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KESEPAKATANBERSAMADIREKSI
DAI-/IM MENEMPKAN PIAGAM DIREKSI
Piagam Direksi ini merupakanbagian dari Good Corporale Governance ManuaL Piagam
Direksi ini disusun agar tugas dan kewenanganserta mekanismekerja diantaraDireksi dapat
berjalan denganefisien, efektif dan konsistenserta tetap memperhatikanprinsip-prinsip Good
Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan
kemandirian).
Dengan kesepakatandalam menjalankanketentuanyang terdapat dalam Piagam Direksi ini,
diharapkan tercipta mekanisme kerja yang harmonis, efisien dan efektif diantara Direksi,
sehinggadapatdenganselarasmencapaiVisi, Misi, Nilai, dan StrategiPerseroan.
Kuala Tanjung,14 Mei 2014
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BAB I
PENDAHULUAI\
A . LATAR BELAKANG
Tata Laksana Kerja Direksi adalah panduanbagi Direksi yang menjelaskantahapanaktivitas
secaraterstruktur,sistematis,mudah dipahami dan dapat dijalankandengankonsisten,sehingga
dapat menjadi acuandalam melaksanakantugas masing-masinguntuk mencapaiVisi dan Misi
Perseroan.
Tata Laksana Kerja Direksi disusun berdasarkanprinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan
sertaarahan
yang berlaku,ketentuanAnggaranDasar,keputusan-keputusan
perundang-undangan
yaitu
Governance,
Rapat Umum Pemegang Saham, dan prinsip-prinsip Good Corporate
danFairnessIndependensi,
Akuntabilitas,Responsibilitas,
Transparansi,
Tata LaksanaKerja Direksi ini dimaksudkanuntuk menjelaskanhubungankeda Direksi dan
Dewan Komisaris dalam melaksanakantugas agar tercipta pengelolaan Perseroansecara
profesional,transparandan efisien.
Tujuan dari tatalaksanakerja Direksi ini adalah:
l. Semakinjelasnyatugasdan tanggungjawab Direksi maupunhubungankerja di antaraDireksi
dan DewanKomisaristersebut.
2. Semakin mudahnyabagi organ-organdi bawah Direksi dan organ-organdi bawah Dewan
Komisarisuntuk memahamitugasdan tanggungjawab Direksi dan DewanKomisarismaupun
hubungantugasantaraorgan-organtersebut.
PelaksanaanTata LaksanaKeda Direksi merupakansalah satu bentuk komitmen dari Direksi
dalam rangka mengimplementasikanPrinsip-prinsip Good Corporate Governance,sekaligus
sebagai upaya penjabaranlebih lanjut hal-hal yang telah diamanahkanoleh PedomanGood
CorporateGovernance(Good CorporateGovernanceCode)yang telahdimiliki oleh PT INALUM
(Persero).PanduanTata LaksanaKerja Direksi mendukungterciptanyasuatupola hubungankerja
yang baku dan saling menghormatiuntuk selanjutnyadijabarkan dalam kebijakan-kebijakan
Direksi.
sangat
Tata LaksanaKerja Direksi bersifat dinamis dan selalu berkembang.Penyempurnaannya
yang
Ketentuan-ketentuan
pengelolaan
Perseroan.
dalam
Direksi
tergantungkepada kebutuhan
perundangperaturan
dengan
sesuai
berlaku dalam Tata LaksanaKerja Direksi ini harus selalu
undangandan keputusanRUPS sebagaiketentuanyang lebih tinggi. Apabila terdapatketentuan
dalam Tata LaksanaKerja Direksi yang bertentangandenganketentuanyang lebih tinggi, maka
ketentuandalamTata LaksanaKerja Direksi tidak berlakudanyang berlakuadalahketentuanyang
lebihtinggi.
B . PRINSIP DASAR MEKANISME/HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS
l. SalingMenghormati
'
Dewan Komisaris menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam
I
p".*Oangan dan AnggaranDasarPerseroan.
PerJeroansesuai-peraturun
mengelola/mengurus
'
Direksi menghormatitugas dan wewenangDewan Komisaris untuk melakukanpengawasan
dan memberikan nasihat atas pengurusanPerseroan,baik kebijakan pengurusanmaupun
pelaksanaannya
terkait denganPerseroanmaupun usahaPerseroansesuaidenganperaturan
perundangan
AnggaranDasar.'

t

Urfung-rJoaong No.40 Tatrun 2007tenrang Perseroan Terbara ("UU f7'1 khlsusnya rerrtangdefinisi Direksi pasat t angka 5 dan Kewqiiban serta
llewenang Direksi pada Pasal 92, Anggaran Dasar Perseroan ("AD'), khususnyapsal 11, dan Peraturan Menleri Negara"') BUMN nomor Per0I /MBII/211 I tentang Penerapan Tata Kelola Perusalnan yang Baik (God Corporate Govertnrce) pda BUMN ('Per'0 I/20 I l pasal 19,20, 2l
'
uU PT ,"*orrg definisi Dewan KomisarisFda Pasal tayat 6 dan Kewajiban serta Wewemng Dewan Komisarispfu psal t08, AD pasal 15,Per-01
Nsal 12
1

2 . FormalKelembagaan
kerja antaraDireksi dan Dewan Komisarisdilakukan berdasarkan
Setiapmekanisme/hubungan
Hubungan kerja
prosedur baku maupun i.o."rpondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.3
yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masingAnggota Direksi dan Anggota
DewanKomisaris,namuntidak dapatdijadikansebagaidasarpengambilankebijakan/keputusan.

3 . Penyampaianinformasiyang tepatwaktu,terukurdan lengkap
o Direksi wajib memastikanagar informasi mengcnai Perseroandapat diperoleh Dewan
Komisarissecaratepatwaktu,terukurdan lengkap.'
o Dewan Komisaris berhak menerima informasi mengenai Perseroansecaratepat waktu,
terukurdan Iengkap.
kerja antarorganpendukung
4. Kesepakatan
ataspola mekanisme/hubungan
Direksi dan Dewan Komisaris menyepakatihubungankerja antara organ di bawah Direksi
denganorgan di bawahDewan Komisaris.Selainprinsip-prinsipdi atas,mekanisme/hubungan
kerja antaraDireksi dan DewanKomisarisharusdilandasiitikad baik, penuhtanggungjawab dan
fiduciary duties, skill and care yang inherendenganpemegangjabatanDewan Komisaris dan
Direksi.
C. DASAR HUKUM
Tata LaksanaKerja Direksi ini mengacupada:
Penyusunan
l. Undang-Undang
Terbatas;
Nomor 40 Tahun2007TentangPerseroan
l) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun2003TentangBadanUsahaMilik Negara;
2) lJndang-Undang
3) Undang-UndangNomor8 Tahun 1997TentangDokumenPerusahaan;
Nomor I I Tahun2008TentangInformasidan TransaksiElektronik;dan
4) Undang-Undang

2 . PeraturanPemerintah
Pengawasan
dan
PeraturanPemerintahNomor 45 Tahun2005 tentangPendirian,Pengurusan,
BUMN.
Pembubaran
Menteri
3 . Peraturan/Keputusan
BadanUsahaMilik NegaraRepublik IndonesiaNomor
l) KeputusanMenteri Pendayagunaan
Kep-2ll/M-PBUMN/1999 tentang Laporan ManajemenPerusahaanBadan Usaha Milik
Negara;
2) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-l0l/IvIBU/2002 tentang PenyusunanRencana
Kerja dan AnggaranPerusahaan;
3) KeputusanMenteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002tentang PenyusunanRencana
JangkaPanjang;
4) PeraturanMenteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011tentang PenerapanTata
yang Baik (GoodCorporateGovernance)padaBUMN;
Kelola Perusahaan
5) Surat Wakil Menteri Negara BUMN atas nama Menteri Negara BUMN nomor SI tanggal5 Desember201I tentangKebijakanMenteri NegaraBUMN
375/Ir{BU.WI</20I
BUMN;
dalampengurusandan pengawasan
6) PeraturanMenteri Negara BUMN Nomor Per-I2/TvIBUlz0l2tentang Organ Pendukung
DewanKomisaris/DewanPengawasBUMN;
7) Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang
Yang
Penilaiandan Evaluasiatas PenerapanTata Kelola Perusahaan
Indikator/Parameter
Baik (GCG)padaBUMN;
Perseroan(Persero)PT lndonesiaAsahanAluminium
4. AnggaranDasarPerusahaan
t
a

UU PT P^oI I ayat 5 tun 6, Pasal 92 dan Pual
pasal t6,ADpasal t9aya5
Per-01/2011
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D. REFERENSI
PedomanUmum Good Corporate GovernanceIndonesia,dikeluarkan oleh Komite Nasional
KebijakanGovemance,Tahun2006;

E. DAFTAR ISTILAH
Istilah-istilah yang digunakandalam Board Manual ini, kecuali disebutkanlain, mengandung
pengertiansebagaiberikut:
l. Perseroan,adalahPT IndonesiaAsahanAluminium (Persero).
2. Organ Perseroan,adalahRapat Umum PemegangSaham,Dewan Komisarisdan Direksi PT
INALUM (Persero).
3. Rapat (JmumPemegangSaham(RUPS),adalahOrganPerseroanyang mempunyalwewenang
yang tidak diserahkankepadaDireksi atau Dewan Komisaris sesuaidenganUndang-Undang
No. 40 Tahun 2007TentangPerseroanTerbatasdanAnggaranDasarPerseroan.
4. Direftsi, adalahOrgan Perseroanyang bertanggungjawab ataspengelolaanperusahaansesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroanyang terdiri dari seorangDirektur Utama sebagai
pimpinan dengan beberapaDirektur sebagaianggota,dalam batasanyang ditentukanoleh
Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroanTerbatasdanlatzuAnggaranDasar
Perseroan.
5. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroanyang bertanggungjawab atas pengawasan
pengelolaanPerseroandan memberikannasihat kepadaDireksi, yang terdiri dari beberapa
AnggotaDewanKomisaris,dengandikoordinasikanoleh seorangKomisarisUtama.
6. AnggotaDiretrsi, adalahAnggotadari Direksiyang merujukkepadaindividu.
7. Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada
individu.
8. Laporan Tahunan, adalah laporan yang dibuat oleh Perseroansebagaimanadiatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan.
g. Selietaris Perusahaan,adalahpejabatyang mempunyaifungsi struktural dalam organisasi
Perseroanyang bertugasuntuk memberikandukungankepadaDireksi dalam melaksanakan
tugasnya.
10.Sebetaris Dewan Komisaris, adalah pejabat yang mempunyai fungsi untuk memberikan
dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancarpelaksanaantugas-tugasDewan
Komisaris.
ll. Fungsi Manajemen Risila, adalah fungsi di lingkungan Perseroanyang terdiri dari (i)
penilaiandan mitigasi risiko ataskegiatanutamaPerusahaan
Oang bersifat
pengidentifikasian,
(iii)
pemberian
dan
nilai
tertentu),
dengan
finansial
itrategis dan/ataumelibatkan aspek
Perseroan.
utama
pelaksanaan
kegiatan
dukungandi bidangmanajemenrisiko dalam
12.SatuanPengawasanInternal (Internal Auditor), adalahsatuankerja di lingkunganPerseroan
yang bertugas melaksanakankegiatan audit operasionaldan audiVreview dengan tujuan
iertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasihasil
audit/review untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraanpengendalian
yang baik dalamrangkamencapaitujuan
internal,manajemenrisiko dan tata kelola perusahaan
Perseroan.

BAB II
DIREKSI
jawab ataspengurusanPerusahaan.
yang bertanggung
Direksi adalahorganPerusahaan
Direksi
jawab
penuh
wajib dengan itikad baik dan
tanggung
demi sebesar-besar
kepentinganPerusahaan,
mengelola bisnis dan urusan Perusahaandengantetap memperhatikankeseimbangankepentingan
seluruhpihak yang berkepentingan
denganaktivitasPerusahaan.
Direksi bertindaksecaracermat,berhati-hatidan denganmempertimbangkan
berbagaiaspekpenting
yang relevan dalam pelaksanaantugasnya.Direksi menggunakanwewenangyang dimiliki untuk
kepentinganPerusahaan
semata-mata.
A. KETENTUAN UMUM JABATAN ANGGOTA DIREKSI
Perseroandiurus dan dipimpin oleh suatuDireksi yangjumlahnya disesuaikandengankebutuhan
Perseroan.Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari I (satu) orang Direksi, seorangdiantaranya
diangkatsebagaiDirekturUtama.s
Susunan,persyaratan,nominasi,dan pengangkatan
AnggotaDireksi ditetapkanoleh RUPS sesuai
yang berlaku.
ketentuanAnggaranDasardan peraturanperundang-undangan
1. PersyaratanDireksi
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalatr orang perseoranganyang cakap
melakukanperbuatanhukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumpengangkatannya
pernah:6
a. dinyatakanpailit;
b. menjadi anggotaDireksi atau anggotaDewan Komisaris atau anggotaDewan Pengawas
yang dinyatakanbersalahmenyebabkan
suatuPerseroanatauPerumdinyatakanpailit; atau
c. dihukum karenamelakukantindak pidanayang merugikankeuangannegaradan/atauyang
berkaitandengansektorkeuangan.
Selainpersyaratansebagaimana
tersebutdiatas,anggotaDireksi harusmemenuhipersyaratan
lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkanperaturan perundang-undangan.T
Pemenuhanpersyaratantersebut,dibuktikandengansuratpernyataanyang ditandatangani
oleh
calonanggotaDireksi dan surattersebutdisimpanoleh Perseroan.E
Selainmemenuhipersyaratan
tersebutdi atas,pengangkatananggotaDireksi dilakukandengan
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan
perundangan.'Pengangkatan
anggotaDireksi yang tidak memenuhipersyaratansebagaimana
dimaksuddi atasbatal karenahukum sejaksaatanggotaDireksi lainnyaatauDewanKomisaris
mengetahuitidak terpenuhinya persyaratan
tersebut.I0
Antar para anggotaDireksi dan antara anggotaDireksi dengananggotaDewan Komisaris
dilarangmemiliki hubungankeluargasampaidenganderajatketiga"baik menurutgaris lurus
maupun garis kesamping,termasukhubunganyang timbul karena perkawinan.rrDalam hal
terjadi keadaan sebagaimanadimaksud, Rap3t Umum Pemegang Saham berwenang
memberhentikan
salahseorangdi antaramereka.''
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2. Masa JabatanAnggota Direksi

Masajabatan anggotaDireksi ditetapkan5 (lima) tahun dan dapatdiangkatkembali untuk I
(satu)tali masajabatan.13

ra
JabatanAnggotaDireksi berakhirapabila:
l) Meninggaldunia;
2) Masajabatannyaberakhir;
keputusanRapatUmum PemegangSaham;
3) Diberhentikanberdasarkan
ketentuanAnggaran
4) Tidak lagi memenuhipersyaratansebagaianggotaDireksi berdasarkan
Dasardan peraturanperundang-undangan.
Ketentuansebagaimanadimaksudpada butir 4) termasuktetapi tidak terbataspada rangkap
jabatanyang dilarangdan pengunduran
diri.rs
Bagi anggotaDireksi yang berhentisebelummaupunsetelahmasajabatannyaberakhir,kecuali
berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan
yang belum diterima pertanggungiawabannya
atastindakan-tindakannya
pertanggungiawaban
btennapat U.u- PemegangSaham.r6

3. Pengangkatandan PemberhentianAnggota Dire ksi

nnggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.rT
Keputusan Rapat Umum PemegangSaham mengenai pengangkatandan pemberhentian
anggotaDireksi juga menetapkansaat mulai berlakunyapengangkatandan pemberhentian
tersebut.Dafam hal RapatUmum PemegangSahamtidak menetapkan,maka pengangkatandan
pemberhentiananggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum
Saham.'o
Pemegang
Dalam hal pengangkatandan pemberhentiananggotaDireksi dilakukan melalui keputusan
Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya
tersebutdimuatdalamkeputusanPemegangSahamtersebut.
pengangkatan
dan pemberhentian
Dalam hal keputusan PemegangSaham di luar Rapat Umum PemegangSaham tidak
menetapkan,maka pengangkatandan pemberhentiananggotaDireksi tersebutberlaku sejak
Ie
keputusanPemegangSahamtersebutditetapkan.
Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para PemegangSaham dan
pencalonantersebutmengikatbagi RapatumumPemegangSaham."
RapatUmum PemegangSaham-dapatmemberhentikanpara anggotaDireksi sewaktu-waktu
dilakukan
denganmenyebutkanalasannya.2rAlasan pemberhentiananggotaDireksi tersebut
"
lain:
antara
yang
bersangkutan
Direksi
anggota
kenyataan,
apabilaberdasarkan
l) Tidak dapatmemenuhikewajibannyayangtelahdisepakatidalamkontrakmanajemen;
tugasnyadenganbaik;
2) Tidak dapatmelaksanakan
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3) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangandan/atau ketentuan
AnggaranDasar;
4) Terlibatdalamtindakanyang merugikanPerseroandan/atauNegara;
5) Melakukantindakanyang melanggaretika danlataukepatutanyang seharusnyadihormati
sebagaianggotaDireksi BUMN;
6) DinyatakanbersalahdenganputusanPengadilanyang mempunyaikekuatanhukum yang
tetap;
7) Mengundurkandiri.
tersebutdi atas,Direksi dapat
DisampingalasanpemberhentiananggotaDireksi sebagaimana
diberhentikanoleh Rapat Umum PemegangSahamberdasarkanalasanlainnya yang dinilai
tepat oleh Rapat Umum PemegangSaham demi kepentingan dan tujuan Perseroan."
Keputusan pemberhentiansebagaimanadimaksud pada butir 1) sampai dengan^S) serta
membeladiri.2a
diberi kesempatan
paragraphdf atas,diambil setelahyang bersangkutan
sewaktu-waktuanggotaDireksi diberitahukankepadaanggotaDireksi
Rencanapemberhentian
yang bersangkutan
secaralisanatautertulisoleh PemegangSaham."
Dalam hal pemberhentianitu dilakukan di luar Rapat Umum PemegangSaham, maka
disampaikansecara tertulis kepada
pembelaandiri dari anggotaDireksi yang bersangkutan
jangka
(empat
bglas)hari terhitung sejak anggotaDireksi
waktu 14
PemegangSahamdalam
yang bersangkutan
diberitahuoleh PemegangSaham.'o
Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaandiri atau
padasaatdiberitahukan,maka
atasrencanapembe.rhentiannya
menyatakantidak berkeberatan
ketentuanwaktu tersebutdianggaptelahterpenuhi.''
Dalam hal pemberhentiandilakukandalamRapatUmum PemegangSaham,maka pembelaan
diri dilakukan dalam Rapat Umum PemegangSahamdenganmengabaikanketentuanbatas
disebutkandi atas.'"
waktu 14 (empatbelas)hari sebagaimana
dimaksuddi atas masih dalam proses,anggota
Selamarencanapemberhentiansebagaimana
mestinya.2e
yang
wajib
melaksanakan
tugasnyasebagaimana
Direksi
bersangkutan
dimaksudpadahuruf 4) dan 6) di atasmerupakan
karenaalasansebagaimana
Pemberhentian
pemberhentian
dengantidak hormat.30
Larangan Adanya HubunganKeluarga
Antara para anggotaDireksi dan antaraanggotaDireksi dengananggotaDewan Komisaris
tidak boleh ada hubungankeluargasedarahatau hubungankarenaperkawinansampaidengan
derajatke-3 (ketiga),baik menurutgarislurusmaupungariske samping.''
Dalam hal terjadi keadaansebagaimanadimaksud di atas, muq^ Rapat Umum Pemegang
salahseorangdi antaramereka."
Sahamberwenangmemberhentikan
SementaraAnggota Direlcsioleh DewanKomisaris
5. Pemberhentian
Anggota Direksi dapat diberhentikanuntuk sementarawaktu oleh Dewan Komisaris apabila
mereka bertindak bertentangandengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan
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kerugian Perseroanatau melalaikankewajibannyaatau terdapatalasanyang mendesakbagi
Perseroan,
denganmemperhatikanketentuan-ketentuan
sebagaiberikut:"
l) Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentiansementara anggota Direksi
dilakukansesuaidengantat:-carapengambilankeputusanDewanKomisaris.
2) Pemberhentiansementaradimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
tindakantersebutdengantembusankepada
bersangkutan
disertaialasanyang menyebabkan
PemegangSahamdan Direksi.
dimaksuddalam butir 2) di atas,disampaikandalam waktu
3) Pemberitahuansebagaimana
paling lambat2 (dua)hari setelahditetapkannyapemberhentian
sementara
tersebut.
4) Anggota Direksi yang diberhentikansementaratidak berwenangmenjalankanpengurusan
perseroansertamewakili perseroanbaik di dalammaupundi luar pengadilan.
5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentiansementara
dimaksudharusdiselenggarakan
RapatUmum PemegangSahamyang akan memutuskan
apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Penyelenggaraan
RUPSdilakukanataspermintaanDewanKomisaris.
6) Dalam Rapat Umum PemegangSaham sebagaimanadimaksud pada butir 5) di atas,
diberi kesempatan
untuk membeladiri.
anggotaDireksi yang bersangkutan
7) Rapatsebagaimana
dimaksudpadabutir 5) di atas,dipimpin oleh salahseorangPemegang
Sahamyang dipilih oleh dandari antaraPemegangSahamyang hadir.
8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat. RapatUmum PemegangSaham
sebagaimanadimaksud pada butir 5) di atas, tidak diselenggarakanatau Rapat Umum
PemegangSaham tidak dapat mengambil keputusan,maka pemberhentiansementara
tersebutmenjadibatal.
9) Keputusanuntuk mencabutatau menguatkankeputusanpemberhentiansementaraanggota
Direksi, dapat pula dilakukan oleh PemegangSahamdi luar Rapat Umum Pemegang
SahamdengansyaratsemuaPemegangSahamdenganhak suaramenyetujuisecaratertulis
dengan menandatanganikeputusan yang bersangkutandengan tetap memperhatikan
ketentuanwaktu sebagaimana
dimaksudpadabutir 5) di atas.
l0) Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementaraanggotaDireksi dilakukandi luar RapatUmum PemegangSahamsebagaimana
dimaksudpada butir 9) di atas, maka anggotaDireksi yang bersangkutandiberitahukan
secaralisan atau tertulis, dengandiberikan kesempatanuntuk menyampaikanpembelaan
diri secaratertulis dalamwaktu 14 (empatbelas)hari setelahmenerimapemberitahuan.
I l) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan
pemberhentiansementaraatauterjadi keadaansebagaimana
dimaksudpadabutir 8), maka
anggotaDireksi yang bersangkutanwajib melaksanakantugasnyakembali sebagaimana
mestinya.
6. PengunduranDiri Anggota Direksi
SeoranganggotaDireksi berhakmengundurkandiri dari jabatannyadenganmemberitahukan
secaratertulis mengenai maksudnyatersebut kepada Perseroandengan tembusankepada
PemegangSaham,Dewan Komisarisdan anggotaDireksi Perseroanlainnya paling lambat30
(tiga puluh) hari sebelumtanggalpengundurandirinya. Apabila dalam suratpengundurandiri
disebutkantanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka
diri.'"
dianggaptidak menyebutkantanggalefektif pengunduran
Apabila sampaidengantanggalyang diminta oleh anggotaDireksi yang bersangkutanatau
dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejaktanggalsuratpermohonanpengundurandiri dalamhal
tidak disebutkantanggal efektif pengundurandiri, tidak ada keputusandari Rapat Umum
PemegangSaham,maka anggotaDireksi tersebutberhentipadatanggalyang diminta tersebut
di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengundurandiri diterimatanpamemerlukanpersetujuanRapatUmum PemegangSaham."
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PelaksanaTugasAnggota Direksi yang Lowong
Dalam hal masajabatan anggotaDireksi berakhirdan RapatUmum PemegangSahambelum
dapat menetapkanpenggantinya.maka tugas-tugasanggota Direksi yang lowong".tersebut
dilaksanakansesuaidenganketentuanpengisianjabatananggotaDireksi yang lowong.'"
Apabila oleh suatusebabjabatananggotaDireksi Perseroanlowong, maka:37
a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakanRapat Umum PemegangSahamuntuk mengisijabatan anggotaDireksi
yang lowong tersebut.
b. Selamajabatan itu lowong dan Rapat Umum PemegangSahambelum mengisijabatan
dimaksudpadahuruf a, makaDewanKomisaris
anggotaDireksi yang lowong sebagaimana
menunjuksalah seoranganggotaDireksi lainnya, atau RUPS menunjukpihak lain selain
anggotaDireksi yang ada. untuk sementaramenjalankanpekerjaananggotaDireksi yang
lowongtersebutdengankekuasaandan wewenangyang sama.
c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum
PemegangSaham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka anggotaDireksi yang berakhir masajabatannyatersebut
dapat ditetapkan oleh Rapat Umum PemegangSaham. untuk sementaramenjalankan
pekerjaananggotaDireksi yang lowong tersebutdengankekuasaandan wewenangyang
sama.
dimaksudpadahuruf b
d. Bagi pelaksanatugas anggotaDireksi yang lowong sebagaimana
dan huruf c selain anggota Direksi yang masih menjabat memperoleh gaji dan
tunjangan/fasilitasyang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak
termasuksantunanpurnajabatan.
PelsksanaTugasApabila SeluruhAnggota Direksi Lowong
Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruhjabatan anggotaDireksi Perseroan
lowong,maka:38
a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus
RapatUmum PemegangSahamuntuk mengisi lowonganjabatan Direksi
diselenggarakan
tersebut.
b. Selamajabatan itu lowong dan Rapat Umum PemegangSahambelum mengisijabatan
Direksi yang lowong sebagaimanadimaksud pada huruf a, maka untuk sementara
Perseroandiurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk
dengankekuasaandanwewenangyang sama.
sementaramenggrusPerseroan,
c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnyamasajabatan dan Rapat Umum
Direksi yang
PemegangSahambelum menetapkanpenggantinya,maka anggota-anggota
Pemegang
Rapat
Umum
oleh
jabatannya
ditetapkan
dapat
tersebut
masa
telah berakhir
dan
kekuasaan
dengan
Direksi
anggota
pekerjaannya
sebagai
Sahamuntuk menjalankan
wewenangyang sama.
dimaksudpada huruf b
d. Bagi pelaksanatugas anggotaDireksi yang lowong sebagaimana
yang sama
dan huruf c, selainDewan Komisaris,memperolehgaji dan tunjangan/fasilitas
jabatan.
puma
santunan
termasuk
tidak
yang
tersebut,
lowong
dengananggotaDireksi
Larangan RangkapJabqtan
memangkujabatanrangkapsebagaiberikut:3e
engg;ta Direk-sid^ilurung
pada
BadanUsahaMilik Negaradan BadanUsahaMilik Daerah.Badan
a. Anggota Direksi
UsahaMilik Swasta;
b. AnggotaDewanKomisaris/DewanPengawaspadaBadanUsahaMilik Negara;
pemerintahpusatdan atau
c. Jabatanstrukturaldan fungsionallainnyapadainstansillembaga
daerah;
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pengurus
d. Jabatanlainnya sesuaidenganketentuandalam peraturanperundang-undangan,
partai politik dan/ataucalon/anggotalegislatif dan/ataucalon KepalaDaerah/WakilKepala
Daerah;dan atau
e. Jabatanlain yang dapatmenimbulkanbenturankepentingan.

B. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
I. TugasDireksi
Direksi bertugasmenjalankansegalatindakan yang berkaitandenganpengurusanPerseroan
untuk kepentinganPerseroandan sesuaidenganmaksuddan tujuan Perseroansertamewakili
Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilantentangsegalahal dan segalakejadian
sebagaimanadiatur dalam peraturanperundang-undangan,
dengan pembatasan-pembatasan
RapatUmum PemegangSaham.*
AnggaranDasar dan/atauKeputusan
Dalam melaksanakantugasnya.Direksi wajib mencurahkantenaga,pikiran, perhatiandan
pengabdiannya
tujuanPerseroan.''
secarapenuhpadatugas,kewajibandanpencapaian
Dalam melaksanakantugasnya,anggotaDireksi harusmematuhiAnggaranDasar Perseroan
prinsip-prinsipprofesion4lisme,
dan peraturanperundang-undangan
sertawajib melaksanakan
sertakewajaran.a2
efisiinsi, transfaransi,kemandirian,akuntabilitas,pertanggungjawaban
SetiapanggotaDireksi wajib denganitikad baik dan penuhtanggungjawab menjalankantugas
yang
untuk kepentingandan usaha Perseroandengan mengindahkanperundang-undangan
berlaku.a3
Setiap anggotaDireksi bertanggungjawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan
bersalahatau lalai menjalankantugasnyauntuk kepentingandan usaha Perseroan,kecuali
dapatmembuktikanbahwa:aa
apabilaanggotaDireksi yang bersangkutan
a. kerugiantersebutbukankarenakesalahanataukelalaiannya;
b. telah melakukanpengurusandenganitikad baik dan kehati-hatianuntuk kepentingandan
sesuaidenganmaksuddantujuanPerseroan;
c. tidak mempunyaibenturankepentinganbaik langsungmaupuntidak langsungatastindakan
pengurusanyang mengakibatkan
kerugian;dan
d. telahmengambiltindakanuntukmencegahtimbul atauberlanjutnyakerugiantersebut.
2. Wewenang
Direksi
Direksi berwenanguntuk:as
Perseroan;
l) Menetapkankebijakankepengurusan
2) Mengatur penyerahankekuasaanDireksi kepada seorangatau beberapaorang anggota
Direksi untuk mengambilkeputusanatasnamaDireksi atau mewakili Perseroandi dalam
dan di luar pengadilan
3) Mengatur penyerahankekuasaanDireksi kepada seorangatau beberapaorang pekerja
Perseroanbaik sendiri-sendiri maupun bersama-samaatau kepada orang lain, untuk
mewakili Perseroandi dalamdandi luar pengadilan
4) Mengatur ketentuan-ketentuan
tentang kepegawaianPerseroantermasukpenetapangaji,
pensiunatau jaminan hari tua dan penghasilanlain bagi pekeda Perseroanberdasarkan
yang berlaku, denganketentuanpenetapangaji, pension
peraturanperundang-undangan
ataujaminan hari tua dan penghasilanlain bagi pekerjayang melampauikewajibanyang
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harusmendapatpersetujuanterlebihdahuludari
ditetapkanperaturanperundang-undangan,
RUPS.
s) Mengangkatdan memberhentikanpekerja Perseroanberdasarkanperaturankepegawaian
yang berlaku;
Perseroandan peraturanperundang-undangan
SekretarisPerusahaan.
6) Mengangkatdan memberhentikan
7) Melakukansegalatindakandan perbuatanlainnyamengenaipengurusanmaupunpemilikan
kekayaanPerseroan,mengikat Perseroandenganpihak lain dan/ataupihak lain dengan
Perseroan,sertamewakili perseroandi dalamdan di luar pengadilantentangsegalahal dan
segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimanadiatur dalam peraturan
perundang-undangan,
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
3.

I(ewenang/Perbuatan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Tertulis dari Dewan
Komisaris
Berikut adalah wewenang/perbuatanDireksi yang dapat dilaksanakansetelah mendapat
persetujuantertulis dari DewanKomisaris:46
l) Mengagunkanaktivatetapuntuk penarikankreditjangka pendek;
2) Mengadakankerjasamadengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasamalisensi,
kontrak manajemen,menyewakanaset, kerja sama operasi(KSO), Bangun Guna Serah
(Build OperateTransfer/BOT),BangunMilik Serah(Build Own Transfer/BOwT,Bangun
SerahGuna(Build TransferOperate/BTO)dan kerjasamalainnyadengannilai ataujangka
waktu tertentuyang ditetapkanoleh RUPS;
kecuali pinjaman(utang
3) Menerimaatau memberikanpinjamanjangka menengah/panjang,
atau piutang) yang timbul karenatransaksibisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada
Perseroan
anak perusahaan
Perseroandenganketentuanpinjamankepadaanakperusahaan
dilaporkankepadaDewanKomisaris.
4) Menghapuskan
dari pembukuanpiutangmacetdanpersediaanbarangmati;
5) Melepaskanaktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam
industripadaumumnyasampaidengan5 (lima) tahun.
6) MenetapkanstrukturorganisasisampaidenganI (satu)tingkat di bawahDireksi.
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanyapermohonanataupenjelasandan dokumen
secaralengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikanKeputusansebagaimana
dimaksud.aY

4.

5.
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Ilewenang/Perbuatan Direhur Utama yang harus Mendapat Persetujuan dari Dewan
Komisaris
Direktur Utama berwenangmengangkatdan memberhentikanKepala SatuanPengawasan
Intern dan SekretarisPerusahaanmelalui mekanismeinternal setelahmendapatpersetujuan
DewanKomisaris.a8
Wewenang/PerbuatanDireksi yang Harus Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan
Komisaris dan Persetujuondari Rapat UmumPemegangSahom
Perbuatan-perbuatan
di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat
tanggapantertulis dari DewanKomisarisdan persetujuandari RapatUmum PemegangSaham
untuk:ae
l) Mengagunkanaktivatetapuntuk penarikankreditjangka menengah/panjang
2) Melakukanpenyertaanmodalpadaperseroanlain.
patungan.
dan/atauperusahaan
3) Mendirikananakperusahaan
patungan.
pada
perusahaan
anak
dan/atauperusahaan
4) Melepaskanpenyertaanmodal
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peleburan,pengambilalihan,pemisahan,dan pembubarananak
5) Melakukanpenggabungan,
patungan.
perusahaan
dan/atauperusahaan
(borg atauavalist).
penjamin
6) MengikatPT INALUM sebagai
7) Mengadakankerjasamadengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasamalisensi,
kontrak manajemen,menyewakanaset, kerja sama operasi(KSO), Bangun Guna Serah
(Build OperateTransfer/BOT),Bangun SerahGuna (Build Transfer Operate/BTO)dan
kerjasamalainnyadengannilai ataujangkawaktu melebihipenetapanRUPS.
8) Tidak menagihlagi piutangmacetyangtelahdihapusbukukan.
e) Melepaskandan menghapuskanaktiva tetap Perseroan,kecuali aktiva tetap bergerak
denganumur ekonomisyang lazim berlakudalamindustripadaumumnyasampaidengan5
(lima)tahun.
l 0 ) Menetapkanblue print organisasiPerseroan;
I l ) Menetapkandan merubahlogo Perseroan;
dimaksudpadaayat9 Pasal
t2) Melakukantindakan-tindakanlain dan tindakansebagaimana
ini yang belumditetapkandalamRencanaKerja danAnggaranPerusahaan;
l 3 ) Membentuk yayasan, organisasi dan/atauperkumpulanbaik yang berkaitan langsung
maupuntidak langsungdenganPerseroanyang dapatberdampakbagi Perseroan.
t4) Pembebananbiaya perseroanyang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan,
organisasidan/atauperkumpulanbaik yang berkaitan langsungmaupun tidak langsung
denganPerseroan.
l 5 ) Pengusulanwakil perseroanuntuk menjadi calon anggotaDireksi dan Dewan Komisaris
pada perusahaanpatungan dan/atau anak perusahaanyang memberikan kontribusi
signifikankepadaPerseroandan/ataubernilaistrategisyangditetapkanRUPS.
Tindakan-tindakanDireksi pada butir 2), 3\, 4) dan 5) di atas sepanjangmerupakan
pelaksanaankegiatan usaha utama dan kegiatan usaha lain sebagaimanadimaksud dalam
maksuddan tujuan (pasal3 AnggaranDasarPerseroan)tidak memerlukanpersetujuanDewan
diatur padabutir 6
Komisarisdan/atauRUPS, denganmemperhatikanketentuansebagaimana
di bawah.so
patunganyang dilakukan dalam rangka mengikuti
Pendirian anak perusahaan/perusahaan
proyek-proyek
yang diperolehsepanjangdiperlukan,tidak
tenderdan/atauuntuk melaksanakan
dimaksudpadabutir 4.
memerlukanpersetujuanRapatUmum PemegangSahamsebagaimana
. . sl

tnt.-'

Tindakan-tindakanDireksi sebagaimanadimaksud pada butir 3.2) dan 5.7) sepanjang
merupakan pelaksanaankegiatan usaha utam4 tidak memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris dan/atauRUPS.52
Apabila dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanyapermohonanatau penjelasan/data
tambahandari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikantanggapantertulis, maka Rapat
dapat memberikankeputusantanpa adanyatanggapantertulis dari
Umum Pemegang-Saham
DewanKomisaris.t'
petunjukyang diberikanoleh RapatUmum
Direksi dalam mengurusPerseroanmelaksanakan
Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan
darVatauAnggaranDasarPerseroan."
6.

I{ewenang/PerbuatanDireksi yang Harus Mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham
Disamping kewenanganyang disebutkanpada butir 4. di atas, kewenanganDireksi sebagai
berikutharusterlebihdahulumendapatpersetujuandari RapatUmum PemegangSaham:"

so
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l) mengalihkankekayaanPerseroan;
atau
2) menjadikanjaminan utangkekayaanPerseroan;
yang merupakanlebih dari 50Yo(lima puluh persen)jumlah kekayaanbersihPerseroan
dalam 1
(satu)transaksiataulebih, baik yang berkaitansatusamalain maupuntidak.
Transaksisebagaimana
dimaksudpada butir l) di atas adalahtransaksipengalihankekayaan
bersihPerseroanyangterjadi dalamjangkawaktu I (satu)tahunbuku.56
Perbuatanhukum untuk mengalihkanataumenjadikansebagaijaminan utangataumelepaskan
hak atasharta kekayaanPerseroansebagaimana
dimaksuddi atas,harusmendapatpersetujuan
RapatUmum PemegangSahamyang dihadiri ataudiwakili PemegangSahamyang memiliki
paling sedikit 314(tiga per empat)bagiandarijumlah seluruhsahamdenganhak suarayang sah
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)bagiandari jumlah suaratersebut.Dalam
hal kuorum kehadirantidak tercapai,dapatdiadakanRapatUmum PemegangSahamke dua
dengankehadiranpaling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagiandari jumlah seluruhsahamdengan
hak suarayang sah dan disetujui oleh paling sedikit 314(tiga per empat)bagiandari jumlah
suaratersebut."
Pengalihan,pelepasanhak ataumenjadikanjaminan hutangseluruhatau sebagianbesaraktiva
tetap yang merupakanbarangdaganganatau persediaandan aktiva tetap yang berasaldari
pelunasanpiutang macet yang terjadi akibat pelaksanaandari kegiatan usahautama, tidak
dimaksudpadabutir 5
memerlukanpersetu.juan
RapatUmum PemegangSahamsebagaimana
dan6 ini.ss
Pengalihan,pelepasanhak ataumenjadikanjaminan hutangseluruhatau sebagianbesaraktiva
tetapyang merupakanaktiva investasi,tidak memerlukanpersetujuanRapatUmum Pemegang
Sahamsebagaimana
dimaksudpadabutir 5. dan 6.5e
PembatasanWewenangDireksi BerdasarlranPenetapanRapat UmumPemegangSaham
Dalam rangka menjalankankegiatanPerseroansesuaimaksuddan tujuannya,Rapat Umum
jumlah dan/atau
PemegangSahammenetapkanpembatasankewenanganDireksi berdasarkan
jangka waktu ataskegiatan-kegiatan
sebagaiberikut:
l) melakukaninvestasi;
2) menerimaataumemberikanpinjaman;
3) melakukanpenjualanpiutang(hak tagih);
4) melakukankonversipiutang(haktagih) menjadimodal(ekuitas);
5) melakukankonversipiutang(hak tagih) denganaset(asetsettlement);
baru;
6) melakukanpenyertaanmodalpadaperseroanlain ataupendirianperusahaan
atas penyertaan modal yang telah dilakukan pada
7) melepaskan/menjual/mengalihkan
perseroanlain;
8) mengikatkandiri sebagaipenjamin(borg) atauavalisataskewajibanpihak lain.
terhadaptindakanDireksi yang
RapatUmum PemegangSahamdapatmengurangipembatasan
diatur dalam AnggaranDasar atau menentukanpembatasanlain kepadaDireksi selain yang
diatur dalamAnggaranDasar.6o
WewenangDirehur Utamadan Pendelegasiannya
Perseroan,apabilatidak ditetapkanlain
Dalam rangkamelaksanakan
kebijakankepengurusan
oleh Direksi, Direktur Utama berhakdan berwenangbertindakuntuk dan atas nama Direksi

s6
t'
u
s9
@

AD wol

I I ayat 15

AD F"ot I I ayat 16
.eD p"ol t I ayat 17
AD p"o!

t I ayat 18

ADpo"ot Il ayat 19

L2

serta mewakili Perseroandenganketentuansemuatindakan Direktur Utama dimaksudtelah
disetujuiolehrapatDireksi.6r
Apabila Direktur Utamatidak adaatauberhalangankarenasebabapapun,hal manatidak perlu
dibuktikan kepadapihak ketiga, maka salah seoranganggotaDireksi yang ditunjuk secara
tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
tugas-tugasDirektur Utama.62
melaksanakan
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukanpenunjukan,maka anggotaDireksi yang terlama
dalamjabatan berwenlng bertindakuntuk dan atas nama Direksi sertamelaksanakantugastugasDirektur Utama.63
Dalam hal terdapatlebih dari I (satu)oranganggotaDireksi yang terlamadalamjabatan,maka
anggotaDireksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang
tugas-tugasDirektur Utama.*
bertindakuntuk dan atasnamaDireksi sertamelaksanakan
9. WewenangAnggoto Direksi Lainnya dan Pendelegasionnya
Dalam hal salah seoranganggotaDireksi selain Direktur Utama berhalangankarena sebab
Direksi
apapun,hal manatidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga, maka anggota-anggota
lainnya menunjuk salah seorang_qnggotaDireksi untuk melaksanakantugas-tugasanggota
tersebut.o)
Direksiyangberhalangan
10.PemberianKuasaatss PerbuatanTertentu
Direksi untuk perbuatantertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat
kepada
atau lebih sebagaiwakil ataukuasanya,denganmemberikankepadanya,atau
seseorang
merekakekuasaanuntuk ferbuatantertentuterslbut yangdiaturdalamsuratkuasa.66
C. KEWAJIBAN DIREKSI
Direksi berkewajiban untuk:67
l) Mengusahakandan menjamin terlaksananyausaha dan kegiatan Perseroansesuai dengan
maksuddan tujuan sertakegiatanusahanya;
2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan,Rencana Kerja dan
AnggaranPerusahaandan perubahannyaserta menyampaikannyakepadaDewan Komisaris
pengesahan
RapatUmum PemegangSaham;
danPemegangSahamuntuk mendapatkan
Pemegang
SahammengenaiRencanaJangka
penjelasan
Rapat
Umum
kepada
3) Memberikan
dan RencanaKerja dan AnggaranPerusahaan;
PanjangPerusahaan
4) MembuatDaftar PemegangSaham.Daftar Khusus,RisalahRapatUmum Pemegang Saham
dan RisalahRapatDireksi;
pengurusanPerseroan,serta
5) Membuat LaporanTahunansebagaiwujud pertanggungiawaban
tentangDokumen
dalam
Undang-undang
dimaksud
dokumenkeuanganPerseroansebagaimana
Perusahaan;
6) Menyusun Laporan KeuanganberdasarkanStandarAkuntansi Keuangandan menyerahkan
kepadaAkuntanPublik untuk diaudit;
7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum
PemegangSahamuntuk disetujui dan disahkan,serta laporanmengenaihak-hak Perseroan
piutang;
yangtidak tercatatdalampembukuanantaralain sebagaiakibatpenghapusbukuan
8) MemberikanpenjelasankepadaRapatUmum PemegangSahammengenaiLaporanTahunan;
6r
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9) MenyampaikanNeraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
PemegangSaham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan
ketentuanperaturanperundang-undangan;
l0) MenyampaikanlaporanperubahansusunanPemegangSaham,Direksi dan Dewan Komisaris
kepadaMenteri yang membidangiHukum dan HAM;
I l) MemeliharaDaftar PemegangSaham,Daftar Khusus,RisalahRapatUmum PemegangSaham,
RisalahRapatDewan Komisaris dan RisalahRapatDireksi, LaporanTahunandan dokumen
dimaksudpadahuruf c butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen
keuanganperseroansebagaimana
perseroanlainnya;
12) Menyimpandi tempatkedudukanperseroan:Daftar PemegangSaham,Daftar Khusus,Risalah
RapatUmum PemegangSaham,RisalahRapatDewan Komisarisdan RisalahRapatDireksi,
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya
dimaksudpadabutir I l) di atas.
sebagaimana
l 3 ) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangandan berdasarkan
penyimpanan,dan
pencatatan,
prinsip-prinsippengendalianintern,terutamafungsi pengurusan,
pengawasan:
t4) Memberikanlaporanberkalamenurutcara dan waktu sesuaidenganketentuanyang berlaku,
sertalaporanlainnyasetiapkali diminta oleh DewanKomisarisdan/atauPemegangSaham;
ls) MenyiapkansusunanorganisasiPerseroanlengkapdenganperinciandantugasnya;
l 6 ) Memberikan penjelasantentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota
DewanKomisarisdan paraPemegangSaham;
t7) Menyusundan menetapkanblue print organisasiPerseroan;
l 8 ) Menjalankan kewajiban-kewajibanlainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum PemegangSaham berdasarkan
g-undangan.
peraturanperundan

D. PEMBAGTANTUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI
Pembagiantugas dan wewenangsetiapanggotaDireksi ditetapkanoleh RapatUmum Pemegang
Saham. Dalam hal Rapat Umum PemegangSaham tidak menetapkanpembagiantugas dan
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan
Direksi.oo
keputusan
berdasarkan
BerdasarkanKeputusanPemegangSahamnomor SK-68A4BU|20I4 tentanguntuk mengalihkan
Perseroan(Persero)PT Inalum,antaralain
penugasan
dan mengangkatanggotaDireksi Perusahaan
diputuskanbahwapembagiantugasdan wewenangsetiapanggotaDireksi ditetapkanoleh Direksi
setelahberkonsultasidenganDewanKomisaris.SebagaitindaklanjutkeputusanPemegangSaham
tersebut dan setelah berkonsultasidengan Dewan Komisaris perihal PembagianTugas dan
Wewenang Direksi, Direksi menetapkanPembagianTugas dan Wewenang Direksi melalui
keputusanDireksi
E. ETIKA JABATAN
padaprinsip-prinsip
berikutini :
tugasdanfungsinyamakaDireksiberpegang
Dalammelaksanakan
jawab
tugas
penuh
menjalankan
dan
tanggung
l. SetiapanggotaDireksi wajib denganitikad baik
untuk kepentingandan usahaPerusahaan.
yang berlaku, Anggaran Dasar
2. Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan
Perusahaan,dan PanduanGood CorporateGovemance,Code of Conduct, serta kebijakan
yang telahditetapkan.
Perusahaan
3. Direksi dilarang untuk memberikanatau menawarkan,atav menerimabaik langsungataupun
tidak langsungsesuatuyang berhargakepadaklien atau seorangpejabatPemerintahuntuk
mempengaruhiatau sebagaiimbalan atas apa yang telah dilakukannyadan tindakan lainnya
yang berlaku.
yang bertentangan
denganperaturanperundang-undangan
pribadi
Perusahaan
selaingaji, tunjangan
kegiatan
dari
4. Direksi dilarangmengambilkeuntungan
dan kompensasiberbasis saham yang diteimanya sebagai anggota direksi berdasarkan
keputusanRUPS.
u
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5. SetiapDireksi wajib menghormatihak,tugasdanwewenangDireksi lainnya.
6. Direksi menjauhitindakan-tindakanyang dapatmerusakhubungankerja di antaraDireksi dan
hubungankerja denganKomisaris.
7. Direksi harusmampumenjadikandirinya sebagaiteladanyang baik bagi karyawanPerusahaan,
baik dari segiintegritasmoral maupunkecakapan.
8. Direksi bertanggungiawabkepada Perusahaanuntuk menjaga kerahasiaan informasi
Perusahaan.
9. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagaianggota Direksi harus tetap
yang berlaku.
dirahasiakansesuaidenganperaturanperundang-undangan
F. PELAKSANAAN TUGAS PENGURUSANPERSEROANOLEH DIREKSI
I.

Penyusunandan PenyampaionRencanaJangknPaniang Perusahaqn
disampaikanpadabutir C.2), Direksi berkewajibanmenyiapkanpadawaktunya
Sebagaimana
RencanaJangka Panjang Perusahaan,dan menyampaikankepada Dewan Komisaris dan
RapatUmum PemegangSaham.
PemegangSahamuntuk mendapatpengesahan
RencanaJangkaPanjangadalahrencanastrategisyang mencakuprumusanmengenaitujuan
dan sasaranyang hendakdicapaioleh BUMN dalamjangka waktu 5 (lima) tahun.6e
RencanaJangkaPanjangPerusahaanTo
1) Tata Cara Penyampaiandan Pengesahan
bersamadengan
a. RancanganRencanaJangkaPanjangPerseroyang telah ditandatangani
Dewan Komisaris, disampaikankepada Menteri BUMN/Rapat Umum Pemegang
Saham(RUPS)untuk mendapatpengesahan.
b. PengesahanRencanaJangka Panjang sebagaimanadimaksud ditetapkan selambatlambatnyadalam waktu 60 (enampuluh) hari setelahditerimanyaRancanganRencana
JangkaPanjangsecaralengkap.
dimaksudpada butir b. di atas, RancanganRencana
c. Jika dalam waktu sebagaimana
JangkaPanjangbelum disahkan,maka RancanganRencanaJangkaPanjangtersebut
dianggaptelahmendapatpersetujuan.
2) PenyampoionRancanganRencanaJangkaPanjang PerusahaanPeriode Berikutnya
Dalam waktu 60 (enampuluh) hari sebelumberakhirnyaRencanaJangkaPanjang,Direksi
wajib menyampaikanrancanganRencanaJangkaPanjangperiodeberikutnya."
3) PerubahanRencanaJangkaPanjang PerusahaanT2
a. PerubahanatasRencanaJangkaPanjanghanyadapatdilakukanbila terdapatperubahan
materiil yangberadadi luar kendaliDireksi BUMN.
b. Perubahanmateriil sebagaimanadimaksud pada ayat (l) adalah perubahanyang
mengakibatkan
terjadinyapenyimpanganpencapaianlebih dari 20Yodari sasaran.
c. Pengesahanatas perubahanRencanaJangka Panjang dilaksanakansesuai dengan
ketentuanbutir 1) di atas.

2. Penyusunandan PenyampaianRencanaKeria dan Anggaran Perusahaan
disampaikanpadabutir C.2), Direksi berkewajibanmenyiapkanpadawaktunya
Sebagaimana
dan menyampaikankepadaDewan Komisarisdan
RencanaKerja dan AnggaranPerusahaan,
RapatUmum PemegangSaham.
PemegangSahamuntuk mendapatpengesahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan("RKAP") adalah penjabaran tahunan dari Rencana
JangkaPanjangBUMN.73
Tata Cora Penyampaion don Pengesahan RKAP
@

Keputuson Meneri BIJMN nomor Kep 102/WLt/2002 tenlang PenyustmanRencanaJangka Panjang BIJMN ("Kep 102/2002) pasal t butir 5
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a. PermohonanpersetujuanatasRKAP Perusahaan
Perseroan(Persero)dan RencanaKerja dan
Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan("RIL{ PKBL") disampaikanoleh
Direksi kepadaRUPS selambat-lambatnya
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum
to
memasukitahunanggaranperusahaan.
a. Pengesahanatas RKAP Perseroandan RKA PKBL ditetapkan dalam RUPS dengan
ketentuanRUPS melimpahkankewenanganpengesahan
RKAP kepadaDewan Komisaris
dalamhal Perseroanselama2 (dua)tahunberturut-turutdinyatakan
sehat.Ts
c. Pengesahanatas RKAP dan RKA PKBL selambat-lambatnya30 hari setelah tahun
unggu.* berjalan.T6
d. Dalam hal permohonanpersetujuanRKAP dan RKA PKBL belummemperoleh_prengesahan
sampaidenganbataswaklu yang disebut pada butir c. diatas,maka RKAP " dan RKA
PKBL tahunsebelumnyayangdiberlakukan.

3. Penyusunandan PenyampaianLaporan Berkala
I) Jenis-jenisLaporan Berkala
Sebagaimanadisebutkanpada butir C.14) dinyatakanbahwa Direksi wajib memberikan
laporan berkala menurut cara dan waktu sesuaidengan ketentuanyang berlaku, serta
laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atauPemegangSaham.
Laporan berkala tersebut adalah Laporan Manajemen Perusahaanyang memuat
pelaksanaanRencana Kerja dan Anggaran Perusahaanmeliputi Laporan Manajemen
Perusahaan
Triwulanan, LaporanManajemenPerusahaan
Tahunandan LaporanTahunan
atauAnnualReport.78
Disamping Laporan ManajemenPerusahaan,bagi BUMN yang melaksanakanProgram
jawabannya
LaporanPertanggungan
KemitraandanBina Lingkunganwajib menyampaikan
secaraterpisahyang PedomanPenyusunandan Penyampaiannya
diatur melalui ketentuan
tersendiri."
Sehubungan
denganpelaksanaan
tugasrestrukturisasidan revitalisasiBUMN sebagaimana
diamanatkanoleh PP 6112008,Perseroanharus menyampaikanLaporan Perkembangan
Restrukturisasidan/atauRevitalisasi setiap 3(tiga) bulan atau sewaktu-waktuapabila
diperlukankepadaMenteri Keuangandan Menteri BUMN.8ODireksi wajib menyampaikan
Laporan Manajemen PerusahaanTriwulanan yang telah ditandatanganioleh Direkfur
Utama dan Komisaris Utama paling lambat I (satu) bulan setelahtriwulan bersangkutan
berakhir. Khusus untuk Laporan Manajemen PerusahaanTriwulan IV, digabungkan
Tahunan.slDireksiwajib menyampaikanLaporan
menjadiLaporanManajemenPerusahaan
ManajemanPerusahaan
Tahunanyangtelahditandatanganioleh
seluruhDireksi dan seluruh
(dua)
anggotaDewanKomisarispaling lambat2
bulansetelahberakhirnyatahunbuku.82
Direksi wajib menyampaikanPerhitunganTahunan yang telah diperiksa oleh Auditor
paling lambat5 (lima) bulan setelahberakhimyatahunbuku.83PerhitunganTahunanterdiri
dari neraca(laporan posisi Keuangan)dan perhitunganlaba rugi dari tahun buku yang
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bersangkutanserta penjelasanatasdokumen tersebutyang dibuat sesuaidenganStandar
AkuntansiKeuanganyangberlaku.oo

2) Laporan Tahunandan TahunBuku
Tahun buku Perseroanadalahtahuntakwim, dan padaakhir bulan Desemberdari tiap-tiap
tahun,buku-bukuPerseroanditutup.8s
Direksi wajib menyusunLaporaniuhunun yang memuatsekurang-kurangnya:86
a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnyaneraca (laporan posisi
keuangan)akhir tahunbuku yang baru lampaudalamperbandingandengantahunbuku
laporanaruskas,dan
sebelumnya,laporanlabarugi dari tahunbuku yang bersangkutan,
sertalaporan
tersebut,
keuangan
atas
laporan
catatan
perubahan
berikut
ekuitas,
laporan
lain sebagai
pembukuan
antara
yang
dalam
tidak tercatat
mengenaihak-hakPerseroan
piutang;
akibatpenghapusbukuan
b. laporanmengenaikegiatanPerseroan;
TanggungJawabSosialdan Lingkungan,jika ada;
c. laporanpelaksanaan
yang
timbul selamatahun buku yang mempengaruhikegiatanusaha
d. rincian masalah
Perseroan;
e. laporanmengenaitugas pengawasanyang telah dilaksanakanoleh Dewan Komisaris
selamatahunbuku yang barulampau;
f. namaanggotaDireksidan anggotaDewanKomisaris;
bagi anggotaDireksi dan honorariumdantunjangan/fasilitas
g. gaji dan tunjangan/fasilitas
bagi anggotaDewanKomisarisPerseroanuntuk tahunyang barulampau.
RancanganLaporan Tahunan termasuk laporan keuanganyang telah diaudit oleh
akuntanpublilq yang telah ditandatanganioleh seluruh anggotaDireksi disampaikan
kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatanganisebelum disampaikan
kepadaPemegangSaham.87
dimaksudditetapkanoleh RapatUmum PemegangSaham
Akuntan Publik sebagaimana
Dewan
Koriisaris.sE
atasusul
Laporan Tahunanyang disampaikankepadaRapat Umum PemegangSahamharus
ditandatanganioleh ,"-uu Anggota Direksi dan semuaAnggota Dewan Komisaris.8e
laporan
Dalam hal ada anggotaDireksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani
alasan
tersebut
atau
secara
tertulis
tahunan dimaksud harus disebutkanalasannya
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan
tahunan.m
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatanganilaporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang
Oiungguptelah menyetujuiisi laporantahunan.er
bersangkutan
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
Sahampaling lambatpadaakhir
dilakukanoleh RapatUmum^^Pemegang
sebagaimana
bulankeenamsetelahtahunbuku berakhir.e2
laporankeuanganoleh Rapat
PersetujuanatasLaporanTahunantermasukpengesahan
pembebasan
kepadapara
pelunasan
dan
Umum PemegangSaham,berarti memberikan
yang
pengawasan
anggotaDireksi dan anggotaDewanKomisarisataspengurusandan
telah dijalankanselamatahun buku yang lalu, sejauhtindakantersebutternyatadalam
u
8s
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laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.e3
Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud harus
disediakan di kantor Perseroansejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal
pelaksanaan
RapatUmum PemegangSahamuntuk kepentinganPemegangSaham.'o
Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau
anggotaDireksi dan anggotaDewan Komisarissecaratanggungrenteng
menyesatkan,
bertanggungjawab terhadappihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa
keadaantersebutbukankarenakesalahannya."
PenyelenggaraanRapat UmumPemegangSaham
Perseroanterdiri dari:e6
RapatUmum PemegangSahamyang diselenggarakan
l) RapatUmum PemegangSahamTahunan:
2) RapatUmum PemegangSahamlainnya yaitu RapatUmum PemegangSahamLuar Biasa
yaitu RapatUmum PemegangSahamyang diadakansewaktuwaktu.
I) Ropat UmumPemegangSahamTahunan
RapatUmum PemegangSahamTahunandiadakantiap-tiaptahun,meliputi:e7
a. RapatUmum PemegangSahammengenaipersetujuanlaporantahunan;
b. Rapat Umum PemegangSahamTahunanmengenaipersetujuanRencanaKerja dan
AnggaranPerusahaan.
Rapat Umum PemegangSaham Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan
tahun buku yang bersangkutan,dan
paling lambat dalam bulan Juni setelahpe^nutupan
Direksi
menyampaikan:'o
dalamrapattersebut
a. Laporantahunan;
b. UsulanpenggunaanLabaBersihPerseroan;
c. Hal-hal lain yang perlu persetujuanRapatUmum PemegangSahamuntuk kepentingan
Perseroan.
RapatUmum PemegangSahamTahunanuntuk menyetujuiRencanaKerja dan Anggaran
Perusahaan
diadakanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtahun anggaranberjalan
yang bersangkutan),
dan dalam
(tahun anggaranRencanaKerja dan AnggaranPerusahaan
rapattersebutDireksi menyampaikan:ee
a. RancanganRencana Kerja dan Anggaran Perusahaantermasuk Proyeksi Laporan
Keuangan.
b. Hal-hal lain yang perlu persetujuanRapatUmum PemegangSahamuntuk kepentingan
Perseroanyang belum dicantumkandalam RancanganRencanaKerja dan Anggaran
Perusahaan.
Dalam Acara Rapat Umum PemegangSahamTahunandapatjuga dimasukkanusul-usul
yang diajukanoleh Dewan Komisaris dan/atatseorangatau lebih PemegangSahamyang
mewakili paling sedikit l/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh sahamyang
telah dikeluarkanPerseroandenganhak suarayang sahdenganketentuanbahwausul-usul
yang bersangkutanharus sudahditerima oleh Direksi sebelumtanggal panggilanRapat
Umum Pemegang
SahamTahunan.roo
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Usulan Dewan Komisarisdan/atauPemegangSahamyang tidak sesuaidenganketentuan
sebagaimanadimaksud di atas hanya dapat dibahasdan diputuskanoleh Rapat Umum
PemegangSahamdenganketentuanbahwaseluruhPemegangSahamatau wakilnya yang
sah hadir dan menyetujuitambahanacaratersebutdan keputusanRapatUmum Pemegang
Sahamatasusulantersibut harusdisetujuidengansuarabulat.l0r

2) Rapat UmumPemegangSahamLuar Biasa
Rapat Umum PemegangSaham Luar.B_iasadapat diadakan setiap waktu berdasarkan
I02
kebutuhanuntuk kepintinganPerseroan.

3) Tempatdan PemanggilanRapat UmumPemegangSaham
Ketentuan Anggaran Dasar Perseroanterkait tempat dan pemanggilan rapat Umum
PemegangSahamadalahsebagaiberikut:103
a. SemuaRapatUmum PemegangSahamdiadakandi tempatkedudukanPerseroanatau
di tempatPerseroanmelakukankegiatanusahanyayang utamayang terletakdi wilayah
NegaraRepublikIndonesia.
b. Jika dalam Rapat Umum PemegangSahamhadir dan/ataudiwakili semuapemegang
sahamdan semuapemegangsahammenyetujuidiadakannyaRapatUmum Pemegang
SahamtersebutmakaRapatUmum PemegangSahamdapatdiadakandimanapundalam
wilayahNegaraRepublikIndonesia.
c. Rapat Umum PemegangSaham sebagaimanadimaksud di atas, dapat mengambil
keputusanjikakeputusantersebutdisetujuidengansuarabulat.
RapatUmum PemegangSahamTahunandan RapatUmum
d. Direksi menyelenggarakan
PemegangSahamLuar Biasa dengandidahului pemanggilanRapatUmum Pemegang
Saham.
dimaksudpadabutir d.
RapatUmum PemegangSahamsebagaimana
e. Penyelenggaraan
dapatpula dilakukanataspermintaan:
a) seorangatau lebih PemegangSahamyang mewakili paling sedikit l/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
denganhak suarayang sah;atau
b) DewanKomisaris.
dimaksudpadabutire. di atas,diajukankepadaDireksi dengan
f. Permintaansebagaimana
surattercatatdisertaidenganalasannya.
g. Alasan sebagaimanadimaksudpada butir e. di atas,antaralain namun tidak terbatas
pada:
RapatUmum PemegangSahamTahunansesuaidengan
a) Direksi tidak melaksanakan
ketentuanyang berlaku;
b) masajabatananggotaDireksi dan/atauanggotaKomisarisakanberakhir;atau
kepentinganantaraDireksi dan
c) dalamhal Direksi berhalanganatauadapertentangan
Perseroan.
h. Surat tercatat sebagaimanadimaksud pada butir f. di atas yang disampaikanoleh
disampaikankepadaDewanKomisaris.
PemegangSahamtembusannya
i. Direksi wajib melakukanpemanggilanRapat Umum PemegangSahamsebagaimana
dimaksudpadabutir d. di atasdalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas)hari
Rapat Umum PemegangSaham
terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan
diterima.
j. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilanRapat Umum PemegangSaham
dimaksudpadabutir i di atas,maka:
sebagaimana
penyelenggaran
RapatUmum PemegangSahamoleh PemegangSaham
permintaan
a)
pada
butir e. a), diajukankembalikepadaDewanKomisaris;
dimaksud
sebagaimana
atau

1o1
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b) DewanKomisarismelakukanpemanggilansendiri RapatUmum PemegangSaham
sebagaimana
dimaksudpadabutir e. b).
k. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilanRapat Umum PemegangSaham
sebagaimanadimaksud pada butir j. a) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRapat Umum
PemegangSahamditerima.
l. Rapat Umum PemegangSahamyang diselenggarakan
Direksi berdasarkanpanggilan
Rapat Umum PemegangSaham sebagaimanadimaksud pada pada butir i. hanya
membicarakanmasalahyang berkaitandenganalasansebagaimana
dimaksudpadabutir
f. di atasdan mata acararapatlainnyayang dipandangperlu oleh Direksi.
Dewan Komisaris berdasarkan
m. Rapat Umum PemegangSahamyang diselenggarakan
panggilanRapatUmum PemegangSahamsebagaimana
dimaksudpadabutir j. b) dan
yang
butir k. hanya membicarakanmasalah
berkaitan dengan alasan sebagaimana
dimaksudpadabutir f.
n. Dalam hal Direksi atau DewanKomisaristidak melakukanpemanggilanRapatUmum
dimaksudpadabutir i. dan butir k.,
PemegangSahamdalamjangka waktu sebagaimana
Rapat Umum PemegangSaham
PemegangSaham yang meminta penyelenggaraan
dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah
mendapatkanizin dari KetuaPengadilanNegeri yangdaerahhukumnyameliputi tempat
kedudukanPerseroan.
o. PemanggilanRapat Umum PemegangSahamdilakukan dalamjangka waktu paling
lambat 14 (empatbelas)hari sebelumtanggalRapatUmum PemegangSahamdiadakan,
dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum
PemegangSaham.
p. PemanggilanRapatUmum PemegangSahamdilakukan denganmelalui surattercatat
dan/ataudenganiklan dalamsuratkabar.
q. Dalam panggilanRapatUmum PemegangSahamdicantumkantanggal,waklu, tempat
bahwabahanyang akandibicarakandalam
dan mataacararapatdisertaipemberitahuan
Rapat Umum PemegangSahamtersediadi kantor Perseroansejak tanggal dilakukan
pemanggilanRapat Umum PemegangSahamsampai dengantanggal Rapat Umum
PemegangSahamdiadakan.
dimaksudpadabutir q. kepada
r. Perseroanwajib memberikansalinanbahansebagaimana
PemegangSahamsecaracuma-cumajika diminta.
s. Dalam hal pemanggilantidak sesuaidenganketentuansebagaimanadimaksud pada
butir o. dan p., dan panggilantidak sesuaidenganketentuanpada butir q. keputusan
Rapat Umum PemegangSahamtetap sahjika semuaPemegangSahamdenganhak
suarayang sahhadir ataudiwakili dalamRapatUmum PemegangSahamdan keputusan
tersebutdisetujuidengansuarabulat.
5. PengelolaanDokumenPerusahaan
I) Kebijakan PengelolaanDokumenPerusahaan
sesuaiketentuan
Direksi menetapkankebijakandalam pengelolaanDokumenPerusahaan,
tentang
Dokumen
Perusahaan,
mencakup:
UU
a,. Klasifikasidokumenperusahaan;lu
b. Pembuatancatatandan penyimpanandokumenperusahaan;|os
c. Ketentuandan tata cara pengalihanbentuk dokumen(dari kertaske bentuk microfilm
ataumedialainnya)danlegalisasinya;106
dokumen.l0T
d. Ketentuandantatacarapemindahan,penyerahandanpemusnahan
2) DokumenEleloronik
Direksi menyusunkebijakan pengelolaaninformasi dan/ataudokumen elektronik, serta
memastikankeandalansistemelektronikdi Perusahaan
dalammenunjangpenyelenggaraan
t*
tot
tn
to'

UIJ No.8 Tahw I 997rcnang Dokumen Perusahaan (UU S/I 997)pasal 2 s.d psal 7
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pada umumnya.BerdasarkanUU Informasi
transaksielektronik dan kegiatanPerusahaan
dan TransaksiElektronik, informasielektronikdan/ataudokumenelektronikdan/atauhasil
cetaknyaditetapkansebagaialat bukti hukumyang sah.rO8
6. ManajemenRisiko
risiko usaha.
Direksi harusmempertimbangkan
Dalam setiappengambilankeputusan/tindakan,
roeDireksi wajib membangundan melaksanakan
progrcmmanajemen-risikokorporasisecara
terpadu yang merupakanbagian dari pelaksanaanprogram GCG."U Pelaksanaanprogram
risiko dapatdilakukan,dengan:rr1
manajemen
l) membentukunit keda tersendiriyangadadi bawahDireksi; atau
2) memberi penugasankepadaunit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankanfungsi
manajemen
risiko.
bersamaan
Direksi wajib menyampaikanlaporanprofil manajemenrisiko dan penanganannya
penerapan
risiko,
Perseroan
manajemen
denganlaporanberkalaperusahaan.lt2Dalam rangka
akanmenetapkanKebijakanManajemenRisiko.
7. SistemPengendalianIntern
Direksi harusmenetapkankebijakantentangSistemPengendalianInternalyang efektif untuk
terhadap
menjaminkeyakinanyang memadaiataskehandalanLaporanKeuangan,pengamanan
aset,tercapainyaefisiensi dan efektivitasoperasional,dan mendorongdipatuhinyakebijakan
dan peraturanPerseroan.
lnternalmencakuphal-halsebagaiberikut:r13
SistemPengendalian
yangdisiplin danterstruktur;
pengendalian
internaldalamPerusahaan
l) Lingkungan
2) Pengkajiandan pengelolaanrisiko;
3) Aktivitaspengendalian;
4) Sisteminformasidan komunikasi;dan
5) Monitoring.
8. HubungandenganPemangkuKepentingan
Hal-hal yang harus diperhatikan Perseroan dalam mengembangkanhubungan dengan
PemangkuKepentingan:
l) Direksi harus melaksanakantugasnyadenganitikad baik untuk kepentinganBUMN dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan
melaksanakantanggungjawab sosialnyaserta memperhatikankepentingandari berbagai
PemangkuKepentinganslsuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.tto
2) Direksi wajib memastikanbahwa aset dan lokasi usahaserta fasilitas BUMN lainnya,
berkenaandengankesehatandan keselamatan
memenuhiperaturanperundans-undangan
"'
lingkungan.
kerjasertapelestarian
3) Direksi harus mempekerjakan,menetapkan besamya gaji, memberikan pelatihan,
menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa
memperhatikanlatar belakangetnik, agama,jenis kelamin.usia,cacattubuh yang dipunyai
seseorang,atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan.l

t*
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4) Direksi wajib menyediakanlingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan
(pelecehan)yang mungkin timbul se.bagaiakibat perbedaanwatak, keadaanpribadi, dan
|/
latarbelakangkebudayaanseseorang.'
s) Perseroanharus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan
peraturanperundangan-undangan
dan/atauperjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan
karyawan,pelanggan,pemasok,dan kreditur sertamasyarakatsekitartempatusahaBUMN,
l8
dan PemangkuKepentinganlainnya.l
G . PRINSIP-PRINSIPPENGAMBTLANKEPUTUSAN DIREKSI
Perseroanadalah:
Prinsip-prinsippengambilankeputusanDireksi dalampengurusan
jawab atasKeputusanDireksi;
l. SetiapAnggotaDireksi bertanggung
2. SetiapAnggotaDireksi terlibat dalamprosespengambilanKeputusanDireksi;
3. SetiapkebijakanpengelolaanPerseroanyang belum memiliki standarbaku,harusdiatur dalam
suatukebijakankhususyang ditetapkanoleh Direksi;
4. Dalam menetapkankebijakan terhadap suatu permasalahan,setiap Anggota Direksi wajib
Prinsip-prinsipsebagaiberikut:
mempertimbangkan
l) Itikad baik;
2) Pertimbanganrasionaldan informasiyangcukup:
sertaberbagaikemungkinanpemecahan;
3) Investigasiterhadappermasalahan
dan
pertimbangansemata-mata
untuk kepentinganPerseroan;
4) Dibuat berdasarkan
(Going Concem).
Perusahaan
5) Kesinambungan
kesesuaian
5. Dalam menjalankankewajibansehari-hari,Direksi senantiasamempertimbangkan
Perseroan.
rencana
dan
tujuan
tindakandengan
6. KeputusanDireksi dapatdiambil baik dalamRapatDireksi maupundi luar RapatDireksi.rre
H. RAPAT DIREKSI
L Hal-hal yang harus diperhatiknn terlmil Rapot Direksi:.^^
tatatertib RapatDireksi.''"
l) Direksi harusmenetapkan
2) RisatahRapatDireksi harusdibuat untuk setiapRapatDireksi yang memuatsegalasesuatu
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada
yang berkembangdalamrapat,baik pendapatyang mendukungmaupun
pendapat-pendapat
yang tidak mendukung atau pendapat ,berbeda (dissenting opinion), serta alasan
"'
ketidakhadirananggotaDireksi, apabila ada.
3) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat" Direksi, baik yang
hadir maupuntidak hadir dalamRapatDireksi tersebut.'"
bersangkutan
4) Risalahasli dari setiapliapat Direksi harusdisimpanoleh Perseroan.r23
5) Laporan Tahunan BUMN harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran
l2a
masing-masinganggotaDireksi.
6) Dalam mata acaralainJairUrapat Direksi tidak berhakmengambilkeputusankecuali semrra
mataacararapat.l2s
anggotaDireksiatauwakilnyayangsah,hadirdanmenyetujuipenambahan
2. Jadual Rapat
sekali.dalamsetiapbulan,
RapatDireksi harusdiadakansecaraberkala,sekurang-kurangnya
dan dalam rapat tersebutDireksi dapat mengundangDewan Komisaris.''oPenyelenggaraan
RapatDireksidapatdilakukansetiapwaktuapabila:'"
1r7
rr8
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l) dipandangperlu oleh seorangataulebih anggotaDireksi;
2) ataspermintaantertulis dari seorangataulebih anggotaDewanKomisaris;atau
3) ataspermintaantertulis dari I (satu)orangataulebih pemegangsahamyang bersama-sama
mewakili l/10 (satuper sepuluh)ataulebih darijumlah seluruhsahamdenganhak suara.
3. TempatPelaksanaanRapat
RapatDireksi dianggapsah apabiladiadakandi tempat kedudukanPerseroanatau di tempat
lain di dalamwilayahRepublikIndonesia.r28
4. Panggilan Rapat
Ketentuanterkait panggilanRapatDireksi:
l) Panggilan Rapat Direksi dilakukan secaratertulis oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Perseroanatau SekretarisPerusahaandan disampaikandalam jangka waktu
paling lambat3 (tiga) hari sebelumrapatdiadakanataudalamwaktu yang lebih singkatjika
dalam keadaanmendesak,dengantidak memperhitungkantanggal panggilandan tanggal
rapat.t2e
2) Dalam surat panggilanrapat sebagaimana
dimaksudharusmencantumkanacara,tanggal.
waktudantempatrapat.r3o
3) Panggilanr?p,atterlebih dahulu tidak disyaratkanapabila semuaanggotaDireksi hadir
dalamrapat.'''
5 . Kuorum Rapat
RapatDireksi adalahsahdan berhakmengambilkeputusanyang mengikatapabiladihadiri oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan
memperhatikanketentuansebagaimana
dimaksudpadabutir 4.3) di atas.'"
Untuk memberikan suara dalam pengambilankeputusan,seorang anggota Direksi dapat
diwakili dalam rapat hanya oleh anggotaDireksi lainnya berdasarkankuasa tertulis yang
diberikan khusus untuk keperluan itu.l33 Seoranganggota Direksi hanya dapat mewakili
seoranganggotaDireksi lainnya.t3a
PemimpinRapat
SemuarapatDireksi dipimpin oleh Direktur Utama.r35Dalam hal Direktur Utamatidak hadir
atau berhalangan,rapat Direksi dipimpin oleh salah seorangDirektur yang ditunjuk secara
tertulisolehDirekturUtamayangmemimpinrapatDireksi.r36
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukanpenunjukan,maka salah seorangDirektur-yang
terlamadalamjabatansebagaianggotaDireksi Perseroanyang memimpinrapatDireksi.'"
Dalam hal Direktur yang tertua dalamjabatan sebagaianggotaDireksi Perseroanlebih dari I
(satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang
bertindaksebagaipimpinanrapatDireksi.rss
7. MelranismePengambilanKeputusandalam Rapat
Hal-halyang harusdiperhatikanterkait pengambilankeputusandalamRapatDireksi:
l) SemuakeputusandalamrapatDireksi diambil denganmusyawarahuntuk mufakat.r3e
t'8
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r3o
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2)
3)
4)

5)

6)
7)

Dalam hal keputusantidak dapatdiambil denganmusyawarahmufakat,maka keputusan
diambildengansuaraterbanyakbiasa.r{
SetiapanggotaDireksi berhakmengeluarkanI (satu) suaradan tambahanI (satu) suara
untukanggotaDireksiyangdiwakilinya.ral
Apabilajumlah suarayang setujudan yang tidak setujusamabanyaknya,maka keputusan
rapat adalah yang sesuai dengan pendapatketua rapat dengan tetap memperhatikan
ketentuan mengenai pertanggungiawabansebagaimanadimaksud dalam butir B.l.(ref
40).to'
Dalam hal usulanlebih dari dua alternatifdan hasil pemungutansuarabelum mendapatkan
satu alternatif dengansuaralebih dari l/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang
dikeluarkan,makadilakukanpemilihanulangterhadapdua usulanyang memperolehsuara
suaralebih dari Yz(satuper dua) bagian
terbanyaksehinggasalahsatuusulan,memperoleh
darijumlah suarayangdikeluarkan.'"'
Suarablanko(abstainjdianggapmenyetujuihasil keputusanrapat.ra
Suarayang tidak sah dianggaptidak ada dan tidak dihitung dalam menentukanjumlah
suarayang dikeluarkandalam rapat.tas

I. SATUAN PENGAWASAN INTERN
Intern ditetapkan
Dalam ketentuanMenteri BUMN tentangPenerapanGCG, terkait Pengawasan
hal-halsebagaiberikut:ra6
pengawasan
intern.
l. Direksi wajib menyelenggarakan
dimaksudpadaayat(l) dilakukan,dengan:
2. Pengawasan
intern sebagaimana
l) membentukSatuanPengawasan
Intern;dan
Intem.
2) membuatPiagamPengawasan
3. SatuanPengawasanlntern sebagaimanadimaksud pada butir 2. l), dipimpin oleh seorang
kepalayang diangkatdan diberhentikanoleh Direktur Utama berdasarkanmekanismeinternal
perusahaan
denganpersetujuanDewanKomisaris.
dimaksudpadabutir l. adalah:
4. Fungsipengawasan
intern sebagaimana
l) Evaluasi atas efektifitas pelaksanaanpengendalianintem, manajemenrisiko, dan proses
dan kebijakan
tata kelola perusahaan,sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perusahaan;
2) Pemeriksaandan penilaianatasefisiensidan efektifitas di bidang keuangan,operasional,
sumberdayamanusia,teknologiinformasi,dankegiatanlainnya;
internsecaraperiodik
fungsi pengawasan
Direksi wajib menyampaikanlaporanpelaksanaan
kepadaDewan Komisaris.Direksi wajib menjagadan mengevaluasikualitas fungsi pengawasan
intem di perusahaan.Dalam menjalankantugasnya, Satuan PengawasanIntern berpegangan
kepadaPiagamAudit (Audit Charter).
J. SEKRETARISPERUSAHAAN
SekretarisPerusahaan:ra7
KetentuanMenteri BUMN terkaitfungsi danpengangkatan
fungsi sekretarisperusahaan.
l. Direksi wajib menyelenggarakan
fungsi sekretarisperusahaansebagaimanadimaksud pada butir I dapat
2. Penyelenggaraan
khususnyabagi BUMN dengan
dilakukandenganmengangkatseorangSekretarisPerusahaan.
sifat khusus.
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3. SekretarisPerusahaansebagaimana
dimaksudpada butir 2. diangkatdan diberhentikanoleh
Direktur Utama berdasarkanmekanisme internal perusahaandengan persetujuanDewan
Komisaris.
4. Fungsisekretarisperusahaan
sebagaimana
dimaksudpadabutir l, adalah:
l) memberikaninformasiyang dibutuhkanoleh Direksi dan DewanKomisarissecaraberkala
dan/atausewaktu-waktuapabiladiminta;
2) sebagaipenghubung(liaisonofficer); dan
3) menatausahakan
sertamenyimpandokumenperusahaan,
termasuktetapitidak terbataspada
Daftar PemegangSaham,Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Direksi dan
Komisaris,rapatDewanKomisarisdanRUPS.
5. Direksi wajib menjagadan mengevaluasikualitasfungsi SekretarisPerusahaan.
K. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN
Anak Perusahaan
merupakanbadanhukumtersendiriyangtunduk padaketentuanAnggaranDasar
Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku dalam hukum
perseroan.Hubungan
antaraPerseroandenganAnak Perusahaan
dilakukanmelalui mekanismetata
kelola perusahaanyang baik yang secaraprinsip kepentingan-kepentingan
Perseroandijalankan
melalui RapatUmum PemegangSahamAnak Perusahaan.
L. BENTURAN KEPENTINGAN
AnggaranDasarPerseroantelahmengaturketentuantentangbenturankepentingansebagaiberikut la8
l. AnggotaDireksitidak berwenang
mewakiliPerseroan
apabila:
l) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroandengan anggota Direksi yang
bersangkutan;
atau
2) AnggotaDireksi yang bersangkutan
mempunyaibenturankepentingandenganPerseroan.
2. Dalamhal terdapatkeadaansebagaimana
dimaksudpadabutir l. di atas,yang berhakmewakili
Perseroanadalah:
l) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyaibenturankepentingandenganPerseroan
yang ditunjuk oleh anggotaDireksi lain yangtidak mempunyaibenturankepentingan.
2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggotaDireksi mempunyaibenturankepentingan
denganPerseroan;
atau
yang
3) Pihak lain
ditunjuk oleh RapatUmum PemegangSahamdalam hal seluruhanggota
Direksi atauDewanKomisarismempunyaibenfurankepentingandenganPerseroan.
3. Dalam hal seluruhanggotaDireksi mempunyaibenturankepentingandenganPerseroandan
tidak ada satupunanggotaDewan Komisaris,maka Perseroandiwakili oleh pihak lain yang
ditunjuk oleh RapatUmum PemegangSaham.
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BAB TV
TATA LAKSANA HUBTJNGAITKERJA DIREKSI DAII DEWAI{ KOMISARIS
A. PERTEMUAN FORMAL
oleh
Pertemuanformal adalahRapatDewan Komisaris dan RapatDireksi yang diselenggarakan
Dewan
undangan
atas
diselenggarakan
tersebut
formal
Pertemuan
masing-masing organ.
KomisarisatauDireksi.
Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukanrapat gabunganminimal satu kali setiap bulan.
Rapat gabungan tersebut hanya dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan SekretarisDewanKomisaris.'*'
SekretarisPerusahaan
1. Kehadiran Direksi Dalam Rapat Dewan Komisaris
Kehadiran Direksi dalam Rapat Komisaris dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu
anggotaDireksi diundangoleh Dewan Komisaris untuk menjelaskan,memberikanmasukan
ataumelakukandiskusi.
2. Kehadiran Dewan Komisoris Dalam Rapat Direksi
Direksi dapatmengundangDewan Komisarisatau salahsatuanggotaDewanKomisarisuntuk
menjelaskan,memberikan masukan atau melakukan diskusi terhadap suatu permasalahan
sebagaibahanbagi Direksi untuk menjalankanfungsinya.
Tata Cara:
l) Direksi menyampaikansuratundanganrapatkepadaDewanKomisarisatauanggotaDewan
Komisarismelalui SekretariatDewanKomisaris.
2) Dalam pelaksanaanrapat, Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris hanya
menghadiriagendaterkait, apabilaagendarapat lebih dari I (satu) dan tidak seluruhnya
memerlukankehadiranDewanKomisarisatauanggotaDewanKomisarisyang diundang.
menyusunrisalahrapat.
3) SekretarisPerusahaan
B . PERTEMUAN INFORMAL
Pertemuaninformal adalahpertemuananggotaKomisarisdan anggotaDireksi di luar forum rapatdari organ
rapat formal.Pertemuanini dapat dihadiri pula oleh anggotaatau anggota-anggota
lainnya. atau anggotakedua organ secaraIengkap termasukanggotaorgan pendukung,untuk
dalamsuasanainformal.
membicarakanataumendiskusikansuatupermasalahan
Sesuaisifatnya,pertemuanbukanuntuk menghasilkankeputusan,melainkanuntuk menyelaraskan
pendapat melalui pengungkapanpandangansecara informal, serta mengupayakankesamaan
yangtidak mempunyaikekuatanmengikatbagi keduapihak.
pandangarVpemahaman

c. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Sebagaimanadisampaikandi atas (Bab II butir F.4) Rapat Umum PemegangSaham yang
Perseroanterdiri dari RapatUmum PemegangSahamTahunandan RapatUmum
diselenggarakan
Luar Biasayang merupakanRapat
PemegangSahamlainnyayaitu RapatUmum Pemegang.Saham
Umum PemegangSahamyangdiadakansewaktuwaktu.'"
Dalam rangka pelaksanaankegiatan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris melaksanakan
hinggatindak lanjut terhadapRUPSdimaksud.
komunikasisejaktahappersiapan.pelaksanaan
dalamrapat
Komunikasidapatdilakukanmelalui penyampaianbahanRUPSmaupunpembahasan
baik dalamrapat Dewan KomisarisdenganDireksi maupunrapatantaraorganpendukungDewan
Komisaris dengan satuan kerja terkait.Permohonanrapat dimaksud disampaikan melalui
SekretariatDewanKomisaris.Sedangkantindak lanjut RUPS antaralain disampaikanoleh Direksi
kepada Dewan Komisaris dalam penyampaianLaporan Triwulanan. Komunikasi tersebut
dilakukan denganmemperhatikantenggatwaktu penyampaianusulan kepadaPemegangSaham
maupuntenggatwaktu pelaksanaanRUPS serta penyampaianLaporantriwulanan sebagaimana
lainnya.
telahditetapkandalamAnggaranDasarPerseroanmaupunperaturanperundangan
'n"
s-37s/2orI b*i,
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D. PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN
KepadaanggotaDewanKomisarisdan anggotaDireksiyang diangkatuntuk pertamakalinya wajib
diberikanpr ogram pengenalanmengenaiPerseroan.'''
Tanggung jawab untuk mengadakanprogram pengenalantersebut berada pada Sekretaris
Perusahaan.ls2
Programpengenalanmeliputi:Is3
prinsip-prinsip
GCG olehBUMN;
l. pelaksanaan
2. gambaranmengenaiBUMN berkaitan dengantujuan, sifat, dan lingkup kegiatan,kinerja
keuangandan operasi, strategi, rencanausahajangka pendek dan jangka panjang, posisi
strategislainnya;
kompetitif,risiko dan masalah-masalah
3. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
dan kebijakanpengendalianinternal,termasukKomite Audit;
eksternal,sistem
4. keteranganmengenaitugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi sertahal-hal
yangtidak diperbolehkan.
ProgrampengenalanBUMN dapat berupapresentasi,pertemuan,kunjunganke perusahaandan
pengkajiandokumenatau programlainnyayang dianggapsesuaidenganBUMN dimanaprogram
Isa
tersebutdilaksanakan.
Tata Cara:
l. SekretarisPerusahaanmengunjungianggota Direksi yang baru pertama kali diangkat dan
menyampaikandokumen/hal-halterkait butir-butir di atas.
2. Apabila anggotaorganyang barumerupakananggotaDewanKomisaris,SekretarisPerusahaan
bersamadengan SekretarisDewan Komisaris mengunjungianggotaDewan Komisaris dan
menyampaikandokumenlhal-halterkait butir-butirdi atas.
3. SekretarisPerusahaanmempersiapkantanda bukti serah terima dokumen atau dokumen
Perseroan.
sebagaibukti telahdilakukannyaProgramPengenalan
semacamnya
atauorangyang ditunjuk besertaanggotaDireksi/DewanKomisarisbaru
4. SekretarisPerusahaan
dokumendimaksud.
atauorangyang ditunjuk menandatangani
E. PELAPORANBERKALA
I. Laporan KeuanganBulanan
Sebagai salah satu bentuk pelaksanaanpenyampaian laporan berkala kepada Dewan
Komisaris,DireksimenyampaikanLaporanKeuanganBulananPerseroan(konsolidasi)kepada
DewanKomisaris.
Tata Cara:
l) Direktur KeuanganmenyiapkanLaporan Keuanganuntuk periode yang berakhir pada
setiapbulan takwim dan menyampaikankepadaDireksi untuk disetujui paling lambat 10
(sepuluh)hari kerja setelahakhir bulanlaporan.
2) Paling lambat l4(empat belas)hari kerja setelahakhir bulan laporan.Direksi menyampaikan
LaporanKeuanganBulanandimaksudkepadaDewanKomisaris.
3) Dewan Komisaris dan/ataumelalui organ pendukungdapatmengundangDireksi dan/atau
satuankerja terkait untuk membahaslaporan Keuanganyang telah disampaikankepada
DewanKomisaris.
2. Laporan KeuanganTahunan(Audited)
Persetujuanatas Laporan TahunantermasukpengesahanlaporanKeuangan,dilakukan oleh
Rapat Umum Pemegangsahampaling lambat pada akhir bulan keenamsetelahtahun buku
berakhir.r55
rs7
rsz
rs3
ls
lss
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Tata Cara:
Dalam Per 0l-2011 pasal 3l telah diatur hal-hal terkait audit laporankeuanganPerseroan
sebagaiberikut:
l) Laporan KeuanganTahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternalyang ditunjuk oleh
RUPS/IVIenteri
dari calon-calonyangdiajukanoleh DewanKomisaris.
2) Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukancalon auditor
eksternalsesuaidenganketentuanpengadaanbarangdanjasa masing-masingBUMN, dan
apabiladiperlukandapatmemintabantuanDireksi dalamprosespenunjukannya.
3) DewanKomisariswajib menyampaikankepadaRUPS/Ivlenterimengenaialasanpencalonan
tersebut dan besarnyahonorarium/imbaljasa yang diusulkan untuk auditor eksternal
tersebut.
4) Auditor ekstemaltersebutharusbebasdari pengaruhDewanKomisaris,Direksi dan pihak
yang berkepentingan
di BUMN (stakeholders).
5) BUMN harusmenyediakansemuacatatanakuntansidan data penunjangyang diperlukan
oleh auditoreksternalsehinggamemungkinkanauditorekstemalmemberikanpendapatnya
dan kesesuaianlaporankeuanganBUMN denganstandar
tentangkewajaran,ketaat-azasan,
akuntansikeuangan.
Dalam melakukanpenunjukkanauditor eksternal,Komite Audit harus mematuhiketentuan
perundanganlainnya diantaranya Peraturan Menteri Keuangan nomor l7lPMK.0l/2008
LaporanKeuanganTahunan(audited)disesuaikan
tentangJasaAkuntan Publik. Penyelesaian
denganjadual RUPSLaporanTahunanyang disepakatidengantetapmemperhatikanketentuan
AnggaranDasarpasall8 ayat(8).
3. LaporanManojemen
Setiap BUMN wajib menyusundan menyampaikanLaporan ManajemenPerusahaanyang
meliputi Laporan Manajemen PerusahaanTriwutanan, Laporan Manajemen Perusahaan
Tahunan,dan LaporanTahunanatauAnnualReport.ls6
Direksi wajib menyampaikanLaporan Manajemen PerusahaanTriwulanan yang telah
ditandatanganioleh Direktur Utamadan KomisarisUtamapaling lambat I (satu)bulan setelah
Triwulan IV,
triwulan bersangkutanberakhir.Khususuntuk LaporanManajemenPerusahaan
"
Tahunan.'
digabungkanmenjadi LaporanManajemenPerusahaan
Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajeman PerusahaanTahunan yang telah
ditandatanganioleh seluruh Direksi dan seluruh anggotaDewan Komisaris paling lambat 2
(dua)bulan setelahberakhimyatahunbuku.''o
LaporanTahunanyang telah ditandatanganioleh semuaAnggotaDireksi dan semuaAnggota
Dewan Komisarisdisampaikanoleh Direksi kepadaPemegangSahampaling lambqt 5 (lima)
ketentuanyang berlaku.rse
bulansetelahTahunBuku berakhirdenganmemperhatikan
Tata Cara:
I) Laporan ManajemenTriwulanan
a. Departemen Sekretariat Perusahaanmenerima laporan kegiatan masing-masing
triwulan berakhir.
Divisi/Grup paling lambat5 (lima) hari keda setelahmasing-masing
denganRencanaKerja dan
b. Untuk LaporanKeuanganTriwulanandan perbandingannya
telah diterima paling lambatoleh
AnggaranPerusahaan
besertaanalisapencapaiannya
l0
DepartemenSekretariatPerusahaan
dari Direktorat Keuanganselambat-lambatnya
(sepuluh)hari kerja setelahmasing-masing
triwulan berakhir.
c. DepartemenSekretariatPerusahaanmenyelesaikanpenyusunanLaporan Manajemen
Triwulanan paling lambat 14 (dua belas) hari kerja setelahmasing-masingtriwulan
berakhiruntuk kemudiandimintakanpersetujuanDireksi.
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d. Direksi menyampaikanLaporanManajemenTriwulananyangtelah ditandatangani
oleh
Direktur Utama kepadaDewan Komisaris paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja
setelahmasing-masing
triwulan berakhir.
e. Dewan Komisaris menyampaikanpersetujuanDewan Komisaris melalui pembubuhan
tandatanganKomisarisUtama padaLaporanManajemenTriwulananpaling lambat 19
(sembilanbelas)hari kerja setelahmasing-masing
triwulan berakhir.
f. Direksi menyampaikanLaporanManajemenTriwulananyangtelahditandatangani
oleh
pihak
Direktur Utama dan Komisaris Utama kepada PemegangSaham dan
terkait
lainnyapaling lambat I (satu)bulansetelahmasing-masing
triwulan berakhir.
g. Ketentuanbutir a sampaidengane diatas dapat berubahmenyesuaikandenganhari
kerja padasetiapbulantakwim, untuk memenuhiketentuanbutir f diatas.

2) Laporan Monajemen Tahunon
a. Departemen Sekretariat Perusahaanmenerima laporan kegiatan masing-masing
Divisi/Grup serta laporanKeuanganuntuk periodeyang berakhir pada 3l Desember
tahun laporan dan perbandingandengan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan
beserta analisanya, paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun
berikutnya(setelahtahunlaporan).
b. DepartemenSekretariatPerusahaanmenyelesaikanpenyusunanLaporan Manajemen
Tahunanpaling lambatdalam5 (lima) hari keda setelahseluruhinformasisebagaimana
dimaksudpada butir a. diterima, atau paling lambat padahari kerja ke-5 (lima) pada
awal bulanFebruaritahunberikutnya.
c. DepartemenSekretariatPerusahaan
menyampaikandraft LaporanManajemenTahunan
paling lambat padahari kerja ke-6 (enam)padaawal bulan Februaritahun berikutnya
kepadaDireksi untuk dimintakanpersetujuanterhadapLaporanManajemenTahunan
dan persetujuanuntuk penyampaian
kepadaDewanKomisaris.
d. Direksi menyampaikanLaporanManajemenTahunanyang telah ditandatanganioleh
seluruhDireksi kepadaDewanKomisarispaling lambatpadahari kerja ke-I0 (sepuluh)
padabulanFebruaritahunberikutnya.
e. Dewan Komisaris menyampaikanpersetujuanDewan Komisaris melalui pembubuhan
tandatanganseluruhanggotaDewan Komisaris padaLaporanManajemenTriwulanan
paling lambatpadahari keda ke-15(lima belas)dalambulanFebruaritahunberikutnya.
f. Direksi menyampaikanLaporanManajemenTriwulananyangtelah ditandatangani
oleh
Direktur Utama dan Komisaris Utama kepadaPemegangSaham dan pihak terkait
lainnyapaling lambat2 (dua)bulansetelahtahunbuku berakhir.
g. Ketentuanbutir a sampaidengane diatas dapat berubahmenyesuaikandenganhari
kerja padasetiapbulantakwim untuk memenuhiketentuanbutir f diatas.

s) Laporan Tahunan(Annual Report)
a. Apabila laporan tahunan disusun dengan menggunakanjasa dari penyedia jasa
(vendor), paling lambat bulan Januari tahun berikutnya telah ditetapkan/terpilih
jasadimaksud.
penyedia
b. BersamaandenganpenyusunanLaporanManajemenTahunan,DepartemenSekretariat
Perusahaan
menyampaikaninformasikegiatanyang diperolehdari satuankerja kepada
penyediajasaterpilih sebagaibahanpenyusunanLaporanTahunan.
c. SetelahLaporanKeuanganPerseroanauditedterbit, copy/softcopy laporandimaksud
disampaikankepadapenyediajasasebagaibahanpenyusunanLaporanTahunan.
d. Penyedia jasa menyampaikan draft penulisan secara partiaVbertahap kepada
DepartemenSekretariatPerusahaan.
e. DepartemenSekretariatPerusahaanbersamadengan satuankerja terkait dan organ
pendukungDewanKomisarismelakukanreview atasdraft yang disampaikan.
f. Penyediajasa harusmenyampaikanrevisi draft LaporanTahunansecaraIengkappaling
lambat satu bulan setelah terbitnya Laporan Keuangan Perseroanaudited untuk
dimintakanpersetujuanDireksi danDewanKomisaris.
g. LaporanTahunanharusditerbitkansesuaiketentuanAnggarandasarpasal18ayat (5).

h. Laporan Tahunan dapat disusun dalam dua bahasa(bilingual Bahasa Inggris dan
BahasaIndonesia),
i. Apabila jadual RUPS atas Laporan Tahunan(RUPST) yang telah disepakatitidak
memungkinankan adanya penyusunanLaporan Tahunan secara bilingual, untuk
kepentinganRUPST, laporantahunandisusunhanyadengansatu bahasayakni bahasa
Indonesia,
j. Apabila Laporan Tahunan disusun secara mandiri oleh Perseroan,Departemen
dimaksud.
mengkoordinirpenyusunan
SekretariatPerusahaan
4. Laporon RestruWurisasidan RevitalisasiBUMN
Restrukturisasidan/atauRevitalisasisetiap3
Perseroanmenyampaikanlaporanperkembangan
(tiga) bulan atau sewaktu-waktuapabila diperlukan kepadaMenteri Keuangandan Menteri
BUMN.l60
Tata Cara:
dan RevitalisasiBUMN secaratriwulanan.
l) Perseroanmen)rusunLaporanRestrukturisasi
jangka waktu paling lambatsamadengan
dengan
menyampaikan
laporan
tersebut
2) Direksi
penyampaianLaporanManajementanpamelalui persetujuanDewanKomisaris.
3) LaporandisampaikankepadaDewanKomisaris,Menteri BUMN dan MenteriKeuangan.
F . PELAPORAN KHUSUS
Pelaporankhusus adalah penyampaianlaporan dari Direksi kepadaDewan Komisaris, di luar
penyampaianlaporan berkala atas permintaanDewan Komisaris atau inisiatif Direksi, terkait
kegiatanPerusahaan.
denganpelaksanaan
Tata Cara:
l. Permintaanlaporan khusus dikirim secaratertulis oleh Dewan Komisaris kepada Direksi,
denganmenyebutkanpokok permasalahanyang ingin dilaporkan serta waktu penyampaian
yangdiharapkan.
2. Apabila diperlukan, berdasarkankajian dan cakupan permasalahan,Direksi memberikan
perkiraanwaktu penyampaianlaporanyang diminta Komisaris,dan sesuaidenganwaktu yang
disepakatitersebutDireksi menyampaikanlaporankhususkepadaDewanKomisaris.
3. Laporan yang dibuat berdasarkaninisiatif Direksi dapat disampaikansetiap waktu kepada
Komisaris,denganmenyatakandiperlukanatautidak diperlukannyatanggapandari Komisaris.
G . PENYAMPAIAN PERMOHONAN TANGGAPAN/PERSETUruAN KEGIATAN KEPADA
DEWAN KOMISARIS
disampaikanpadaBab II butir 83, 85 dan 87 di
SesuaiAnggaranDasarPerseroansebagaimana
yang kewenanganpersetujuannya
adapadaDewanKomisarisdan
atas,terdapatkegiatan/transaksi
RapatUmum PemegangSaham.
Tata Cara:
di atasdilakukantata carasebagaiberikut:
Terhadapkegiatan/transaksi
sebagaimana
kepada Dewan Komisaris terhadap
l. Direksi menyampaikanusulan persetujuan/tanggapan
Dewan Komisaris melalui surat
kegiatan/mnsaksiyang dimintakan tanggapan/persetujuan
besertadokumenpendukungyangdiperlukan.
2. Paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahditerimanya surat dimaksud oleh
rapat
SekretariatDewan Komisaris, SekretariatDewan Komisaris dapat menyelenggarakan
komite-komite dengan satuan kerja pengusul kegiatan/transaksi yang dimintakan
Dewan Komisaris.Undanganrapat disampaikanpaling lambat 3 (tiga)
tanggapan/persetujuan
rapat.
hari kerja sebelumpelaksanaan
rQ
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3. Paling lambat dalam waktu 8 (delapan)hari kerja setelahditerimanyasurat oleh Sekretariat
Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan/persetujuanatas
kegiatan/transaksi
dimaksud.
yang disebabkan
4. Apabila Dewan Komisaris belum dapatmemberikantanggapan/persetujuan
oleh belum lengkapnya informasi yang dibutuhkan, Direksi menyampaikankelengkapan
dokumenpaling lambat 2 (dua) hari kerja setelahditerimanyasurat/informasidari Sekretariat
Perusahaanatasadanyakekuranganinformasi/dokumen.
5. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahditerimanyadokumen/informasidari Direksi, Dewan
Komisarismenyampaikantanggapan/persetujuan
ataskegiatan/transaksi
dimaksud.
6. Sehubungan
denganpermohonanpersetujuankepadaDewanKomisaris,dalamwaktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanyapermohonanatau penjelasandan dokumensecaraIengkapdari
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikanKeputusan.l6lApabila dalam jangka waktu
tersebutDewanKomisaristidak memberikankeputusannya"
makaDewanKomisarisdianggap
yangdisampaikanDireksi.
setujudenganusulankegiatan/transaksi
7. SehubungandenganpermohonantanggapankepadaDewan Komisarisataskegiatan/transaksi
yang kewenanganpersetujuannyaada pada Rapat Umum PemegangSaham,apabila dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanyapermohonanatau penjelasan/data
tambahandari
Direksi, DewanKomisaristidak memberikantanggapantertulis.makaRapatUmum Pemegang
Sahamdapatmemberikankeputusantanpaadanyatanggapantertulis dari DewanKomisaris.162
H. SURAT-MENYURAT
Dalam menjalankantugasnya,Direksi dan DewanKomisarisdapatmenyampaikansuratmenyurat
di luar hal-hal terkait di atasyang dapatdilakukansetiapsaat.Suratdari Direksi kepadaDewan
Komisaris harus disampaikanmelalui SekretariatDewan Komisaris. Surat menyurat tersebut
permohonaninformasidan lain-lain.
antaralain dapatbersifatsebagaiundangan,pemberitahuan,
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