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Bagian Keempat
Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi
IV.1.

Pemilik Modal atau Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
Pemilik Modal sebagai organ utama Perusahaan Umum (Perum) memiliki hak yang harus
dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada dasarnya Pemilik Modal berhak untuk:128
1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu Rapat Pembahasan Bersama
selanjutnya disebut “RPB”;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu dan
teratur;
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi
Pemilik Modal dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.
RPB adalah rapat yang dihadiri oleh Menteri selaku wakil Pemilik Modal dan
diselenggarakan oleh Kementerian BUMN atas permintaan Dewan Pengawas, Direksi
atau Menteri dalam rangka mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal,
penggunaan laba dan dana cadangan129, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya130
atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan
kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
Dalam pelaksanaan RPB, Pemilik Modal berhak memperoleh penjelasan lengkap dan
informasi yang akurat terkait dengan hal-hal berikut diantaranya:
1. Panggilan untuk RPB yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam
agenda RPB;
2. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda RPB antara lain
terkait dengan pengesahan RKAP, RJPP dan hal lainnya yang dimintakan oleh
Pemilik Modal;
3. Risalah RPB, memuat dinamika rapat yang terjadi;
4. Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan Pengawas
dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota
Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat;
5. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut BUMN yang dimuat
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
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Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang hadir dalam Rapat
dan ditunjuk untuk itu, dalam hal semua anggota Dewan Pengawas tersebut tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Rapat diketuai oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
lainnya yang hadir dalam Rapat. Dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga maka Rapat diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam Rapat.
Penyelenggaraan RPB terdiri dari RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa.
IV.1.a. RPB Tahunan
RPB adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diadakan setiap tahun untuk pengesahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) dan Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi.
1. Penyelenggaraan RPB Tahunan Dalam Rangka Pengesahan RKAP
RPB diselenggarakan oleh Menteri yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Pengawas dan
Menteri untuk membahas dan meminta pengesahan RKAP yang telah disusun oleh
Direksi. RKAP sebagai acuan bagi Direksi dalam menyelenggarakan Perusahaan pada
tahun berjalan.
RKAP sekurang-kurangnya memuat:131
a. Visi dan Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, dan program
kerja/kegiatan;
b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
c. Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya;
d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.
Tata Cara:
a. Direksi melakukan konsolidasi usulan RKAP melalui Rapat Direksi dan
mengirimkan hasilnya kepada Dewan Pengawas dan Menteri 60 hari sebelum
memasuki tahun anggaran baru.
b. Dewan Pengawas memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan usulan RKAP
dan mengirimkannya kepada Direksi, paling lambat 1 Desember atau 1 (satu)
bulan setelah menerima usulan RKAP.
c. Bila masukan/nasehat Dewan Pengawas dapat diterima, Direksi melakukan
perbaikan usulan konsolidasi RKAP untuk diajukan ulang kepada Dewan
Pengawas dan Menteri, paling lambat 31 Desember atau 1 (satu) bulan setelah
menerima masukan/nasehat Dewan Pengawas.
d. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RPB untuk pengesahan RKAP,
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RPB.
131
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e. Direksi menyelenggarakan RPB sebelum 31 Januari.
f. Dewan Pengawas memberikan pandangan atas usulan RKAP kepada Menteri.
g. Menteri memberikan keputusan terhadap RKAP yang diajukan.
2. Penyelenggaraan RPB Tahunan Dalam Rangka Pengesahan Laporan Tahunan
RPB Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, yang meliputi RPB Tahunan mengenai
laporan tahunan dan perhitungan tahunan.
RPB diselenggarakan oleh Menteri yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Pengawas dan
Menteri untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan.
Tujuan penyelenggaraan RPB adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja
Direksi pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan RKAP yang telah disetujui dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (et aquit de charge) kepada masing-masing anggota
Direksi dan Dewan Pengawas, meskipun tidak mengurangi tanggung jawab masingmasing dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan atau kelalaian yang
menimbulkan kerugian pada pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi oleh aset
perusahaan.
Penyusunan Laporan Tahunan dilakukan dalam rangka memberikan gambaran dan
pertanggungjawaban tentang jalannya kegiatan Perusahaan selama satu tahun untuk
disahkan oleh Menteri dan publikasi kepada Stakeholder lainnya. Laporan Tahunan
(Annual Report), minimal memuat:132
a. Perhitungan tahunan yang terdiri neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas
dokumen tersebut;
b. Neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang
tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi masingmasing perusahaan tersebut;
c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang dicapai.
d. Kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
e. Rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
f. Nama Anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan
anggota Dewan Pengawas;
Tatacara:
a. Direksi menyiapkan draft Laporan Tahunan pada periode Januari – Maret;
b. Direksi mengirimkan draft Laporan Tahunan kepada Dewan Pengawas paling
lambat Awal April;
c. Dewan Pengawas melakukan kajian atas draft Laporan Tahunan dan bila
dipandang perlu, memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan;
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d. Dewan Pengawas mengirimkan masukan/nasehat untuk perbaikan Laporan
Tahunan kepada Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
menerima draft Laporan Tahunan;
e. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan
Pengawas – Direksi untuk membahas draft Laporan Tahunan;
f. Dewan Pengawas dan Direksi menyelenggarakan Rapat Gabungan;
g. Dewan Pengawas dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan untuk diajukan
kepada RPB;
h. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RPB Tahunan, paling lambat 14
hari kalender sebelum RPB;
i. Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan, paling lambat bulan Juni;
j. RPB memberikan putusan terhadap Laporan Tahunan yang diajukan.
3. Penyelenggaraan RPB Tahunan Dalam Rangka Pengesahan RJPP
Direksi berkewajiban menyiapkan rancangan RJPP yang merupakan rencana strategis
yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun serta RKAP yang menjadi penjabaran tahunan dari RJPP.133
Rancangan RJPP dan RKAP ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan
Pengawas dan disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.134
RJPP sekurang-kurangnya memuat:135
a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
b. Posisi Perusahaan pada saat penyusunan;
c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
d. Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Kerja Rencana Jangka
RJPP;
e. Kebijakan pengembangan usaha Perusahaan
Tujuan penyusunan RJPP adalah untuk:
a. Mendefinisikan Visi dan Misi Perusahaan.
b. Mengungkapkan prioritas-prioritas yang ingin diraih dan kinerja yang akan
dicapai.
c. Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan daya saing Perusahaan dalam
rangka mencapai visi, misi, dan sasaran Perusahaan.
Tatacara:
a. Direksi menyiapkan draft RJPP, paling lambat akhir Maret.
b. Direksi mengirimkan draft RJPP kepada Dewan Pengawas.
c. Dewan Pengawas melakukan kajian atas draft RJPP dan bila dipandang perlu,
memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan.
d. Dewan Pengawas mengirimkan masukan/nasehat untuk perbaikan RJPP kepada
Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima draft RJPP.
133
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e. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan
Pengawas – Direksi untuk membahas draft RJPP.
f. Dewan Pengawas dan Direksi menyelenggarakan Rapat Gabungan
g. Dewan Pengawas dan Direksi menandatangani RJPP untuk diajukan kepada
Menteri;
h. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RPB Tahunan, selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum RPB.
i. Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan pada bulan Januari.
j. Menteri/RPB memberikan putusan terhadap KAP yang diajukan.
4. Penyelenggaraan RPB Tahunan Dalam Rangka Penunjukan Kantor Akuntan Publik
(KAP)
Penunjukan KAP adalah kegiatan penunjukan auditor eksternal untuk melakukan
evaluasi atas kinerja keuangan Perusahaan.
Penunjukan KAP dimaksudkan untuk mendapatkan KAP yang memiliki reputasi
(reputable) internasional dan memenuhi persyaratan standar profesional akuntan
publik.
Tatacara:
a. Dewan Pengawas menyusun Term Of Reference (TOR) dan short list dari KAP
yang direkomendasikan untuk disampaikan kepada Direksi, paling lambat akhir
bulan Agustus.
b. Direksi membentuk Panitia Pengadaan Jasa KAP yang terdiri dari Fungsi
Pengadaan, fungsi terkait lainnya, serta dipantau oleh Komite Audit.
c. Panitia Pengadaan melaksanakan proses lelang pengadaan jasa KAP sesuai
ketentuan yang berlaku, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender.
d. Panitia Pengadaan mengajukan usulan pemenang lelang pengadaan jasa KAP
kepada Direksi.
e. Direksi mengirimkan usulan pemenang lelang pengadaan jasa KAP kepada Dewan
Pengawas dan Menteri/RPB.
f. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RPB Tahunan, selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum RPB.
g. Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan pada bulan Januari.
h. [Menteri/RPB] memberikan putusan terhadap KAP yang diajukan.
IV.1.b. RPB Luar Biasa
Rapat Pembahasan Bersama Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh
Direksi dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pemilik Modal.
Tujuan penyelenggaraan RPB ini agar Direksi dapat melaksanakan suatu perbuatan
dalam pengelolaan Perusahaan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi
dan Dewan Pengawas atau hal penting lain yang menyangkut kinerja Perusahaan.
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RPB Luar biasa dapat dilakukan secara On Paper (Sirkuler) yaitu pengambilan putusan
oleh Menteri selaku Pemilik Modal Perusahaan tanpa melakukan rapat secara fisik.
1. Penyelenggaraan RPB Luar Biasa Dalam Rangka Menyetujui Perbuatan Hukum
Direksi.
Tujuan penyelenggaraan RPB agar Direksi dapat melaksanakan suatu perbuatan
hukum dalam pengelolaan Perusahaan yang kewenangannya tidak diserahkan
kepada Direksi maupun Dewan Pengawas atau hal penting lain yang menyangkut
kinerja Perusahaan.
Dalam mengajukan ke RPB, usulan pelaksanaan perbuatan hukum Direksi harus
disertai tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas, meliputi:
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan yang bukan
merupakan barang dagangan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.136
Perbuatan hukum Direksi yang dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis
Dewan Pengawas dan memerlukan Persetujuan Menteri adalah untuk kegiatankegiatan usaha di bawah ini:137
a. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam
perusahaan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru;
b. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan perusahaan dalam perusahaan
lain atau badan-badan lain termasuk melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan pembubaran anak perusahaan;
c. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri;
d. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang, dengan memperhatikan
ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2007;
e. Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan memperhatikan
ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2007;
f. Mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman jangka menengah/panjang;
g. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis
yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang
nilai pertahun melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, kecuali
aktiva tetap bergerak yang secara operasional diperuntukkan untuk dilepaskan
(barang dagangan);
h. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
i. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri;
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j. Menghapuskan hak tagih piutang macet;
k. Melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
l. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama
operasi untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun;
m. Mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari
6 (enam) tahun;
n. Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer),
Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Owned) atau Bangun Sewa Serah (Build,
Rent, and Transfer) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
• Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), adalah
kerjasama membangun dan mengoperasikan fasilitas dan sarana selama
jangka waktu tertentu dengan sumber pendanaan dari mitra usaha, dan
setelah berakhirnya kerjasama keseluruhan aset dialihkan kepada pemilik
lahan/aset.
• Kerjasama Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned/BOO) adalah
kerjasama membangun dan mengoperasikan fasilitas dan sarana selama
jangka waktu tertentu dengan sumber pendanaan dari mitra usaha,
Perusahaan sebagai salah satu/keseluruhan pengguna fasilitas, setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama seluruh fasilitas dan sarana menjadi
milik mitra usaha.
• Kerjasama Bangun Sewa Serah (Build, Rent and Transfer/BRT) adalah
kerjasama dimana mitra usaha membangun fasilitas dan sarana untuk
kepentingan Perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk sebagian atau
seluruh fasilitas/sarana tersebut dengan cara perusahaan membayar
sewa/toll fee, selanjutnya setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama,
seluruh fasilitas/sarana menjadi milik Perusahaan.
o. Mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional yang mempunyai
dampak keuangan yang signifikan bagi Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh
Menteri;
• Perjanjian lain yang memiliki dampak keuangan yang signifikan bagi
Perusahaan adalah perjanjian yang tidak ditetapkan dalam Anggaran Dasar
dan Board Manual ini serta memiliki nilai perjanjian yang sama atau melebihi
nilai 2,5% (dua koma lima persen) dari revenue Perusahaan atau 5% (lima)
persen dari ekuitas Perusahaan.
p. Menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun;
q. Memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang memerlukan
persetujuan Dewan Pengawas untuk periode kedua dan seterusnya;
r. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai
akibat keuangan melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
s. Mencalonkan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang mewakili Perusahaan
pada anak perusahaan.
Tatacara:
a. Direksi menyiapkan materi atas kegiatan yang memerlukan tanggapan tertulis
dari Dewan Pengawas dan persetujuan Menteri atau RPB;
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b. Direksi mengirim draft/usulan materi kepada Dewan Pengawas dan Menteri atau
RPB;
c. Dewan Pengawas melakukan kajian atas materi yang disampaikan Direksi dan
apabila dianggap perlu dapat meminta penjelasan tambahan kepada Direksi
namun tidak lebih dari 1 (satu) kali dan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah menerima usulan materi dari Direksi.
d. Apabila ada, Direksi memberi materi penjelasan tambahan yang diminta Dewan
Pengawas, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima
permintaan dari Dewan Pengawas.
e. Dewan Pengawas membuat tanggapan tertulis atas materi usulan Direksi untuk
disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi, paling lambat 5
(lima) hari kalender setelah melakukan kajian atas materi atau setelah menerima
penjelasan tambahan yang disampaikan Direksi.
f. [Menteri] memberikan putusan terhadap usulan materi yang diajukan Direksi
setelah mempertimbangkan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

IV.2.

Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas
Dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang kewenangannya tidak sepenuhnya
diserahkan kepada Direksi, Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan
tertulis dari Dewan Pengawas, meliputi:
Adapun perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas
adalah: 138
a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain melebihi
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
c. Membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan
lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah
Indonesia dan membeli kembali surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan,
dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan;
d. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit
jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang
lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang
nilai pertahun melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
f. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang
lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang nilai
pertahun sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
g. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi dan sampai
dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
h. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri;
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Melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama
operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
Mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3
(tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer), Bangun
Guna Milik (Build, Operate, and Owned) atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent, and
Transfer) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
Menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun;
Memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi kewenangan
Direksi untuk periode kedua dan seterusnya;
Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat
keuangan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; dan
Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah
Direksi;

Tatacara:
a. Direksi menyiapkan materi atas kegiatan yang memerlukan persetujuan tertulis dari
Dewan Pengawas.
b. Direksi mengirim materi kepada Dewan Pengawas.
c. Dewan Pengawas melakukan kajian atas materi yang disampaikan Direksi dan
apabila dianggap perlu dapat meminta penjelasan tambahan kepada Direksi namun
tidak lebih dari 1 (satu) kali dan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
menerima materi dari Direksi.
d. Apabila ada, Direksi memberi materi penjelasan tambahan yang diminta Dewan
Pengawas, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima
permintaan dari Dewan Pengawas.
e. Dewan Pengawas memberi keputusan tertulis atas materi usulan Direksi paling
lambat 5 (lima) hari kalender setelah melakukan kajian atas materi atau setelah
menerima penjelasan tambahan yang disampaikan Direksi.
f. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan atau data tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas tidak memberikan
persetujuan tertulis aspek-aspek di atas maka Dewan Pengawas dianggap
menyetujui usulan Direksi.139

IV.3.

Sekretaris Perusahaan
Untuk melancarkan pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris
Perusahaan.140 Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang
memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
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Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi:
a. Melaksanakan peran sebagai pejabat penghubung atau liaison officer antara Direksi,
Dewan Pengawas, Pemilik Modal, Pemerintah/Instansi terkait, masyarakat dan
stakeholders lainnya;141
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi,
dan Perusahaan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan menyimpan
dokumen terkait dengan kegiatan Perusahaan yang antara lain meliputi dokumen
RPB, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Gabungan, Daftar Khusus dan dokumen
lain-lain.142
c. Melaksanakan strategi komunikasi termasuk melakukan koordinasi penerbitan
Laporan Tahunan, Company Profile dan brosur-brosur yang bersifat korporat;
d. Menghimpun semua informasi penting yang menyangkut perusahaan dari setiap
unit kerja serta menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang
dapat disampaikan kepada stakeholders;
e. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan
atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan
yang telah ditentukan;
f. Memastikan Perusahaan mematuhi peraturan tentang keterbukaan iinformasi yang
berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada
Direksi secara berkala dan kepada Dewan Pengawas apabila diminta.143
Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi atau
Direktur Utama dan dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan Perusahaan.

IV.4.

Satuan Pengawasan Internal (SPI)144
Untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif, Direktur Utama secara
struktural dibantu oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), Pejabat Struktural serta seluruh
komponen di dalam Perusahaan. SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung
jawab kepada Direktur Utama. Program kerja dan laporan hasil audit SPI disampaikan
kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Pengawas yang selanjutnya
menjadi bahan kajian Komite Audit.
Tugas pokok Satuan Pengawasan Internal (SPI) meliputi:
a. Membuat dan melaksanakan strategi, kebijakan serta rencana kegiatan
pengawasan; 145
b. Melaksanakan audit operasional dan kepatuhan pada seluruh aktivitas perusahaan
guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko dan proses
GCG;
c. Melakukan audit khusus untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi
terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan
kecurangan;
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d. Memberikan konsultansi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya
peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efesiensi, pengelolaan
risiko, dan kegiatan lainnya yang terkait untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.
Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) diatur dalam
Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) yang telah direvisi dan
ditetapkan dengan Keputusan Direksi bersama Dewan Pengawas.

IV.5.

Pertemuan Formal
Pertemuan formal adalah Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi yang
diselenggarakan oleh masing-masing organ. Pertemuan formal tersebut diselenggarakan
atas undangan Dewan Pengawas atau Direksi.

IV.5.a. Kehadiran Direksi Dalam Rapat Dewan Pengawas
Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat
tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.146 Kehadiran Direksi dalam
Rapat Dewan Pengawas dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi
diundang oleh Dewan Pengawas untuk menjelaskan, memberikan masukan atau
melakukan diskusi.
Tatacara:
a. Dewan Pengawas mengirim undangan Rapat Dewan Pengawas kepada Direksi,
dapat berupa surat/memorandum atau faksimili dengan melampirkan materi rapat,
sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
b. Direksi, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Direksi atau anggotaanggota Direksi yang akan menghadiri rapat dan memberikan konfirmasi kepada
Dewan Pengawas, sekurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dimulai.
c. Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri Direksi. Sekretaris Dewan
Pengawas membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.
IV.5.b. Kehadiran Dewan Pengawas Dalam Rapat Direksi
1. Kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat Direksi atas undangan Direksi
Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas atau salah satu anggota Dewan
Pengawas untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi
terhadap suatu permasalahan sebagai bahan bagi Direksi untuk menjalankan
fungsinya.
Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu
berhak menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang
dibicarakan.
Tatacara:
a. Direksi mengirim undangan Rapat Direksi kepada Dewan Pengawas, dapat
berupa surat/memorandum atau faksimili dengan melampirkan materi rapat,
sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
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b. Dewan Pengawas, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Dewan
Pengawas atau anggota-anggota Dewan Pengawas yang akan menghadiri rapat
dan memberikan konfirmasi kepada Direksi, sekurangnya 2 (dua) hari kerja
sebelum rapat dimulai.
c. Direksi melaksanakan rapat yang dihadiri Dewan Pengawas. Sekretaris
Perusahaan membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.
2. Kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat Direksi atas permintaan Dewan Pengawas

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 sebagai Pemilik Modal dengan menyebutkan hal-hal
yang dibicarakan.
Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Direksi juga dimungkinkan atas permintaan
Dewan Pengawas atau salah satu anggota Dewan Pengawas untuk hadir dalam rapat
Direksi guna memberikan pandangan-padangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
Tatacara:
1. Dewan Pengawas menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk hadir dalam
Rapat Direksi.
2. Direksi melaksanakan rapat Direksi yang dihadiri Dewan Pengawas, membuat
risalah rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat.
IV.5.c. Penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Pengawas – Direksi
Rapat gabungan diselenggarakan jika dipandang perlu oleh salah satu organ dan bila
dianggap perlu, dapat menghadirkan narasumber dari dalam Perusahaan atau luar
Perusahaan.
Tatacara:
1. Direksi berdasarkan kebutuhan atau atas permintaan Dewan Pengawas,
mengirimkan undangan Rapat Gabungan kepada Dewan Pengawas dan apabila
dianggap perlu kepada narasumber, melalui Sekretaris Perusahaan, dengan
melampirkan materi rapat, dapat berupa surat atau faksimili sekurangnya 5 (lima)
hari kerja kepada Dewan Pengawas dan 5 (lima) hari kerja kepada narasumber
sebelum rapat dilaksanakan.
a. Dewan Pengawas menerima undangan dan memberikan konfirmasi, dapat
berupa surat/ memorandum atau faksimili, dengan melampirkan tanggapan atas
materi rapat, sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
b. Narasumber menerima undangan dan memberikan konfirmasi, dapat berupa
surat/memorandum atau faksimili, sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja untuk
konfirmasi dari narasumber sebelum rapat dilaksanakan.
2. Direksi melaksanakan rapat bersama. Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat
dan mendistribusikan kepada peserta rapat.

IV.6.

Pertemuan Informal
Pertemuan informal adalah pertemuan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi
di luar forum rapat-rapat formal. Pertemuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota atau
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anggota-anggota dari organ lainnya, atau anggota kedua organ secara lengkap, untuk
membicarakan atau mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal.
Sesuai sifatnya yang informal, pertemuan bukan untuk menghasilkan keputusan,
melainkan untuk menyelaraskan pendapat melalui pengungkapan pandangan secara
informal, serta mengupayakan kesamaan pandangan/ pemahaman yang tidak
mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua pihak.

IV.7.

Pelaporan
Pelaporan adalah bentuk komunikasi formal tertulis yang terjadi antar organ yang
berkaitan dengan pemenuhan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau
kelaziman berdasarkan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam perusahaan,
berupa penyampaian laporan dan atau pertukaran data, informasi dan analisis
pendukungnya.

IV.7.a. Pelaporan berkala
Pelaporan berkala adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan Pengawas,
yang memuat pelaksanaan RKAP dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya
disampaikan kepada Menteri. 147
Laporan berkala yang disampaikan ini terdiri dari Laporan realisasi RKAP Triwulanan dan
Laporan realisasi RKAP Tahunan.148 Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada
waktunya RJPP, RKAP, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan
pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan serta menyampaikan kepada Dewan
Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan.
Tatacara:
1. Laporan Berkala realisasi RKAP disampaikan dalam bentuk naskah tertulis
(hardcopy) dan/atau naskah elektronis (Paperless);
2. Laporan realisasi RKAP triwulanan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
Laporan triwulanan ditandatangani semua anggota Direksi, apabila ada anggota
Direksi yang tidak menandatangani, maka harus disebutkan alasannya secara
tertulis.149 Tanggapan dari Dewan Pengawas paling lambat disampaikan 30 (tiga
puluh) hari setelah penyampaian laporan triwulanan;
3. Laporan realisasi RKAP tahunan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun berjalan. Tanggapan dari Dewan Pengawas paling lambat disampaikan 2 (dua)
bulan setelah penyampaian laporan realisasi RKAP tahunan;
4. Laporan dalam bentuk naskah tertulis dibuat dalam rangkap 5 (lima), sedangkan
naskah elektronis, baik berupa rekaman elektronis (computer-media) maupun
lampiran surat elektronis (e-mail attachment), disesuaikan dengan praktik-praktik
terbaik dalam penyelenggaraan Executive Information Systems (EIS);
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5. Atas laporan yang diterimanya, Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan
tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu, dan Direksi dapat
memutakhirkan laporan tersebut.
6. Laporan disampaikan kepada Menteri selaku wakil Pemilik Modal Perusahaan
IV.7.b. Pelaporan khusus
Selain laporan berkala, Direksi sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus
kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri. Bentuk, isi dan tata cara penyusunan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.150
Pelaporan khusus adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan Pengawas, di
luar penyampaian laporan berkala RKAP Triwulanan dan Tahunan, atas permintaan
Dewan Pengawas atau inisiatif Direksi, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
Perusahaan. Antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen kinerja,
penerapan manajemen risiko maupun sistem teknolgi informasi yang digunakan
ANTARA.
Tatacara:
1. Permintaan laporan khusus dikirim secara tertulis oleh Dewan Pengawas kepada
Direksi, dengan menyebutkan pokok permasalahan yang ingin dilaporkan serta
waktu penyampaian yang diharapkan.
2. Berdasarkan kajian atas cakupan permasalahan, Direksi memberikan perkiraan
waktu penyampaian laporan yang diminta Dewan Pengawas, dan sesuai dengan
waktu yang disepakati tersebut Direksi menyampaikan laporan khusus kepada
Dewan Pengawas.
3. Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Direksi dapat disampaikan setiap waktu
kepada Dewan Pengawas, dengan menyatakan diperlukan atau tidak diperlukannya
tanggapan dari Dewan Pengawas.
4. Laporan dalam bentuk naskah tertulis dibuat dalam rangkap 5 (lima) sedangkan
naskah elektronis baik berupa rekaman elektronis (computer-media) maupun
lampiran surat elektronis (e-mail attachment), disesuaikan dengan praktik-praktik
terbaik dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen;
5. Atas laporan yang diterimanya, Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan
tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu, dan Direksi dapat
memutakhirkan laporan tersebut jika dianggap perlu.
IV.7.c. Surat-menyurat/Nota Dinas
Surat-menyurat / Nota Dinas adalah korespondensi antar organ yang bersifat formal,
berkenaan dengan pelaksanaan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing
organ. Surat/ Memorandum dapat bersifat penyampaian informasi, permintaan dan
pendapat dan nasehat, permintaan tanggapan tertulis yang khusus, dan permintaan
persetujuan dari Direksi kepada Dewan Pengawas.
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Demikian pula sebaliknya dari Dewan Pengawas, merupakan penyampaian informasi,
tanggapan pendapat dan nasehat, tanggapan tertulis yang khusus, dan pernyataan
persetujuan terhadap permintaan Direksi.
Tatacara:
1. Surat-menyurat/penanganan Memorandum dapat dilakukan dalam naskah tertulis
(hard-copy), rekaman elektronis (computer-media) atau pemanfaatan surat
elektronis (e-mail), sesuai dengan ketentuan dalam Pengelolaan Administrasi
Terpadu ANTARA;
2. Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan pengawas melakukan pemantauan dan
memberikan arahan/mengingatkan dalam hal terjadi penyimpangan tata waktu
penanganan.
3. Untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan dokumen, dilakukan upaya
pencegahan dan penangkalan, pendeteksian dan langkah korektif oleh unit fungsi
terkait, dengan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi keberadaan naskah
tertulis. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan konversi segera naskah tertulis ke
dalam rekaman elektronis (misalnya dengan penggunaan scanner), pengamanan
fisik, penyimpanan naskah, pengamanan infrastruktur (server, terminal kerja,
jejaring) serta penetapan pembagian hak-akses.
IV.7.d. Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Resmi Perusahaan;
Setiap kegiatan perusahaan pada tingkat korporat yang bersifat formal seremonial yang
relevan dan signifikan di lingkungan Direksi dan di lingkungan Dewan Pengawas,
diinformasikan kepada segenap pihak yang terkait dengan Direksi dan Dewan Pengawas.
Informasi tersebut ditempatkan pada aplikasi pemantauan Agenda Kegiatan, yang
merupakan bagian dari fasilitas sistem perkantoran elektronis (e-Office).
Termasuk di dalam kegiatan formal seremonial ini adalah acara kunjungan resmi ke
wilayah kerja Perusahaan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendamping pejabatpejabat instansi lainnya.
Komunikasi informal adalah komunikasi antar organ Direksi dan Dewan Pengawas,
antara anggota atau anggota-anggota organ satu dengan yang lainnya, di luar dari
ketentuan komunikasi formal yang diatur dalam Anggaran Dasar ANTARA dan peraturan
perundangundangan yang berlaku. Selain menggunakan surat/nota pribadi secara
tertulis (hard-copy), komunikasi informal didukung oleh implementasi e-Office, antara
lain berupa:
− E-mail pribadi;
− Group-chatting;
− Knowledge Management Systems.
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