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Bagian Kedua
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
II.1.

Kebijakan GCG ANTARA
ANTARA memandang bahwa penerapan GCG adalah sebagai kebutuhan. ANTARA
meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat
meningkatkan kemakmuran Perusahaan, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan
nilai pemilik modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders
lainnya.
Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003
tentang BUMN, Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002
tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance di BUMN, serta Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance maka Perusahaan merasa perlu menetapkan kebijakan dalam mengelola
Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Kebijakan dalam mengelola Perusahaan tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan
Perusahaan yang dalam implementasinya akan diikuti dengan berbagai kebijakan serta
peraturan teknis sesuai kebutuhan Perusahaan. Keberadaan kebijakan tersebut
diharapkan akan dapat menjadi acuan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan
ANTARA (selanjutnya disebut “Jajaran ANTARA”) dalam menjalankan aktivitas bisnis
Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka kebijakan
dalam mengelola Perusahaan ini senantiasa disesuaikan dengan kondisi internal
maupun eksternal yang ada. Pengkajian secara berkesinambungan akan selalu dilakukan
sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan.

II.2.

Tujuan GCG ANTARA
Penerapan GCG di ANTARA bertujuan untuk:
a. Menjamin tercapainya tujuan yang esensial sebagai perusahaan umum (PERUM);
b. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan
kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai pemilik modal dalam jangka
panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya;
c. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara shareholders, Dewan
Pengawas, Direksi, dan seluruh stakeholders Perusahaan;
d. Mendukung aktifitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
e. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
f. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders;
g. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan;
h. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh
Jajaran ANTARA berikut peningkatan kemanfaatan bagi stakeholders Perusahaan.
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II.3 Acuan Kebijakan GCG
Penyusunan Kebijakan GCG ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
1. Undang-Undang, yang meliputi:

2.

3.
4.
5.

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah
a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,
Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan
Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan
Terbatas;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perum LKBN Antara
selanjutnya disebut “Anggaran Dasar ANTARA”
Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good
Corporate Governance pada BUMN.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance;
Company Corporate Governance Scorecard (CCGS) yang direkomendasikan oleh
Kementerian BUMN.

II.4 Ruang Lingkup Kebijakan GCG
Ruang lingkup kebijakan ini adalah untuk memberikan arahan kepada segenap Jajaran
ANTARA dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan.
Berbagai hal yang diatur dalam kebijakan ini meliputi:
1. Hubungan antara Perusahaan dengan Menteri selaku wakil pemilik modal;
2. Fungsi serta peran Dewan Pengawas;
3. Fungsi serta peran Direksi;
4. Hubungan antara Perusahaan dengan stakeholders seperti Karyawan, pelanggan, mitra
kerja, Pemasok serta Masyarakat;
5. Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perusahaan yang penting seperti Kebijakan tentang
Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Kebijakan tentang Standard Operating
Procedure untuk melaksanakan setiap kegiatan Perusahaan, Pengembangan Usaha,
Sistem Pengadaan Barang/Jasa dsb.
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II.5 Visi, Misi, Strategi, Nilai-nilai dan Kunci Utama Kesuksesan Perusahaan
II.5.a Visi ANTARA
Menjadi kantor berita berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk
berbasis informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, yang
didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik dan berstandar internasional.
II.5.b Misi ANTARA
1. Menghasilkan berita dan berbagai produk berbasis informasi lainnya secara cepat,
akurat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta stakeholders lainnya;
2. Memberikan layanan terintegrasi komunikasi pemasaran bagi stakeholders;
3. Memberikan layanan pendidikan jurnalistik multimedia;
4. Berperan aktif dalam membangun masyarakakat baru yang berbasis pengetahuan.
II.5.c Nilai Nilai ANTARA
ANTARA mempunyai nilai-nilai dan norma perilaku yang wajib dipatuhi dan diterapkan
dalam pelaksanaan kerja sehari-hari oleh segenap Jajaran ANTARA. Nilai-nilai dasar
ANTARA yang dianut Jajaran ANTARA dan diwujudkan dalam praktek bisnis sehari-hari
adalah Integrity (Integritas), Committed (Penuh Komitmen), Innovate (Ber-inovasi),
dan Customer Focus (Fokus pada Pelanggan).
1. Integrity (Integritas);
− Jujur dan dapat dipercaya;
− Disiplin dan loyal;
− Melakukan perbuatan yang sejalan dengan kata-kata dan keyakinan;
− Melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan kaidah-kaidah keprofesian
− Memberikan teladan kepada bawahan dan rekan kerja;
− Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku;
− Menjaga kerahasiaan dan nama baik perusahaan;
− Mengakui kesalahan diri sendiri dan mengakui kebenaran orang lain.
2. Committed (Penuh Komitmen);
− Menepati janji yang telah disepakati;
− Memiliki dedikasi atas tugas-tugas dan target-target yang ditetapkan;
− Menuntaskan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban;
− Mengimplementasikan secara konsisten sistem, prosedur dan ketentuan yang

berlaku.
3. Innovate (Inovasi);
− Mengembangkan dan meningkatkan daya inovasi dan kreasi dalam menciptakan

produk/jasa baru;
− Mencari dan menemukan ide-ide baru dalam proses dan metode kerja yang

lebih efektif dan efisien;
− Menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik, bermutu dan bernilai tambah;
− Terbuka pada ide dan hal baru;
− Senantiasa mengikuti perkembangan;
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− Bagi atasan, senantiasa menumbuhkan semangat, memberikan bimbingan dan

mengakomodasi gagasan-gagasan kreatif dan inovatif bawahannya;
− Mengusulkan ide dan metode kerja baru yang inovatif untuk penyelesaian

masalah pekerjaan;

− Mengusulkan gagasan dalam rangka pengembangan produk-produk baru;
− Memiliki rasa tidak puas dengan hasil yang tidak dicapai dan menginginkan hasil

yang lebih baik.
4. Customer Focus (Fokus pada pelanggan);
− Menemukenali dan mendefinisikan harapan, keinginan, kebutuhan, persyaratan

dan hal-hal yang dianggap penting oleh pelanggan;
− Menindaklanjuti dengan segera setiap permintaan pelanggan;
− Mengerjakan dan menghasilkan produk/jasa sesuai dengan mutu yang

disyaratkan oleh pelanggan;
− Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan;
− Melayani dengan ramah setiap keluhan pelanggan dengan penuh perhatian dan
−
−
−
−

II.5.d

tanggung jawab;
Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan;
Mencari umpan balik pelanggan;
Mengupayakan kenyamanan pelanggan;
Menciptakan peluang dan pangsa pasar baru.

Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan GCG
yang penuh dari Dewan Pengawas dan Direksi untuk
mengimplementasikan GCG;
2. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip GCG disetiap jajaran manajemen;
3. Adanya suatu mekanisme evaluasi yang terus menerus atas implementasi GCG;
4. Kode etik dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Jajaran ANTARA.
1. Komitmen

II.6 Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Prinsip dan rekomendasi yang menjadi rujukan ANTARA sesuai Pedoman Umum GCG
Indonesia adalah sebagai berikut:
II.6.a Asas Good Corporate Governance
ANTARA memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis
dan di semua tingkatan Jajaran ANTARA. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud adalah
Transparansi (Transparancy), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility),
Independensi (Independency) dan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) yang diperlukan
untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) Perusahaan dengan memperhatikan
stakeholders.
Adapun prinsip GCG tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Transparansi (Transparancy)
Prinsip Dasar
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, ANTARA menyediakan informasi
yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
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stakeholders. ANTARA mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh Pemilik Modal, kreditur dan stakeholders.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
ANTARA menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
a) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada Visi, Misi,
sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
Direksi dan Dewan Pengawas, kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan
lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,
sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting
yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan;
b) Prinsip transparansi yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban
untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi;
c) Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan
kepada stakeholders.
2) Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip Dasar
ANTARA mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu
ANTARA berupaya melaksanakan pengelolaan Perusahaan secara benar, terukur dan
sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
Pemilik Modal dan stakeholders lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing yang
terdiri dari organ Perusahaan (Menteri/RPB, Dewan Pengawas, dan Direksi), serta
semua Karyawan secara jelas dan selaras dengan Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan
(corporate values) dan strategi Perusahaan;
b) Perusahaan meyakini bahwa semua organ Perusahaan dan semua Karyawan
mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya
dalam pelaksanaan GCG;
c) Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan Perusahaan;
d) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua tingkatan Jajaran ANTARA yang
konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan
dan sanksi (reward and punishment system);
e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perusahaan dan
semua Karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code
of conduct) yang telah disepakati.
3) Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip Dasar
ANTARA selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat
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terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan
sebagai good corporate citizen.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Organ Perusahaan berupaya menjalankan prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah
Nomor 40 tahun 2007 dan peraturan Perusahaan lainnya (by-laws);
b) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan
dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4) Independensi (Independency)
Prinsip Dasar
Untuk melaksanakan prinsip GCG, ANTARA melaksanakan pengelolaan Perusahaan
secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi
dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Masing-masing organ Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh
pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau
tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif;
b) Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai
dengan Anggaran Dasar ANTARA dan peraturan perundang-undangan, tidak saling
mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Prinsip Dasar
Dalam melaksanakan kegiatannya, ANTARA senantiasa memperhatikan kepentingan
Pemilik modal dan stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Perusahaan memberikan kesempatan kepada Stakeholders untuk memberikan
masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta
membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing;
b) Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholders
sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan;
c) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan Karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
II.6.b. Organ Perusahaan
Organ Perusahaan yang terdiri dari Menteri/Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Dewan
Pengawas dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara
efektif. Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan
Perusahaan.
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Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
RPB adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan
dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau
Direksi dan merupakan wadah Pemilik Modal untuk mengambil keputusan penting yang
berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar ANTARA dan peraturan perundang-undangan. Keputusan
yang diambil dalam RPB harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam
jangka panjang. RPB dan/atau Menteri selaku Pemilik Modal tidak diperkenankan
melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas dan
Direksi dengan tidak mengurangi wewenang Menteri/RPB untuk menjalankan haknya
sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Pengambilan keputusan RPB harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan

memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha
Perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
(1) Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat oleh Menteri harus terdiri dari
orang-orang yang patut dan layak (fit and proper) bagi Perusahaan. Dalam hal ini
pendapat
Komite
Nominasi
harus
dipertimbangkan
menyangkut
rekomendasinya kepada Dewan Pengawas mengenai calon Direksi dan Dewan
Pengawas yang akan diusulkan kepada Menteri/RPB;
(2) Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Pengawas
dan Direksi, perlu juga dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan
dengan GCG;
(3) Dalam penetapan auditor eksternal, harus mempertimbangkan pendapat dari
Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas, baik mengenai proses
tender yang dilakukan, kinerja auditor eksternal, besarnya fee, sampai dengan
usulan rekomendasinya;
(4) Dalam hal Anggaran Dasar ANTARA dan atau peraturan perundang-undangan
mengharuskan adanya keputusan RPB tentang hal-hal yang berkaitan dengan
usaha Perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan
para Stakeholders;
(5) Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus
memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan.
b) RPB diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan dengan
memperhatikan Anggaran Dasar ANTARA dan peraturan perundang-undangan, serta
dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah,
maka:
(1) Direksi mengajukan usul terhadap jadual acara dan materi yang akan dibahas
RPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Panggilan RPB harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu
dan tempat RPB;
(3) Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RPB harus
tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RPB, sehingga
memungkinkan Pemilik Modal dapat mempertimbangkan dan mengambil
keputusan yang tepat.;
(4) Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RPB dapat
diberikan sebelum dan/atau pada saat RPB berlangsung;
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(5) Risalah RPB disimpan di Kantor Pusat Perusahaan, namun yang membuat dan

mengedarkannya adalah Pemilik Modal atau Kementerian Negara BUMN.
c) Pelaksanaan RPB terkait dengan penyiapan bahan dan juga logistik merupakan

tanggung jawab Direksi. Sedangkan waktu pelaksanaan dan penyusunan notulen RPB
menjadi tanggung jawab Pemilik Modal.
2)

Hak dan Tanggung Jawab Pemilik Modal
Menteri sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ANTARA
Perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
a) Pemilik Modal harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung
jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup Perusahaan;
b) Perusahaan menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab Pemilik Modal atas
dasar asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan Anggaran Dasar
ANTARA ANTARA.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Hak dan Tanggung Jawab Pemilik Modal
(1) Hak Pemilik Modal dilindungi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar ANTARA ANTARA. Hak Pemilik Modal tersebut
pada dasarnya meliputi:
(a) Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara
dalam RPB berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada
pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
(b) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat
waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga
memungkinkan Menteri/Pemilik Modal membuat keputusan mengenai
investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi yang akurat;
(c) Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat
mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan
penyelenggaraan RPB agar Pemilik Modal dapat berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang
mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan hak Pemilik Modal;
(2) Tanggung jawab Pemilik Modal tersebut pada dasarnya meliputi:
(a) Dalam hal Pemilik Modal menjadi Pemegang Saham pengendali pada

beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan
antar-perusahaan dapat dilakukan secara transparan.
(3) Tanggung jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemilik Modal:
(1) Perusahaan melindungi hak Pemilik Modal sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar ANTARA;
(2) Perusahaan menyelenggarakan daftar-daftar yang dibutuhkan secara tertib
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
ANTARA;
(3) Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat
waktu, benar dan teratur bagi Pemilik Modal;
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(4) Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi

yang akurat mengenai penyelenggaraan RPB yang waktunya ditetapkan
oleh Pemilik Modal.
3)

Dewan Pengawas
Dewan Pengawas sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara
kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta
memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG serta melakukan evaluasi kinerja
Direksi secara berkala. Namun demikian, Dewan Pengawas tidak boleh turut serta dalam
mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan
Pengawas, termasuk Ketua Dewan Pengawas adalah setara. Tugas Ketua Dewan
Pengawas adalah mengkoordinasikan kegiatan anggota Dewan Pengawas. Agar
pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi
prinsip-prinsip berikut:
a) Komposisi Dewan Pengawas harus memungkinkan pengambilan keputusan secara
efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen;
b) Dewan Pengawas harus berintegritas dan profesional sehingga dapat menjalankan
fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan
kepentingan semua stakeholders;
c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas mencakup tindakan
pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh

Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah
sebagai pemiliki modal Perusahaan, sehingga memungkinkan pengambilan
keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara
independen;
(2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat di bawah Menteri
Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan departemen/lembaga nondepartemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan,
dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku dalam ketentuan ini
(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum berakhir masa jabatan
dilakukan oleh Menteri berdasarkan alasan yang diatur dalam dan setelah
anggota Dewan Pengawas tersebut diberi kesempatan untuk membela diri.
b) Kemampuan dan integritas Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas harus memenuhi syarat dan integritas sehingga pelaksanaan

fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Perusahaan dapat
dilaksanakan dengan baik;
(2) Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan
pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain;
(3) Dewan Pengawas harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar ANTARA
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tugasnya;
(4) Dewan Pengawas harus memahami dan melaksanakan Strategic Governance
Policy sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.
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c) Nominasi Anggota Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas menugaskan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk

menyusun kriteria sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan melaksanakan
proses nominasi bagi calon Dewan Pengawas yang berasal dari internal
Perusahaan;
(2) Hasil nominasi yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
dibahas dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas;
(3) Dewan Pengawas mengusulkan calon-calon Dewan Pengawas yang memenuhi
syarat kemampuan dan integritas sebagai Dewan Pengawas ANTARA kepada
Menteri untuk ditetapkan.
d) Pembagian Kerja

Dalam mengoptimalkan tugas sebagai Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas
melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing
Anggota Dewan Pengawas dengan memperhatikan lingkup usaha Perusahaan.
Pembagian tugas tersebut diatur sendiri secara mandiri.
e) Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan

(2)

(3)

(4)

(5)

operasional. Dalam hal Dewan Pengawas mengambil keputusan mengenai halhal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ANTARA atau peraturan perundangundangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai
pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung
jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Pengawas tetap dilakukan
dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat;
Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perusahaan, Dewan Pengawas dapat
mengenakan sanksi kepada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara,
yang diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan Menteri
disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut;
Dalam hal terjadi kekosongan Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ANTARA,
untuk sementara Dewan Pengawas dapat melaksanakan fungsi Direksi;
Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas baik secara bersamasama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh
informasi tentang Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap;
Dewan Pengawas memiliki tata tertib dan pedoman kerja sehingga pelaksanaan
tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat
penilaian kinerja Dewan Pengawas.

f) Standar Etika Perusahaan
(1) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

wajib mentaati Standar Etika dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan
tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang diterimanya sebagai
Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Ketua Dewan Pengawas berkewajiban memastikan kepatuhan dari seluruh
anggota Dewan Pengawas terhadap Standar Etika termasuk menyelesaikan
setiap konflik yang timbul.
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g) Benturan Kepentingan

1)

2)

3)
4)
5)

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara
kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan Pemilik Modal,
kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta
Karyawan Perusahaan;
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas harus senantiasa
mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau
keluarga, maupun pihak lainnya;
Anggota Dewan Pengawas dilarang menyalahgunakan jabatan untuk
kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;
Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur
benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;
Setiap anggota Dewan Pengawas yang memiliki wewenang pengambilan
keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki
benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan
telah melaksanakan Standar Etika yang ditetapkan oleh Perusahaan.

h) Hubungan Dewan Pengawas dengan Direksi
(1) Tanggung jawab bersama Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjaga

kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:
Terlaksananya dengan baik internal control dan manajemen risiko;
Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi Pemilik Modal;
Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar;
Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan
manajemen di semua lini organisasi.
Sesuai dengan Visi, Misi, dan nilai-nilai Perusahaan, Dewan Pengawas dan
Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
(a) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP), maupun strategi pencapaiannya;
(b) Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar ANTARA serta menghindari segala bentuk benturan
kepentingan;
(c) Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan, unit kerja dalam Perusahaan
dan personalianya;
(d) Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat
mendukung tercapainya Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan.
Dewan Pengawas dan Direksi secara bersama-sama menandatangani dokumen
Perusahaan, yaitu RJPP, RKAP, dan Laporan Tahunan Perusahaan;
Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara
tepat waktu dan lengkap;
Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan laporan hasil
pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas dari Internal Audit;
Dewan Pengawas dapat meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
Dewan Pengawas dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
Dewan Pengawas dapat memberhentikan sementara Direksi, dengan
menyebutkan alasannya;
(a)
(b)
(c)
(d)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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(9) Risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi harus tersedia bila diminta oleh

anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
(10) Jika ada hal-hal yang memerlukan tindak lanjut pengawasan, akan dilaksanakan

melalui tugas khusus.
i) Komite Penunjang Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite-komite dalam rangka membantu

tugas-tugas Dewan Pengawas dan untuk memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atas beban Perusahaan;
(2) Setiap Komite dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas;
(3) Tugas, wewenang, keanggotaan dan hal-hal lain yang terkait dengan komitekomite di atas diatur dalam Charter tersendiri.
j) Evaluasi Kinerja
(1) Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun kriteria penilaian kinerja Dewan

Pengawas;
(2) Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang telah ditetapkan, maka Komite

Nominasi dan Remunerasi menyiapkan bahan penilaian kinerja Dewan
Pengawas pada tiap akhir periode tutup buku untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Dewan Pengawas;
(3) Dewan Pengawas melaksanakan penilaian berdasarkan sistem self assessment,
peer evaluation, atau dengan sistem lain untuk ditetapkan dalam rapat Dewan
Pengawas;
(4) Hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas dilaporkan dalam Menteri.
k) Remunerasi
(1) Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pengkajian dan merumuskan

remunerasi bagi Dewan Pengawas dengan basis formula yang telah ditetapkan
oleh Menteri/RPB;
(2) Dewan Pengawas Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan usulan formula
remunerasi bagi anggota Direksi untuk selanjutnya besarannya diputuskan
dalam rapat Dewan Pengawas;
(3) Hasil pengkajian dan perumusan remunerasi tersebut dibahas dan diputuskan
dalam rapat Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Menteri/RPB.
l) Pelaporan

Pada setiap tahun Dewan Pengawas mendapat laporan tahunan yang disusun Direksi
untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemilik Modal.
m) Pertanggungjawaban
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada

Menteri;
(2) Memberikan

pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap
permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
(3) Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan
Direksi kepada Menteri. Laporan pengawasan Dewan Pengawas merupakan
bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan;
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(4) Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas

laporan keuangan, berarti Menteri/RPB telah memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas
sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak
mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Pengawas dalam
hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan
kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan;
(5) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada Menteri/RPB merupakan
perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam
rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
4)

Direksi
Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ANTARA.
Prinsip Dasar
Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial
dalam mengelola Perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan
tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.
Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan
tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur
Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsipprinsip berikut:
a) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan
keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen;
b) Direksi harus berintegritas, profesional, dan memiliki pengalaman dibidangnya;
c) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat
menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan serta nilai tambah secara
berkesinambungan untuk Shareholder dan Stakeholders;
d) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Menteri/RPB sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a) Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi
(1) Komposisi dan jumlah Direksi paling sedikit 2 orang yang ditetapkan oleh dengan

memperhatikan Visi, Misi dan rencana strategis Perusahaan;
(2) Direksi dipilih dan diberhentikan oleh Menteri melalui proses yang transparan.

Proses penilaian calon Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RPB melalui
Komite Nominasi dan Remunerasi;
(3) Pemberhentian Direksi sebelum berakhir masa jabatan dilakukan oleh Menteri
berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.
b) Integritas, kemampuan dan pengalaman Direksi
(1) Direksi harus memenuhi syarat integritas sehingga pelaksanaan fungsi

pengelolaan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik;
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(2) Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi,

keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain;
(3) Direksi harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar ANTARA dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya;
(4) Direksi harus memahami dan mampu melaksanakan SGP sesuai dengan

tanggung jawab dan kewenangannya;
(5) Direksi harus memiliki pengalaman yang memadai untuk menjalankan peran dan
fungsi dibidangnya.
c) Nominasi Direksi
(1) Proses nominasi Direksi dilakukan oleh Tim dan/atau lembaga profesional

independen yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri;
(2) Calon Direksi yang telah dinyatakan lulus wajib menandatangani kontrak
manajemen yang berisikan pernyataan untuk memenuhi segala target-target
yang ditentukan oleh Menteri selaku wakil pemilik modal Perusahaan.
d) Fungsi Direksi

Fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi diantaranya mencakup:
(1) Kepengurusan
(a) Direksi harus menyusun Visi, Misi, dan nilai-nilai serta program jangka
panjang dan jangka pendek Perusahaan untuk disampaikan dan disetujui
oleh Dewan Pengawas atau Menteri/RPB sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perusahaan;
(b) Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh
Perusahaan secara efektif dan efisien;
(c) Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari Stakeholders;
(d) Direksi memiliki tata tertib dan pedoman kerja sehingga pelaksanaan
tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah
satu alat penilaian kinerja.
(2) Manajemen Risiko
(a) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko

Perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan;
(b) Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan

produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak
risikonya;
(c) Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik,
Perusahaan harus memiliki unit kerja atau penanggung jawab terhadap
pengendalian risiko.
(3) Pengendalian Internal (Internal Control)
(a) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal

Perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja
Perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan;
(b) Satuan Pengawas Intern/SPI melaksanakan pengujian dan review terhadap
sistem pengendalian internal Perusahaan;
(c) Satuan Pengawas Intern /SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Direktur Utama;
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(d) Secara struktural Satuan Pengawas Intern /SPI bertanggung jawab kepada

Direktur Utama dan mempunyai hubungan koordinasi dengan Komite
Audit.
(4) Komunikasi
(a) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan

dengan stakeholders dan Pemilik Modal dengan memberdayakan fungsi
Sekretaris Perusahaan;
(b) Dalam hal Perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance)
tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan;
(c) Sekretaris Perusahaan bekerjasama dengan SPI melaksanakan fungsi
kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan
tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi;
(5) Tanggung Jawab Sosial
(a) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Perusahaan, Direksi

harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Perusahaan;
(b) Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam
melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan yang penetapannya
tercantum dalam Management Letter dan anggarannya tercantum dalam
RKAP.
(6) Standar Etika Perusahaan
(a) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib

mentaati Standar Etika dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain gaji
dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang diterimanya
sebagai anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(b) Direktur Utama berkewajiban memastikan kepatuhan dari seluruh
Karyawan Perusahaan dan pihak-pihak yang terkait di luar Perusahaan
terhadap Standar Etika Perusahaan, termasuk menyelesaikan setiap konflik
yang timbul;
(7) Benturan Kepentingan
(a) Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara

kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan Pemilik Modal,
kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta
Karyawan Perusahaan;
(b) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi dan Karyawan
Perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perusahaan
diatas kepentingan pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya;
(c) Direksi dan Karyawan Perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk
kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;
(d) Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung
unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan
ikut serta;
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(e) Direksi dan Karyawan Perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan

keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki
benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat
olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh
Perusahaan.
(8) Hubungan Direksi dengan Dewan Pengawas
(a) Tanggung jawab bersama Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjaga

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)
(g)

(h)
(i)
(j)

kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:
1. Terlaksananya dengan baik internal control dan manajemen risiko;
2. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi Pemilik Modal;
3. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar;
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan
manajemen di semua lini organisasi.
Sesuai dengan Visi, Misi, dan nilai-nilai Perusahaan, Dewan Pengawas dan
Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP), maupun strategi pencapaiannya;
2. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar ANTARA serta dalam menghindari segala
bentuk benturan kepentingan;
3. Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan, unit kerja dalam
Perusahaan dan personalianya;
4. Struktur organisasi sampai dua tingkat di bawah Direksi yang dapat
mendukung tercapainya Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan.
Dewan Pengawas dan Direksi secara bersama-sama menandatangani
dokumen Perusahaan yaitu RJPP, RKAP, dan Laporan Tahunan Perusahaan;
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi mengenai
Perusahaan diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan
lengkap;
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Pengawas atau
Komite-Komite di tingkat Dewan Pengawas;
Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atau memperoleh informasi
Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap;
Dewan Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan dengan menyebutkan
alasannya;
Risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi harus tersedia bila diminta oleh
anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
Dewan Pengawas dapat meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
Dewan Pengawas dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

(9) Evaluasi Kinerja
(a) Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan

kriteria-kriteria penilaian yang telah dirumuskan Komite Nominasi dan
Remunerasi;
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(b) Hasil evaluasi kinerja Direksi oleh Dewan Pengawas disampaikan dan

dilaporkan kepada Menteri/RPB;
(c) Disamping penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria umum, Dewan

Pengawas dapat melakukan penilaian kinerja berdasar faktor lainnya, baik
secara individual maupun kolektif.
(10) Remunerasi
(a) Remunerasi Direksi harus terkait dengan prestasi kerja berdasarkan

evaluasi Dewan Pengawas atas saran Komite Nominasi dan Remunerasi;
(b) Berdasarkan kajian dan rumusan dari Komite Nominasi dan Remunerasi,

Dewan Pengawas memberikan rekomendasi kepada Menteri/RPB
mengenai tingkat remunerasi Direksi;
(c) Menteri/RPB menetapkan remunerasi Direksi setelah mempertimbangkan
rekomendasi dari Dewan Pengawas tersebut;
(d) Direksi harus melaporkan besarnya remunerasi yang mereka terima
(termasuk opsi saham jika ada) serta dasar perhitungan remunerasi
tersebut dalam Laporan Tahunan.
(11) Pelaporan

Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi membuat laporan
bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dewan Pengawas,
instansi terkait atau kepada Menteri/RPB.
(12) Pertanggungjawaban Direksi
(a) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab penuh untuk

kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
(b) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh

(c)

(d)
(e)

(f)

(g)

tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ANTARA,
Keputusan Menteri/RPB dan Ketetapan Dewan Pengawas;
Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan
dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan
keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG;
Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan Menteri/RPB, dan khusus
untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan Menteri/RPB;
Laporan Tahunan harus telah tersedia sebelum Menteri/RPB
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
memungkinkan Menteri melakukan penilaian;
Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan
atas laporan keuangan, berarti Menteri/RPB telah memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing
anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan,
dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi
dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang
menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan
aset Perusahaan;
Pertanggungjawaban Direksi kepada RPB merupakan perwujudan
akuntabilitas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.
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II.6.c Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi
oleh integritas yang tinggi. Perusahaan perlu mengembangkan nilai-nilai Perusahaan yang
menggambarkan sikap moral Perusahaan dalam pelaksanaan usahanya yang dituangkan
lebih lanjut dalam pedoman perilaku.
II.6.d Hak dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
Pemangku kepentingan, termasuk Karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa, terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan
operasional Perusahaan. Maka, antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan harus
terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
Prinsip Dasar
Pemangku kepentingan (stakeholders) selain pemilik modal adalah mereka yang memiliki
kepentingan terhadap Perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh
keputusan strategis dan operasional Perusahaan, yang antara lain terdiri dari Karyawan,
mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha Perusahaan. Interaksi
Perusahaan dengan Stakeholders harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas
kewajaran dan kesetaraan (fairness) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masingmasing pihak. Agar hubungan antara Perusahaan dengan stakeholders berjalan dengan
baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, gender, dan kondisi fisik serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur
dalam mendorong perkembangan Karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan,
pengalaman dan keterampilan masing-masing;
2) Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan ke dua belah
pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan;
3) Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar
Perusahaan, serta pengguna produk dan jasa Perusahaan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
Karyawan
a) Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait
dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai
penerimaan Karyawan;
b) Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang
karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara obyektif,
tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik
seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan;
c) Perusahaan memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola
rekrutmen serta hak dan kewajiban Karyawan;
d) Perusahaan menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk
kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap Karyawan dapat bekerja secara
kreatif dan produktif;
e) Perusahaan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh
Karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu;

1)
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Perusahaan memastikan agar Karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau
hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.
Untuk itu Perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap
Karyawan menjunjung tinggi Standar Etika dan nilai-nilai Perusahaan serta
mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku;
Karyawan serta serikat pekerja yang memiliki keanggotaan terbanyak yang ada
di Perusahaan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai
lingkungan kerja dan kesejahteraan Karyawan;
Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman
perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan.

2)

Mitra Bisnis
a) Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lainnya
yang melakukan transaksi usaha dengan Perusahaan;
b) Perusahaan memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan
kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundangundangan;
c) Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis
dengan Perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan
atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar;
d) Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, Perusahaan
dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi
kepentingan masing-masing pihak.

3)

Masyarakat serta pengguna produk dan jasa
a) Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya
keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar, termasuk
penerapan program kemitraan dan bina lingkungan;
b) Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna;
c) Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh
kegiatan usaha Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana
Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan harus menyampaikan
informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan Perusahaan.

II.6.e Pernyataan Penerapan Pedoman GCG
Perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan
Pedoman GCG dalam Laporan Tahunan. Dalam hal belum seluruh aspek Pedoman GCG
dapat dilaksanakan, Perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan
beserta alasannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan
mekanisme kerja Dewan Pengawas dan Direksi serta informasi penting lain yang berkaitan
dengan penerapan GCG.
II.6.f Internalisasi Penerapan GCG
Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu
diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh Perusahaan dalam
melaksanakan penerapan GCG.
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II.6. d Corporate Governance Scorecard
Mempertimbangkan ANTARA sebagai perusahaan BUMN maka Perusahaan menerapkan
standar implementasi GCG dengan mengadopsi 5 (lima) key analytical issues sebagai
berikut:
Hak dan Tanggung Jawab Pemilik Modal
a)
1) Hal-hal yang Perlu Mendapat Persetujuan/Keputusan Pemegang Saham/RPB
2) Transparansi dalam Proses Pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi
3) Konsultasi dengan Instansi Terkait (DPR, Departemen Teknis, Pemerintah atau
Pemegang Saham lain)
4) Peran Pemegang Saham dalam Merespon Pasar
5) Pelaksanaan RPB Berdasarkan atas Ketentuan yang Ada
6) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas
7) Penilaian Terhadap Dewan Pengawas
8) Pengangkatan Anggota Direksi
9) Penilaian Terhadap Direksi
10) Sistem Insentif untuk Direksi dan Dewan Pengawas
b)

Kebijakan Good Corporate Governance
Ketersediaan Pedoman/Kebijakan GCG
1) Pedoman Corporate Governance
2) Aturan Kode Etik dan/atau Kode perilaku yang tertulis
3) Komite Audit Charter (Audit Committee Charter)
4) SPI Charter (Internal Audit Charter)
5) Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
6) Kebijakan Manajemen Risiko
7) Kebijakan Teknologi Informasi
8) Kebijakan mengenai Hak-hak dan Kewajiban Karyawan
9) Kebijakan mengenai Hak-hak Konsumen
10) Kebijakan mengenai Hak-hak dan Kewajiban Pemasok
11) Kebijakan mengenai Hak dan Kewajiban perusahaan kepada Kreditur
12) Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial Perusahaan
Muatan Pedoman/Kebijakan GCG
1) Pedoman Corporate Governance
2) Code of Conduct

c)

Penerapan GCG
Dewan Pengawas
1) Kesempatan Pembelajaran bagi Dewan Pengawas
2) Kejelasan Fungsi, Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Otoritas
3) Persetujuan Dewan Pengawas atas Asumsi dan Rencana Pencapaian dalam
RJPP dan RKAP
4) Arahan Dewan Pengawas terhadap Direksi atas Implementasi Rencana dan
Kebijakan Perusahaan
5) Kontrol Dewan Pengawas terhadap Direksi atas Implementasi Rencana dan
Kebijakan Perusahaan
6) Akses bagi Dewan Pengawas atas Informasi Perusahaan
7) Peran Dewan Pengawas dalam Pemilihan Calon Anggota Direksi
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Tindakan Dewan Pengawas terhadap (Potensi) Benturan Kepentingan yang
Menyangkut Dirinya
9) Keterbukaan Informasi
10) Pertemuan Rutin dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas
Peran Sekretaris Dewan Pengawas
8)

Komite Dewan Pengawas
1) Keberadaan Komite Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku
2) Keanggotaan yang Mendukung Pelaksanaan Fungsi Komite
3) Independensi Masing-masing Komite
4) Kerangka Acuan Pelaksanaan Tugas
5) Aktivitas Masing-masing Komite
6) Pelaksanaan Pertemuan Rutin
7) Pelaporan kepada Dewan Pengawas
Direksi
1) Kesempatan Pembelajaran bagi Direksi
2) Kejelasan Fungsi, Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Otoritas
3) Peran Direksi dalam Perencanaan Perusahaan
4) Peran Direksi dalam Pemenuhan Target Kinerja Perusahaan
5) Kontrol terhadap Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan
6) Tindakan Direksi Terhadap (Potensi) Benturan Kepentingan
7) Keterbukaan Informasi
8) Pelaksanaan Pertemuan Rutin
Satuan Pengawasan Intern (SPI)
1) SPI Dilengkapi dengan Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan
Tugasnya
2) SPI Menjalankan Perannya Sebagai Pengawas dan Evaluator
3) SPI Menjalankan Perannya Sebagai Mitra Strategis (Strategic Partner)
Manajemen
Sekretaris Perusahaan
1) Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan Faktor-faktor Pendukung
Keberhasilan Pelaksanaan Tugasnya
2) Sekretaris Perusahaan Menjalankan Fungsinya
d) Pengungkapan Informasi (Disclosure)
1) Ketersediaan Informasi Perusahaan kepada Stakeholders
2) Kemudahan Akses Stakeholders terhadap Kebijakan dan Praktik GCG
3) Kelengkapan Penyajian Laporan Tahunan
e) Komitmen
1) Penandatanganan Pedoman/Kebijakan
2) Pelaksanaan Aturan Corporate Governance
3) Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan yang Berlaku
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