Strategic Governance Policy

Pokok-pokok Kebijakan
Perusahaan

Bab 3

POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PERUSAHAAN

Kebijakan Strategik Tata Kelola Perusahaan – Perum LKBN ANTARA

Hal. 29

Strategic Governance Policy

Pokok-pokok Kebijakan
Perusahaan

Bagian Ketiga
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERUSAHAAN

III.1 Board Manual, Charter dan Code of Conduct
III.1.a Board Manual dan Charter
1. Tujuan dan Kebijakan Umum dalam Board Manual dan Charter
Tujuan
− Dewan Pengawas, Direksi, komite-komite, Audit Internal mempunyai peran yang
sangat penting dalam mencapai tujuan usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu
pedoman pelaksanaan kerja bagi dewan berupa Board Manual dan komite maupun
audit internal berupa Charter sebagai acuan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemilik modal dan pemangku
kepentingan atau stakeholder yang terdiri dari: karyawan, pelanggan, masyarakat,
regulator, mitra kerja, dan pesaing.
Kebijakan Umum
− Dewan Pengawas, Direksi, Komite, Audit Internal bertanggung jawab dalam
penyusunan Board Manual dan Charter terkait bidang tugasnya secara komprehensif,
sebagai penjabaran atas kebijakan yang tercantum dalam Strategic Governance
Policy ANTARA.
− Proses dan pelaksanaan Board Manual dan Charter harus memenuhi prinsip-prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa hasil penerapan Board Manual dan Charter harus

b.

c.

d.

e.

dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dengan
tetap memperhatikan aspek kerahasiaan;
Akuntabilitas, yaitu bahwa Dewan Pengawas, Direksi, Komite, Audit Internal
memiliki tugas terkait dengan penerapan Board Manual dan Charter masingmasing untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan menurut garis
kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
Responsiblilitas, yaitu bahwa dalam proses penerapan Board Manual dan Charter
harus memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang
jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain;
Independensi, yaitu bahwa Dewan Pengawas, Direksi, Komite, Audit Internal
dalam proses penerapan Board Manual dan Charter harus bebas dari segala
benturan kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan;
Fairness, yaitu bahwa proses penerapan Board Manual dan Charter harus berlaku
seimbang tidak bersifat memihak.

2. Kebijakan Penerapan dan Pengawasan Charter
− Dalam implementasi Board Manual dan Charter Perusahaan memastikan penerapan
dan pengawasan Board Manual dan Charter secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
− Untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Board Manual
dan Charter, perusahaan harus menerapkan pengawasan melekat, mekanisme
pengendalian yang efektif serta menjalankan program sosialisasi dan pelatihan yang
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berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang Board
Manual dan Charter.
− Dalam upaya penegakan kepatuhan terhadap Board Manual dan Charter, masingmasing wajib bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Board
Manual dan Charter termasuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul.
3. Cakupan Board Manual dan Charter
Secara umum Board Manual mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Organ Utama Dewan Pengawas dan Direksi yang meliputi:
− Persyaratan dan komposisi
− Program pengenalan dan pendalaman pengetahuan
− Tugas, Wewenang & Kewajiban serta Pembagian Tugas
− Rapat
− Organ Pendukung
− Etika jabatan
− Evaluasi Kinerja
b. Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi
− Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
− Perbuatan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas
− Sekretaris Dewan Pengawas
− Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
− Pertemuan Formal dan Informal
− Pelaporan
c. Penutup
− Pemberlakuan
− Evaluasi
− Sosialisasi
Sedangkan Charter minimal mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
a. Struktur dan kedudukan, yang menggambarkan struktur dan kedudukan keberadaan
organisasi;
b. Tugas dan tanggung jawab, yaitu menguraikan pokok-pokok tugas dan tanggung
jawab yang telah disepakati sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya;
c. Hak dan wewenang, yang memuat penjelasan pokok meliputi reward dan
punishment atas pelaksanaan tugas serta kewenangan yang dapat dilaksanakan;
d. Kode etik, yang meliputi norma-norma dalam pelaksanaan tugas;
e. Persyaratan keanggotaan, berisikan kompetensi, persyaratan pendidikan teknis,
kualitas ataupun komposisi jumlah anggota;
f. Hubungan kerja, mekanisme hubungan kerja dengan pihak terkait;
g. Pertangungjawaban, merupakan bentuk pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Independensi.
d. Penetapan Board Manual dan Charter
a. Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Board Manual
dan Charter Komite;
b. Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan Charter Komite;
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Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab menetapkan Charter Audit
Internal;
d. Dalam proses penetapan Board Manual dan seluruh Charter, diperlukan koordinasi
yang baik antara Dewan Pengawas dan Direksi.
c.

III.1.b Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct)
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Code of Conduct
Tujuan
− Dalam menjalankan usahanya, ANTARA meletakkan Standar Etika Perusahaan
sebagai dasar perilaku Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan (selanjutnya disebut
“Jajaran ANTARA”) ANTARA dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi
Perusahaan. Jajaran ANTARA adalah setiap orang yang menggunakan ANTARA
sebagai identitas dirinya, seperti Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan serta dalam
batasan tertentu, pihak-pihak yang terkait di luar Perusahaan, seperti mitra kerja
(kantor berita asing, konsultan dan rekanan kerja), anak Perusahaan serta afiliasi di
bawah pengendalian.
− Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku tidak boleh bertentangan dengan norma-norma
umum di dalam dunia bisnis dan masyarakat.
Risiko
− Penerapan Code of Conduct dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan dalam pecapaian Visi dan Misi ANTARA, antara lain:
a. Memburuknya hubungan atau munculnya konflik dengan pelanggan, Pemerintah

atau stakeholders terkait lainnya;
b. Kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak

asasi manusia yang dilakukan oleh Mitra Kerja ANTARA;
c. Persaingan tidak sehat internal ANTARA dan perilaku curang;
d. Mengakibatkan timbulnya tindak pidana korupsi.

Kebijakan Umum
− Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi bertanggung jawab untuk menyusun
Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang komprehensif, sebagai penjabaran
atas kebijakan yang tercantum dalam Strategic Governance Policy ANTARA.
− Tujuan Penerapan Code of Conduct atau Standar Etika Perusahaan adalah
merupakan petunjuk praktis dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh
Jajaran ANTARA dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus
dijadikan sebagai landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan.
− Proses dan pelaksanaan Standar Etika harus memenuhi prinsip-prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan

oleh penerapan Standar Etika harus didokumentasikan dan dilaporkan secara
transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan, terutama untuk menjamin
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kerahasiaan dan keselamatan setiap pelapor potensi penyimpangan dan
pelanggaran Standar Etika Perusahaan;
Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Jajaran ANTARA yang memiliki tugas terkait
dengan penerapan Standar Etika bersedia untuk mempertanggung-jawabkan
tindakan dan keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh
Perusahaan;
Responsibiltas, yaitu bahwa seluruh proses penerapan Standar Etika harus
memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas
sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain;
Independensi, yaitu bahwa seluruh Jajaran ANTARA yang terlibat dalam proses
penerapan Standar Etika harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan Perusahaan;
Fairness, yaitu bahwa proses penerapan Standar Etika harus memberikan layanan
yang dapat memenuhi kebutuhan Stakeholders ANTARA secara adil.

2. Kebijakan Penerapan dan Pengawasan Code of Conduct
− Untuk menjamin implementasi Standar Etika yang efektif, efisien dan berkelanjutan,
maka perusahaan harus memastikan keberadaan key success factors yang
mencakup, namun tidak terbatas pada aspek komitmen, kompetensi, komunikasi,
konsistensi, kontrol, serta keteladanan.
− Untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika,
perusahaan harus menerapkan pengawasan melekat, mekanisme pengendalian
yang efektif serta menjalankan program sosialisasi dan pelatihan yang
berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Karyawan
tentang Standar Etika.
− Direksi harus memastikan bahwa Stándar Etika Perusahaan telah dipahami dan
ditandatangani oleh segenap jajaran ANTARA.
− Dalam upaya penegakan Standar Etika Perusahaan, Dewan Pengawas dan Direksi
memastikan bahwa seluruh Jajaran ANTARA dan pihak yang terkait di luar
Perusahaan patuh terhadap Standar Etika Perusahaan, termasuk menyelesaikan
setiap konflik yang timbul.
− Perusahaan berkewajiban mengembangkan Etika dan Budaya Perusahaan yang
sesuai dengan budaya dan perkembangan usaha.
3. Cakupan Code of Conduct
Code of Conduct minimal mencakup aspek sebagai berikut:
a. Pendahuluan
− Dasar Pemikiran
− IVisi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan
− Komitmen Perusahaan
− Tujuan
− Manfaat
− Prinsip-Prinsip GCG
− Obyek Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct)
− Tanggung Jawab Para Pemimpin dan Karyawan ANTARA
b. Kebijakan Perilaku Perusahaan
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− Hubungan dengan Pemilik Modal
− Hubungan dengan Regulator
− Hubungan dengan Pemasok
− Hubungan dengan Pelangan
− Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
− Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar
− Keselamatan dan Kesehatan Kerja
− Benturan Kepentingan
− Memberi dan Menerima
− Kesempatan Kerja yang Adil
− Hubungan Internasional
− Kerahasiaan Informasi
− Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
− Pengawasan dan Penggunaan Aset
− Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia
− Kode Etik Jurnalistik
− Pelanggaran Disiplin Karyawan
c. Petunjuk Pelaksanaan
− Pelaporaan Pelanggaran
− Sanksi atas Pelanggaran
− Pernyataan Komitmen
− Sosialisasi
d. Pernyataan Komitmen

III.2 Kebijakan Pokok Manajemen
III.2.a Kebijakan Penyusunan Strategi
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Penyusunan Strategi
Tujuan
− Kebijakan tata kelola perencanaan strategis (strategic planning governance) ini
merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan
Perusahaan yang terkait dengan proses perencanaan strategis ANTARA.
− Perencanaan strategis dilakukan untuk memastikan bahwa ANTARA memiliki arah
yang benar sesuai keinginan Pemilik Modal (Shareholders) dan para pemangku
kepentingan (Stakeholders). Dengan demikian dari proses perencanaan strategis
inilah proses tata kelola perusahaan (corporate governance) mulai didetilkan ke
dalam aspek manajerial dan operasional ANTARA.
Risiko
− Untuk menghasilkan produk berita dan berbagai produk berbasis informasi lainnya
serta layanan terkait yang berkualitas dan kompetitif, ANTARA memerlukan
kebijakan penyusunan strategi yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai
berikut:
a. Strategi yang ditetapkan tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;
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b. Strategi tidak dipahami oleh setiap karyawan ANTARA, khususnya oleh para

pengambil keputusan;
c. Strategi tidak diartikulasikan sampai kepada level manajerial dan operasional.

Kebijakan Umum
− Dewan Pengawas dan Direksi memiliki tanggung jawab utama (ultimate
responsibility) untuk memastikan bahwa ANTARA memiliki strategi yang formal.
− Direksi berkewajiban untuk menyusun suatu panduan yang lebih terperinci mengenai
proses perencanaan strategis (strategic planning manual) yang berisi kebijakan dan
Standard Operating Procedure (SOP) proses perencanaan strategis.
− Setiap pihak yang berperan dalam proses perencanaan strategis ANTARA harus
memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang digunakan dalam proses
perencanaan strategis tersebut adalah akurat.
Proses perencanaan strategis ANTARA minimal memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan oleh proses
perencanaan strategis harus didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan
tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang diambil
terkait dengan perencanaan strategis dapat dijustifikasi;
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait proses
perencanaan strategis memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, dapat
saling mengontrol satu sama lain sehingga dapat mempertanggung jawabkan
tindakan dan keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan;
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses perencanaan strategis harus mengacu
kepada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun regulator
lainnya baik yang berlaku di wilayah Republik Indonesia maupun Internasional;
d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
perencanaan strategis harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan Perusahaan;
e. Fairness, yaitu bahwa proses perencanaan strategis harus memberikan layanan yang
dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi dan
Stakeholders ANTARA secara adil.
2. Kebijakan Artikulasi Misi dan Visi
Dewan Pengawas dan Direksi harus mencapai kesepakatan bersama mengenai Misi dan
Visi ANTARA dan secara formal menyatakan Misi dan Visi tersebut sebagai cita-cita
Perusahaan dalam jangka panjang yang dapat terukur pencapaiannya dan dapat diikuti
setiap Karyawan ANTARA.
3. Kebijakan Penetapan Strategi ANTARA
− Sebelum disusun, rencana strategis harus mendapatkan informasi yang akurat dari
bawah ke atas (bottom-up) maupun dari atas ke bawah (top down) mengenai posisi
strategis Perusahaan. Strategi yang ditetapkan oleh ANTARA setidaknya harus
memuat elemen:
a. Keunggulan kompetitif ANTARA dibandingkan Perusahaan lain yang sejenis;
b. Pelaksanaan fungsi ANTARA sebagai lembaga kantor berita dengan tetap

memperhatikan prinsip bisnis yang profitable;
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c. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek ANTARA yang secara bertahap dapat

menjelaskan bagaimana Visi ANTARA pada akhirnya akan tercapai;
d. Risiko strategis (strategic risk) yang dapat menghambat pencapaian tujuan jangka

panjang dan jangka pendek dan pada akhirnya menghambat pencapaian Visi
ANTARA;
e. Perencanaan manajemen kinerja tingkat korporat, direktorat, divisi dan
departemen yang mendukung pencapaian strategi ANTARA;
1) Kriteria yang akan digunakan untuk mengukur apakah suatu strategi berhasil
diimplementasikan dalam mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka
pendek;
2) Rencana aksi (action plan) untuk setiap tahun.
− Seluruh elemen di atas, harus memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga secara
keseluruhan perjalanan ANTARA dalam mencapai Visi dapat di evaluasi setiap saat.
− Strategi ANTARA harus bersifat holistik yaitu mencakup seluruh fungsi, proses bisnis,
unit organisasi ANTARA. Walaupun terdapat rencana strategis untuk setiap fungsi,
proses bisnis, maupun unit organisasi, namun secara konsolidasi harus ada
keterkaitannya satu sama lain.
4. Kebijakan Pengkomunikasian Rencana Strategis ANTARA
Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa rencana strategis Perusahaan
dapat dipahami oleh semua pihak internal ANTARA dari berbagai fungsi, proses bisnis
maupun unit organisasi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan. Komunikasi
rencana strategis ANTARA dilakukan dengan melalui rapat koordinasi dengan biro, rapat
manajemen dan supervisi direktur berdasarkan wilayah/regional biro provinsi sesuai
dengan Memorandum No 001/M/Dir-AP/2010.
5. Kebijakan Penetapan Tanggung Jawab Implementasi Rencana Strategis
Dokumen perencanaan strategis harus dengan jelas menyatakan individu, fungsi, proses
bisnis, atau unit organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan rencana strategis
disertai dengan ukuran kinerja yang akan digunakan. Divisi Manajemen Strategis
ANTARA bertanggung jawab terhadap implementasi rencana strategis secara
keseluruhan.
6. Kebijakan Pemantauan Implementasi Rencana Strategis
− Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan adanya mekanisme pelaporan dan
akuntabilitas sehingga setiap rencana strategis dapat dipantau dan dievaluasi setiap
saat maupun secara berkala.
− Untuk inisiatif strategis yang berskala besar, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN)
memerlukan suatu fungsi pengelolaan proyek (Project Management Office) untuk
memastikan bahwa inisiatif strategis tersebut berada dalam jalur yang benar (keep
on track).
− Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan adanya mekanisme reward and
punishment yang terkait dengan implementasi rencana strategis ANTARA.
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III.2.b Kebijakan Pengembangan Organisasi dan Budaya Perusahaan ANTARA
1.

Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Pengembangan Organisasi dan Budaya
ANTARA
Tujuan
Tujuan proses pengembangan organisasi adalah untuk membentuk desain organisasi
dan Budaya Perusahaan yang dapat mendukung strategi perusahaan dan pencapaian
Visi dan Misi Perusahaan.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terkendala akibat kegagalan pengembangan
organisasi dan Budaya Perusahaan, antara lain:
a) Pengambilan keputusan strategis, manajerial maupun operasional terlambat
karena jalur birokrasi yang tidak perlu.
b) Organisasi terlalu besar sehingga tidak mampu bereaksi dengan cepat terhadap
perubahan kondisi eksternal dan internal.
c) Organisasi yang tidak mengakomodir konflik dan tidak mampu menyelesaikan
secara cepat, tepat, dan berimbang.
d) Organisasi yang tumpang tindih dan ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab.
e) Kegagalan implementasi budaya ANTARA akan mempengaruhi company image.

Kebijakan Umum
− Direksi wajib menetapkan desain organisasi ANTARA dan nilai-nilai Budaya
Perusahaan sesuai dengan tujuan dan strategi ANTARA.
− Proses penetapan organisasi dan Budaya Perusahaan harus dilaksanakan dengan
memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan

b.

c.

d.

e.

oleh proses pengembangan organisasi dan Budaya Perusahaan harus
didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan tanpa mengorbankan aspek
kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang diambil terkait dengan organisasi
dapat dijustifikasi.
Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses
pengembangan organisasi dan Budaya Perusahaan bersedia untuk
mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan menurut garis kewenangan
yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengembangan organisasi dan
Budaya Perusahaan harus memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan
kewenangan yang jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain.
Independensi, yaitu bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses
pengembangan organisasi dan Budaya Perusahaan harus bebas dari segala
benturan kepentingan.
Fairness, yaitu bahwa proses pengembangan organisasi dan Budaya Perusahaan
harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan Pemilik Modal,
Dewan Pengawas, Direksi, dan Stakeholders.
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2. Kebijakan Proses Pengembangan Organisasi dan Budaya
Direksi harus memastikan bahwa kebijakan proses Pengembangan Organisasi dan
Budaya Perusahaan menghasilkan perilaku Jajaran ANTARA yang sesuai dengan nilainilai yang dikembangkan dalam mencapai tujuan bisnis ANTARA.
Faktor-faktor berikut ini harus ada di dalam setiap desain organisasi yang dikembangkan
ANTARA:
a) Komando, yaitu bahwa garis pelaporan (siapa harus melapor kepada siapa) harus
jelas. Ketidakjelasan komando akan menjadikan tidak adanya kesatuan tujuan dan
arah.
b) Rentang kendali (span of control), batas jumlah bawahan langsung yang dapat
dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan.
c) Tanggung jawab, terdapat kewajiban yang jelas dan formal untuk melaksanakan
suatu tugas atau aktivitas.
d) Otoritas, hak/pengaruh yang diberikan secara formal kepada suatu posisi untuk
membuat keputusan dan menggunakan sumber daya.
e) Pendelegasian, yaitu adanya mekanisme formal yang mengatur bagaimana
tanggung jawab dan otoritas diserahkan kepada bawahan.
f) Akuntabilitas, yaitu bagaimana hasil pelaksanaan suatu tanggung jawab dan
penggunaan otoritas akan dipertanggunggugatkan.
g) Pembagian tugas (division of labor), yaitu bagaimana Desain Organisasi ANTARA
dibagi-bagi ke dalam unit-unit organisasi yang lebih kecil dengan tidak
mengorbankan efektifitas dan efisiensi organisasi.
3. Kebijakan Proses Komunikasi Desain Organisasi dan Budaya ANTARA
Direksi dan seluruh pimpinan unit organisasi ANTARA harus memastikan bahwa
komunikasi Desain Organisasi dan budaya perusahaan dilaksanakan secara efektif
sehingga setiap Karyawan ANTARA memahami dan menjalankan struktur organisasi dan
budaya yang ditetapkan.
4. Kebijakan Desain Organisasi Biro Provinsi ANTARA
Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas harus memastikan adanya Desain
Organisasi yang efektif dan efisien pada Biro Provinsi di lingkungan ANTARA.
III.2.c Pengawasan dan Pengendalian
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum Pengawasan dan Pengendalian
Tujuan
− Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian ditujukan sebagai pencegahan
penyimpangan secara dini (early warning system) dan tindakan korektif yang
diperlukan dalam memastikan bahwa seluruh proses dan fungsi manajemen dapat
dikendalikan sesuai tujuan Perusahaan. Seluruh Jajaran ANTARA harus memandang
proses internal audit sebagai bagian dari usaha bersama untuk mencapai tujuan
ANTARA.
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Risiko
− Pencapaian Visi dan Misi Perusahaan dapat terhambat akibat kegagalan fungsi audit
internal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan serta meyakinkan
efektifitas pengendalian internal ANTARA.
Kebijakan Umum
− Direksi berkewajiban memastikan bahwa internal auditor mempunyai panduan audit
internal (Internal Audit Manual) yang rinci yang mencakup Pedoman Kebijakan
Manajemen (Management Policy) dan Standard Operating Procedure (SOP) Audit
Internal.
− Tujuan proses audit internal adalah untuk melakukan evaluasi dan membantu
meningkatkan efektivitas proses pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan
corporate governance ANTARA sehingga Visi dan Misi Perusahaan dapat tercapai.
− Proses dan unit organisasi pelaksanaan Audit Internal ANTARA harus mengacu
kepada Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter), dan Standar Profesi Audit
Internal serta Standar Etika yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditor.
− Secara umum proses audit internal di ANTARA harus menggunakan pendekatan
berbasis risiko (risk based internal auditing).
− Proses audit internal yang dilaksanakan ANTARA harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan

b.

c.

d.

e.

oleh proses audit internal harus didokumentasikan dan dilaporkan secara
transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan
yang diambil terkait dengan proses audit internal dapat dijustifikasi.
Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses audit internal bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses audit internal harus memungkinkan
pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas sehingga dapat
saling mengontrol satu sama lain.
Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses audit
internal harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan
kepentingan Perusahaan.
Fairness, yaitu bahwa proses audit internal harus memberikan layanan yang dapat
memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi dan Stakeholders,
termasuk rekanan ANTARA secara adil.

2. Kebijakan Penyelarasan Strategi Audit Internal
− Proses audit internal harus memastikan adanya strategi audit internal dalam jangka
panjang dan jangka pendek yang selaras dengan tujuan dan strategi ANTARA
termasuk didalamnya nilai tambah yang akan diberikan oleh proses audit internal
kepada ANTARA.
− Dalam penyusunan strategi tersebut harus dipastikan bahwa semua input dari pihakpihak yang berkepentingan (Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Akuntan Publik,
kepala divisi dan lain-lain) dengan proses audit internal telah dipertimbangkan.
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− Strategi audit internal juga harus mencakup ukuran-ukuran kinerja yang akan
digunakan untuk mengevaluasi proses audit internal.
3. Kebijakan Proses Penilaian Risiko
− Proses audit internal harus melakukan penilaian risiko atas seluruh proses bisnis yang
ada di ANTARA dengan mempertimbangkan tujuan dari setiap proses bisnis tersebut,
risiko utama (key risk) dalam setiap proses bisnis, serta key performance indicator
setiap proses bisnis.
− Dalam melakukan penilaian risiko, proses audit internal harus mengkoordinasikan
aktivitasnya dengan proses pengelolaan risiko untuk memperoleh masukan/input
mengenai penilaian risiko yang dihasilkan.
4. Kebijakan Perencanaan Audit Internal dan Penugasan Khusus
− Proses audit internal dan penugasan khusus dalam suatu periode (biasanya satu
tahun) harus mengacu pada suatu rencana formal audit internal yang disetujui
Direktur Utama dan Komite Audit. Rencana audit yang dimaksud harus disusun
berdasarkan profil risiko yang telah dihasilkan oleh proses penilaian risiko.
− Setiap proses bisnis yang dianggap memiliki risiko yang signifikan terhadap
pencapaian tujuan perusahaan ANTARA, harus memperoleh prioritas tinggi dalam
rencana audit yang dimaksud di atas.
− Rencana audit harus dikaji secara berkala dan direvisi jika terjadi perubahan yang
mendasar dalam profil risiko ANTARA..
5. Kebijakan Pelaksanaan Audit Internal dan Penugasan Khusus
− Pelaksanaan audit dan jenis penugasan audit internal lainnya harus mengacu kepada
standar kinerja (performance standard) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal
Auditor.
− Pelaksanaan audit internal harus dapat mengidentifikasi efektif atau tidaknya
pengendalian intern yang dimiliki suatu proses bisnis yang diaudit dalam memitigasi
risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan ANTARA.
− Proses audit internal juga harus memastikan adanya rekomendasi yang diterima
(acceptable) dan dapat dipraktikkan (practicable) oleh pemilik proses untuk
memperbaiki efektivitas pengendalian intern dan memberikan nilai tambah pada
efisiensi ANTARA.
− Seluruh jajaran manajemen unit organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan
tindak lanjut yang memadai atas rekomendasi hasil audit yang telah disepakati
bersama. Pelaksanaan tindak lanjut harus dijadikan salah-satu faktor dalam menilai
kinerja unit organisasi tersebut.
6. Kebijakan Komunikasi Hasil Internal Audit dan Penugasan Khusus
− Proses audit internal harus memastikan adanya komunikasi yang efektif dengan
Direksi (melalui Direktur Utama) dan Dewan Pengawas (melalui Komite Audit) serta
para pemilik proses dalam keseluruhan proses audit internal (penyusunan strategi,
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penilaian risiko, perencanaan audit, dan pelaksanaan audit) dengan tetap
memperhatikan asas kerahasiaan (confidentiality).
III.2.d Manajemen Risiko
1.

Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Manajemen Risiko
Tujuan
Pengelolaan risiko adalah untuk memastikan agar risiko berada dalam tingkat yang
dapat diterima sehingga Visi dan Misi ANTARA dapat tercapai.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat akibat ketidakmampuan Perusahaan
dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko perusahaan secara tepat.
Kebijakan Umum
− Tata kelola risiko (risk governance) merupakan upaya melakukan identifikasi,
pemetaan, analisis, dan mitigasi risiko atas seluruh proses bisnis ANTARA yang
ditujukan untuk mencegah dan meminimalisasi risiko dari seluruh proses
manajemen.
− Kebijakan tata kelola risiko ANTARA ini merupakan dasar bagi penyusunan seluruh
kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan pengelolaan
risiko ANTARA.
− Direksi berkewajiban untuk menyusun suatu panduan yang lebih terperinci mengenai
pengelolaan risiko (Risk Management Manual) yang berisi kebijakan dan Standard
Operating Procedure (SOP) proses pengelolaan risiko.
Dalam semua tingkatan organisasi, terutama para pengambil keputusan di ANTARA
harus memikirkan apa risiko yang akan ditimbulkan oleh keputusan dan tindakan yang
dilakukan dan pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan ANTARA dalam
mencapai tujuan perusahaan.
Proses pengelolaan risiko yang dilaksanakan ANTARA harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan

dalam proses pengelolaan risiko harus didokumentasikan dan dilaporkan secara
transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang
diambil terkait dengan pengelolaan risiko dapat dijustifikasi.
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh pihak yang memiliki tugas terkait dengan
pengelolaan risiko bersedia untuk mempertanggung-jawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengelolaan risiko harus memungkinkan
pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas sehingga dapat saling
mengontrol satu sama lain.
d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses pengelolaan
risiko harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan
kepentingan Perusahaan.
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e. Fairness, yaitu bahwa proses pengelolaan risiko harus dilakukan demi menjaga

keseimbangan kepentingan antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan
Stakeholders secara adil.
2.

Kebijakan Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko
Dewan Pengawas dan Direksi harus menetapkan sistem pengelolaan risiko di ANTARA
yang meliputi:
a. Konteks strategis (strategic context), yaitu bahwa proses pengelolaan risiko harus
mempertimbangkan lingkungan atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan proses pengelolaan risiko itu sendiri;
b. Konteks organisasi (organizational context), yaitu bahwa proses pengelolaan risiko
harus mempertimbangkan kemampuan organisasi (organizational capabilities), dan
terkait dengan tujuan dan strategi ANTARA secara perusahaan;
c. Konteks pengelolaan risiko (risk management context), yaitu bahwa proses
pengelolaan risiko itu sendiri harus memiliki tujuan, strategi, cakupan, serta
keseimbangan antara manfaat dan biaya dalam penerapannya;
d. Kriteria risiko, yaitu bahwa Dewan Pengawas dan Direksi harus menetapkan kriteria
yang digunakan untuk mengevaluasi risiko;
e. Struktur pengelolaan risiko, yaitu adanya sistematika yang jelas untuk memastikan
bahwa risiko yang signifikan bagi ANTARA tidak terabaikan (overlooked).

3.

Kebijakan Identifikasi Risiko
Seluruh risiko yang dihadapi oleh ANTARA, baik yang telah maupun yang belum
dikendalikan, harus diidentifikasi dengan menggunakan sistematika yang terstruktur.

4.

Kebijakan Analisis Risiko
Pembedaan antara risiko yang bersifat minor dan mayor harus dilakukan sehingga risiko
dapat dievaluasi secara memadai. Klasifikasi ini juga harus mempertimbangkan sumber
risiko (source of risk), kemungkinan terjadinya risiko (probability/likelihood), dan
dampak (impact/concequences) yang mungkin ditimbulkan karena risiko tersebut.

5.

Kebijakan Evaluasi Risiko
Harus dilakukan pembandingan antara hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya sehingga ANTARA dapat memprioritaskan risiko mana yang
harus ditangani lebih dahulu.

6.

Kebijakan Penanganan Risiko (Mitigasi)
Harus dipastikan bahwa ANTARA memiliki pilihan-pilihan (opsi) yang dapat diambil
untuk menangani setiap risiko dan dipastikan bahwa pilihan yang diambil tersebut telah
diterapkan.

7.

Kebijakan Pemantauan dan Review atas Risiko
ANTARA harus memiliki proses pemantauan risiko untuk memastikan bahwa
penanganan risiko masih tetap efektif dan relevan dengan perubahan situasi yang
terjadi. Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa review atas risiko
perusahaan secara keseluruhan menjadi bagian dari siklus pengelolaan risiko ANTARA
(risk management cycle).
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Kebijakan Komunikasi dan Konsultasi dalam Pengelolaan Risiko
Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa terdapat komunikasi dan
konsultasi yang efektif di antara seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan
risiko, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Komunikasi harus dilakukan untuk
setiap tahapan pengelolaan risiko.

III.2.e Sekretariat Perusahaan
1.

Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum tentang Sekretariat Perusahaan
Tujuan
Kebijakan Sekretariat Perusahaan merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan
dan pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan proses Sekretariat
Perusahaan.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat akibat kegagalan pengelolaan proses
Sekretariat Perusahaan, antara lain terkait dengan:
a. Governance Risk: konflik yang ditimbulkan dari ketidak-seimbangan hak dan
kewajiban diantara Pemilik Modal, Direksi, Dewan Pengawas, komite-komite dan
stakeholders;
b. Reputation Risk: rusaknya reputasi ANTARA sebagai BUMN sekaligus lembaga kantor
berita nasional.
Kebijakan Umum
− Manajemen berkewajiban menyusun kebijakan manajemen dan Standard Operating
Procedure (SOP) terkait proses Sekretariat Perusahaan.
− Proses Sekretariat Perusahaan dilakukan untuk menjaga keseimbangan hak dan
kewajiban diantara Pemilik Modal, Direksi, Dewan Pengawas, dan stakeholders
dalam mencapai Visi dan Misi ANTARA.
− Proses Sekretariat Perusahaan harus mengacu kepada peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kementerian BUMN maupun otoritas
lainnya serta Strategic Governance Policy ini. Proses Sekretariat Perusahaan yang
dilakukan oleh Perusahaan harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan

oleh proses kesekretariatan perusahaan harus didokumentasikan dan dilaporkan
secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap
keputusan yang diambil terkait dengan proses Sekretariat Perusahaan dapat
dijustifikasi.
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses Sekretariat Perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Sekretariat Perusahaan harus
memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas
sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain.
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d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses

Sekretariat Perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan ANTARA.
e. Fairness, yaitu bahwa Sekretariat Perusahaan perusahaan harus memberikan
layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Direksi, Dewan
Pengawas, Stakeholders ANTARA secara adil.
2.

Kebijakan Proses untuk Menjamin Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Proses Sekretariat Perusahaan harus memastikan bahwa Pemilik Modal, Dewan
Pengawas, Direksi, komite-komite, Stakeholders telah memiliki informasi mengenai
produk peraturan internal (Keputusan Menteri atau RPB, Anggaran Dasar ANTARA,
Strategic Governance Policy dan sebagainya) dan produk peraturan eksternal yang
relevan bagi ANTARA dan memastikan kepatuhannya terhadap peraturan tersebut.

3.

Kebijakan Proses Komunikasi Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan KomiteKomite
Proses Sekretariat Perusahaan harus dapat memfasilitasi dan mengatur protokol
komunikasi antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, Komite-Komite,
Stakeholders secara terbuka dan efektif sehingga hak dan kewajiban masing-masing atas
informasi dapat dipenuhi.

4.

Kebijakan Proses Penyelenggaraan Rapat
Proses Sekretariat Perusahaan harus memastikan bahwa:
a. Rapat dilakukan sesuai jenis rapat yang diperlukan dan dihadiri oleh pihak-pihak
yang berwenang dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar ANTARA;
b. Seluruh peserta rapat telah memiliki informasi yang memadai mengenai agenda
rapat;
c. Rapat didokumentasikan secara memadai sehingga setiap keputusan yang diambil
dalam rapat dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan oleh setiap
peserta rapat.

5.

Kebijakan Proses Induksi Anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Anggota
Komite yang Baru
Proses Sekretariat Perusahaan harus mengkoordinasikan seluruh proses induksi
(program pengenalan) anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan anggota Komite
yang baru sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai:
a. Tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan
anggota Komite.
b. Kebijakan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan tugas anggota Dewan
Pengawas, anggota Direksi, dan anggota Komite.
c. Bisnis dan struktur organisasi ANTARA beserta para staf intinya.
d. Informasi-informasi lain yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan anggota Komite.

6.

Kebijakan Komunikasi dengan Stakeholders
a. Kebijakan Proses Komunikasi dengan Pemilik Modal
Proses Sekretariat Perusahaan harus memastikan bahwa setiap informasi yang
diberikan kepada Pemilik Modal bukan merupakan suatu prakiraan atau proyeksi
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yang dapat menyebabkan Pemilik Modal dapat memiliki interpretasi dan ekspektasi
yang salah mengenai kondisi ANTARA di masa yang akan datang.
b. Kebijakan Proses Komunikasi dengan Publik, Media dan Pemerintah
Proses Sekretariat Perusahaan harus memastikan adanya strategi komunikasi publik,
media dan pemerintah serta mengkoordinasikan penampilan publik (public exposure)
untuk menyebarluaskan informasi perusahaan.
Proses kesekretariatan perusahaan harus memastikan bahwa setiap pertanyaan,
kritik, dan/atau saran yang penting dari masyarakat mengenai perusahaan, baik yang
disampaikan melalui media cetak dan atau media elektronik atau pesan secara lisan,
dapat ditanggapi dengan segera.

7.

Kebijakan Identitas ANTARA
Identitas ANTARA diwujudkan dalam bentuk nama dan logo ANTARA dimana
penggunaan jati diri tersebut harus diatur sesuai dengan ketentuan agar selalu dicapai
keserasian antara tujuan penggunaan, legalitas dan perlindungannya sehingga terbentuk
Citra Perusahaan yang positif.

8.

Kebijakan Hubungan dan Komunikasi dengan Pihak Eksternal
− ANTARA harus membina hubungan baik dengan semua pihak yang terkait dalam
mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Pembinaan hubungan dengan pihak
eksternal harus dilaksanakan dengan hati-hati agar selalu merefleksikan kredibilitas
dan profesionalisme ANTARA melalui kerja sama yang baik.
− Setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai
perusahaan, produk, dan/atau jasa yang dihasilkan oleh ANTARA, baik melalui media
cetak maupun media elektronik harus bersifat akurat, jelas, mempertimbangkan
aspek materialitas dan Citra Perusahaan serta dilaksanakan dengan hati-hati.
− Perusahaan harus memiliki strategi komunikasi yang terarah dan terkoordinasi
terutama guna menjaga Citra Perusahaan yang positif serta ekspektasi publik yang
terarah.
− Perusahaan harus memiliki sistem yang formal untuk mengevaluasi dan menetapkan
informasi yang mungkin masuk dalam kategori informasi material.

9.

Kebijakan Pemberian Informasi Benturan Kepentingan kepada Pemilik Modal, Dewan
Pengawas, Direksi dan Komite
Proses Sekretariat Perusahaan harus memberikan informasi kepada Pemilik Modal,
Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite-Komite mengenai potensi benturan kepentingan
yang akan dihadapi maupun jika telah telah terjadi benturan kepentingan oleh Pemilik
Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite-Komite.

10. Kebijakan Proses Koordinasi Penerbitan Kebijakan (policy coordination)

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal/SPI bekerjasama dengan pihakpihak yang berkepentingan untuk melakukan pengecekan atas semua kebijakan
manajemen dan SOP/WI untuk menjaga konsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh
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Perusahaan, serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait sebelum kebijakan tersebut
disetujui oleh Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam melakukan
registrasi dan distribusi atas seluruh kebijakan di tingkat manajemen yang dikeluarkan.
11. Kebijakan Proses Administrasi Arsip dan Dokumen

Proses Sekretariat Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh arsip dan dokumen
perusahaan telah terdaftar dan seluruh salinan atas arsip dan dokumen tersebut telah
terkendali (controlled copy).
12. Kebijakan Proses Pemberian Sumbangan

− Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh Karyawan ANTARA wajib memisahkan
dengan tegas antara sumbangan yang merupakan komitmen pribadi, dengan
sumbangan atas nama ANTARA.
− Pemberian sumbangan ANTARA kepada pihak lain harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan penetapannya sebagai bagian dari tanggung
jawab sosial perusahaan melalui program Bina Lingkungan (BL).

III.2.f. Pemasaran dan Pengembangan Usaha/Bisnis
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Pemasaran dan Pengembangan

Usaha/Bisnis
Tujuan
Tujuan proses Pemasaran dan Pengembangan Usaha/Bisnis adalah untuk
mempertahankan, menyesuaikan dan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing
ANTARA sesuai Visi dan Misi Perusahaan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan
bisnis/industri maupun perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Risiko
Dalam proses Pemasaran dan Pengembangan Usaha/Bisnis, Perusahaan perlu
memperhatikan faktor yang dapat terhambat antara lain karena:
a. Kegagalan dalam mempertahankan kerjasama asing yang meliputi KSO ARTech, KSO
ANTARA-Bloomberg dan Kerjasama Kantor Berita Asing (KBA);
b. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan;
c. Kegagalan dalam proses penyelarasan antara produk berita, pengembangan usaha
dan pemasaran;
d. Kegagalan dalam mengindentifikasi risiko perubahan lingkungan persaingan;
e. Kegagalan dalam pelaksanaan studi kelayakan Pengembangan;
f. Kesalahan dalam menetapkan atau memilih partner dalam pengembangan usaha
ANTARA.
Kebijakan Umum
− Kebijakan Pemasaran dan Pengembangan Usaha ini sebagai dasar bagi penyusunan
seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan
pemasaran dan pengembangan produk multimedia dan usaha/bisnis lain sesuai
dengan perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.
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− Direksi berkewajiban untuk menyusun suatu panduan proses Pemasaran dan
Pengembangan yang lebih rinci yang mencakup Management Policy dan Standard
Operating Procedure.
− Proses Pemasaran dan Pengembangan harus dilakukan mengacu kepada kebutuhan
ANTARA dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan media,
pemberitaan serta kode etik jurnalistik.
− Direksi harus memastikan bahwa proses Pemasaran dan Pengembangan dapat
mendukung optimalisasi kapasitas (optimum capacity) ANTARA dalam
memaksimalkan nilai Perusahaan (company value).
− Proses Pemasaran dan Pengembangan yang dilakukan oleh Perusahaan harus
memenuhi prinsip:
a) Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan dalam proses
Pemasaran dan Pengembangan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara
transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan
yang diambil terkait dengan hal tersebut dapat dijustifikasi.
b) Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses Pemasaran dan Pengembangan untuk mempertanggungjawabkan
tindakan dan keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh
Perusahaan.
c) Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Pemasaran dan Pengembangan
harus memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang
jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain.
d) Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
Pemasaran dan Pengembangan harus bebas dari segala benturan kepentingan
dan tetap mengutamakan kepentingan ANTARA.
e) Fairness, yaitu bahwa proses Pemasaran dan Pengembangan harus dilakukan
agar dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi,
Stakeholders ANTARA secara adil (equitable treatment).
2. Kebijakan Strategi Pemasaran dan Pengembangan Produk dan Layanan Jasa ANTARA

− Direksi harus memastikan bahwa seluruh proses pemasaran dan Pengembangan
ANTARA telah memiliki data perkembangan pasar dan pelanggan secara memadai
dan secara proaktif melakukan pengembangan produk (produk murni maupun hasil
kerjasama operasional dengan pihak lain) yang memiliki keuanggulan kompetitif
termasuk menyediakan layanan purna jual dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
− Proses pemasaran dan pengembangan harus memastikan bahwa ANTARA
memberikan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan dengan
melaksanakan prinsip tepat waktu, tepat kualitas, dan cepat tanggap (on time
delivery, compliance to specification and quick response) untuk memenuhi kepuasan
pelanggan.

3. Kebijakan Koordinasi Unit Usaha Strategis, Pengembangan Bisnis dan Produk serta

Unit Pendukung lainnya
Kegiatan koordinasi unit usaha strategis, pengembangan bisnis dan produk serta unit
pendukung lainnya merupakan satu kesatuan dalam siklus pemasaran dan
pengembangan. Direksi harus memastikan bahwa koordinasi seluruh elemen tersebut
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dapat dilakukan secara efektif sehingga mencapai pemasaran dan pengembangan usaha
yang mendukung penciptaan nilai tambah produk ANTARA.
4. Kebijakan Proses Dukungan terhadap Pemasaran dan Pengembangan Usaha/Bisnis

− Dalam rangka mendorong motivasi dan prestasi kinerja di bidang pemasaran dan
penjualan diperlukan pemberian insentif kepada pihak-pihak terkait yang meliputi
Account Executive berupa insentif penjualan maupun pelanggan dalam bentuk
diskon. Sedangkan di bidang pengembangan, Tim/Komite Inovasi memiliki peran
penting dalam menghasilkan produk ANTARA yang dapat memenuhi kebutuhan
pelanggan.
− Direksi harus memastikan proses dukungan terhadap pemasaran dan pengembangan
Usaha dilakukan dengan prinsip pay for performance dan dengan memperhatikan
kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

5. Kebijakan Proses Studi Kelayakan Pengembangan

− Direksi harus memastikan bahwa suatu proyek pengembangan harus melalui proses
studi kelayakan yang dilakukan secara profesional termasuk memperhitungkan
pengaruh risiko terhadap kelayakan pengembangan tersebut.
− Proses studi kelayakan harus mampu mengindentifikasi tingkat pertumbuhan yang
diinginkan, dengan mempertimbangkan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan
setelah melalui analisis sensitivitas yang dapat diterima dalam praktek bisnis yang
sehat..
− Proses studi kelayakan Pengembangan dilakukan oleh Tim/Komite Inovasi
bekerjasama dengan Divisi Manajemen Strategis dan apabila diperlukan dapat
menggunakan jasa Konsultan Independen.

6. Kebijakan Proses Evaluasi Pengembangan

− Pengembangan usaha harus dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan melalui
identifikasi peluang-peluang usaha yang berpotensi sesuai dengan strategi ANTARA.
− Proses evaluasi pengelolaan bisnis harus memastikan tercapainya kinerja terbaik
dalam pelaksanaan strategi jangka pendek dan panjang serta dalam pencapaian Visi
dan Misi ANTARA.
− Hasil proses evaluasi merupakan masukan untuk pengelolaan bisnis dalam upaya
meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkesinambungan dan memberi manfaat
optimal bagi ANTARA dan Stakeholders secara luas.

III.2.g Pemberitaan/Redaksi
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum tentang Pemberitaan/Redaksi

Tujuan
− Tujuan proses Pemberitaan/redaksi adalah untuk menghasilkan produk yang
berkualitas dan berdaya saing sesuai Visi dan Misi ANTARA
− Kebijakan Pemberitaan/Redaksi ini merupakan dasar bagi penyusunan kebijakan dan
pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan proses produksi,
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penyuntingan dan penyiaran berita dan foto sebagai produk murni yang bersifat
langganan.

Risiko
− Pencapaian tujuan ANTARA untuk menghasilkan dan memasarkan produk yang
berkualitas dan berdaya saing sesuai Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat karena
antara lain:
1) Business interuption yang dapat disebabkan oleh:
− Gangguan pada peralatan kerja yang digunakan dan sistem teknologi

informasi pemberitaan.
− Ketersediaan pewarta dan jurnalis siaga dalam meliput peristiwa/kejadian
insidental atau luar biasa.
− Kecelakaan kerja dan kasus sosial baik internal maupun eksternal.
2) Tingginya beban biaya pendukung pemberitaan (umum, internet, biaya luar
negeri, dsb).
3) Rusaknya reputasi ANTARA akibat adanya kasus plagiat.
4) Kegagalan dalam proses pemasaran.
Kebijakan Umum
− Direksi berkewajiban untuk menyusun suatu panduan yang lebih terperinci mengenai
proses operasi (Operation Manual) yang berisi kebijakan dan Standard Operating
Procedure (SOP) proses produksi berita, proses dukungan pemberitaan dan proses
peningkatan mutu pemberitaan.
− Proses Pemberitaan/redaksi harus dilakukan mengacu kepada peraturan perundangundangan yang terkait dengan pemberitaan atau pers serta etika jurnalistik yang
berlaku.
− Direksi harus memastikan bahwa proses produksi berita, proses dukungan
pemberitaan dan peningkatan mutu pemberitaan selalu diutamakan dalam
menghasilkan produk berita yang cepat, akurat dan penting.
− Direksi harus memastikan bahwa aset yang berupa data dan informasi mengenai
Pemberitaan/Redaksi telah dijaga kerahasiaannya sesuai dengan standar yang
berlaku serta kebocoran data dan informasi kepada pihak lain merupakan
pelanggaran berat.
− Proses operasi yang dilakukan oleh Perusahaan harus memenuhi prinsip:
a) Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan dalam proses

Proses Pemberitaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan
tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang
diambil terkait dengan pemberitaan/Redaksi dapat dijustifikasi.
b) Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses Pemberitaan/Redaksi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
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c) Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Pemberitaan harus memungkinkan

pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas sehingga dapat
saling mengontrol satu sama lain.
d) Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
Pemberitaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan ANTARA.
e) Fairness, yaitu bahwa proses Pemberitaan harus dilakukan agar dapat
memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, Stakeholders
secara adil (equitable treatment).
2. Kebijakan Proses Produksi Pemberitaan

Direksi harus memastikan bahwa setiap tahapan proses produksi berita yang dimulai
dengan pencarian berita, penyuntingan dan penyiaran serta evaluasi berita yang tidak
sesuai wajib dilakukan sesuai dengan standar mutu pemberitaan dengan menerapkan
prinsip cepat, akurat dan penting. Keterlibatan aktif seluruh pihak dalam proses
pemberitaan yang meliputi pewarta, redaktur, ombudsman, manager berita sampai
dengan pimpinan redaksi dan direktur pemberitaan mutlak diperlukan untuk
menghasilkan produk pemberitaan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Kebijakan Proses Dukungan Pemberitaan

Proses dukungan pemberitaan yang terkait dengan bagian dan fungsi sumberdaya
manusia, logistik dan umum, sistem teknologi informasi, keuangan, pengendalian
catatan mutu dan sekretaris redaksi merupakan mata rantai yang saling terkait satu
sama lainnya. Direksi harus memastikan proses dukungan pemberitaan terhadap
seluruh unsur tersebut dapat dijalankan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran
perusahaan yang telah ditetapkan.
4. Kebijakan Proses Peningkatan Mutu Pemberitaan

Direksi harus memastikan bahwa setiap tahapan proses peningkatan mutu pemberitaan
ANTARA yang dilakukan melalui tinjauan manajemen, tindakan koreksi dan pencagahan,
pengukuran kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan wajib diterapkan
dengan memenuhi standar pemberitaan yang ditetapkan. Wakil Manajemen Mutu
(WMM) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan proses peningkatan
mutu pemberitaan dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Kebijakan Alih Daya (Outsourcing)

Pada setiap tahapan proses produksi pemberitaan, penetapan pelaksanaan produksi
pemberitaan melalui alih daya (outsourcing), harus berdasarkan prinsip tidak
mengorbankan kepentingan Perusahaan dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan produksi
pemberitaan melalui alih daya ini dapat dikendalikan guna meminimalkan risiko dan
memaksimalkan manfaat.
III.2.h Teknologi Informasi
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Teknologi Informasi

Tujuan
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Tujuan proses teknologi informasi adalah untuk mendukung proses bisnis untuk
mencapai Visi dan Misi ANTARA.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat akibat lemahnya pengelolaan
teknologi informasi, antara lain:
a. Investasi dalam teknologi informasi tidak sesuai dengan kebutuhan ANTARA sebagai
kantor berita berbasis multimedia;
b. Terhentinya operasi ANTARA (business interuption) yang disebabkan oleh kegagalan
teknologi informasi dalam memberikan layanan (services) liputan berita yang cepat,
akurat dan penting sesuai tingkat layanan.
Kebijakan Umum
− Proses pengelolaan Teknologi Informasi (Information Technology Governance
merupakan bagian dari keseluruhan tata kelola perusahaan ANTARA (Corporate
Governance).
− Proses teknologi informasi yang dilaksanakan ANTARA harus memenuhi prinsip:
Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan dalam proses
teknologi informasi harus didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan
tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang
diambil terkait dengan teknologi informasi dapat dijustifikasi.
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses teknologi informasi bersedia untuk mempertanggung jawabkan tindakan
dan keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses teknologi informasi harus
memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas
sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain.
d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
teknologi informasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan Perusahaan.
e. Fairness, yaitu bahwa proses teknologi informasi harus memberikan layanan
yang dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi dan
pemangku kepentingan (Stakeholders) ANTARA secara adil.
a.

2. Kebijakan Proses Penyelarasan Strategi Teknologi Informasi

Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi wajib menyusun strategi Teknologi
Informasi ANTARA dengan mempertimbangkan aspek-aspek:
a. Keselarasannya dengan tujuan ANTARA dalam jangka pendek dan jangka
panjang;
b. Kondisi teknologi informasi di masa sekarang dan masa mendatang, biaya dan
risiko yang ditimbulkan karena penggunaan teknologi informasi, serta
manfaatnya untuk ANTARA;
c. Pemahaman (awareness) bersama pengguna teknologi informasi di ANTARA
yang perlu terus-menerus ditingkatkan;
d. Kapasitas dan kapabilitas organisasi teknologi informasi untuk memberikan
layanan kepada bisnis ANTARA serta investasi yang diperlukan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi tersebut.
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3. Kebijakan Proses Dukungan Teknologi Informasi

Proses teknologi informasi ANTARA harus mendukung proses bisnis yang dilakukan
sehingga:
a. ANTARA memiliki keunggulan kompetitif dalam industri;
b. Proses bisnis dan pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh ANTARA secara
cepat;
c. Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan ANTARA dapat memaksimalkan
penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
d. Produktivitas dan efisiensi Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan ANTARA
meningkat.
4. Kebijakan Proses Risiko Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis ANTARA tentu dapat menimbulkan risiko
(IT risk) maka proses teknologi informasi harus memuat cara-cara pengelolaan risiko
tersebut melalui pengamanan aset-aset teknologi informasi serta prosedur darurat
teknis yang memadai.
5. Kebijakan Sumber Daya Teknologi Informasi

Agar perencanaan ANTARA dalam teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang
optimal maka harus dipastikan bahwa alokasi sumber daya manusia (people, skill and
knowledge), pembelian dan penggunaan aplikasi teknologi informasi, penggunaan
informasi dan data telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan ANTARA..
6. Kebijakan Proses Pengembangan Teknologi Informasi

− Pengembangan teknologi informasi harus dapat meningkatkan nilai tambah, daya
saing dan produktivitas dalam mencapai sasaran Perusahaan yang optimal
− Direksi harus memastikan bahwa proses pengembangan teknologi informasi
dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan praktik-praktik terbaik (best
practices) dalam industri sejenis.

− Opsi-Opsi Pengembangan Teknologi yang dipilih harus dipastikan telah melalui bench
marking, proses analisis, serta mempertimbangkan masukan dari pihak terkait.
7. Kebijakan Proses Penilaian Kinerja Proses Teknologi Informasi

Direksi harus melakukan penilaian kinerja teknologi informasi dengan
mempertimbangkan aspek:
a) Kontribusi proses TI terhadap proses bisnis ANTARA;
b) Kepuasan pengguna teknologi informasi yang berasal dari pihak internal maupun
pihak eksternal Perusahaan;
c) Efektivitas dan efisiensi proses teknologi informasi;
d) Orientasi teknologi informasi terhadap masa depan bisnis ANTARA
III.2.i Hukum
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Hukum

Tujuan
− Kebijakan proses legal ini merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan
pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan proses legal perusahaan.
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− Proses legal perusahaan dilakukan untuk menjamin legalitas, kepatuhan bisnis
ANTARA atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menjamin
kelangsungan usaha ANTARA dalam mencapai Visi dan Misi.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat antara lain karena:
a. Lemahnya pengelolaan fungsi legal, sehingga berdampak adanya klaim/tuntutan
hukum dari pihak lain terkait dengan perikatan (kontrak/perjanjian) ANTARA dengan
pihak tersebut;
b. Tidak/belum dipenuhinya aspek perijinan maupun kontrak-kontrak dengan pihak
lain, sehingga berdampak pada gagalnya penyelesaian pekerjaan dan proses
operasional Perusahaan.
c. Kurangnya sosialisasi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,
sehingga berdampak pada rendahnya ketaatan hukum dalam proses bisnis.
Kebijakan Umum
− Proses Hukum perusahaan harus dilakukan mengacu kepada peraturan perundangan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Regulator lainnya baik yang berlaku di
wilayah hukum Republik Indonesia maupun Internasional.
− Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa ANTARA mematuhi semua
ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.
− Proses Hukum yang dilakukan Perusahaan harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan dalam proses legal

b.

c.

d.

e.

perusahaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan tanpa
mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang diambil terkait
dengan legal perusahaan dapat dijustifikasi.
Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses legal perusahaan untuk mempertanggung-jawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses legal perusahaan harus
memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas
sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain.
Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses legal
perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan ANTARA.
Fairness, yaitu bahwa proses legal perusahaan harus memberikan layanan yang
dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi,
Stakeholders ANTARA secara adil (equitable treatment).

2. Kebijakan Proses Penyelarasan Strategi Legal Perusahaan

− Proses legal perusahaan harus dipastikan sejalan dengan pelaksanaan strategi
ANTARA.
− Kemampuan proses legal perusahaan dalam mendukung pelaksanaan strategi
ANTARA harus menjamin bahwa seluruh risiko hukum (legal risk) ada dalam kendali
Direksi.
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− Departemen Hukum dan Administrasi Perusahaan bertanggung jawab menyusun
standard operating procedure (SOP) yang terkait dengan proses legal, termasuk
proses pengambilan keputusan;
3. Kebijakan Proses Kepatuhan atas Peraturan Perundangan dan Masalah Hukum

− Proses legal perusahaan harus mengatur ketentuan adanya nasehat hukum kepada
Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan ANTARA dalam rangka kepatuhan kepada
peraturan perundangan serta memberikan rekomendasi atas tindakan hukum yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya masing-masing.
− Pendapat formal yang dikeluarkan ANTARA mengenai masalah hukum hanya dapat
diberikan setelah memperoleh rekomendasi dari Departemen Hukum dan
Administrasi Perusahaan sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab untuk
urusan legal perusahaan.

4. Kebijakan Proses Penyusunan Kontrak/Perjanjian dengan Pihak Lain

− Proses legal perusahaan harus memastikan bahwa seluruh implikasi hukum dari
adanya kontrak/perjanjian dengan pihak lain telah diperhitungkan dalam koridor
pengelolaan risiko hukum (legal risk tolerance) dan memastikan bahwa Dewan
Pengawas dan Direksi telah mengetahui dan sadar akan implikasi hukum sesuai
kewenangan masing-masing yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Kebijakan Proses Litigasi di Pengadilan

− Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki strategi. yang tepat dalam proses
litigasi di pengadilan.
− Proses legal perusahaan harus memastikan bahwa setiap perkembangan urusan
litigasi di pengadilan terus dipantau dan dilaporkan kepada Direksi.
− Proses legal perusahaan harus memastikan bahwa Dewan Pengawas, Direksi dan
Karyawan ANTARA yang memenuhi panggilan pengadilan dan lembaga penegak
hukum lainnya, baik sebagai saksi atau untuk memberikan keterangan-keterangan
dalam suatu perkara yang berkaitan dengan ANTARA, telah terkoordinasi dengan
baik.

6. Kebijakan

Proses Pengelolaan
Hubungan
dengan Konsultan Hukum/
Pengacara/Notaris Luar
− Proses legal perusahaan harus memastikan bahwa penggunaan konsultan
hukum/pengacara/notaris untuk mengurus proses legal perusahaan maupun unit
bisnis telah dikoordinasikan dan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost
and benefit) bagi ANTARA.
− Proses legal perusahaan harus memastikan bahwa semua perkembangan proses
legal yang dilakukan oleh konsultan hukum/pengacara/notaris selalu dipantau dan
memastikan bahwa Direksi mengetahui perkembangan tersebut.
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III.2.j Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Sumber Daya Manusia

Tujuan
− Kebijakan SDM ANTARA mengacu pada filosofi sumber daya manusia sebagai human
capital. Filosofi ini merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan
pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan pengelolaan SDM ANTARA.
Sebagai wujud komitmen ANTARA terhadap filosofi tersebut, maka Direksi
berkewajiban untuk menyusun strategi, roadmap dan panduan terperinci mengenai
kebijakan SDM ANTARA.
− Tujuan proses pengelolaan SDM ANTARA adalah agar Karyawan ANTARA dapat
menjadi subyek dalam usaha pencapaian Visi dan Misi ANTARA.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat karena kegagalan Perusahaan dalam
proses rekrutmen, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang
dibutuhkan.
Kebijakan Umum
− Menjadi tugas semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia
untuk memastikan bahwa ANTARA merekrut, mengembangkan, dan
mempertahankan SDM yang berkualitas serta memiliki komitmen kepada tujuan
Perusahaan.
− ANTARA merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan SDM yang memiliki
kemampuan dan kinerja excellence. Dengan demikian, proses pengelolaan SDM
ANTARA harus dilakukan dengan prinsip Merit, yaitu berdasarkan faktor kemampuan
(competency) dan kinerja (performance) yang bebas dari unsur diskriminatif (suku,
agama, ras, antar golongan, pilihan politik dan sebagainya).
− Proses pengelolaan SDM yang dilaksanakan ANTARA harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan oleh proses

b.

c.

d.

e.

pengelolaan SDM ANTARA harus didokumentasikan dan dilaporkan secara
transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan
yang diambil terkait dengan proses pengelolaan SDM dapat dijustifikasi.
Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses pengelolaan SDM bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengelolaan SDM harus
memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas
sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain.
Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
pengelolaan SDM ANTARA harus bebas dari segala benturan kepentingan dan
tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan.
Fairness, yaitu bahwa proses pengelolaan SDM ANTARA harus memberikan
layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Stakeholders secara adil.

2. Kebijakan Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia
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− Rencana SDM ANTARA tidak hanya merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang
berhubungan langsung dengan penyusunan rencana tersebut tapi juga merupakan
tanggung jawab setiap pimpinan unit organisasi di ANTARA sehingga keberhasilan
dalam perencanaan SDM ANTARA harus menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan
para pimpinan unit organisasi tersebut.
− Proses penyusunan rencana SDM ANTARA harus mempertimbangkan keterkaitannya
dengan siklus perencanaan strategis ANTARA sehingga rencana jangka pendek dan
jangka panjang ANTARA dapat didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
dari sisi kualifikasi maupun kuantitasnya.
− Rencana SDM ANTARA harus memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan
karir (career management), rencana suksesi (succession plan), dan manajemen
kinerja (performance management).
3. Kebijakan Proses Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia

− Strategi rekrutmen dan seleksi ANTARA harus bersifat proaktif sehingga ANTARA
dapat selalu memiliki SDM yang terbaik dalam industri dengan mempertimbangkan
kondisi internal dan eksternal perusahaan.
− Metodologi rekrutmen dan seleksi SDM ANTARA harus dapat memastikan bahwa
faktor kualitas personal dan kemampuan profesional adalah faktor-faktor yang paling
utama dipertimbangkan dalam merekrut calon Karyawan ANTARA.
− SDM untuk mengisi formasi jabatan yang memerlukan pengalaman kerja harus
diprioritaskan dari dalam perusahaan yang dipersiapkan melalui program
pengembangan terencana dan dipilih dari Karyawan yang memiliki kompetensi
terbaik. Demi menjaga keseimbangan kepentingan antara ANTARA dengan
Stakeholders maka aspek corporate social responsibility juga harus dipertimbangkan
dalam proses rekrutmen khususnya untuk Karyawan di daerah tempat ANTARA
beroperasi.

4. Kebijakan Proses Pelatihan dan Pengembangan Dewan Pengawas, Direksi dan

Karyawan ANTARA
Proses pelatihan dan pengembangan seluruh Jajaran ANTARA harus dapat memastikan:
a. Karyawan ANTARA memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi
yang diinginkan ANTARA dalam memenuhi kebutuhan bisnis dan suksesi SDM
ANTARA di masa depan;
b. Bahwa melalui peningkatan keahlian dan kompetensi Karyawan ANTARA siap
mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi pada saatnya (career management);
c. Terbentuknya seluruh Jajaran ANTARA sesuai dengan nilai-nilai ANTARA;
d. Peningkatan produktivitas seluruh Jajaran ANTARA;
e. Adanya peningkatan motivasi seluruh Jajaran ANTARA untuk selalu tumbuh dan
berkembang.
5. Kebijakan Proses Penghargaan dan Kompensasi seluruh Jajaran ANTARA

− Proses penghargaan dan pemberian kompensasi seluruh Jajaran ANTARA harus dapat
menjadikan ANTARA mampu memiliki SDM yang termotivasi untuk mencapai tujuan
perusahaan ANTARA dan pada akhirnya Jajaran ANTARA sebagai salah satu
keunggulan kompetitif ANTARA dalam industri.
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− Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki suatu sistem manajemen kinerja
yang mengacu kepada tujuan dan strategi ANTARA secara perusahaan dan dijadikan
sebagai salah satu faktor yang paling utama dalam memberikan penghargaan dan
kompensasi seluruh Jajaran ANTARA.
− Proses manajemen kinerja yang dimiliki ANTARA harus memastikan adanya dialog
yang terbuka dan umpan balik yang terus-menerus diantara Karyawan dengan
atasannya masing-masing.
− Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki Sistem Imbal Pegawai yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan
aspek-aspek kompetensi (person), kinerja (performance), dan posisi jabatan
(position).
6. Kebijakan Proses Pengakhiran Hubungan Ketenagakerjaan

Direksi harus memastikan bahwa setiap pengakhiran hubungan ketenagakerjaan
dilakukan dengan cara yang adil, harmonis dan sesuai dengan peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku.
7. Kebijakan Proses Jaminan Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan

Direksi harus memastikan bahwa ANTARA mempunyai program kesejahteraan dan
kesehatan pada masa kerja dan purna karya (pensiun) yang memadai, adil, harmonis
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kebijakan Tenaga Kerja Lepas dan waktu tertentu (Outsourcing)

Pada setiap penggunaan tenaga kerja lepas yang digunakan dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan Perusahaan melalui alih daya tenaga kerja lepas (outsourcing),
harus berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas tanpa mengorbankan kepentingan
Perusahaan. Direksi harus memastikan bahwa penggunaan tenaga lepas atau tenaga
kerja waktu tertentu dapat dikendalikan guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan
manfaat.
III.2.k Keuangan dan Akuntansi
1. Tujuan, Risiko da Kebijakan Umum dalam Keuangan dan Akuntansi

Tujuan
− Kebijakan proses keuangan dan akuntansi ini merupakan dasar bagi penyusunan
seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan
proses keuangan dan akuntansi perusahaan.
− Tujuan proses keuangan dan akuntansi adalah untuk mengelola alokasi sumber daya
keuangan Perusahaan dan memberikan informasi dan pelaporan posisi serta kondisi
keuangan untuk pengambilan keputusan dalam memenuhi Visi dan Misi ANTARA.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat akibat pengelolaan keuangan dan
akuntansi yang tidak optimal, antara lain:
a. Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan dan standar yang berlaku.
b. Alokasi sumber daya keuangan yang tidak tepat, tidak efisien dan tidak efektif.
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Informasi keuangan dan akuntansi yang tidak dapat diandalkan mengakibatkan
keputusan bisnis yang salah.

Kebijakan Umum
− Proses keuangan dan akuntansi merupakan pertanggungjawaban (stewardship)
Direksi kepada Pemilik Modal atas penggunaan sumber daya keuangan tersebut.
− Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi harus memastikan adanya
pengendalian intern yang efektif dalam seluruh proses keuangan dan akuntansi
ANTARA.
− Proses keuangan dan akuntansi yang dilakukan oleh Perusahaan harus memenuhi
prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan
oleh proses keuangan dan akuntansi harus didokumentasikan dan dilaporkan
secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap
keputusan yang diambil terkait dengan akuntansi dan keuangan perusahaan
dapat dijustifikasi.
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses keuangan dan akuntansi perusahaan memiliki pembagian dan pemisahan
tugas dan kewenangan yang jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama
lain sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan menurut
garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses keuangan dan akuntansi perusahaan
harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah maupun regulator lainnya baik yang berlaku di wilayah Republik
Indonesia maupun Internasional.
d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
keuangan dan akuntansi perusahaan harus bebas dari segala benturan
kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan ANTARA.
e. Fairness, yaitu bahwa proses keuangan dan akuntansi perusahaan harus
memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan
Pengawas, Direksi, Stakeholders secara adil (equitable treatment).
2. Kebijakan Proses Penyelarasan Strategi Keuangan

Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi harus memastikan bahwa ANTARA
memiliki strategi keuangan dan akuntansi yang baik yang merefleksikan bagaimana
sumber daya keuangan ANTARA dialokasikan dan dikendalikan untuk mendukung
pelaksanaan strategi perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek.
3. Kebijakan Proses Penganggaran

− Direksi bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) dan harus diserahkan kepada Dewan Pengawas untuk
mendapatkan persetujuan.
− Proses penganggaran harus memastikan bahwa anggaran yang disusun adalah
akurat, memiliki benang merah dengan tujuan dan strategi perusahaan, realistis dan
dapat diandalkan.
− Direksi harus memastikan bahwa anggaran digunakan sebagai salah satu alat
pengendalian manajemen untuk meningkatkan efisiensi ANTARA dan efektivitas
manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan.
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4. Kebijakan Proses Perbendaharaan (Treasury)

Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi harus memastikan bahwa ANTARA
memiliki proses perbendaharaan (treasury) yang handal dalam transaksi pengelolaan
arus kas, transaksi perbankan, transaksi investasi dan lindung nilai keuangan, lindung
nilai komoditi dan asuransi, telah melalui pengendalian yang efektif atas risiko-risiko
maupun manfaat yang ditimbulkan dari aktivitas.
5. Kebijakan Proses Akuntansi, Laporan Keuangan dan Pelaporan Manajemen.

− Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki laporan keuangan yang disusun
menurut standar akuntansi yang berlaku umum serta standar laporan manajemen
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
− Proses akuntansi, pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen harus
menghasilkan laporan memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mudah dipahami yaitu bahwa informasi dalam akuntansi, laporan keuangan dan
laporan manajemen dapat dengan mudah dipahami oleh publik;
b. Relevan, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan dan akuntansi dan
laporan manajemen memiliki pengaruh atas keputusan ekonomi yang diambil
oleh penggunanya;
c. Handal, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan dan akuntansi dan
laporan manajemen harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material;
d. Dapat dibandingkan, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan dan
akuntansi dan laporan manajemen harus dapat dibandingkan antar periode
untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
− Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki prosedur pengendalian intern
yang efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen
(internal control over financial and managerial reporting).

6. Kebijakan Proses Monitoring atas Kondisi Keuangan dan Akuntansi

Direksi harus memastikan adanya monitoring secara periodik maupun ad-hoc atas
kondisi keuangan ANTARA baik dari sisi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen
maupun corporate finance serta kemampuan proses keuangan dalam mendukung
pelaksanaan strategi ANTARA untuk menjamin bahwa risiko informasi keuangan
(financial reporting risk) ada dalam kendali dan pengelolaan ANTARA.
III.2.l Pengelolaan Aset
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Pengelolaan Aset

Tujuan
− Segala aset Perusahaan membutuhkan pengelolaan yang baik agar terjaga nilai dan
manfaatnya serta terciptanya produktivitas aset. Direksi harus memastikan
tersedianya panduan yang lebih rinci mengenai pengelolaan aset bergerak maupun
aset tetap Perusahaan.
− Tujuan proses pengelolaan aset Perusahaan adalah untuk menjaga terpeliharanya
aset ANTARA sehingga menunjang kelancaran operasi ANTARA dalam pencapaian
Visi dan Misi Perusahaan.
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Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat karena tidak terkelolanya fungsi
pengelolaan aset Perusahaan secara memadai, sehingga berdampak pada hilangnya
atau turunnya nilai aset Perusahaan.
Kebijakan Umum
− Proses pengelolaan aset harus dilandaskan kepada nilai-nilai Perusahaan dan Standar
Etika ANTARA yang berlaku.
− Proses pengelolaan aset harus dilakukan mengacu kepada peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Regulator lainnya baik yang
berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia maupun Internasional.
− Proses pengelolaan aset yang dilakukan oleh Perusahaan harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan
oleh proses pengelolaan aset harus didokumentasikan dan dilaporkan secara
transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan
yang diambil terkait dengan keuangan Perusahaan dapat dijustifikasi.
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses pengelolaan aset untuk mempertanggung-jawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
harus
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengelolaan aset
memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas
sehingga pemeliharaan aset dapat terlaksana dengan baik.
d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
pengelolaan aset harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan ANTARA.
e. Fairness, yaitu bahwa proses pengelolaan aset harus memberikan layanan yang
dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi,
Stakeholders ANTARA secara adil (equitable treatment).
2. Kebijakan Pengelolaan Aset

Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki strategi pengelolaan aset yang
selaras dengan strategi perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek
a. Perusahaan harus memiliki mekanisme identifikasi aset dan verifikasi fisik serta
nilainya secara teratur.
b. Setiap aset yang dimiliki harus memiliki dokumen legal yang menunjukkan
kepemilikan yang sah oleh Perusahaan atas aset tersebut.
3. Kebijakan Proses Keamanan

− Direksi harus memastikan bahwa perusahan mempunyai daya preventif terhadap
segala bahaya keamanan, baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun oleh alam,
sehingga berdampak pada hilang, rusak dan turunnya nilai aset Perusahaan.
Perusahaan harus memiliki mekanisme untuk menjaga keamanan dan ketertiban
umum sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.
− Mekanisme pengamanan atas aset Perusahaan harus meliputi pengamanan obyek
strategis yang menentukan kelangsungan hidup Perusahaan dan obyek potensial
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
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4. Kebijakan Proses Penghapusan Aset

Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi memastikan bahwa proses penghapusan
aset harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
III.2.m Pengadaan
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Pengadaan

Tujuan
Proses pengadaan dilakukan agar ANTARA dapat memperoleh barang dan jasa pada
waktu dan tempat yang ditentukan dengan volume (quantity) dan kualitas yang
diperlukan, harga yang pantas dan dari sumber yang tepat sehingga dapat mencapai Visi
dan Misi ANTARA.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat akibat kegagalan pengelolaan proses
pengadaan, antara lain keputusan yang merugikan Perusahaan karena adanya benturan
kepentingan, sehingga:
a. Kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan
ANTARA;
b. Harga barang dan jasa yang dibeli lebih mahal dari yang seharusnya;
c. Terhambatnya operasional Perusahaan akibat barang dan jasa yang diterima tidak
tepat waktu.
Kebijakan Umum
− Kebijakan Pengadaan didasari oleh pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan
melalui mekanisme yang benar, independen (tidak mengandung unsur benturan
kepentingan), dan transparan. Kebijakan pengadaan merupakan dasar bagi
penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait
dengan proses pengadaan barang dan jasa.
− Proses pengadaan yang dilaksanakan ANTARA harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan
oleh proses pengadaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara
transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan
yang diambil terkait dengan proses pengadaan dapat dijustifikasi;
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses pengadaan bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan
keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh ANTARA;
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengadaan harus memungkinkan
pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas sehingga dapat
saling mengontrol satu sama lain;
d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses
pengadaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap
mengutamakan kepentingan ANTARA;
e. Fairness, yaitu bahwa proses pengadaan harus memberikan layanan yang dapat
memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi dan Stakeholders
termasuk Penyedia Barang dan Jasa ANTARA secara adil.
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2. Kebijakan Penyelarasan Strategi Pengadaan

Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki strategi pengadaan (procurement
strategy) yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Strategi pengadaan yang dimaksud
harus dapat memastikan bahwa:
a. Pelaksanaan strategi ANTARA secara perusahaan tidak akan terganggu oleh
kekurangan barang dan jasa pada saat dibutuhkan;
b. Ketergantungan ANTARA terhadap barang dan jasa tidak mengorbankan daya
saing ANTARA sebagai perusahaan dalam industri;
c. Proses pengadaan sendiri harus diarahkan untuk terus-menerus melakukan
pencarian atas sumber-sumber penyedia barang dan jasa serta teknik pengadaan
baru yang dapat memberikan best value kepada Perusahaan;
d. Ketersediaan standard operating procedure (SOP) yang diuraikan lebih lanjut ke
dalam Memorandum.
3. Kebijakan Proses Permintaan Barang dan Jasa

Direksi harus memastikan bahwa seluruh barang dan jasa yang diminta oleh pengguna
Barang dan Jasa (user) adalah benar-benar barang dan jasa yang dibutuhkan oleh
ANTARA, sudah direncanakan dan dianggarkan serta disetujui oleh pihak yang
berwenang menurut level otoritas yang sudah ditetapkan.
4. Kebijakan Proses Pemilihan dan Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa
a. Direksi harus memastikan bahwa ANTARA memiliki metodologi dan kriteria-kriteria

yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi Penyedia Barang dan Jasa
sehingga dapat diperoleh barang dan jasa dengan volume (quantity) dan kualitas
yang diperlukan, harga yang pantas dan total biaya terendah. Kriteria yang
dimaksud harus menjamin bahwa proses pengadaan dilakukan dengan adil dan
transparan.
b. Proses pengadaan harus memastikan bahwa penyedia barang dan jasa yang dipilih
oleh ANTARA untuk menyediakan barang dan jasa merupakan penyedia barang dan
jasa yang mampu sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasinya;
c. Proses pengadaan harus memastikan bahwa kontrak/surat pesanan yang
dikeluarkan oleh ANTARA harus disetujui dan disahkan oleh pihak yang berwenang
menurut level otoritas yang sudah ditetapkan;
d. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus memastikan bahwa
permintaan barang dan jasa telah direncanakan dengan waktu yang cukup sehingga
menghindari hilangnya posisi tawar ANTARA terhadap penyedia barang dan jasa;
e. Proses pengadaan harus memastikan tidak adanya pemecahan paket pengadaan
untuk menghindari proses pelelangan.
5. Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa
a. Proses penerimaan barang dan jasa harus dapat menjamin bahwa ANTARA hanya

menerima barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
sebagaimana tertuang dalam kontrak/surat pesanan pengadaan barang dan jasa.
b. Direksi harus memastikan adanya panduan penyimpanan dan pengeluaran barang
dengan menerapkan manajemen dan administrasi pergudangan yang baik.
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6. Pengendalian Persediaan Barang

Direksi harus memastikan ketersediaan barang pada tingkat layanan (service level) yang
optimum dari kebutuhan ANTARA dengan menerapkan cara terbaik (best Practice) yang
telah teruji.

III.2.n Corporate Social Responsibility
1. Tujuan, Risiko dan Kebijakan Umum dalam Corporate Social Responsibility (CSR)

Tujuan
− Selaras dengan komitmen ANTARA dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, baik
pada tataran lokal, nasional maupun global maka perlu adanya kebijakan Corporate
Social Responsibility (CSR).
− Tujuan proses CSR adalah untuk menjaga keseimbangan hubungan antara ANTARA
dengan Stakeholders yang memiliki dampak langsung bagi Citra Perusahaan sehingga
Visi dan Misi ANTARA dapat tercapai.
Risiko
Pencapaian Visi dan Misi ANTARA dapat terhambat karena rusaknya reputasi ANTARA
sebagai Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial.

Kebijakan Umum
− Direksi berkewajiban untuk menyusun suatu panduan yang lebih terperinci
mengenai proses CSR (CSR Manual) yang berisi kebijakan dan Standard Operating
Procedure proses CSR.
− Proses CSR harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah operasi Perusahaan, baik di lingkungan Republik Indonesia maupun
Internasional.
− Proses CSR yang dilakukan oleh Perusahaan harus memenuhi prinsip:
a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang dihasilkan
oleh proses CSR harus didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan tanpa
mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang diambil terkait
dengan keuangan perusahaan dapat dijustifikasi.
b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang memiliki tugas terkait dengan
proses CSR untuk mempertanggung-jawabkan tindakan dan keputusan menurut
garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses CSR harus memungkinkan pembagian
dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas sehingga dapat saling
mengontrol satu sama lain.
d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses CSR
harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan
kepentingan ANTARA.
e. Fairness, yaitu bahwa proses CSR harus memberikan layanan yang dapat
memenuhi kebutuhan Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, Stakeholders
ANTARA secara adil (equitable treatment).
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2. Kebijakan proses penyelarasan strategi CSR

− Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi harus memastikan bahwa ANTARA
memiliki strategi CSR yang selaras dengan strategi perusahaan dalam jangka panjang
dan jangka pendek.
− Penetapan kebijakan, sasaran dan anggaran CSR ditentukan dengan prosentase
keuntungan tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Laporan Keuangan tahunan
Audited.

3. Kebijakan proses identifikasi Stakeholders CSR

Direksi harus memastikan bahwa Proses CSR menghasilkan kegiatan CSR yang tepat
sasaran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dan berpengaruh secara signifikan
kepada bisnis ANTARA.
4. Kebijakan proses pelaksanaan CSR

− Direksi harus memastikan bahwa Proses CSR menghasilkan kegiatan CSR yang
dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode yang efektif sesuai dengan
sasaran maupun sifat hubungan ANTARA dengan para stakeholders.
− Jika digunakan hubungan kemitraan dengan pihak lain dalam pelaksanaan CSR
ANTARA maka proses CSR harus memastikan bahwa pihak lain tersebut bekerja
dalam koridor strategi CSR ANTARA.

5. Kebijakan Proses Komunikasi Pelaksanaan CSR

Direksi harus memastikan adanya komunikasi publik dan media yang efektif mengenai
pelaksanaan CSR ANTARA sehingga setiap saat reputasi ANTARA dapat terus dijaga dan
ditingkatkan.
6. Kebijakan Proses Evaluasi dan Efektivitas CSR

Direksi harus memastikan adanya evaluasi dan efektivitas pelaksanaan CSR secara
periodik maupun ad-hoc, baik dari aspek sasaran, efektivitas maupun efisiensi yang diharapkan.
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