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I.1.

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Strategic Governance Policy

I.1.a.

Latar Belakang
Kantor Berita ANTARA didirikan pada tanggal 13 Desember 1937 oleh para pemuda
pejuang dalam menggelorakan semangat kemerdekaan nasional yaitu Adam Malik,
Soemanang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawigoena. Keberhasilan ANTARA
menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
ke seluruh dunia merupakan wujud kecintaan dan baktinya yang besar bagi perjuangan
bangsa Indonesia.
Pada tahun 1962, ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada
langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
selanjutnya disingkat LKBN ANTARA merupakan kantor berita terbesar di Indonesia,
yang sifatnya semi pemerintah, walaupun ketika pertama kali didirikan oleh para
wartawan pada masa penjajahan Belanda sebelum Perang Dunia II sepenuhnya
merupakan usaha swasta.
Dalam rangka menghadapi tantangan bisnis media yang semakin kompleks dan untuk
memanfaatkan berbagai peluang bisnis sekaligus dapat mengemban tugas
mencerdaskan bangsa, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengubah status
LKBN ANTARA menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada tanggal 18 Juli 2007 melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007. Perum LKBN ANTARA (selanjutnya disebut
“ANTARA”) merupakan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan
peliputan dan penyebarluasan informasi yang penting dengan cepat dan akurat ke
seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional.
Perubahan status menjadi Perum mendorong ANTARA menerapkan pengelolaan
perusahaan yang lebih ketat, mengingat sebagai salah satu bentuk BUMN, ANTARA
dituntut semakin transparan, fair dan akuntabel dalam pengelolaannya. Agar menjadi
perusahaan yang sehat, ANTARA mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan
selama dua tahun setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada akhir
September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan ANTARA
dapat dimonitor oleh Pemilik Modal.
Perusahaan terus menata diri menuju perusahaan yang komitmen untuk menerapkan
GCG. Perubahan lingkungan bisnis yang terus bergerak semakin menuntut ANTARA
dikelola secara efisien, produktif dan kompetitif.
Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG,
ANTARA menyusun Panduan GCG (“Extended GCG Code”) yang agar mampu diterapkan
secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang
berkepentingan atas ANTARA (Stakeholders) dapat didayagunakan secara optimal dan

Kebijakan Strategik Tata Kelola Perusahaan – Perum LKBN ANTARA

Hal. 2

Strategic Governance Policy

Pendahuluan

menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan. Strategic
Governance Policy diperluas (selanjutnya disebut dengan “Strategic Governance Policy
atau SGP”) merupakan kristalisasi prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang-undangan
yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktek-praktek terbaik
(best practices) GCG.
Strategic Governance Policy memuat arahan strategis Direksi dan Dewan Pengawas
terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan sekaligus menjadi payung dalam
penyusunan kebijakan serta peraturan teknis lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan. SGP
merupakan panduan GCG yang diperluas dan bersifat living document yang perlu terus
dikaji secara periodik disesuaikan dengan perkembangan dan isu-isu internal dan
eksternal Perusahaan. Selain sebagai perluasan dari GCG Code, SGP juga menjadi
pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjadi aspek
pengujian dalam menyusun dan mengeluarkan keputusan dan peraturan yang
diperlukan dalam mendorong tata kelola perusahaan yang efektif. Cakupan yang diatur
dalam SGP diarahkan untuk melengkapi aspek-aspek kebijakan proses yang telah diatur
sebelumnya dengan aspek pedoman praktis implementasi GCG sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
I.1.b.

Tujuan
Strategic Governance Policy (SGP) atau Kebijakan Strategik Tata Kelola Perusahaan ini
disusun dan dikembangkan menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik dan
terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG. Kedudukan SGP merupakan induk kebijakan.
Dengan demikian seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan
Perusahaan harus merujuk dan menyebut SGP sebagai standar dan pedoman dasar
dalam pembentukannya.
Pemberlakuan SGP untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada di Perusahaan
disusun dengan pendekatan Objective, Risk, Control (ORC) yang diarahkan untuk
mendorong manajemen mampu melakukan check and balance pada setiap proses bisnis
di tiap level maupun fungsi manajemen berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang bersifat
universal, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, Independensi dan fairness
(kewajaran).

I.2.

Tata Urutan Peraturan Perusahaan dan Pendekatan Penyusunan Strategic
Governance Policy

I.2.a.

Tata Urutan Peraturan Perusahaan
Hirarki peraturan ANTARA adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga

Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA selanjutnya disebut “Anggaran Dasar
ANTARA”
2. Keputusan Menteri, memuat hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri

selaku wakil Pemilik Modal Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
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ANTARA;
3. Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB), membahas hal-hal yang terkait

dengan pencapaian kinerja perusahaan;
4. Keputusan Dewan Pengawas memuat hal-hal yang merupakan kewenangan Dewan

Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar ANTARA dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku seperti pengangkatan serta hal-hal lain yang diperlukan untuk memperlancar
pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
5. Surat Keputusan Direksi (SKEP), memuat hal-hal mengenai penetapan kebijakan

umum tentang penyusunan strategi, penyusunan organisasi, sumber daya manusia,
keuangan dan akuntansi, pengadaan dan sebagainya, yang menjadi landasan hukum
bagi pelaksanaan tugas sehari-hari;
6. Instruksi Direksi, memuat pengaturan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang

harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan menjadi pelaksanaan dari suatu
keputusan;
7. Nota Dinas, suatu surat dinas yang dibuat oleh seorang pejabat untuk

menyampaikan sesuatu hal kepada pejabat lain dalam lingkungan ANTARA seperti
untuk menetapkan atau mengubah status personil/materiil/keuangan,
pendelegasian wewenang tertentu dan sebagainya;
8. Memo, surat dinas yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas
jabatannya dalam menyampaikan sesuatu hal secara singkat kepada pejabat lain di
lingkungan ANTARA;
9. Surat Edaran, merupakan surat dinas yang memuat pedoman tentang cara

pelaksanaan suatu peraturan termasuk juga sanksi-sanksi bagi yang tidak
mentaatinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
SGP merupakan produk keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
I.2.b.

Kebijakan Perusahaan
1. Struktur Kebijakan Perusahaan

Kebijakan Perusahaan di ANTARA terdiri dari 3 tingkat yaitu:
a. Tingkat 1 adalah Strategic Governance Policy (SGP) merupakan arahan strategis
Direksi dan Dewan Pengawas dalam pengelolaan perusahaan sesuai prinsip GCG
dan menjadi induk kebijakan Perusahaan yang menjadi acuan bagi seluruh
kegiatan ANTARA;
b. Tingkat 2 meliputi Code of Conduct (COC), Kebijakan Manajemen dan Charter.
Code of Conduct (COC) merupakan pedoman etika bisnis dan perilaku karyawan
dalam berinteraksi dengan pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan budaya
yang diharapkan, Pedoman Kebijakan Manajemen (Management Policy) adalah
kebijakan dasar pelaksanaan yang mengatur kegiatan suatu fungsi manajemen
ANTARA dalam melakukan usahanya atau fungsi pendukung lainnya, sedangkan
Charter adalah pedoman kerja organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Dewan
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Pengawas, komite-komite pendukung maupun internal audit; Seluruhnya
mengacu pada SGP agar inkonsistensi dan benturan kebijakan yang mungkin
terjadi dapat mudah terdeteksi dan dapat langsung dihindari;
c. Tingkat 3 adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan Work Instruction (WI)
merupakan pedoman kerja dalam melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan
standar mutu tertentu yang telah ditetapkan yang disusun sesuai kebutuhan, dan
dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan bentuk kegiatan usaha dan produk,
keadaan lokasi kegiatan, struktur organisasi, dan kondisi personalia yang ada;
Direksi berkewajiban menyusun Management Policy dan Standard Operating Procedure
untuk seluruh kegiatan pengelolaan Perusahaan.
Skema Struktur Kebijakan Perusahaan

Strategic Governance Policy (SGP)

Code of Conduct
(COC)

Management Policy

Charter (BOD, BOC,

(MP)

Komite & IA)

Standard Operating Procedure &
Work Instruction (SOP & WI)

2. Pemutakhiran dan Pengesahan
a. SGP - Pemutakhiran SGP hanya sah apabila mendapat persetujuan tertulis

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Dewan Pengawas dan Direksi. Perubahan semacam ini umumnya menyangkut
ketentuan yang terkait dengan Anggaran Dasar ANTARA, peraturan perundangundangan yang berlaku, Keputusan Menteri, Keputusan Dewan Pengawas, dan
pengaturan lainnya yang setingkat;
Code of Conduct (CoC) - Pengesahan dan pemutakhiran berdasarkan lembar
pemberlakuan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi;
Board Manual – pengesahannya dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi;
Charter Audit Internal - Pengesahan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
Charter Komite - Pengesahan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Pengawas;
Management Policy - Pengesahan dilakukan berdasarkan surat keputusan
Direksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
Standard Operating Procedure - Pengesahan di satuan kerja kantor pusat
maupun unit bisnis berdasarkan keputusan Direksi yang ditandatangani oleh
Direksi yang membidangi dengan melampirkan perubahan yang dimaksud.
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3. Penanggung jawab implementasi Strategic Governance Policy
a. Unit-unit terkait bertanggung jawab atas isi dan pelaksanaan Strategic

Governance Policy yang relevan dengan fungsi dan bidang masing-masing;
b. Pemutakhiran Strategic Governance Policy dilakukan secara reguler minimal

satu tahun sekali. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengumpulan
saran dan permintaan perubahan, pemutakhiran pedoman-pedoman tertulis
yang ada, serta sosialisasi pemutakhiran tersebut kepada seluruh Karyawan
Perusahaan yang bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
c. Standard Operating Procedure, instruksi kerja dan petunjuk pelaksanaan yang
dijabarkan sebagai operasionalisasi Strategic Governance Policy dan
Management Policy disusun oleh satuan/unit kerja yang ditunjuk dan disahkan
oleh Direktur terkait yang berwenang;
d. Fungsi Audit Internal melakukan audit kepatuhan pelaksanaan Strategic
Governance Policy beserta penjabarannya.
I.2.c.

Pendekatan Penyusunan Kebijakan
Penyusunan kebijakan dan prosedur Perusahaan berdasarkan pendekatan Objective,
Risk dan Control (ORC). Pendekatan tersebut berfungsi untuk:
1. Menterjemahkan tujuan/cita-cita principal (pemilik modal) dan agent (manajemen)
dalam mendirikan dan mengelola organisasi (SGP, MP, SOP);
2. Menjadikan risk management dan control sebagai bagian integral aktivitas seharihari;
3. Menurunkan perilaku Transparan, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan
Fair (TARIF) ke seluruh bagian organisasi agar tidak berhenti di level board.
Pendekatan Objective, Risk, Control (ORC) diarahkan untuk mendorong fungsi level
manajemen mampu memaksimalkan governance dilandasi oleh check and balance pada
setiap level dan fungsi manajemen. GCG merupakan proses dalam pencapaian tujuan
Perusahaan “agency transaction” yang digambarkan sebagai tujuan (objective) yang
ditopang oleh kedua pilar (Risk and Control). Objective hanya dapat tercapai jika
Perusahaan dapat mengelola risiko dan memiliki kontrol atas organisasi.
Penyusunan kebijakan juga memperhatikan arahan strategis dan kebijakan lain yang
telah dituangkan dalam kebijakan Dewan Pengawas dan Direksi sebelumnya. Proses
penyusunan dilakukan secara bertahap melalui Top Down dan Bottom Up Approach.
Menggunakan pendekatan governance, risk dan control untuk membumikan konsep
GCG pada semua tingkatan mulai dari top management hingga operator agar dapat
memahaminya.
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