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TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOYERNANCE (GCG)
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

: a' Bahwa dalam- Erskg .menegakkan prinsip - prinsip Good corporate
Governance (GCG) di lingkungan pr Energi pelaouhan lndonesia'maka
Perusahaan telah menetapkan pembaharuan pedoman pelaksanaan Goodcorporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan pr Energi
Pelabuhan lndonesia

b. Bahwa berkenaan- dengan butir (a) di atas, maka dalam pelaksanaannya
perlu ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT Energi Pelabuhan lndonejia
tentang Penetapan Pedoman Good corporate Governance (GCG) agar
dapat digunakan dalam lingkungan kerja pr Energi pelabuhan tnoon6siJ

: I. Akta Pendirian PT Energi pelabuhan lndonesia Nomor 1'l tangal 5
November 2012^dan tela.h,beberapa kali dirubah, terakhir dirubah d6ngan
Akta Nomor 13o tanggal 3o Januari 2o14 yang dibuat dihadapan yuliinti
lrawati, sH., Notaris Pengganti dari Notaris N.M. oipo Nusantara pua Upa,
SH, Mkn, Notaris di Jakarta.

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEp-117/MBU/zoo2
tanggal 1 Agustus 2.oo2 tentang penerapan praktek Good corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara

3' Pedoman Umum Good Corporate Governance lndonesia yang dikeluarkan
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2OO6 

-

4. !gr.1t. Kgqutusan Direksi PT Pelabuhan lndonesia ll (persero) Nomor HK
56/3/3/7/PLll-l4 tanggal 3 Maret 2o'14 tentang peneiapan pembaharuan
Good Corporate Governance (CGC) PT pelabuhan lndonesia ll (persero)

5' surat Keputusan Direksi PT pelabuhan lndonesia ll (persero) Nomor
KP.428/7/7/1/Pl-tt-I5 tanggal 07 Juti 2o15 tentang Alih ruiaslJabitan Bagi
Pekerjan di Lingkungan PT Pelabuhan lndonesia ll (persero)

5' Surat Keputusan Direksi PT Energi pelabuhan lndonesia Nomor HK
56/16/9/"1/EPl-'11 tanggal 16 September 2e14 tentang penyempurnaan
Organisasi dan Tata Kerja Manajemen pT Energi pelabuhbn tnabnejia

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA TENTI\NG
PENETAPAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT
ENERGI PELABUHAN INDONESIA

Menetapkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) pT Energi
Pelabuhan lndonesia sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diiakukan perbaikan
seperlunya

Hal - hal yang dipandang perlu dan belum diatur di dalam surat Keputusan ini
akan ditetapkan kemudian

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

JAKARTA



PEDOMAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA



2.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahan/organisasi adalah dengan
cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang biasa disebut Good Corporate
Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance Code) merupakan pedoman bagi seluruh insan Perseroan dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosial Perseroan terhadap pihak - pihak yang berkepentingan (stakehalder) secara
konsisten.

Pedoman ini disusun berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar
Perusahaan dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan,
khususnya yang mengatur mekanisme kerja Organ Perusahaan yang terdiri dari RUPS,
Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman ini juga mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan
Anak Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Pedoman Good Corporate
Governance dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Pedoman ini disusun dengan metode yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan dan
penyesuaian standar Good Corporate Governance yang lebih konstruktif dan fleksibel bagi
seluruh fungsi organisasi Perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa terdapat aspek Good
Corporate Gavernance yang perlu dan telah diberlakukan dengan peraturan perundang-
undangan, namun terdapat aspek lain yang sebaiknya diterapkan sesuai dengan
perkembangan yang ada.

Dengan demikian Pedoman ini dimaksudkan agar bersifat dinamis, sehingga dari waktu ke
waktu Perusahaan dapat menyesuaikannya dengan laju perkembangan pasar dan struktur
masyarakat yang dinamis. Pedoman ini pada hakekatnya dapat berubah (evolutionary in
nafure) dan harus dibaca serta dikaji hubungannya dengan perubahan yang dapat
diantisipasi dari waktu ke waktu, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan ditingkat
nasional maupun internasional.

Tujuan Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance
Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk:
a. Memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui pelaksanaan

prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran
agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.

b. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara professional, transparan, efisien, serta
mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi

c. Menjadi acuan pengelolaan Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholders) dan kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan

d. Meningkatkan stakeho/ders value dengan memperhatikan stakeholder lainnya.
e. Meningkatkan daya saing Perseroan secara nasional maupun internasional, sehingga

meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan



3. Visi & Misi Perusahaan

Visi : Memberikan layanan pasokan listrik yang handal dengan mutu pelayanan
kelas dunia di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.

Misi Perusahaan :

o Tsrwujudnya penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan di kawasan
pelabuhan dan sekitarnya.

r Terwujudnya layanan pasokan energi listrik dengan level of service premium kepada
pelanggan.

. Terwujudnya penggunaan energi listrik yang berbasis tarif ttransparency,
a cc ou nta bi I i ty, res po n si bi I i ty, i n d epe ndenl fairness).

4. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa harus
memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi:
a. Keterbukaan (transparency)

Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus
menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai perusahaan dengan
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang
dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
tetapi juga hal-hal yang penting dan dipengaruhi pengambilan keputusan para
pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (accountability)
Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala
tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan perundang-undangan yang
berlaku, etika perilaku bisnis dan budaya perusahaan dengan tetap memperhatikan
stake holders gu na mencapai ki nerja Perseroa n secara berkesinambu ngan.

c. Tanggung Jawab (responsibility)
Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan rnerrrastikan kepatuhan
terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat
perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan
usaha Perseroan.

d. Ketidak-berpihakan { independent)
Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta
pengaruhltekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran dan kesetaraan (farrness)
Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senatiasa memperhatikan kepentingan
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

5. Dasar Hukum
Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance ini mengacu kepada
l. Undang - undang:

a. Undang - undang Rl Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ( UU

Dokumen e/$97),
b. Undang - undang Rl Nomor 19 Tahun 20O3 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU

BUMN 19/2003).
c. Undang - undang Rl Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas
d. Undang - undang Rl Nomor '11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE YIZAO$.



e. Undang - undang Rl Nomor .l4 
Tahun 2OOB tentang Keterbukaan lnformasi Publik

(uu KIP 14/2AOU.
ll. PeraturanPemerintah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tetang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP BUMN 45/2OA5)

lll. Peraturan/Keputusan Menteri:
a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik

lndonesia/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KE?-211/M-
BUMN/lg99 tentang Laporan Manajemen Badan Usaha Milik Negara (KEP 21111999)

b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-lOl/MBU/2AO2 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(Kepmen BUMN 101/2OO2)

c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KE?-1O2{MBU/2AAT tentang
Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Mllik Negara (Kepmen BUMN
n2/20a2)

d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No PER-O]IMBU/2A11 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada
Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN AV2A1D

e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Mi,ik Negara Nomor PER-O3/MBU/2O12
tentang Pengangkaian Anggota Direksi (permen O3/2O12)

f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-O9/YAU/2A2
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
AVMBU/2A11 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Goveranance) pada Badan Usaha Milik Negara (Permen A9/2A12)

S. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/M}U/2O12
tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris,/Dewan pengawas Badan Usaha Milik
Negara (Permen 12/2A12)

h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor ?ER-21/MBU/2A12
tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara
(Permen 21/2An)

t. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-O2/MBU/2O13
tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi lnformasi Badan Usaha Milik
Negara (Permen A2(2AB)

lV. Anggaran Dasar PT Energi Pelabuhan lndonesia (AD Perseroan)

6. Referensi Hukum
l. Undang - Undang:

a. Undang - undang Rl Nomor I Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM 8/1995)
b. Undang - Undang Rl Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran

v/20a8)
c. Undang - Undang Rl Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (UU

Pelayanan Publik 2512OO9)
ll. PeraturanPemerintah

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6l Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (PP Kepelabuhan
il/2A09)

lll, Pedoman Pelaksanaan GCG

a. Pedoman Umum Good Corporate Governance lndonesia, dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance tahun 2006 (Pedoman GCG KNKG 2006)

b. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang efektif dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance tahun 2014 (Pedoman Komite Audit KNKG 2O14)

c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-A6/MBU/2A12
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara No. PER-
aVMBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (Permen A6/2A12>



PANDUAN BAGI ORGAN PERSEROAN

2.'I. PEMEGANG SAHAM

2.1.1. Hak - hak Pemegang Saham adalah:
a. Hak untuk meminta diselenggarakan RUpSI
b. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS2
c. Hak untuk mengajukan usul - usul untuk dibahas dalam acara RUPS3
d. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS4
e. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan, secara tepat waktu dan teraturs
f. Hak untuk menerima sebagian dari keuntunEan Perseroan yang diperuntukkan bagi

pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

2.1.2 Rapat Umum Pemegang Saham TRUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas:'I) RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS

RKAP)6
RUPS RKAP dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran
berjalanT
Dalam pelaksanaan RUPS ini, Direksi mengajukan rancangan RKAP8 yang sudah
disepakati dan ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris untuk disahkan oleh
RUPSe sekurang-kurangnya memuatlo:
1. Misi, sasaran usaha, kebijakan Perseroan dan program kerja,/kegiatan
2. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program Kerja/Kegiatan
3. Proyeksi Keuangan Anak Perusahaan
4. Program Kerja Dewan Komisaris
5. Hal - hal lain yang memerlukan keputusan RUpS

2) RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan perhitungan
tahunan.
RUPS ini diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang
bersangkutan dan dalam RUPS ini Direksillmemaparkan
a. Laporan Tahunanl2
b. Usulan Penggunaan Laba Bersih
c. Hal - hal lain yang memerlukan persetujuan RUpS Tahunan

3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
RUPSLB dapat dladakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perseroanr3 atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Sahamla.

Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLBl5 sesuai permintaan tertulis dari Dewan
Komisaris atau Pemegang Sahamr6

t 
AD P.*",o.r, Pasal 23 Ayat (5) Huruf (a)

' AD P"rr"rorn Pasal 23 Ayat t17)

'AD P"o.rorn Pasal 21 Ayat (4)
u 

AD P"o"rorn Pasal 25 Ayat (2)
u 

UUrry*alZOOlPasal 71 Ayat(2)jo.ADPerseroanPasal 25Ayat(2)dan{3) sertaPermenBUMNV20Llpasal 5Ayat(1) Huruf @t 
AD P"r."ro.n Pasal 21 Ayat (1) Huruf {b)

' AD P"o"ro.n Pasal 21 Ayat (3)
t K"pr"n BUMN KEP-101/2002 Pasal (3)

' AD P"o"rorn Pasal 17 Ayat (2) dan {3}

'o AD P.rr.ro.n Pasal i.7 Ayat (1)
t' 

AD P"o"ro.n Pasal 21 Ayat (2)
t' 

AD P"r."rorn Pasal 21 Ayat {2) huruf(a}jo. AD Perseroan Pasal 18 Ayat (5}
13 

AD Perseroan Pasal 22

" AD P"o".o"n Pasal 23 Ayat (5)



Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perseroan secara fisik,
dikenal juga RUPS dimana pelaksanaan RUPS tersebut tidak memerlukan pelaksanaan
RUPS secara fisik. RUPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUpS
biasalT

2.1.3. Kewenangan Pemegang Saham melalui RUpS
1. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pemegang Saham melalui RUpS

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau
Direksirs.

2. Tindakan - tindakan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang nilai transaksinya
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak adalah sebagai
berikutls:
- Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan

3. Perbuatan - perbuatan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS setelah
mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris2o:
- Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang
- Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain
- Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan
- Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan

patungan
- Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan

pembubaran Anak Perusahaan dan,/atau perusahaan patungan
- Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)
- Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama

lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun
Guna Serah (Build Operate transfer), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer),
Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate) dan kerjasama lainnya dengan nilai
atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS

- Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan
- Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan kecuali aktiva tetap

bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya
sampai dengan 5 (lima) tahun

- Menetapkan blue print organisasi Perseroan
- Menetapkan dan mengubah logo Perseroan
- Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana ketentuan yang

dimaksud yang belum ditetapkan dalam RKAP
- Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan
- Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan,

organisasi danlatau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan Perseroan

- Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau Anak Perusahaan yang
memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan,/atau bernilai strategis yang
ditetapkan RUPS.

" Uu Pt aolzoo7 pasat 79 Ayar {1}tt 
uu pt qolzoo7 Pasal 79 Ayat {1) jc. AD Perseroan Pasal 23 Ayat (4}

17 uu ef 4O/ZOOT Pasal 91 (dikenal dengan RUPS sirkuler)
tt 

UU BUMN L912oo3 Pasal 1 Ayat (13) dan UU PT 40/2007 Pasal 75 Ayat (L)

" AD P"r."rorn Pasal 11 Ayat (11)

'o AD P"o"ro.n Pasal 11Ayat (9)



2.'1.4. Akuntabilitas pemegang Saham
a' Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional perseroan yang menjadi

tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar perseroan dan peraturan
perundangan yang berlaku.

b' Tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya2l.

c. Pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengelolaan perusahaan22

2.2 DEWAN KOMISARIS

2.2.1 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris
a' Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,

jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka panjang perseroan,
Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan
Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan23.

b. Hal-hal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar Perseroan serta Keputusan RUpS

Wewenang Komisaris
a. Melihat buku - buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas

untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan
Perseroan, memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan, meminta penjelasan dari Direksi dan,/atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, mengetahui segala kebijakan dan
tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi, meminta Direksi dan/atau
pe.iabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadirj
rapat Dewan Komisaris, mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris
jika dianggap perlu, memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar, membentuk komite-komite lain selain Komite Audit jika
dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, menggunakan tenaga
ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, jika dianggap perlu,
melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, menghadiri rapat Direksi dan
memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan, melaksanakan
kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang - undangan, Anggaran Dasar dan,/atau Keputusan RUpS2a

b. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar

c. Memberikan saran dan pendapat tertulis atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar untuk kemudian dimintakan persetujuannya kepada
RUPS

d. Memberikan penilaian atas kinerja Direksi atas hasil pelaksanaan antara lain2s:
- Kinerja keuangan
- Kinerja operasi
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- Penanganan risiko usaha
- Penerapan strategi jangka panjang perusahaan
- lmplementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance

e. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangarr, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUpS26

2.2.2. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris
Hak Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu,

lengkap, terukur dan akurat27.
b. Untuk kelancaran tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang

Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban
Perseroan2s. Sekretaris Dewan Komisaris ini memimpin sebuah Sekretariat yang
dibentuk oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh staf Sekretariat Dewan Komisaris2s

c' Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk
santunan purna jabatan yang jelas dan jumlahnya ditetapkan oleh RUpS dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuso

d Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada perseroan dengan
tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi
Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran
dirinya3l.

Kewajiban Dewan Komisaris
a. Melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian

nasihat, termasuk di dalamnya memberikan pendapat dan saran atas penyusunan
Rencana Jangka panjang Perusahaan (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP), kepada Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan RUpS32

b. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam
melaku kan pengawasan33

c. Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS34 disertai dengan alasan pencalonan
tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut35

2.2.3. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS36. Tata cara pencalonan,

pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam
Anggaran Dasar atau oleh RUpS37.

b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan anggota Direksi kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada
waktu pendirian Perusahaan3s
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c. Lama masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan
mengurangi hak RUps untuk memberhentikan sewaktu-waktu. .Komisaris
diangkat kembali untuk'l (satu) kali masa jabatan3e.

d, Dalam komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen)
anggota Dewan Komisaris lndependen yang ditetapkan dalam
pengangkatannyas

tidak
dapat

merupakan
keputusan

2.2.4 Rapat Dewan Komisaris
a' Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara

rutin atau sewaktu-waktu bila perlu paling sedikit setiap bulan sekalial
b. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang

Direksia2

c. Dewan Komisaris membuat risalah rapat mengenai hal-hal yang dibicarakan, termasuk
perbedaan pendapat (drssenting opinian) dan keputusan rapats

d. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan
aslinya disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara di kedudukan
Perseroanaa

2.2.5 Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru dan
Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi Bagi Dewan Komisaris

Program

1) Program Pengenalan
Perseroan memberikan program pengenalan bagi Komisaris yang baru diangkat agar
komisaris tersebut dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan perseroanas.
sekretaris Perusahan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program inia6
Program pengenalan yang diberikan kepada Dewan Komisaris antara lainaT

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh perseroan
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan
jangka paniang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan Audit internal
dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendaiian intern termasuk Komite
Audit

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

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi, pertemuan,
kunjungan dan program lain yang dianggap sesuai dengan perseroanag

2) Program Pengembangan,/Pemutakhiran Kompetensi
Program pengambangan knowledge and ski//s merupakan salah satu program penting
bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas
Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas
Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Program Pengembangan Komisaris yang dilakukan secara berkelanjutan dimaksudkan
untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Dewan Komisaris dalam rangka
pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya
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2.2.6, Organ Pendukung Dewan Komisaris
1) Sekretaris Dewan Komisaris

a' Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris
Dewan Komisaris yang memimpin Sekretariat Dewan Komisaris dan dibantu Staff
Sekretariat Dewan Komisarisae

b Sekretaris Dewan Komisaris dan staff Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan
d i be rhe nti ka n o I eh Dewan Kom i sari s errsfr-Deraia*+<orrri'sb ris5o

c' Tugas dari Sekretariat Dewan Komisaris adalah untuk melaksanakan kegiatan tata
administrasi dan kesekretariatan Dewan Komisaris; menyusun, mempersiapkan dan
mengkoordinasikan laporan yang dibuat dan/atau harus ditelaah Dewan Komisaris;
serta sebagai penghubung (/ialson officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain51

d' Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan
tugas Dewan Komisaris di atas tersimpan dengan baik di perseroans2

2) Komite Audit
a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Auditsi
b' Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam

pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisarisv
c. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang Ketua yang

merupakan Komisaris lndependen atau Komisaris yang dapat bertindak
lndependenss dan anggota Komite yang dapat berasal dari Komisaris atau di luar
perseroans6

d. Proses pengangkatan, masa jabatan, persyaratan keanggotaaan serta penghasilan
anggota Komite Audit ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris
yang berlaku

e. Tugas Komite Audit ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Komite Lainnya
a. Dewan Kr:tnisaris dapat membentuk kornite lain apabila diperlukan5T dengan tetap

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan terkait
komite Dewan Komisariss

b. Proses pengangkatan, masa jabatan, persyaratan keanggotaan serta penghasilan
anggota Komite Lainnya ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan
Komisaris yang berlaku

c. Kcrnite bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan
laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan
rekomendasi jika diperlukanse

2.3. DIREKSI

2.3.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

1) Tugas Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
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Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUps60

Setiap Direktur wajib dengan itikad Eraik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan6l. Direksi bertanggungjawab penuh
dalam meiaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud
dan tujuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar perseroan
dan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta
kewajaran62

2> Wewenang Direksi
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki wewenang penuh untuk menetapkan
kebijakan pengurusan perseroan6s; mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada
anggota Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan6a ;
merumuskan dan mendelegasikan tugas kepada pejabat Perseroan6s mengatur
ketentuan-ketentuan mengenai sistem kepegawaian Perseroan66 , mengangkat dan
memberhentikan Sekretaris perseroan6T; serta melakukan segala tindakan_tindakan
mengenai pengurusan kekayaan perseroan; mengikat perseroan dengan pihak lain
sesuai dengan peraturan perundang-undan gan dan,/atau Keputusan RUpS68

3) Kewajiban Direksi
Kewajiban Direksi adalah untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha
dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya6e
dengan senantiasa menyiapkan rencana kerja PerseroanTo serta memberikan
pertanggungjawaban atas segala rencana yang dijalankan kepada RUpSz termasuk
menyiapkan laporan-laporan mengenai kegiatan PerseroanT? ; menyiapkan laporan
keuangan Perseroan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diauditu ;

berdasarkan sistem akuntansi yang disusun sesuai standar yang berlaku dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internTa; dengan tetap memperhatikan azas
transparansi dan keseimbangan informasi dan komunikasi dengan stakeholder
Perseroan

2.3.2 HakDireksi
a. Menerima gaji, tunjangan, fasilitas dan imbalan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh

RUPS

b. Menerima fasilitas lain untuk mendukung kelancaran tugasnya yang diatur di dalam
peraturan Perseroan

c. Mengundurkan diri dari jabatannyaTs

d. Mengusulkan diselenggarakannya RUpS luar biasa
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2.3.3 Pemilihan dan Pengangkatan Direksi
a. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan

Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan
cepatT6

b, Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh pemegang
Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUpSz

c. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan di BUMN,/BUMD/perusahaan swasta
lain atau jabatan lainnya di perusahaan lain, baik swasta maupun milik Negara, yang
dapat menimbulkan benturan kepentinganTs

2.3.4. Rapat Direksi
a. Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perluTe narnun sekurang-kurangnya sekali

dalam 1 (satu) bulanso
b. Direksi dapat mengadakan Rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris
c. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakatel.

Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara82. Setiap Direktur berhak mengeluarkan'l (satu) suara, ditambah l
(satu) suara untuk Direktur yang diwakilinyass

2.3.5 Program Pengenalan Bagi Anggota Direksi yang
Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi Bagi Direksi

Baru dan Program

1) Program Pengenalan
Perseroan memberikan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat
agar anggota Direksi tersebut dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan
Perseroane. sekretaris Perusahaan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraaft
program ini85

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi antara lain:
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh Perseroan
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tu.iuan, sifat, lingkup

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan
jangka panjang, posisi komposisi, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya

c. Keterangan berkaltan dengan kewenangan yang didelegasikan Audit lnternal
dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit

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

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi,
pertemuan, kunjungan dan program lain yang dianggap sesuai dengan perseroans6

2) Program Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi
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2.3.6
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2) Program Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi
Program pengembangan knowledge and skills merupakan salah satu program penting
bagi Direksi dalam mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas Perseroan dan
pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi
dan,/atau Dewan Komisaris

Program Pengembangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
dilakukan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan
kapabilitas Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas
dan tanggung jawabnya.

Organ Penduku ng Direksi
1) SekretarisPerusahaan

a. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan
persetujuan Dewan KomisarissT. sekretaris perusahaan bertanggungjawab
langsung kepada Direktur Utama

b. Sekertaris Perusahaan memiliki tugas pokok untuk memastikan bahwa kepatuhan
keterbukaan yang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good corporate
Governances. mernberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan
Komisarisse ; sebagai penghubung (tiaison officer)so ; dan menatausahakan serta
menyimpan dokumen perusahaanel

2) Satuan Pengawasan lntern
a. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan interne2. Pengawasan intern yang

dimaksud adalah membentuk Satuan Pengawasan lntern dan membuat Piagam
Pengawasan lnternss. Satuan Pengawasan lntern berkedudukan secara langsung di
bawah Direktur Utama untuk meniamin independensi kegiatan pengawasan yang
dilakukannya. Kepala Satuan Pengawasan lntern diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris.sa

b. Fungsi dari pengawasan intern adalah untuk:
i. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern,

manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaanes

ii. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi
dan kegiatan lainnyae6

c. Satuan Pengawasan lntern bertugas membantu Direktur Utama dalam
melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroan, menilai
pengendalian, pengeiolaan dan pelaksanaannya pada Perseroan serta rnemberikan
saran-saran perbaikannyaeT ; memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan
tugas Satuan Pengawasan lntern kepada Direktur Utamaes, dan memonitor tindak
lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkanes.



3.1

PANDUAN BAGI DIREKSI

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

3.1.1 Sistem Pengendalian lntern

1) Kebijakan Umum
a. Perseroan mengembangkan sistem pengendalian intern yang merupakan sebuah

proses yang dihasilkan oleh Direksi yang didesain untuk memberikan jaminan
tercapainya tujuap Perseroan dengan memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi
operasi, terpercayanya (reliability) Laporan Keuangan dan kepatuhan terhadap
hukum dan aturan yang berlakuee

b. Perseroan menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk
mengamankan investasi dan aset perusahaanroo

c. semua insan Perseroan mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian
intern dalam pelaksanaan tugasnya masing-masinglor

2) Sistem Pengendalian lntern mencakup;
a' Lingkungan pengendalian intern yang mencakup integritas, nilai-nilai etika,

rnanajemen operasi, pendelegasian wewenang, serta prosds untuk mengelola dan
mengembangkan sumber daya manusia perseroan

b. Pengelolaan risiko usaha (rlsk assessrnenf) yang sesuai dengan standar perseroan
c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses

pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam
struktur organisasi Perseroan

d. Proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Proses penilaian terhadap kualitds sistem pengendalian intern termasuk fungsi
internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

3) Peran dan Tanggung Jawab Perseroan
Setiap insan Perseroan bertanggungjawab atas terlaksananya pengendalian intern sesuai
dengan bidangnya;
a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Direksi telah
melaksanakan pengendalian intern dalam pengelolaan Perseroan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam hal pengambilan
keputusan, pencapaian sasaran, proses bisnis dan lain-lain.

b. Direksi
Direksi adalah penanggungjawab utama implementasi pengendaiian intern
Perseroan. Proses pengambilan keputusan, pencapaian sasaran dan lain-lain harus
memperhatikan standar pengendalian intern yang berlaku di perseroan:

Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern
secara periodik kepada Dewan Komisarislo2

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa peiaksanaan
pengendalian intern dijalankan dengan baik dan sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan operasi perseroan yang dilakukan Direksi
kepada Dewan Komisaris, terutama dalam pengendalian intern
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ii Direksi menetapkan unit-unit kerja yang merupakan bagian dari peiaksanaan
pengendalian intern yaitu sebagai berikut
1. pegawai perseroan

Pegawai Perseroan merupakan penanggungjawab utama dari sistem
pengendalian intern. Pegawai perseroan harus memastikan bahwa dalam
setiap proses bisnis yang dilakukannya telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku

2. Unit Kerla perseroan

unit Kerja Perseroan bertanggungjawab dalam kerjasama dengan manajer-
manajer lain dalam mengimplementasikan dan mengupayakan sistem
pengendalian intern yang efektif dalam bidang tanggung jawab mereka

3. Satuan pengawasan Intern (Spl)
SPI memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan dan kualitas
kinerja kebijakan pengendalian intern sebagai bagian dari tanggung jawab
mereka atau atas permintaan khusus dari Direksi, Komite Audit, atau
Dewan Komisaris. SPI dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris atau
Komite Audit dengan memantau, mengevaluasi, melaporkan dan
mereko mendasi kan perbai kan d alam efe ktivitas proses pengendal ian i ntern
perseroan.

3.1.2. Satuan Pengawasan lntern perseroan
i) Direksi membentuk Satuan Pengawasan intern yang bertugas melakukan evaluasi atas

sistem pengendalian intern perseroanloa.

2) Direksi menetapkan Piagam Satuan Pengawasan lntern yang berisi kedudukan, tugas,
wewenang dan tanggung iawab Satuan Pengawasan lntern serta hubungan
kelembagaan antara Satuan Pengawasan lntern serta hubungan kelembagaan antara
Satuan Pengawasan lntern dengan Komite Audit dan Auditor Eksternalros

3) Direksi wajib menyamBaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern seear-a
periodik kepada Dewan Komisarisroc

4) Tindak lanjut hasil pengawasan intern
a. Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan lntern

kepada seluruh Direktur untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat DireksiloT
b. Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang

diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil
pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan pengawasan lnternrog

5) Hubungan antara Komite Audit dengan Satuan Pengawasan lntern perseroan
a' Peran Komite Audit dan Satuan Pengawasan lntern sangat terkait satu sama

lain. Hubungan kerja dan komunikasi yang efektif diantara Satuan pengawasan
lntern dan Komite Audit akan memungkinkan Dewan Komisaris melakukan
fungsi pengawasannya.

b. Satuan Pengawasan Intern harus berfungsi sebagai pendukung peiaksanaan
tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana ketentuan yang diatur
dalam perundang-undangan yang berlakuloe
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3'1.3. Evaluasi terhadap Sistem Pengendatian lntern yang dilakukan oleh Auditor Eksternal1) Audit keuangan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUpSloe.
Mekanisme penunjukan auditor eksternal adalah dari calon yang diajukan oleh Dewan
Komisaris berdasarkan usul Komite Auditrlo

2> Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan
bersarnya honorarium /imbaljasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebutrll

3) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan
pihak yang berkepentingan (stakeholders)r1a

4) Perseroan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang
diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya atas
kewajaran Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan lndonesiall3

5) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan sesuai dengan
peru ndang-undanganrla.

3,2 MANAJEMEN RISIKO

3.2.1. Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko
1) Tujuan Manajemen Risiko

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko perseroan
secara tepadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program tata ketola
perusahaan yang baikl1s.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Menumbuhkan rasa awareness dalam menjadikan Manajemen Risiko sebagai

budaya perusahaan yang bertumpu pada peningkatan kompetensi SDM
b. Membangun sinergi antara komponen Perseroan melalui penyempurnaan

proses bisnis dengan mempertimbangkan peluang (opportunities) dan
ancaman (thraats)

Membangun sistem kerja perusahaan berbasis Good Carporate Governance melalui
penerapan aspek kepatuhan (compliance) sebagai salah satu sasaran Manajemen
Risiko

2) Ruang Lingkup Manajemen Risiko
Penerapan Manajemen Risiko di perseroan meliputi;

a. Lingkup Organisasi
Manajemen Risiko diterapkan pada seluruh entitas Perseroan yang bertujuan
untuk mernastikan tercapainya sasaran-sasaran yang ada dalam RJP, RKAP
dan KPI Korporat yang ada didalam RKAP

b. Lingkup Proses Bisnis
Prinsip penerapan manajemen risiko Perseroan adalah menjadi bagian integral
dari proses bisnis yang secara signifikan mempengaruhi pencapaian
sasaran/kinerja Perseroan, baik pada fungsi, dengan bentuk kegiatan sebagai
berikut:

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP)
Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJpp) harus dilengkapi
dengan kajian risiko, berupa profil risiko-risiko jangka panjang yang paling
signifikan dihadapi Perseroan dan gambaran rencana penanganannya
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ii. Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP)
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAp) harus
dilengkapi dengan kajian risiko, berupa profil risiko-risiko jangka pendek
yang paling signifikan dihadapi perseroan dan gambaran rencana
penanganannya.

iii. Kegiatan/Usulan Proyek
Kegiatan atau usulan kegiatan yang bersifat proyek, khususnya yang
secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran-sasaran perseroan
dan gambaran rencana penanganannya

iv. Kegiatan Proses Bisnis
Penerapan manajemen risiko pada kegiatan/proses bisnis dilakukan secara
bertahap, dimulai dari proses bisnis yang paling signifikan mempengaruhi
pencapaian kinerja Perseroan.

c. Lingkup Kepatuhan (Compliance)
sebagai salah satu prinsip dari manajemen risiko adalah adanya aspek
kepatuhan (compliance). Aspek ini merupakan prinsip yang dianut dan harus
diterapkan dalam pengelolaan risiko

3.2.2. Kebijakan Umum
Dalam menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya:
a. Memperhatikan keselarasan antara sinergi, proses bisnis, SDM, keuangan, teknologi

dan lingkungan dengan tujuan Perseroan
b. Menetapkan sistem dan prosedur standar manajemen risiko
c. Menyiapkan Penilai Risiko (riskassessor) yang kompeten

3.2.3. Peran dan Tanggung Jawab Perseroan
Setiap organ Perseroan bertanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan risiko sesuai
dengan bidangnya'l) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Direksi telah
melaksanakan manajemen risiko dalam pengelolaan Perseroan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam hal pengambilan
keputusan, pencapaian sasaran, proses bisnis dan lain-lain.

2) Direksi
a. Direksi adalah penanggungjawab utama implementasi manajemen r,siko

Perseroan. Proses pengambilan keputusan, pencapaian sasaran dan lain-lain
harus mempertimbangkan risiko dan peluang yang dihadapi oleh Perseroan

b. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya
bersamaan dengan laporan berkala perusahaanllT

c. Pelaporan dibuat berkala dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Tujuan dari
pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko
dijalankan dengan baik dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan operasi Perseroan yang dilakukan Direksi kepada Dewan Komisaris,
terutama dalam pengelolaan risiko.

d. Direksi menetapkan unit-unit kerja yang merupakan bagian dari pengelolaan
risiko, yaitu sebagai berikut:
i. Biro Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu

Bertanggungjawab dalam kerjasama dengan manajer-manajer lain dalam
melaksanakan dan mengupayakan manajemen risiko yang efektif dalam
bidang tanggung jawab mereka. Satuan ini juga dapat ditugaskan untuk
memantau perkembangan dan membantu manajer-manajer dalam pelaporan
risiko relevan kepada Direksi, kepada manajer lain dan kepada Komite yanE
mempunyai fungsi manajemen risiko
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il Satuan Pengawasan lntern (Spl)
sPl memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan dan kualitas
kinerja kebijakan manajemen risiko sebagai bagian dari tanggung jawab
mereka atau atas permintaan khusus dari Direksi, Komite Audit atau Dewan
Komisaris. sPl dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite
Audit dengan memantau, mengevaluasi, melaporkan dan merekomendasikan
perbaikan dalam eFektivitas proses pengeiolaan risiko perceroan.
Pegawai Perseroan
Pegawai Perseroan turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengelolaan manajmen risiko. Pegawai dapat membantu perseroan dengan
memberikan informasi mengenai permasalahan yang timbul akibat
ketidapatuhan terhadap perdoman perilaku (code of conduct), pelanggaran
terhadap kebijakan Perseroan atau tindakan yanE bertentangan dengan
hukum.

3.3 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

3.3.1 Sebagai perwujudan visi dan misi Perseroan maka Teknologi lnformasi perseroan dibangun
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan serta efisiensi operasi
distribusi tenaga listrik di kawasan Pelabuhan di lingkungan PT pelabuhan lndonesia il
(Persero). Teknologi lnformasi Perseroan diarahkan untuk menjadi tulang punggung operasi
distribusi tenaga listrik Perseroan yang terkoneksi dengan pelanggan, pT pLN (persero)
selaku penyedia tenaga listrik. Serta PT Pelabuhan lndonesia ll (Persero) dalam sinkronrsasi
sistem keuangan dan personalia.

3.3,2. Kebijakan Umum
a. Direksi menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektiflrs
b. Direksi menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala, master plan Teknologi

lnformasi yang berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan dan pengembangan Teknologi
lnformasi Perseroan untuk mencapai tujuan perseroanrle

3.3.3. Tata Kelola Teknologi lnformasi
Perseroan menetapkan kebijakan Tata Kelola Teknologi lnformasi Perseroan sebagai
berikutl2o:
1. Peran Teknologi lnformasi bagi perseroan

a. Perseroan menetapkan peran Teknologi lnformasi untuk menghubungkan dan
mensinergikan proses-proses bisnis Perseroan dalam rangka mancapai tujuan
Perseroan.
Teknologi lnformasi dapat menciptakan nilai tambah dari investasi sarana dan
prasarana instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh perseroan
Teknologi lnformasi Perseroan dapat menciptakan sinergi di antara Perseroan,
pelanggan dan siakeholder lainnya

2. Perencanaan Teknologi lnformasi Perseroan
Perseroan menetapkan master plan Teknologi lnformasi yang berisi:
a. Penyelarasan antara bisnis inti Perseroan dengan Teknologi lnformasi
b. Arsitektur lnformasi, Aplikasi dan lnfrastruktur Teknologi lnformasi yang akan

diadopsi oleh Perseroan
c. Roadmap pengembangan dan implementasi Teknologi lnformasi yang akan

dilakukan oleh Perseroan
d. lnvestasi Teknologi lnformasi yang akan djJakukan ojeh perseroan
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Kerangka Kerja Proses dan Organisasi Teknologi lnformasi perseroan
Kerangka Kerja Proses dan Organisasi terdiri dari:
a. Struktur Organisasi Tata Kelola Teknologi lnformasi

Perseroan menetapkan struktur organisasi tata kelola berkaitan dengan pengelolaan
kebijakan Teknologi lnformasi yang dapat memastikan berjalannya Tata Kelola
Teknologi lnformasi sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku universal,

b. Proses Pengelolaan Teknologi lnformasi
Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi
lnformasi serta kebijakan pengelolaan operasi Teknologi lnformasi

c. Proses Komunikasi dan Evaluasi Teknologi lnformasi
Perseroan mengkomunikasikan tata kelola teknologi informasi yang dilakukan
Perseroan dengan tujuan untuk mengedukasi seluruh insan Perseroan agar
memahami peran teknologi informasi dalam mendukung bisnis inti perseroan
Selain itu Perseroan juga selalu melakukan evaluasi secara terus menerus atas
pelaksanaan kebijakan tata kelola teknologi informasi yang dilakukan oleh perseroan

Pengelotaan lnvestasi Teknologi lnformasi Perseroan
a. Pengelolaan lnvestasi reknologi lnformasi merupakan bagian dari proses

pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem informasi yang harus dilaksanakan
dalam kerangka master plan Teknologi lnformasi perseroan.

b. Perseroan menyadari bahwa investasi reknologi lnformasi harus mampu
memberikan nilai pengembalian yang optimal. Oleh karena itu setiap investasi
Teknoiogi lnformasi yang dilakukan oieh Perseroan harus dapat diukur manfaatnya,
berkesinambungan, sesuai dengan master plan Teknologi lnformasi Perseroan dan
memberikan hasil yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh investasi ini

Pengelolaan Sumber Daya Teknologi lnformasi Perseroan
a. Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Teknologi lnformasi

Perseroan sesuai dengan yang tercantum di dalam master plan Teknologi lnformasi
Perser0an

b. Tujuan dan penetapan kebijakan ini adalah untuk memberikan standarisasi dan
prosedur yang mengatur tata cara penyediaan dan pengelolaan sumber daya
Teknologi lnformasi Perseroan

Pengelolaan Risiko Teknologi lnformasi Perseroan
a. Perseroan mengidentifikasi setiap risiko akibat dari pengelolaan Teknologi lnformasi

Perseroan yang tercantum dalam master plan Teknolcgi lnformasi Persercan
b. ldentifikasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Perseroan

3,4. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

3,4.'1. Perseroan mengenali Sumber Daya Manusia sebagai mitra utama dan strategis bagi
Perseroan demi menuju jasa pelayanan instalasi listrik yang berkualitas. Perseroan
berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi,
memiliki kompetensi yang berstandar internasional, produktifitas yang tinggi, serta
berorientasi pada pelayanan pelanggan.

3.4.2. Kebijakan Umum
l. Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan

menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa
memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang
dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan
perundang -undan ganr21.

2. Perseroan menetapkan dan melaksanakan sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia
yang berbasis kompetensi dan kinerja
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Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perseroan selalu memillki
sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk
mencapai tujuan-tujuan perseroan

3.4.3. Kebijakan Pengelolaan SDM
Perseroan menetapkan pengelolaan SDM yang meliputi proses-proses sebagai berikut:
1. Pengembangan Organisasi dan perencanaan Tenaga Kerja

Direksi melakukan perencanaan organisasi Perseroan dengan memperhatikan
kebutuhan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang memillki kemampuan
beradaptasi dengan budaya Perseroan, fokus kepada efisiensi dan peraturan
perundang-undangan serta menyadari pentingnya kepuasan pelanggan. Adapun proses
ini meliputi:
a. Penetapan struktur organisasi
b. Penetapan nomenklatur jabatan
c. Penetapan ruang lingkup pekerjaan dan jabatan
d. Penetapan struktur gaji yang berdasarkan kinerja

2. Rekrutment Pegawai perseroan
Direksi menetapkan proses-proses rekrutmen pegawai Perseroan yang bertujuan
memberikan hasil yang nyata, beretika tinggi serta mampu membangun hubungan dan
kerja sama tim dalam jangka waktu panjang, Proses rekrutmen pegawai dilakukan
berdasarkan basis kompetensi yang jelas sebagai kriteria utama
Proses ini minimal terdiri dari:
a. Analisa beban kerja
b. Perencanaan tenaga kerja
c. Penetapan kebijakan dan program proses rekrutmen yang meliputi proses

rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai serta orientasi; tenaga alih daya dan
pemutusan hubu ngan kerja

3. Penetapan Organisasi Perseroan
Direksi menetapkan struktur organisasi yang efisien dan efektif, yang dapat selalu
disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh Perseroan. Perubahan struktur
organisasi dapat dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik. Struktur organisasi Perseroan diharapkan mampu menciptakan
lingkungan kerja yang berorientasi proses, tegas dan tepat sasaran tapi fleksibel, serta
mampu menghilangkan batasan dalam hubungan kerja

4, Pembelajaran dan Pengembangan Pegawai
Direksi menetapkan proses-proses pembelajaran dan pengembangan pegawai
Perseroan yang bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki tata
nilai yang mampu mendukung dan menuntun proses pengambilan keputusan dalam
operasi Perseroan serta mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia. Proses
pembelajaran dan pengembangan karir pegawai ini dapat berupa:
a. Proses Pembelajaran

i. Pengembangan Knowledge Management System
Sistem knowledge management merupakan langkah-langkah sistematik untuk
mengelola aset pengetahuan Perseroan berupa mengumpulkan, menyimpan dan
menyebarluaskan serta menggunakan aset pengetahuan dalam proses bisnis
Perseroan secara berkelanj utan.

ii. Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan
Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berupa program belajar dengan
bekerja sama dengan institusi pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar
negeri. Sedangkan untuk pelatihan dapat berupa pengembangan kompetensi
teknik pegawai operasional.



b. Proses Pengembangan Pegawai
Pengembangan Sistem Karir Pegawai
Pengembangan karir pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan profil
kompetensi pegawai serta berdasarkan jenjang karir yang dinamis bagi pegawai.
Pengembangan karier meliputi jalur manajerial,/struktural yang mengikuti jenjang
struktur organisasi Perseroan.

Manajemen Kinerja Pegawai
Direksi menetapkan sistem manajemen kinerja pegawai Perseroan untuk menciptakan
pemahaman bersama antara Perseroan dan pegawai mengenai tujuan yang harus
dicapai, cara serta optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan
dari proses ini adalah mewujudkan sistem penilaian kinerja pegawai yang dapat
membangun dan membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi
pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi pegawai bagi Perseroan.
Perseroan akan melakukan pengukuran kinerja pegawai secara transparan, terukur dan
objektif sehingga Perseroan dapat memberikan kompensasi dan penghargaan secara
adil dan sepadan dengan kinerja pegawai Perseroan.
Proses manajemen kinerja pegawai meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Perencanaan dan penyusunan kontrak sasaran kinerja individu
b. Pemantauan kinerja individu
c. Penilaian dan umpan balik kinerja individu
d. Penghargaan kinerja individu
Penghargaan Pegawai
Direksi menetapkan sistem penghargaan bagi Pegawai Perseroan berdasarkan kinerja
individu. Tujuan dari sistem penghargaan Pegwai adalah untuk memberikan
penghargaan atas kompetensi, pencapaian target serta kinerja yang baik dari pegawai
Perseroan.

3.5. PENGELOLAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI
3.5.1. Pengelolaan lnformasi

Kebijakan Umum
i. Perseroan membuat disclosure atau pengungkapan informasi yang tepat waktu dan

berimbang tentang segala sesuatu yang penting mengenai perseroanl2l

ii. Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara
tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif22

iii. Prinsip transparansi dan pengungkapan informasi mewajibkan Perseroan untuk
mengembangkan struktur pemantauan seperti Komite Audit, Satuan Pengawasan
lntern, dan Auditor Eksternal yang dapat memastikan penyajian posisi keuangan dan
operasi perusahaan secara faktual dan dengan sebenar-benarnya123

3.5.2. Keterbukaan lnformasi
Perseroan menyusun dan menyampaikan pelaporan secara berkalar2a kepada Pemegang
Saham. Laporan ini sekurang-kurangnya terdiri daril2s:
1. Laporan Manajemen

a. lsi Laporan Manajemen merujuk pada ketentuan penyusunan Laporan Manajemen
dari Kementerian Negara BUMN126 dengan mengutamakan prinsip langsung ke
substansi (concise but right on the content)

b. Laporan Manajemen yang dimaksud di atas terdiri dari:
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i. Laporan Manajemen Triwulanan
ii. Laporan Manajemen Tahunan

Laporan Tahunan atau Annual Report
a. lsi dan format dari laporan Tahunan atau Annual Report mengacu sesuai

dengan ketentuan yang berlakur2T
b. Perseroan wajib menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan

Good corporate Governance kepada RUpS dan pemegang saham melaiui
Laporan Tahunanr2B

c. Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan atau Annual Reporf yang
ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhirr2s

d. Perseroan menyampaikan laporan Keberlanjutan (Susfainabitity Report) yang
menjadi bagian dari Laporan Tahunan atau Annuai Report. Laporan
Keberlanjutan merupakan laporan ketaatan perseroan yang menunjukkan
dilaksanakannya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan kegiatan lain
yang relevan untuk menjamin keberlanjutan Perseroan. lsi dan format dari
Laporan Keberlanjutan (Sustalnability Report) mengacu sesuai dengan
ketentuan yang berlakul3o

Laporan Keuangan Perseroan
Perseroan menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternall3l
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir kepada RUPS. lsi dan format
dari Laporan Keuangan harus mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku
Laporan Lain yang Harus Diungkapkan oleh Perseroan
Perseroan tetap mematuhi kewajiban penyampaian laporan yang bersifat insidental
maupun sektoral yang dimintakan oleh regulator, pemegang saham, maupun pihak lain
yang memiliki hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakul32.

3.5.3. Kebijakan Kerahasiaan lnformasi
1. Walaupun Perseroan menganut prinsip transparansi dalam pengelolaan perusahaan,

bukan berarti Perseroan tidak melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai
Perseroan, Manajemen Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan
Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku133.

2. Oleh karena itu Perseroan menetapkan hal-hal sebagai berikutl3a:
a. Kebijakan pengelolaan informasi yang bersifat rahasia termasuk klasifikasi

informasi yang bersifat rahasia untuk menjamin keamanan informasi yang
bersifat rahasia

b. Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Komite-Komite Komisaris dan
seluruh pegawai Perseroan wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan
peraturan perusahaan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
Kode Etik, serta mereka dapat dikenakan sanksi untuk pelanggaran yang
dilakukan

c. Penyampaian informasi yang bersifat rahasia hanya dapat dilakukan oleh
pihak yang ditunjuk oleh Direksi

"' uu et 4a12oo7 pasar 66
t" P"r*"n BUMN 01/2011 Pasal 44 Ayat (9)

"t AD P"o"rorn Pasal 18 Ayat {5)
130 

S"ruri ketentuan tentenag isi dan format Sustainibility Report dari Global Reporting Standard

"' AD P"rr"ro.n Pasal 18 Ayat (5)
t" 

uu Kle 1472008
133 

Permen BUMN o1l2011 Pasal 33 Ayat (3)
134 

Information Security Management

2.

?

4.



d. Alternatif 1:

Sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki, Sekretaris Perusahaan
menyampaikan informasi yang bersifat rahasia
Alternatif 2:

Setiap fungsi atau unit ker.ia Perseroan memiliki tanggung jawab untuk
mengelola informasi yang bersifat rahasia



PANDUAN BAGI KORPORAT

3.6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL
RENSPONSIBILITY)

3.6.1. Kebijakan Umum
1. Perseroan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat sekitar Perseroan dengan

memberikan kontribusi nyata melalui peiaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan13s.

2. Tanggung jawab sosial Perseroan (CSR) merupakan bagian dari visi Perseroan untuk
memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam rangka terciptanya sinergi yang

baik, maju dan tumbuh bersamal36.

3. Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral
serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar.

4. Perseroan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis serta saling
menguntungkan dengan masyarakat sekitarr3T

3,6.2. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Tujuan dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan adalah sebagai berikut:
l. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan

dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam
mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan

2. Memberikan kontribusi yang menyentuh kehidupan masyarakat sehingga dapat
membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar
lingkungan Perseroan

3. Menumbuhkan citra (image) yang positif bagi Perseroan di mata masyarakat sekitar
dan stakeholders lainnya.

4. Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga dapat menumbuhkan sikap
masyarakat yang partisipasif dan mandiri

5. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas

3.6.3. Kebijakan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Perseroan menyusun program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
l. Perencanaan program tanggung jawab sosial harus dibuat sesuai dengan rencana

kebutuhan nyata masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kemampuan
Perseroan.

2. Pelaksanaan program tanggung jawab sosiai dilaksanakan bersama masyarakat serta
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya
Masyarakat, organisasi massa dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya,
dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, kondisi geografis dan
kepentingan operasional Perseroan

3. Perseroan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman, stabil dan
kondusif di lingkungan lokasi usaha Perseroan. Perseroan memelihara dan
mengembangkan hubungan baik dengan melakukan pemberdayaan dan sosialisasi
secara terus-menerus

4. Perseroan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan program
tanggung jawab sosial

5. Perseroan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-program yang

telah dilakukan untuk mneingkatkan hubungan baik yang lebih berkualitas dengan
masyarakat sekitar
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3.7. LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

3.7.1. Kebijakan Umum
1. Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya,

memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan
keselamatan kerja serta pelestarian I i n g kun ganr3e

2. Melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)r4o sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara
konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal dari hal-hal yang dapat
mengancam keselamatan dan kesehatan Pegawai

3. Perseroan memiliki komitmen dalam rangka perbaikan berkelanjutan atas berbagai
infrastruktur yang berkaitan dengan SMK3

4. Menyertakan partisipasi Pegawai perseroan sebagai bagian dari upaya peningkatan
pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja

3.7.2. Keselamatan Kerja
Perseroan menetapkan standar keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menjamin ketersediaan perlengkapan keselarnatan kerja yang dibutuhkan sesuai

dengan standar keselamatan kerja yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan.

2. Meiakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap perkembangan
teknologi keselamatan kerja

3. Mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi
situasi keadaan darurat

4. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua
sarana termasuk persyaratan-persyaratan sumber daya manusia, peralatan dan
sistem proteksi pada Eedung/bangr:rran untuk mencegeh dan meminiinalisir poterisi
bahaya keselamatan kerja.

5. Melaksanakan program pelatihan dan keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan
tugas yang dilakukan

6. Melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.
7" Melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja

(SMK3) dan meningkatkan kornpetensi yang diperlukan Pegawai terrnasuk mitra
kerja,

3.7.3. Kesehatan Kerja
Perseroan menetapkan peran aktif dari setiap Pegawai Perseroan dalam upaya menjaga
kesehatan pegawai Perseroan dan kesehatan lingkungan kerja, dengan cara:
1. Menyediakan program medical check-up kepada Pegawai secara periodik sesuai

tugas yang dilakukan
2. Melakukan pemantauan dan pengukuran kesehatan lingkungan kerja

3.7.4. Perlindungan Lingkungan
Perseroan memperhatikan aspek lingkungan kerja Perseroan dengan cara sebagai
berikut:
1. Menjaga kelestarian lingkungan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan
3. Melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan

dan peraturan yang berlaku.
4. Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus
5. Melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi

keadaan darurat
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6. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana yang
berada di sekitar pelabuhan dan kantor Perseroan

7. Meningkatkan wawasan mengenai lingkungan hidup bagi semua insan Perseroan dan
Mitra Kerja secara berkala
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