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Direksi
III.1.

Persyaratan dan Komposisi Direksi
Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaaan baik
di dalam maupun di luar pengadilan.74

III.1.a. Persyaratan Umum
Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang: 75
1. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan Perusahaan;76
2. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang usaha
perusahaan yang relevan dengan tugas dan kewajiban Direksi;77
3. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugas;78
4. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;79
5. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;80
6. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;81
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan
keuangan negara;82
8. Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan [tidak diatur PP Nomor 40/2007]
9. Tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut
garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan dengan antar anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan
anggota Dewan Pengawas;83
10. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Anggota Direksi pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik
Swasta.84
11. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;85

74

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 1 ayat 4

75

UU RI No. 19/2003, Kepmen No. 117/2002 dan, PP No. 40/2007

76,77

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 12 ayat 1

78

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 19

79,80,81,82

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 12 ayat 2

83

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 18 ayat 1

84

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 19 ayat 1a

85

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 19 ayat 1b dan c
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12. Tidak boleh menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;86
13. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung
maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek
menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di
mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
14. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
15. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan
manajemen.
III.1.b. Persyaratan Khusus
Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari
kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon Anggota Direksi sesuai
kebutuhan Perusahaan, yang selanjutnya disampaikan kepada [Menteri atau RPB] untuk
disahkan.87
III.1.c. Komposisi Keanggotaan Direksi
1. Anggota Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang salah seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama. Jumlah anggota Direksi ditetapkan Menteri;88
2. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari
kalangan di luar BUMN yang bersangkutan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi lainnya serta Pemilik Modal;89
3. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dan
Menteri dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Pengawas;90
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi mengalami kekosongan, maka: 91
• Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi
kekosongan, sudah harus mengisi kekosongan tersebut;
• Selama jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum ada, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk Dewan Pengawas menjalankan
pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang
yang sama; atau
• Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya
tersebut tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban
yang sama sebagai anggota Direksi, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi
yang definitif.

86

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 20 ayat 1

87

UUPT pasal 93 ayat (2)

88

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 14

89

Kepmen 117/2002 pasal 16 ayat 2

90

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 11

91

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 16 ayat 1
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5. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan tidak memiliki anggota
Direksi, maka: 92
• Untuk sementara Dewan Pengawas berkewajiban menjalankan pekerjaan
Direksi yang secara bersama-sama dapat melakukannya sendiri atau menunjuk
salah seorang atau lebih diantara mereka atau menunjuk orang-perorangan
tertentu untuk melakukannya;
• Dalam hal kekosongan Direksi disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan
seluruh anggota Direksi, maka anggota-anggota Direksi yang berakhir masa
jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan
kewajiban yang sama sebagai anggota Direksi, sampai dengan diangkatnya
anggota Direksi yang definitif.
6. Terhadap individu yang diusulkan sebagai calon anggota Direksi, maka kepada yang
bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) oleh Tim atau lembaga profesional independen yang dibentuk dan/atau
ditunjuk Menteri;93
7. Para calon Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan
maupun anggota Direksi yang diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak
manajemen sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi Perusahaan;94
8. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau RPB dari calon yang
diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi setelah melalui proses pencalonan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III.1.d. Masa jabatan
1. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;95
2. Masa jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:96
• Meninggal dunia;
• Masa jabatannya berakhir;
• Mengundurkan diri;
• Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri, dan/atau;
• Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Dewan
Pengawas dan anggota Direksi lainnya;97
4. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya
berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakantindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri;98
92

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 16 ayat 2

93

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 13 ayat 1

94

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 13 ayat 3

95

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 15

96

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 22

97

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 17 ayat 1

98

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 22 ayat 3
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5.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan
Menteri dengan menyebutkan alasannya, meliputi namun tidak terbatas pada:99
• Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak
manajemen;
• Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
• Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
anggaran dasar;
• Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara;
• Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap; dan/atau
• Mengundurkan diri.
6. Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada yang bersangkutan
secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. Keputusan
pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela
diri;100
7. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya;101
8. Dewan Pengawas dapat memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih
anggota Direksi, apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau terdapat indikasi
melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan
dan/atau melalaikan kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi
Perusahaan;102
9. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota
Direksi yang bersangkutan disertai alasannya. Anggota Direksi yang diberhentikan
berhak untuk membela diri. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan pemberhentian sementara diterima, Dewan Pengawas sudah harus
memutuskan apakah yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya;
10. Apabila Menteri tidak membuat keputusan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari,
maka pemberhentian sementara itu batal. Pemberhentian tidak dapat diperpanjang
atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, maka anggota Direksi yang
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
11. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Anggota Direksi, maka masa jabatan
Anggota Direksi baru tersebut akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan
Anggota Direksi lainnya yang telah ada;
12. Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah
Anggota Direksi menjadi kurang dari persyaratan minimal jumlah yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh [Menteri atau RPB] dan telah diangkat Anggota Direksi yang baru.

99

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 21 ayat 1 dan 2

100

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 21 ayat 3 dan 4

101

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 21 ayat 6

102

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 23
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III.2.

Independensi Direksi 103
Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara
keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang
harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan
sebagai berikut:
a. Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur
tangan dalam pengurusan Perusahaan;
b. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu
independensinya dalam mengurus Perusahaan.

III.3.

Program Pengenalan dan Pengembangan Pengetahuan 104

III.3.a. Program Pengenalan
1. Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi
dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu
tim kerja yang solid, Program Pengenalan tersebut wajib untuk dijalankan.
2. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:
• Kepada Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat wajib mengikuti
Program Pengenalan mengenai Perusahaan.
• Direktur Utama bertanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan atau
jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program
pengenalan berada pada [Ketua Dewan Pengawas] atau Anggota Direksi yang ada.
• Program pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi, antara lain akan
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan
Direksi berdasarkan hukum.
b. Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh Perusahaan.
c. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan visi, misi, budaya, tujuan,
sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha
jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalahmasalah strategis lainnya.
d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal
dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit.
e. Team building. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru
menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
3. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau
kunjungan ke fasilitas Perusahaan serta program lainnya sesuai kebutuhan
Perusahaan.

103

Kepmen BUMN 117/2002 ps.16

104

Kepmen BUMN 117/2002 ps.34
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III.3.b. Program Pendalaman Pengetahuan
1. Program Pendalaman Pengetahuan menjadi penting agar Direksi dapat selalu
mengikuti perkembangan terbaru tentang core business Perusahaan di bidang usaha
media dan jurnalistik.
2. Ketentuan tentang Program Pendalaman Pengetahuan bagi Direksi sebagai berikut:
• Program Pendalaman Pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
efektivitas Direksi
• Rencana untuk melakukan Program Pendalaman Pengetahuan harus
dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
• Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Pendalaman Pengetahuan
seperti seminar dan/atau pelatihan dapat menyajikan presentasi kepada
Anggota Direksi lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
• Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan
tentang pelaksanaan Program Pendalaman Pengetahuan. Laporan tersebut
disampaikan kepada Direksi.
III.4

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
Tugas pokok Direksi adalah:
1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan
dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;105
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;106
3. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan serta
melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun
mengenai kepemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan
pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan.107
Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Direksi secara kolegial melalui Rapat Direksi
berwenang untuk:
1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perusahaan termasuk
menetapkan visi, misi dan strategi108;
2. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan 109 ;
3. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan
ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan110;

105

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 24 ayat 1a

106

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 24 ayat 1b

107

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 26 ayat 1

108

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 32 ayat 1a

109

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 21 ayat 6

110

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 32 ayat 1c
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4. Mengajukan usulan pengelolaan Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan
Pengawas dan/atau memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas dan
Persetujuan [Menteri] serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang di atur dalam
Anggaran Dasar, Persetujuan Dewan Pengawas serta Keputusan Menteri;111
5. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan keputusan Menteri ;112
6. Mengatur penyerahan kekuasan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di
luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus
ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;113
7. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun
mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
ini;114
8. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek keuangan, aspek operasional
dan aspek administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan
Perusahaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam [RPB] persetujuan
RKAP;
9. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja Perusahaan,Direktorat, Unit
operasi dan unit usaha melalui mekanisme organisasi Perusahaan.
10. Menetapkan usulan dan perubahan RJPP dan RKAP sesuai ketentuan yang
berlaku;115
11. Menetapkan persetujuan sesuai kewenangan Direksi, memantau dan melakukan
koreksi terhadap pelaksanaannya.
12. Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dengan nilai kontrak atau
penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur
dalam kebijakan keuangan.
13. Menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik perlu ditinjau oleh Direksi
14. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat Perusahaan sampai jenjang
tertentu yang di atur melalui ketetapan Direksi.
Direksi berkewajiban untuk: 116
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan
dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan serta menyampaikannya
kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
111

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 26 ayat 2

112

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 32 ayat 1b

113

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 32 ayat 1d

114

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 32 ayat 1e

115

Kepmen BUMN 117/2002 ps.18

116

Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007 pasal 32 ayat 2
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3. Memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan Perusahaan sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan
jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan
laporan manajemen kepada Menteri;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Menteri;
7. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan rinciannya; dan
8. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perum LKBN
ANTARA dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundangundangan.
III.5

Susunan dan Pembagian Tugas Direksi 117

III.5.a. Direktur Utama
Bersama anggota direksi lainnya mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
1. Mengusahakan tercapainya tujuan, mengurus dan memelihara kekayaan
perusahaan, mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, bertindak atas
nama perusahaan dalam bidang penyelenggaraan tugas-tugas dan kekayaan
perusahaan;
2. Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan usaha/bisnis di bidang
informasi dalam arti yang seluas-luasnya;
3. Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, Visi, Misi dan strategi
perusahaan.
4. Memimpin para anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi.
5. Mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal perusahaan, kebijakan
perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka panjang perusahaan,
kebijakan audit, peningkatan kultur, citra dan tata kelola perusahaan (GCG)
6. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan
Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai usulan Direksi.
7. Mengesahkan semua Keputusan Direksi.
8. Mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan persetujuan
anggata Direksi lainnya pada Rapat Direksi.
9. Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas nama Direksi.
10. Menentukan keputusan Direksi, apabila dalam voting pada rapat Direksi terdapat
jumlah suara yang sama banyak antara suara yang setuju dan tidak setuju.
11. Memilah dan memberikan informasi kepada stakeholders segala sesuatu tentang
Perusahaan.
12. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, tugas dan kewenangan Direktur Utama
dirangkap oleh anggota Direksi lain yang ditunjuk.

117

Keputusan Direksi Nomor:SKEP-050/DIR-AP/III/2009
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III.5.b. Susunan dan Pembagian Kerja Direksi 118
1. Direktur Pemberitaan
• Bertugas merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang Pemberitaan
dan Keredaksian;[tidak tercantum dalam Keputusan Direksi]
• Mencari, menerima, mengolah, menyusun, menyajikan serta menentukan
penyiaran data, berita, karangan khas yang terkait dengan pemberitaan nasional
dan daerah, pemberitaan ekonomi dan internasional, pemberitaan multimedia,
dan pemberitaan foto sesuai dengan tugas pokok perusahaan;
• Membina dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan wartawan dan
redaktur perusahaan;
• Mengkoordinasi dan mengawasi seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup
direktorat pemberitaan yang meliputi Divisi Nasional dan Daerah, Divisi Ekonomi
dan Internasional, Divisi Mandiri Multimedia, Ombudsman dan Sekretariat
Redaksi.
2. Direktur Keuangan
• Bertugas merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang keuangan
dan pelaksanaan keuangan perusahaan;
• Menyusun dan mengendalikan rencana anggaran pendaatan dan belanja (RAPB)
perusahaan;
• Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran (RKAP) perusahaan berdasarkan
masukan dari setiap direktorat dan dipadukan dengan RAPB menjadi RKAP;
• Melaksanakan urusan administrasi keuangan, kas dan pembukaan perusahaan;
• Melaksanakan urusan pembukuan Public Service Obligation (PSO) yang terpisah
dari pembukaan perusahaan non-PSO;
• Mengkoordinasi dan mengawasi seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup
direktorat keuangan yang meliputi Departemen keuangan dan Pajak, Departemen
Manajemen Anggaran dan Risiko, Departemen Akuntansi, Departemen
Administrasi PSO.
3. Direktur Komersial dan Teknologi
• Bertugas merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang
pengembangan usaha, pengembangan produk, pemasaran dan teknologi;
• Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi
strategi pemasaran Perum LKBN ANTARA;
• Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengeavaluasi kegiatan usaha
dan pemasaran produk serta layanan jasa perusahaan;
• Merencanakan dan melaksanakan pengembangan usaha yang berkaitan dengan
produk sendiri maupun layanan jasa lainnya;
• Melaksanakan penelitian pasar, kegiatan promosi dan penyediaan layanan purna
jual terhadap produk dan layanan jasa perusahaan;
• Mengkoordinasikan kegiatan unit usaha strategis;
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• Mengelola pemasaran dan penjualan produk dan layanan jasa hasil kerjasama
dengan mitra usaha perusahaan;
• Melaksanakan urusan penagihan terhadap langganan dan melakukan
teguran/memberi peringatan kepada pelanggan yang mangkir terhadap
kewajibannya;
• Melaksanakan kegiatan dukungan teknis internal perusahaan maupun
pelanggan/mitra kantor berita asing.
4. Direktur SDM dan Umum
• Bertugas merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang pembinaan
dan pengembangan sumberdaya manusia, pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan logistik dan umum serta bidang lain yang merupakan unsur
penunjang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perusahaan;
• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia perusahaan;
• Melaksanakan pengelolaan kinerja karyawan;
• Melaksanakan urusan administrasi kepersonaliaan dan kesejahteraan karyawan
dan keluarganya;
• Melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, penyimpanan, pemeliharaan dan
inventarisasi aset da material yang mendukung kelancaran tugas pokok
perusahaan;
• Melaksanakan dukungan logistik dan umum bagi keseluruhan rumah tangga
perusahaan.
III.6.

Rapat Direksi

III.6.a. Pengertian
Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan Perusahaan.
III.6.b. Pelaksanaan Rapat Direksi
Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau
lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Dewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan. 119
III.6.c. Undangan Rapat Direksi
Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan
mendesak. 120
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Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir
dalam rapat. Surat panggilan rapat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat. 121
Mekanisme pelaksanaan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Pengawas akan
diuraikan lebih lanjut pada BAB IV Board Manual ini.
III.7.

Organ Pendukung Direksi
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dapat dibantu oleh organ pendukung antara lain
seperti komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan maupun fungsi manajemen
risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.
Uraian Sekretaris Perusahaan akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab IV Board Manual ini.

III.8

Etika Jabatan Direksi

III.8.a. Etika Keteladanan
Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical
standard di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai
teladan yang baik bagi Pegawai.
III.8.b. Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 122
Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar
dan Strategic Governance Policy serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
III.8.c. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 123
Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan
kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kebijakan Perusahaan.
III.8.d. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan124
Direksi dilarang untuk:
1. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri.
2. Menggunakan asset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku
Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan
serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.
3. Berkompetisi dengan Perusahaan yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari
dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain
kepentingan Perusahaan.
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III.8.e. Etika berkaitan dengan Keuntungan Pribadi 125
Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan
fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Direksi Perusahaan, yang ditentukan oleh
RPB.
III.8.f. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan126
1. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.
2. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk
kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan
Perusahaan.
3. Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perusahaan lain, serta secara berkala melakukan pembaharuan
(updating) dan wajib memberitahukan Perusahaan bila ada perubahan data; 127
4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Anggota Direksi
yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan
Perusahaan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
III.9

Evaluasi Kinerja Direksi

III.9.a. Kebijakan Umum
1. Kinerja Direksi dan Anggota Direksi akan dievaluasi oleh [Menteri] dalam [RPB]
2. Secara umum, kinerja Direksi secara kolegial ditentukan berdasarkan tugas kewajiban
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perusahaan maupun amanat Menteri selaku wakil Pemilik Modal Perusahaan.
Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Direksi sejak
tanggal pengangkatannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Manajemen yang
menjadi target kinerja Direksi secara kolegial maupun individual.
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing
Anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam
skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.
4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual merupakan
salah satu dasar pertimbangan bagi Menteri selaku wakil Pemilik Modal untuk
pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi yang bersangkutan.
Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan
efektivitas Direksi.
III.9.a. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
Kriteria evaluasi kinerja dewan dan individu Anggota Direksi diajukan oleh [Komite
Nominasi dan Remunerasi] kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan dalam [RPB]
adalah setidak-tidaknya sebagai berikut:
1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Pengawas
dan komite yang ada.
2. Kontribusinya dalam proses pengelolaan Perusahaan.
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3. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan
Perusahaan.
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