahaan adalah : 
a. Karyawan Tetap (T) ; 
b. Karyawan Kontrak Dalam Jangka Waktu Tertentu (K), baik yang bekerja di 

Head Office/Representatif Office, Workshop, Laydown, maupun di site project. 
6. Pejabat   adalah   Karyawan   yang   menduduki   jabatan   dalam   Struktur   Organisasi 

Perusahaan, yang terdiri dari Struktural dan Non Struktural yang diangkat dengan 
Surat Keputusan Direksi, dengan susunannya sebagai berikut : 

a. Pejabat Struktural : 
i. Kepala Kompartemen disebut Senior Vice President; 
ii. Kepala Divisi disebut Vice President; 
iii. Manager; 

b. Pejabat Non-Struktural 
i. Staf 
ii. Project Manager 

7. Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan adalah peraturan yang mengatur 
tata tertib dan disiplin kerja dalam hubungannya dengan kewajiban, larangan dan 
sanksi apabila dilanggar oleh karyawan. 

8. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan  karyawan baik berupa ucapan, tulisan 
atau perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan tata tertib dan disiplin 
kerja, baik dilakukan di dalam jam kerja atau diluar jam kerja di area kerja. 
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9. Area kerja adalah tempat/ area dimana karyawan melaksanakan tugas  pekerjaan baik 
di dalam lingkungan Perusahaan atau ditempat lain. Misal di site, kantor perwakilan 
dan dalam perjalanan dinas keluar Perusahaan. 

10. Sanksi  Disiplin  adalah  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  karyawan  oleh  pejabat  
berwenang, karena melanggar peraturan tata tertib dan disiplin kerja. 

11. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang 
untuk memberi sanksi disiplin kepada karyawan. 

12. Perintah kedinasan  adalah  perintah  yang  diberikan  oleh  atasan  yang  berhubungan 
dengan kepentingan Perusahaan. 

13. Surat Peringatan adalah Surat Peringatan yang merupakan  sanksi secara tertulis 
yang dapat mengakibatkan efek-efek lainnya  dalam segi kesejahteraan. 

14. Surat Peringatan terdiri dari Surat Teguran Tertulis dan Surat Peringatan (Warning 
Slip). 

15. Skorsing  adalah  pembebasan  tugas  sementara  bagi karyawan yang sedang  dalam 
proses pemutusan hubungan kerja. 

16. Pemutusan   Hubungan Kerja  adalah  berakhirnya hubungan kerja  antara karyawan 
dengan Perusahaan. 

17. Unit Kerja adalah Kompartemen, Divisi, Departemen, yang tidak berada dibawah unit 
kerja lain. 

18. Site Project adalah area /tempat kerja yang diluar kantor atau workshop Perusahaan 
19. Area Kerja adalah tempat untuk melakukan aktifitas pekerjaan yang berada dalam 

lingkungan Perusahaan, baik di kantor, workshop  maupun di  site 
20. Surat Keterangan tidak masuk kerja adalah pemberitahuan/ keterangan tertulis atau 

surat ijin karyawan tidak masuk kerja yang dibuat oleh karyawan yang bersangkutan,  
baik sebelum hari  tidak masuk kerja atau pada saat hari  tidak  masuk kerja 
 

PASAL 2 

ETIKA KERJA 

 
Etika kerja berikut ini menjelaskan sikap dan perilaku antar insan perusahaan, baik sebagai 
atasan, rekan kerja, maupun bawahan. 
A. Penerapan Budaya Perusahaan 

Seluruh insan perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengamalkan 
nilai-nilai budaya perusahaan, sehingga dapat  
1. Menghasilkan iklim dan etos kerja yang tinggi berdasarkan prinsip kompetensi dan 

kontribusi dari insan perusahaan 
2. Meningkatkan kemampuan menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan di 

seluruh jajaran manajemen dan karyawan perusahaan 
3. Menumbuhkan  komitmen  yang  tinggi  bagi  perusahaan  terhadap  kepuasan 

pelanggan sebagai hal mendasar dalam melaksanakan usaha dan kerja. 
4. Sebagai kontributor yang dominan untuk mengarahkan terjadinya perubahan 

mendasar di perusahaan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. 
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B. Loyalitas kepada Perusahaan 
Insan perusahaan meyakini bahwa loyalitas kepada perusahaan dapat mendorong totalitas 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
1. Ketaatan terhadap Jam Kerja 

Setiap insan perusahaan wajib mentaati jam kerja yang ditetapkan perusahaan. Jam 
kerja ini meliputi jam masuk kantor, jam pulang, penggunaan jam kerja di kantor,  
pemenuhan  hari  kerja, panggilan tugas di  dalam jam kerja dengan menghadiri 
undangan kedinasan (rapat-rapat, upacara, siraman rohani), panggilan tugas di luar jam 
kerja, serta mematuhi sistem dan prosedur kerja. 
Kewajiban, larangan, sanksi dan aturan lainnya yang berkaitan dengan tata tertib serta 
disiplin kerja karyawan PT Puspetindo mengacu pada SK Direksi PT Puspetindo Nomor 
008/SKPTS/D1R/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Peraturan Tata Tertib dan 
Disiplin Kerja Bagi Karyawan PT Puspetindo beserta perubahan-perubahannya. 
 

2. Promosi Mutasi, Rotasi dan Demosi  
a. Promosi, Rotasi dan Mutasi 

Setiap insan perusahaan bersedia untuk dipromosikan, dimutasikan atau dirotasikan 
antar tempat kerja maupun antar jabatan dalam perusahaan sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. 

b. Demosi 

Setiap karyawan perusahaan bersedia untuk didemosi sesuai dengan peraturan 
perusahaan. 
 

3. Pemberian Reward  
Perusahaan memberikan penghargaan kepada Karyawan Perusahaan yang telah 
menunjukkan loyalitas, prestasi, kontribusi dan dedikasi terhadap Perusahaan. 
Penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahan.  
 

4. Pendidikan dan Pelatihan 
Setiap insan perusahaan wajib menjalani program pendidikan dan pelatihan yang telah 
ditetapkan perusahaan yang ditugaskan kepadanya untuk meningkatkan kapasitas, 
kemampuan, dan produktivitas kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya. 
Setiap insan perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
pelatihan dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan produktivitas kerja 
baik sesuai kompetensi maupun pengetahuan umum lainnya. 

 
C. Benturan Kepentingan 

Dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga, misalnya pelanggan, pemasok, 
atau pesaing yang telah ada atau yang masih potensial, insan perusahaan wajib 
melakukan yang terbaik bagi perusahaan serta menghindarkan diri dari upaya memperoleh 
keuntungan pribadi. 
 
Insan perusahaan wajib menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan   perusahaan, sebagai berikut : 
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1. Melakukan kegiatan usaha sebagai pemasok barang/jasa yang dibutuhkan perusahaan 
2. Menjadi konsultan bisnis pada perusahaan yang menjalin hubungan bisnis dengan 

perusahaan atau pada perusahaan pesaing. 
3. Menjabat sebagai Komisaris, Direksi, pejabat kunci, maupun menjadi karyawan pada 

perusabaan yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan atau pada perusahaan 
pesaing  

4. Bertindak sebagai perantara untuk keuntungan pihak ketiga dalam transaksi yang 
melibatkan perusahaan atau kepentingannya. 

5. Segala rencana atau kondisi lain, termasuk hubungan keluarga atau hubungan pribadi 
lain, yang bisa membuat insan perusahaan tidak bertindak untuk kepentingan terbaik 
perusahaan. 

 
D. Gratifikasi, Suap, dan Jamuan Bisnis 

Dalam menjalin hubungan usaha dan interaksi dengan stakeholders perusahaan, setiap 
insan perusahaan dituntut untuk bersikap profesional serta mengedepankan kejujuran dan 
niat yang tulus 
1. Gratifikasi 

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas berupa uang atau yang disetarakan, dan 
hadiah. Uang atau yang disetarakan meliputi uang tunai, cek, tabungan, bilyet giro, 
komisi, rabat, potongan harga, pinjaman tanpa bunga, tip/persenan, dan sejenisnya. 
Hadiah pada umumnya meliputi cindera mata, souvenir, parsel, tiket perjalanan, tiket 
pertunjukan, fasilitas pengobatan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, voucher 
belanja, dan lain-lain. 
Insan perusahaan dan keluarganya tidak diperbolehkan menerima gratifikasi, baik 
langsung maupun tidak langsung dari mitra usaha dan pihak ketiga lainnya yang diyakini 
atau diinterpretasikan oleh pihak memiliki keterkaitan fungsi, tanggung jawab, dan 
kewenangan di perusahaan. 
Insan perusahaan wajib menarik garis tegas antara perilaku yang patut, layak, dan pantas 
dilakukan maupun perilaku sebaliknya. Insan perusahaan wajib menahan diri dari 
segala bentuk godaan atau iming-iming gratifikasi yang bertujuan untuk mengarahkan 
suatu tindakan pemihakan secara tidak wajar kepada pihak-pihak tertentu, perlakuan 
istimewa, ataupun pengambilan keputusan bisnis yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku. 
 
Mekanisme pegendalian gratifikasi :  
A. Jika gratifikasi dikirimkan langsung ke Perusahaan  

Pihak yang menerima bingkisan /  hadiah / parcel yang termasuk dalam kategori 
gratifikasi, maka :  
a. hadiah tersebut langsung dikembalikan tanpa terkecuali 
b. memberikan informasi kepada Tim Good Corporate Governent selaku 

pengendali gratifikasi agar dilakukan tindak lanjut  
B. Jika gratifikasi dikirimkan langsung ke Karyawan secara pribadi 

i. Penerima gratifikasi wajib melaporkan segala bentuk gratifikasi kepada Tim 
Good Corporate Governent selaku pengendali gratifikasi selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari setelah pemberian (kecuali nilainya dalam batas kewajaran) 
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ii. Tim Pengendalian Gratifikasi akan melakukan verifikasi dan menetapkan tindak 
lanjut atas pemberian tersebut, dengan ketentuan :  
✓ Dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi  
✓ Didonasikan kepada lembaga sosial  
✓ Diberikan kepada pihak berwenang untuk proses lebih lanjut 

Tim Good Corporate Governent akan melakukan pelaporan secara berkala kepada 
Direksi terkait pengendalian gratifikasi. 

 
Larangan penerimaan gratifikasi dikecualikan apabila nilainya dalam batas kewajaran, 
berkaitan dengan : 
a. Honorarium, tiket perjalanan, fasilitas antar jemput sebagai pembicara, narasumber 

dan sejenisnya dalam kegiatan seminar, lokakarya, ataupun diskusi yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta mendapatkan 
persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. 

b. Honorarium atau imbalan atas hasil karya tulis yang dimuat di media massa ataupun 
dipublikasikan dalam bentuk buku sebagai sarana peningkatan kapasitas atau 
pengembangan profesi. 

c. Hadiah yang didasarkan pada hubungan keluarga kekerabatan yang jelas, yang 
diberikan atau diterima dengan maksud-maksud yang tidak ada kaitannya dengan 
kepentingan perusahaan (misalnya dalam acara resepsi perkawinan, ulang tahun, 
syukuran, dan sejenisnya) maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

d. Barang-barang untuk  tujuan  promosi  seperti  buku  agenda,  kalender, gantungan 
kunci, pensil/alat tulis, kaos, flasdisc dan barang sejenis lainnya yang 
berlogo/beratribut perusahaan yang secara intrinsik bernilai rendah. 

e. Hidangan atau sajian yang berlaku umum  
 

2. Suap 
Suap didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan dalam bentuk apapun, baik 
uang atau yang disetarakan dan hadiah, yang diberikan atau diminta oleh insan 
perusahaan sebagai kompensasi secara langsung ataupun tidak langsung atas 
perlakuan istimewa atau sikap memihak yang bertentangan dengan kewajiban dalam 
wewenang atau jabatan yang bersangkutan di perusahaan. Praktik suap merupakan 
praktik bisnis yang tidak sehat dan perbuatan melanggar hukum. 
Setiap insan perusahaan wajib menghindarkan diri dari penyuapan dengan tidak 
menerima atau memberi dalam bentuk apapun: 

a. Yang diketahui atau patut disangka bahwa apa yang diterima atau yang 
diberikan itu berhubungan dengan jabatannya. 

b. Yang bertujuan untuk membujuk agar dalam jabatannya melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya. 

c. Yang diketahui bahwa sesuatu yang diterima atau diberikan itu berhubungan 
dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang 
berlawanan dengan kewajibannya. 
 

3. Jamuan Bisnis 
Insan perusahaan diperbolehkan menerima atau memberikan jamuan bisnis sepanjang 
memenuhi kriteria berikut ini : 
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a. Berkaitan dengan kepentingan usaha perusahaan sesuai dengan praktik bisnis yang 
lazim. 

b. Nilainya tidak berlebihan (wajar) dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk 
gratifikasi atau suap. 

c. Tidak melanggar hukum atau standar etika yang berlaku. 
d. Tidak mempengaruhi objektivitas dan  kemandirian  dalam  pengambilan keputusan 

bisnis. 
e. Tidak akan mempermalukan (memperburuk citra) perusahaan atau karyawan apabila 

diketahui oleh umum 
f. Dalam   kaitannya   dengan pemberian  jamuan bisnis, terlebih   dulu mendapatkan  

persetujuan dari pejabat yang  berwenang sehingga dapat dibayar dan dicatat 
oleh perusahaan sehagai biaya bisnis yang wajar. 
 

E. Pemeliharaan Lingkungan Perusahaan 
Lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman merupakan salah satu faktor untuk 
meningkatkan produktivitas kerja. Setiap insan perusahaan wajib mematuhi segala 
peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pemeliharaan lingkungan. 
 

F. Penghargaan terhadap Keberagaman Pribadi 
Dalam menjalankan usaha perusahaan, insan perusahaan wajib menjunjung tinggi hak-
hak dan perbedaan budaya setiap orang. Perusahaan menetapkan kebijakan untuk tidak 
melakukan diskriminasi atau pelecehan terhadap insan perusahaan lain karena usia, ras, 
agama, warna kulit, jenis kelamin, cacat tubuh, keturunan, status perkawinan, dan orientasi 
seksual. Bentuk pelecehan apapun tidak dibenarkan. 
 

G. Perlindungan Aset dan Informasi 
Sudah merupakan kewajiban utama dari setiap insan perusahaan untuk melindungi dan 
menggunakan aset perusahaan, termasuk informasi milik perusahaan. Insan perusahaan 
wajib mematuhi program keamanan lokasi untuk menjaga barang fisik dan aset lain agar 
tidak digunakan dan diambil serta tidak hilang akibat terjadinya tindak kejahatan atau tindak 
pelanggaran kepercayaan. 
 
Program perlindungan dan penggunaan aset perusahaan sebagai berikut  
1. Melindungi  aset  perusahaan  dari  pengambilalihan,  perusakan,  kebakaran, 

pencurian / perampokan, atau penyalahgunaan aset untuk keuntungan pribadi 
2. Peminjaman asset / fasilitas perusahaan seperti kendaraan dinas, mess, dan rumah 

dinas untuk keperluan pribadi dan anggota keluarganya dapat dibenarkan dengan 
persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. 

3. Pemanfatan asset / fasilitas perusahaan seperti kendaraan dinas, mess, rumah dinas, 
fasilitas kesehatan, dan sejenisnya wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab, 
memenuhi prinsip kewajaran, serta tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. 

4. Mengembalikan aktiva atau barang perusahaan (kendaraan dinas, mess, rumah dinas, 
dan sebagainya) dalam keadaan baik jika aktiva atau barang tersebut diminta oleh 
perusahaan atau jika yang bersangkutan telah dimutasi, pensiun, atau tidak menjabat 
lagi di perusahaan. 
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5. Penggunaan   media   komunikasi/computer/laptop   hanya   ditujukan   untuk 
kepentingan perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak 
wajar atau untuk kepentingan pribadi, misalnya pemakaian telepon kantor untuk 
keperluan pribadi, pemakaian computer / lap top untuk bermain game secara 
berlebihan, akses ke situs porno, chatting, dan sejenisnya. 

6. Pemberian informasi yang menurut sifatnya merupakan dokumen publik seperti 
laporan tahunan, laporan triwulanan, profil perusahaan, dan sejenisnya wajib diketahui 
dan disetujui oleh Direksi atau pejabat yang berwenang. 

7. Informasi perusahaan yang bersifat rahasia (termasuk strategi bisnis, kontrak yang 
ditunda, produk yang belum dipublikasikan, hasil eksplorasi atau penelitian, proyeksi 
keuangan, atau daftar pelanggan) tidak diperbolehkan untuk diberikan atau 
diberitahukan tanpa sepengetahuan Direksi, kepada siapa saja yang tidak bekerja untuk 
perusahaan, atau kepada karyawan yang tidak memerlukan informasi tersebut, kecuali 
untuk kepentingan perusahaan dan negara. 

8. Informasi  non-publik  yang  diperoleh  sebagai  konsekuensi  menjadi  karyawan 
perusahaan (termasuk informasi mengenai pelanggan, pemasok, atau pesaing, akuisisi 
properti, aktivitas eksplorasi atau penelitian, dan divestasi) tidak boleh dimanfaatkan 
untuk kepentingan pribadi karyawan atau siapapun karena hubungannya dengan 
karyawan tersebut. 
 

H. Pengawasan Internal 
Perusahaan telah  menetapkan standar dan prosedur pengawasan  internal  untuk 
memastikan bahwa aset dilindungi dan digunakan sebagaimana mestinya serta arsip dan 
laporan dibuat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Insan perusahaan secara 
bersama-sama wajib menjalankan dan mematuhi pengawasan internal yang ditetapkan. 
 

I. Integritas Pelaporan 
Seluruh transaksi, pencatatan, dan pelaporan bisnis perusahaan dilaksanakan 
berdasarkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Semua catatan pembukuan, laporan 
keuangan, laporan penelitian, laporan penjualan, catatan pengeluaran, jadwal, dan 
dokumen lain sejenis wajib dengan akurat dan jelas memperlihatkan fakta yang relevan 
atau bentuk transaksi yang sebenarnya. 
 
Pembukuan, dokumentasi, dan pelaporan keuangan yang tidak benar atau curang adalah  
bertentangan  dengan  kebijakan perusahaan  dan  merupakan  pelanggaran terhadap 
undang-undang yang berlaku. Kesalahan pencatatan (misalnya perolehan hutang dicatat 
sebagai penambah modal, pengeluaran biaya dicatat sebagai inyestasi) serta pencatatan 
pendapatan atau biaya yang tidak benar (overstated / understated) adalah contoh-contoh 
praktik pelaporan yang tidak dapat dibenarkan. 
Setiap insan perusahaan wajib menjaga integritas pelaporan dengan : 
1. Melakukan dan mencatat transaksi keuangan dan non-keuangan dengan benar dan 

tidak menyesatkan berdasarkan otorisasi dari pejabat yang berwenang 
2. Menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku  serta bertanggung 

jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan tingkat 
kewenangannya. 
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3. Tidak memberikan keterangan palsu yang merugikan perusahaan misalnya 
pemalsuan  barang, tanda tangan, dokumen  perusahaan, akte nikah,  akte kelabiran, 
maupun identitas diri insan perusahaan dan anggota keluarganya. 
 
 

J. Kesadaran terhadap Biaya 
Setiap insan perusahaaan wajib memiliki "kesadaran terhadap biaya" dengan melakukan 
upaya-upaya efisiensi pengeluaran biaya, sebagai berikut : 
1. Mencegah  terjadinya  pemborosan  dan  kebocoran  keuangan  dengan  tidak 

mengajukan usulan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha 
perusahaan. 

2. Menggunakan sumberdaya perusahaan secara hemat sesuai dengan kebutuhan, 
termasuk penghematan pemakaian air, listrik, telepon, dan alat tulis/perlengkapan 
kantor. 

3. Meminta penggantian/pembebanan biaya dengan dilandasi kejujuran  dan tanggung 
jawab serta didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan aturan dan 
kebijakan perusahaan. 
 

K. Aktivitas Politik 
1. Perusahaan tidak memperbolehkan dana atau aset perusahaan digunakan secara 

langsung ataupun tidak langsung untuk kontribusi kepada partai politik, calon anggota 
legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah misalnya pemberian 
sumbangan dana secara langsung, kegiatan kampanye, dan penggalangan dana untuk 
aktivitas politik. 

2. Namun demikian, perusahaan tidak diperbolehkan menghalangi kontribusi pribadi setiap 
insan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas politik yang menjadi pilihan hidupnya. 
Kontribusi tersebut merupakan hak dan tanggungjawab pribadi insan perusahaan dan 
tidak menggunakan nama ataupun atribut lain perusahaan. Perusahaan tidak 
mernperbolehkan siapapun untuk melakukan tindakan pemaksaan kepada orang lain 
sehingga membatasi hak pribadi insan perasahaan untuk menyalurkan aspirasi 
politiknya. 
 

L. Pemeliharaan Nama Baik Perusahaan 
Dalam rangka menjaga dan memelihara citra/nama baik perusahaan, setiap insan 
perusahaan tidak diperbolehkan : 
1. Melakukan perbuatan/tindakan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan. 
2. Memberikan keterangan yang bukan wewenangnya kepada pihak lain yang dapat 

mencemarkan nama baik perusahaan. 
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PASAL 3 

ETIKA USAHA 

 

Etika usaha berikut ini menjelaskan bagaimana insan perusahaan beretika, bersikap, dan 
bertindak dalam menjalin hubungan usaha dan  interaksi dengan pihak-pihak di luar 
perusahaan. 
A. Penerapan Good Corporate Governance 

Perusahaan bertekad mewujudkan good corporate governance melalui penerapan 
prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  dan 
kewajaran dalam pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
akuntabilitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan stakeholders secara 
berkesinambungan. 
Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mewujudkan good corporate 
governance : 
1. Transparansi, yakni keterbukaan dalam raelaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan 
mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, yakni pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan 
kepentingan dan pengaruh/tekapan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

3. Akuntabilitas,yakni  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban organ 
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan   terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang 
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

B. Hubungan dengan Karyawan 
Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa karyawan adalah aset yang paling berharga 
bagi perusahaan. Setiap karyawan perusahaan dalam posisi dan jabatan apapun barus 
mampu memberikan kontribusi dan nilai tambah yang optimal sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan 
perusahaan. 
Perusahaan dan insan perusahaan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan mengenai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan 
 

C. Hubungan dengan Pemegang Saham 
Perusahaan mengakui bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham 
merupakan sumber dana yang signifikan untuk kelangsungan usaha perusahaan. 
Perusahaan berupaya untuk memaksimalkan kekayaan para Pemegang Saham dan 
menghargai Pemegang saham dengan memberi tingkat dividen yang wajar. 
 
Berikut ini adalah komitmen manajemen kepada pemegang saham : 

1. Menerapkan  manajemen  perusahaan  secara  profesional  untuk  memberikan 
pertumbuhan yang tinggi dan konsisten. 
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2. Menjamin hak-hak Pemegang Saham untuk mendapatkan informasi yang bersifat 
material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur.  

3. Melaksanakan semua hasil keputusan RUPS. 
4. Memelihara reputasi perusahaan sebagai badan usaha yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan bagi stakeholders secara berkesinambungan serta melindungi dan 
meningkatkan kekayaan Pemegang Saham. 

5. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan (going concern) untuk bisa hidup, 
tumbuh dan berkembang. 
 

D. Hubungan dengan Pelanggan 
Berikut ini adalah komitmen perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan: 
1. Pemasaran barang dan jasa perusahaan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, 

efektivitas, optimalisasi harga jual, dan transparansi. 
2. Memberikan informasi  yang  sama  secara  jelas  dan  objektif  kepada  setiap 

pelanggan yang terkait dengan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. 
3. Persyaratan   untuk   menjadi   pelanggan   perusahaan   bersifat   objektif   dan 

diumumkan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang transparan. 
4. Prosedur penjualan barang atau penyerahan jasa bersifat terbuka bagi pelanggan yang 

memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara mereka 
berdasarkan pedoman pemasaran perusahaan. 

5. Kesepakatan bisnis dengan pelanggan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang 
disusun berdasarkan itikad baik dan fair, serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

6. Memenuhi kesepakatan kerjasama bisnis dengan pelanggan yang tertuang dalam suatu 
dokumen tertulis dengan penuh tanggung jawab. 

7. Menjaga keamanan dan kerahasiaan serta membatasi akses dari pihak-pihak yang tidak 
berkepentingan atas data dan informasi pelanggan yang bersifat rahasia. 
 

E. Hubungan dengan Pemasok 
Berikut ini adalah komitmen perusahaan dalarn menjalin hubungan dengan pemasok: 
1. Menerapkan  prinsip  efisiensi,  efektivitas,  persaingan  sehat,  optimalisasi,  dan 

transparansi serta nilai tambah dalam pengadaan barang dan jasa perusahaan. 
2. Sasaran pengadaan barang dan jasa perusahaan dilakukan dengan enam tepat yakni 

(1) tepat mutu, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat waktu, (5) tepat tempat, dan (6) 
tepat prosedur. 

3. Memberikan informasi yang sama secara jelas dan objektif kepada setiap pemasok yang 
terkait dengan produk dan jasa yang dibutuhkan perusahaan. 

4. Memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  yang  beeminat  dan mampu 
untuk menjadi pemasok perusahaan. 

5. Memberlakukan persyaratan untuk menjadi pemasok perusahaan secara objektif serta 
mengumumkannya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang transparan. 

6. Memberlakukan prosedur pengadaan  barang  dan  jasa  secara  terbuka  bagi pemasok 
yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara 
mereka berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan. 
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7. Menuangkan kesepakatan bisnis dengan pemasok dalam suatu dokumen tertulis yang 
disusun berdasarkan itikad baik dan fair, serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

8. Memenuhi kesepakatan kerjasama bisnis dengan pemasok yang tertuang dalam suatu 
dokumen tertulis dengan penuh tanggung jawab. 

9. Menjaga keamanan dan kerahasiaan serta membatasi akses dari pihak-pihak yang tidak 
berkepentingan atas data dan informasi pemasok yang bersifat rahasia. 

 
F. Hubungan dengan Mitra Usaha/Investor 

Berikut ini komitmen perusahaan dalam menjalin hubungan dengan mitra usaha / 
investor : 
1. Membangun kerjasama bisnis dengan mitra usaha / investor yang bercitra baik 

dengan dilandasi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan saling menguntungkan. 
2. Menuangkan kesepakatan kerjasama bisnis dengan mitra usaha / investor dalam suatu 

dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan fair, serta sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memenuhi  kesepakatan  kerjasama  bisnis  dengan  mitra  usaha/investor  yang 
tertuang dalam suatu dokumen tertulis dengan penuh tanggung jawab. 

4. Tidak membangun kerjasama bisnis dengan calon mitra usaha / calon investor yang 
bercitra buruk atau mengarah kepada tindakan melawan hukum serta melanggar  etika 
yang dapat merugikan perusahan, negara, atau masyaraka 
 

G. Hubungan dengan Kreditur 

Berikut ini komitmen perusahaan dalam menjalin hubungan dengan kreditur : 
1. Perusahaan membangun kerjasama dengan kreditur dengan dilandasi prinsip 

kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan. 
2. Menuangkan  kesepakatan  kerjasama  dengan  kreditur  dalam  suatu  dokumen tertulis  

yang  disusun  berdasarkan itikad  baik  dan  fair,  serta  sesuai  dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

3. Menanamkan   kepercayaan   dan   reputasi   perusahaan   dengan   memenuhi 
kesepakatan kerjasama dengan kreditur yang tertuang dalam suatu dokumen tertulis 
dengan penuh tanggung jawab. 
 

H. Hubungan dengan Aparatur Pemerintah 
Berikut ini komitmen perusahaan dalam menjalin hubungan dengan aparatur pemerintah : 
1. Perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan atau regulasi pemerintah 

yang terkait dengan bidang usaha perusahaan, antara lain mengenai perpajakan, 
ekspor-impor, anti korupsi, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang 
tidak sehat. 

2. Perusahaan tidak akan melakukan pembayaran secara langsung ataupun tidak 
langsung kepada aparatur pemerintah di luar kapasitas resmi yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan serta praktik bisnis yang sehat dan etis. 
Perusahaan melarang insan perusahaan untuk memberi atau menawarkan untuk 
memberi sesuatu berupa apapun yang bernilai, baik dalam bentuk uang atau yang 
disetarakan maupun hadiah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
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mempengaruhi tindakan / keputusan aparatur pemerintah yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan atau untuk membantu perusahaan secara tidak sah. 

3. Jamuan   terhadap aparatur pernetintah dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, dengan cara yang etis, dan dalam kondisi yang 
tidak memungkinkan terjadinya sikap dan perilaku perpihakan kepada perusahaan. 
 

I. Hubungan dengan Masyarakat 
Perusahaan adalah bagian dari masyarakat secara keseluruhan (society at large). Oleh 
karena itu, perusahaan menyadari adanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat 
dengan mengakui keberadaan serta memenuhi hak-hak mereka yang timbul berdasarkan 
perjanjian, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika. 
 
Komitmen perusahaan untuk mendukung pemenuhan tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan kontribusi secara nyata kepada masyarakat melalui kegiatan, ekonomi, 

sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. 
2. Menghormati integritas budaya masyarakat lokal tempat perusahaan beroperasi. 
3. Menciptakan mekanisme terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat. 
4. Bekerjasama dengan pemerintah pusat/daerah, masyarakat sekitar, dan lembaga- 

lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan kerja. 
5. Memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar perusahaan. Lokasi 

usaha, aset, serta fasilitas perusahaan lainnya diupayakan memenuhi  peraturan 
perundangan-tmdangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan. Perusahaan 
senantiasa berusaha mengurangi seminimal mungkin dampak operasi terhadap 
lingkungan hidup. Perusahaan memastikan bahwa limbah cair, padat, dan udara tidak 
melampaui baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
 

J. Hubungan dengan Media Massa 
Media massa berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan 
stakeholders dan sekaligus sebagai alat kontrol bagi perusahaan. Pemberitaan media 
massa diharapkan bersifat seimbang dan fair sehingga dapat dijadikan informasi yang 
berharga bagi perusahaan maupun pihak-pibak lain yang berkepentingan untuk 
meningkatkan kinerja dan membangan citra yang positif bagi perusahaan. 
 
Berikut ini adalah kebijakan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan media massa : 
1. Membangun   kerjasama   secara   positif, saling   menghargai,   dan   saling 

menguntungkan dengan menempatkan media massa sebagai mitra usaha yang sejajar. 
2. Berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik 

jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat 
dipertanggungjawabkan 
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PASAL 4 

TANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN CODE OF CONDUCT 

 

1. Departement Human Resource bertanggung jawab atas pelaksanaan  dan  
pengawasan  Code of  Conduct.  Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab 
tersebut Departement Human Resource wajib mengembangkan metode, insentif, 
program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Code of Conduct ini 

2. Pengembangan, perubahan,  perbaikan dan administrasi dokumen  Code of Conduct 
ini merupakan tanggung jawab Departement Human Resource. 

3. Penyelidikan dan penelitian kepatuhan Karyawan atas Code of Conduct ini, 
merupakan  tanggung jawab  pihak sebagaimana yang diatur dalam prosedur  Whistle  
Blowing System. 

 
PASAL 5 

HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN 

 

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa karyawan adalah aset yang paling berharga 
bagi perusahaan. Setiap karyawan perusahaan dalam posisi dan jabatan apapun barus 
mampu memberikan kontribusi dan nilai tambah yang optimal sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan 
perusahaan.  
 
Perusahaan dan insan perusahaan wajib mematuln ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan mengenai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan.  

 
 

PASAL 6 

LAPORAN PELANGGARAN 

 
1) Insan Perusahaan wajib melaporkan tentang dugaan pelanggaran hukum dan 

peraturan perundang-undangan, Pedoman Perilaku, serta kebijakan dan aturan 
perusahaan, dan menyampaikan saran dan pendapatnya kepada pejabat yang 
berwenang melalui email sistem pelaporan (Whistle Blowing System, selanjutnya 

disebut WBS) : lapor@puspetindo.com 
2) Insan perusahaan wajib bekerjasama dalam penyelidikan internal yang dilakukan 

oleh perusahaan, dengan mengungkapkan data dan informasi yang diketahui yang 
berkaitan dengan terjadinya dugaan pelanggaran tersebut agar dapat diproses lebih 
lanjut secara afair dan objektif. 

3) Perusahaan menyadari bahwa tindakan melaporkan dugaan suatu pelanggaran 
adalah upaya yang tidak mudah dan akan memposisikan insan perusahaan dalam 
kondisi yang sulit, bahkan dapat menimbulkan konflik batin bagi si pelapor. Namun 
demikian, perlu disadari bahwa kemampuan dan kesediaan untuk melaporkan setiap 
tindakan yang diyakini sebagai suatu pelanggaran merupakan hal yang penting dari 
pelaksanaan tanggung jawab setiap insan perusahaan. Kepedulian untuk menjaga 
kepentingan yang lebih besar untuk menghindari kerugian perusahaan di mana 
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seluruh insan perusahan berada di dalamnya, harus menjadi acuan pertimbangan 
bagi setiap keputusan untuk melaporkan dugaan terjadinya suatu pelanggaran. 

4) lnsan perusahaan tidak akan dikenakan sanksi apabila melaporkan dugaan 
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, kebijakan, dan aturan perusahaan, kecuali 
ternyata dikemudian hari terbukti yang bersangkutan ikut terlibat di dalamnya. 
Tindakan pelaporan tersebut dapat meringankan pengenaan hukuman/sanksi bagi si 
pelapor yang terlibat dalam pelanggaran. Apabila si pelapor tidak terlibat dalam 
pelanggaran, maka kepadanya akau diberikan penghargaan yang sesuai. 

5) Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara jujur, dilandasi dengan niat 
baik, dan semata-mata dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan. 
Tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan maksud-maksud tertentu untuk 
kepentingan pribadi, misalnya dorongan sentimen pribadi, iri hati, balas dendam, dan 
sejenisnya. 

6) Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan permusuhan, pembalasan, atau 
tindakan lain yang merugikan seperti ancaman fisik dan non-fisik terhadap insan 
perusahaan lain yang melaporkan dugaan pelanggaran ataupun pihak lain turut 
bekerjasama dalam penyelidikan pelanggaran. 

7) Perusahaan sepenuhnya melakukan perlindungan terhadap pelapor dengan 
menjamin kerahasiaan identitas pelapor, isi informasi, saran, atau pendapat yang 
disampaikan.  

 
Berikut ini adalah tindakan yang harus diambil oleh insan perusahaan apabila meyakini 
telah terjadi pelanggaran.  

 
1) Meyakinkan diri dan memastikan telah memiliki seluruh data, bukti dan informasi 

yang relevan dengan keadaan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran 
terhadap Pedoman Perilaku, kebijakan, dan aturan perusahaan. Apabila diperlukan, 
data, bukti, dan informasi tersebut didukung dengan saksi-saksi yang menguatkan. 

2) Penyampaian materi pelanggaran dilakukan secara santun dengan membuat 
kronologis kejadian yang mencantumkan: Waktu (Hari/Tanggal/Tahun/Jam) ; Tempat 
Kejadian ; Hal dan  peraturan yang dilanggar ; bukti bukti (foto, tulisan, rekaman, 
gambar dll) dan mengirimkan ke alamat email system pelaporan (WBS). 

3) Pelaporan terjadinya pelanggaran dilakukan baik oleh rekan kerja, Atasan langsung, 
rekan kerja unit lain atau Pimpinan unit kerja lain ataupun Direksi. 

4) Mekanisme pelaporan pelanggaran dituangkan ke dalam prosedur Perusahaan  
 

PASAL 7 

KOMITE ETIKA 

 
Komite etika dibentuk perusahaan dalam rangka mengembangkan etika perusahaan 
sebagai salah satu budaya perusahaan yang harus diperhatikan, dikembangkan dan 
diimplementasikan dalam praktek berkorporasi sehari-hari. Tanggung jawab dan 
wewenang Komite Etika diatur di dalam Surat Ketetapan Direksi. 
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PASAL 8 

PENUTUP 

 

1. Pedoman Perilaku ini selanjutnya akan dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan 
perusahaan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, surat keputusan direksi, surat 
edaran direksi, dan buku pedoman perusahaan. Kebijakan perusahaan yang telah ada 
dan bertentangan dengan Pedoman Perilaku wajib disesuaikan. Perusahaan akan 
menerbitkan kebijakan susulan apabila diperlukan sebagai penjabaran lebih lanjut atau 
interpretasi yang diperlukan dalam penerapan Pedoman Perilaku ini. 
 

2. Pengembangan dan perbaikan Pedoman Perilaku ini dapat dilakukan seiring dengan 
perubahan perkembangan di masa mendatang, baik dalam bidang hukum, peraturan 
pemerintah, dinamika bisnis, kondisi sosial, dan norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. Pengembangan dan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dengan hasil 
evaluasi yang dilakukan secara berkala, minimal 2 tahun sekali. 

 
3. Selama masa implementasi. Pedoman Perilaku, diharapkan diperoleh umpan balik 

sebagai bahan masukan bagi pengembangan dan perbaikan Pedoman Perilaku serta 
implementasi lebih lanjut di masa mendatang. Segala kritik dan saran yang konstruktif 
dari segenap insan perusahaan dan pihak-pihak lain yang terkait sangat diharapkan dan 
agar disampaikan secara tertulis kepada Tim GCG Perusahaan untuk dicatat sebagai 
bahan masukan dalam rangka pengembangan dan perbaikan lebih lanjut. 
 

4. Pengembangan dan perbaikan Pedoman Perilaku ditetapkan oleh Direksi dan Dewan 
Komisaris dan dituangkan dalam suatu surat keputusan.  
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RIWAYAT PERUBAHAN  

 

NO ISI PERUBAHAN TANGGAL BERLAKU 

1 Menggantikan GCG & COC yang terbit pada 31 Agustus 
2007 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 
05A/SKPTS/DIR/II/2007, diantaranya :  
a. Penyesuaian terhadap keputusan Sekretaris 

Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 
b. Penyesuaian terhadap Struktur Organisasi termutakhir 

Surat Keputusan Direksi No. 005/SKPTS/DIR/XII/2018 

02 Juli 2020 

2 Menggantikan GCG & COC yang terbit pada 02 Juli 2020 
sesuai Surat Keputusan Direksi No. 
025/SKPTS/DIR/VII/2020, diantaranya : 
a. Penyempurnaan terhadap keputusan Sekretaris 

Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 
b. Penambahan atau perubahan pada : 

i. Visi, Misi, budaya kerja dan nilai-nilai termutakhir 
ii. Perubahan pada Pemegang Saham  
iii. Kewenangan Pemegang Saham pada poin g & h 

dan kewenangan RUPS poin h, i  dan k 
iv. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan 

penjelasan masing-masing  
v. Etika rapat Dewan Komisaris  
vi. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris  
vii. Pengambilan keputusan Direksi 
viii. Penggantian stuktur organisasi dan unit kerja 

sesuai dengan SK termutakhir 
ix. Mekanisme pengendalian gratifikasi 
x. Pelaporan dan evaluasi GCG 

03 Januari 2022 
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