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Boord Manual berisikan kompitasi dari pnnsrp-pnnstp hukum korporasi, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham dan ketentuan Anggaran 
Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Boord Manual merupakan 
hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perseroan dan praktik-praktik 
terbaik (best practices) GCG.Tujuan dari Board Manual adalah untuk mempermudah 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dewan Komisaris dan Direksi perlu memiliki keyakinan bahwa dengan komitmen yang 
tinggi dalam melaksanakan GCG, kepentingan para pemegang saham dan seluruh 
Stakeholders dapat terlindungi secara baik. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen PT Pertamina Gas (selanjutnya disebut 
Perseroan) terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut adalah dengan disusunnya 
Board Manual yang merupakan seperangkat Pedoman Tata Laksana Hubungan Dewan 
Komisaris dengan Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang. 
Boord Manual disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hukurn korparasi Indonesia yang 
menganut two tiers system yang memuat ketentuan Anggaran Dasar, peraturan 
perundang-undangan dan arahan pemegang saham yang mengatur tata kerja Dewan 
Kamisaris dan Direksi serta praktik-praktik terbaik (best practices) dalam implementasi 
GCG. 

Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha 
perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komlsaris dan Direksi harus 
memiliki kesamaan visi, misi, nilai-nilai (values) dan strategi perusahaaan serta 
pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) yang menghendaki kejelasan sistem dan struktur menyangkut 
hubungan antar Organ Perseroan. Kewenangan, tugas, hubungan kerja masing-masing 
Organ Perseroan didefinisikan secara jelas dan dijalankan dengan konsisten. 

Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam sistem tara hukum Indonesia 
merupakan hubungan yang berdasarkan pada prinsip two tiers system. Artinya bahwa 
terdapat pemisahan tugas dan kewajiban yang tegas dimana perusahaan dipimpin dan 
dikelola oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan 
pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi. Baik Direksi maupun Dewan 
Komisaris adatah dua organ yang terpisah dan berdiri sendiri. 

1. LATAR BELAKANG 

BABI 
PENDAHULUAN 
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a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya 
disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). 

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 
(Persero), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 
(Persero). 

d. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per·12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. 

e. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per·Ol/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, jo. Peraturan 
Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Ketola Perusahaan yang 
Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. 

f. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. 
g. Pedoman Komisaris lndependen, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004. 
h. Anggaran Dasar Pertamina Gas 

3. REFERENSI 

Mengingat Boord Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, 
maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang 
undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, 
arahan pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS dan berbagai ketentuan hukum 
lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Boord Manualini. 

Manfaat dari Boord Manual adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan 
pertanggungjawaban RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan Perseroan 
sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 
pengelolaan korporasi yang sehat. 

Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. 
Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan 
tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan 
Dewan Komisaris dengan Direksi. 

Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan 
tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. 
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j. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha 
yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Akuntan Publik. 

i. Jajaran Perseroan adalah Dewan Komisaris, Komite-Komite Dewan Komisaris, 
Direksi dan Pekerja Perseroan. 

h. Jajaran Manajemen adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) level di bawah 
Direksi yang membantu pengelolaan Perseroan. 

g. Hari Kerja (HK) adalah hari Senin - Jumat (tidak termasuk hari libur umum yang 
berlaku di Republik Indonesia. 

f. Hari (H) adalah hari kalender, yaitu kurun waktu yang lamanya 24 (dua puluh 
empat) jam yang dimulai pada pukul 00.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 
WIS hari yang sama. 

e. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di 
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan 
keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan Dewan (Board). 

d. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan 
pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat 
kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Dewan Komisaris merupakan 
keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board). 

c. Anggota Direksi atau Direktur adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada 
individu. 

b. Anggota Dewan Komisaris adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang 
merujuk kepada individu. 

lstilah-istilah yang digunakan di dalam Board Manual ini, kecuali disebutkan lain, 
mengandung pengertian sebagai berikut: 

a. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya 
dimiliki olehPertamina (Persero) dan/atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan 
oleh Perseroan. (define induk perusahaan) 

4. DAFT AR ISTILAH 
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q. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang 
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau 
Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas 
dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. 

p. Program Pengenalan adalah program yang diadakan bagi Anggota Dewan 
Komisaris dan Direktur yang baru pertama kali menjabat di Perseroan. 

o. Perusahaan Afiliasi adalah suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas 
atau bentuk lain yang sejenis dengan Perseroan Terbatas, yang sebagian besar 
sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan dan/atau gabungan 
kepemilikan saham dari Anak Perusahaan Perseroan. 

n. Perseroan adalah Pertamina Gas 

m. Organ Pendukung adalah perangkat yang berfungsi membantu pelaksanaan 
tugas Dewan Komisaris atau Direksi. 

I. Organ Perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris serta Direksi. 

k. Pekerja Perseroan adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, diangkat sebagai pegawai tetap dengan Ketetapan Perseroan yang 
diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan. 
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Pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris: 
a. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap pengelolaan Perseroan oleh 

Direksi. 
b. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 

(satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris 
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan 
Komisaris. 

c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam 
mengambil operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai 
hat-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang 
undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai 
pengawas sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung 
jawab Direksi. 

d. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan-keputusan yang sudah diambil (ex 
post facto) maupun keputusan-keputusan yang akan diambil (preventivebasis). 

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan: 
a. Level Performance, yaitu fungsi pengawasan di mana Dewan Kamisaris 

memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan 
masukan kepada Rapa! Umum Pemegang Saham (RUPS). 

b. Level Conformance, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap 
selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang 
berlaku. 

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab kepada Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas 
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 
Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk 
kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 

Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan bertugas dan bertanggungjawab secara 
kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta 
memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG. Dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya Dewan Komisaris tunduk dan wajib taat pada ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1. PRINSIP CASAR 

BAB II 
DEWAN KOMISARIS 
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1 Pedoman Umum GCG, Komite Nasional Kebijakan Governace, 2016 

c. Syarat lain meliputi: 
1) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis 

lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan semenda (menantu atau 
ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya. 

2) Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif. 
3) Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada Sadan Usaha 

Milik Daerah, Sadan Usaha Milik Swasta atau jabatan lainnya sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau jabatan lainnya yang 
dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung 
dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

b. Syarat materil meliputi: 
1) Memiliki integritas dan dedikasi. 
2) Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan. 
3) Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseroan. 
4) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh ca Ion anggota Dewan Komisaris adalah: 
a. Syarat formal meliputi: 

1) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. 
2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota 

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan 
atau Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 {lima) tahun sebelum 
pengangkatannya. 

3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam 
waktu 5 {lima) tahun sebelum pengangkatannya. 

2. PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS 

e. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari Direksi 
dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain yang dapat 
dipertanggung- jawabkan. 

f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak 
menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan 
Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis 
dan aspek operasional Perseroan. 
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4) Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program 
Pengenalan. 

3) Biaya Program Pengenalan dapat dianggarkan dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Dewan Komisaris. 

2) Program Pengenalan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan 
efektivitas kerja Dewan Komisaris. 

a. Program Pengenalan 
Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak 
yang mewakili pemegang saham dan stakeholders dan diantara Anggota Dewan 
Komisaris dimungkinkan belum saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja 
dalam satu tim sebelumnya, maka keberadaan Program Pengenalan (Orientasl) 
sangat penting untuk dilaksanakan. 
Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Pengenalan 
adalah sebagai berikut: 

1) Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada Anggota 
Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Perseroan. 

4. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS 

a. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih, apabila terdapat lebih 
dari 1 (satu) orang anggota, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris 
Utama2. (tegaskan saja jumlahnya sesuai AD kalau AD berubah yang terkait dengan 
jumlah keanggotaan dekom berarti BM ini harus disesuaikan juga) 

b. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS3 
c. Jumlah Anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas Perseroan 

dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam pengambilan keputusan4. 

d. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui proses seleksi dan nominasi yang adil 
dan transparan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). 

e. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan5. 

f. Anggota Dewan Komisaris yang akan merangkap jabatan sebagai Komisaris di 
perusahaan lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 

3. KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS 
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Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Peningkatan 
Kapabilitas Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 

b. Program Peningkatan Kapabilitas Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah 
satu program penting agar Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui 
informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan 
pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan 
Komisaris. 

(MAU DITEGASKAN GAK KALAU PERKENALAN (TOWN HALL) BISA 
SEGERA DILAKSANKAAN NAMUN YANG 60Hk ITU HARUS KUNJUNGAN 
KE FASILITAS JADI DIBEDAKAN ANTARA PERKENALAN DAN ORIENTASI. 

5) Materi yang diberikan pada Program Pengenalan meliputi hat-hal sebagai 
berikut: 
a. Pelaksanaan prinslp-pnnsip GCG oleh Perseroan. 
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup 

kegiaten, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka 
pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah 
strategis lainnya. 

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit 
internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, 
termasuk Komite Audit dan komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan 
Komisaris. 

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan 
Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. 

e. Tata laksana hubungan dengan Organ Perseroan lainnya termasuk 
mengenai teknis dan waktu pelaksanaannya. 

6) Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau 
kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan Jajaran Perseroan 
dan/atau Jajaran Manajemen di Perseroan serta program lainnya berdasarkan 
kebutuhan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan tetap 
mengedepankan akuntabilitas dan efisiensi biaya. 

7) Program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari 
setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang 
baru. 

2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 15 Ayat 1 
3 Ibid, Pasal 15 Ayat 6 
4 Pedoman Umum GCG, Komite Nasional Kebijakan Govemace, 2016 



Board Manual PT Perlornina Gas 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus selalu melandasi 
diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas 
pada hal-hal sebagai berikut: 
a. Etika berkaitan dengan Keteladanan 

6. ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS 

Komisaris lndependen harus dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari 
pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan 
tertentu. Sebagai bagian dari Organ Pengawasan, Komisaris lndependen diharapkan 
memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 
Untuk itu Komisaris lndependen Perseroan merupakan orang-orang yang memiliki 
pengetahuan, kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi. 

Komisaris lndependen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki 
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga 
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham 
pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak independen. Agar tujuan tersebut tercapai, maka 
diperlukan Komisaris lndependen yang telah menjadi kebutuhan bagi Perseroan. 
Jumlah Komisaris lndependen adalah paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari 
Anggota Dewan Komisaris, komposisi tersebut dapat berubah sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 

5. KOMISARIS INDEPENDEN 

4) Materi yang diterima dari Program Peningkatan Kapabilitas didokumentasikan 
dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi 
terdapat pada Sekretaris Dewan Komisaris dan tersedia jika suatu saat 
dibutuhkan. 

3) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Peningkatan 
Kapabilitas seperti seminar, pelatihan, atau workshop dapat berbagi informasi 
dan pengetahuan kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mengikuti 
Program Peningkatan Kapabilitas. 

5 Anggaran Dasar Perseroan, Pasat 15 ayat 8 

2) Biaya Program Peningkatan Kapabilitas dimasukkan dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Dewan Komisaris. 

1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 
fungsi dan efektivitas kerja Dewan Komisaris. 
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Serkaitan hal tersebut maka Anggota Dewan Komisaris: 
1) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan 

mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain honorarium dan 
tunjangan/fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris yang 
ditentukan oleh RUPS. 

2) Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau 
keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain. 

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai6: 
1) Anggota Direksi pada Sadan Usaha Milik Daerah, Sadan Usaha Milik Swasta. 
2) Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif. 
3) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang 

undangan; atau 
4) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara 

langsung atau tidak langsung dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung 
stander etika di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya 
sebagai teladan bagi Direksi dan Pekerja Perseroan. 

b. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate 
Governance) dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) 
serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 

c. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan lnformasi 
Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setaiu menjaga kerahasiaan 
informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia Perseroan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan. 

d. Etika berkaitan dengan Peluang Perseroan 
Selama menjabat, Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk: 
1) Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri; 
2) Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku 

Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan 
yang berlaku. 

e. Etika berkaitan dengan Senturan Kepentingan 
Senturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan Anggota 
Dewan Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, 
meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan Rapat Umum 
Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan Perseroan 
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Beberapa hal yang dilarang bagi Anggota Dewan Kornisaris adalah sebagai berikut: 
1) Dilarang untuk rnernberikan atau rnenawarkan, atau menerirna baik langsung 

ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang 
pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai irnbalan atas apa yang 
telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

2) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan 
atau entertainment, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat 
dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut. 

3) Mengisi Deklarasi Benturan Kepentingan yang merupakan pernyataan dari 
Anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak memiliki benturan 
kepentingan. 

4) Tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan 
orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan 
Perseroan. 

5) Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensi dalam 
melaksanakan tugas. 

6) Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan yang 
bersangkutan tidak boleh rnelibatkan diri dalarn proses pengambilan 
keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal terse but. 

f. Etika berkaitan dengan Korupsi dan Penyuapan 
Anggota Dewan Kornisaris senantiasa rnencegah dan menghindarkan diri dari 
praktik• praktik korupsi, gratifikasi, dan penyuapan dalarn cara, bentuk dan/atau 
untuk kepentingan apapun yang diyakini dapat rnerugikan Perseroan. 
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7 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 16 Ayat 1 
8 Ibid, Pasal 16 Ayat 4 huruf a 
9ibid, Pasal 16 ayat 4 huruf b 
10 Ibid, Pasal 16 ayat 4 hufuf c 

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada 
Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk: 

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan 
oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan 
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan 
Keputusan RUPS, serta peraturan perundang· undangan yang berlaku, untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 7 

b. Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip profesionalisme, 
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta 
kewajaran. 

c. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Perseroan 
dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan. 

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan 
dengan pengurusan Perseroan. 

e. Memberikan arahan terkait dengan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh 
Perseroan, dan kebijakan-kebijakan Perseroan dalam hal pengembangan karir, 
pengadaan barang/jasa, mutu dan pelayanan, akuntansi dan penyusunan laporan 
Keuangan (sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia I 

SAK), serta pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. 
f. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada 

pemegang saham. 
g. Melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dan melaporkannya kepada pemegang 

saham. 
h. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian 

kinerja Direksi. 
i. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang 

diusulkan Direksi8. 

j. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran 
kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan 

Perseroan9. 

7. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 
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Dewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang untuk 15: 

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen fainnya, memeriksa kas 
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan 
Perseroan. 

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan. 
c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat fainnya mengenai segala 

persoalan yang menyangkut pengefolaan Perseroan. 
d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh 

Direksi. 
e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan 

Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris. 
f. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu. 
g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang 

Undang Perseroan Terbatas dengan memberitahukan secara tertufis kepada yang 
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. 

8. HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 

k. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja 
Perseroan 10• 

I. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan 
Direksi serta menandatangani laporan tahunan". 

m. Membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

n. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan 
Direksi serta menandatangani laporan tahunan". 

o. Membentuk komite audit 12 dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

p. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian 
nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran 

Dasar, dan/atau Keputusan RUPS 13 
q. Mematuhi ketentuan-ketentuan fain yang berfaku di induk perusahaan Perseroan 

dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang 

ditetapkan dan disetujl.ii oleh RUPS 14 

r. Memantau efektivitas praktik GCG. 
s. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang menjadi organ 

pendukung Dewan Komisaris. 
t. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya. 
u. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran 

Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
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12 

11 Anggaran Casar Perseroan, Pa.sal 16 ayat 4 huruf d 
12 Ibid, Pasal 16 ayat 4 hurufe 
13 Ibid, Pasal 16ayat 4 huruff 
"Ibid, Pasal 16 ayat 4 hurufg 
15 /bid, Pasat 16 ayat 3 

h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan 
memperhatikan kemampuan Perseroan. 

i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas 
beban Perseroan, jika dianggap perlu. 

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 
waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. 

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal 
yang dibicarakan. 
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1) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau oleh 
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. 
2) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis kepada setiap 

Anggota Dewan Komisaris dalarn jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari 
sebelum rapat diadakan. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila 

semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapatv- 
3) Dalam kondisi khusus dan mendesak setiap Anggota Dewan Komisaris 

dimungkinkan untuk meminta diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris tanpa 
melalui mekanisme panggilan rapat sebagaimana yang disebutkan dalam angka 

2 di atas. 
4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara/agenda, tanggal, waktu dan tempat 

rapat. 

8. JADWAL DAN AGENDA RAPAT 

1) Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan 

Komisaris, yang dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh 
Komisaris Utama atau usul paling sediklt 1/3 (satu per tiga) dari jumlah 
Anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi atau permintaan tertulis dari 
pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan 

hal-hal yang akan dibicarakan. 
2) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali. 
3) Rapa! Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat 

Dewan Komisaris Bersama Direksi (Rapat Gabungan). 
4) Rapat Internal Dewan Komisaris terdiri dari rapat antar anggota Dewan 

Komisaris dan/atau antara anggota Dewan Komisaris dengan Komite Dewan 
Komisaris. 

9. RAPAT DEWAN KOMISARIS 

A. KEBIJAKAN UMUM 

I. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. 

m. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk . menerima honorarium dan 

tunjangan/fasilitas yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku16 
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18 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 15 ayat 16 
17 Ibid, Pasal 17, Ayat 9 
'8 Ibid, Pasal 17, Ayat 9 

1) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan 

Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah 

Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris 18 

C. TEMPAT RAPAT 
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1) Rapat internal Dewan Komisaris dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, 
Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditugaskan oleh 
salah satu Anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk rapat-rapat khusus 
yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris. 

2) Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dihadiri oleh Anggota 
Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris 
Perusahaan dan/atau pejabat lain yang ditugaskan oleh salah satu 
Anggota Dewan Komisaris I Direksi, kecuali untuk rapat-rapat khusus 
yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota 
Direksi. 

E. KEHADIRAN DALAM RAPAT 

1) Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Dalam persiapan 
dan penyusunan materi rapat, Sekretaris Dewan Komisaris dapat 
meminta data kepada Manajemen Perseroan yang dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Perusahaan atau fungsi terkait. Materi rapat disampaikan 
bersamaan dengan penyampaian undangan. 

2) Jika Rapat Dewan Komisaris mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan 
Komisaris menyampaikan undangan atau pemberitahuan kepada pihak 
yang dimaksud. 

3) Sebelum rapat dilangsungkan, Sekretaris Dewan Komisaris terlebih 
dahulu mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari 
para Anggota Dewan Komisaris mengenai agenda tersebut. Masukan 
tersebut dapat berupa penambahan/pengurangan atau penajaman agenda 
rapat. 

4) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengusulkan agenda 
rapat yang akan dilaksanakan. 

0. PERSIAPAN RAPAT 

2) Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan dengan menggunakan 
sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media 

elektronik atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para Anggota 
Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling 
berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara 

langsung dalam rapat. 
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19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 ayat 15 
20 Ibid, Pasal 17. Ayat 16 

1) Sebelum Rapat Dewan Komisaris dibuka, Sekretaris Dewan Komisaris 
mengedarkan daftar hadir kepada para peserta rapat dan memastikan 
bahwa semua peserta rapat telah mengisi dan menandatangani daftar 
hadir tersebut. 

2) Rapat Dewan Komisaris dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Utama. 
Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan 
Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang 

ditunjuk oleh Komisaris Utama19. 

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka 
Komisaris yang tertua dalam labatan yang memimpin Rapat Dewan 

Komisaris20. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang atau tidak ada 
Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka Komisaris yang tertua dalam 
usia bertindak sebagai pemimpin Rapat Dewan Kornlsarls21. 

F. TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT 
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Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat agar berjalan secara 
efektif. Oleh karena itu di dalam setiap pelaksanaan rapat, setiap peserta rapat 
harus memperhatikan beberapa etika berikut ini: 

1) Setiap peserta rapat harus mempersiapkan diri sebelum menghadiri rapat. 
2) Setiap peserta rapat diharapkan hadir tepat pada waktunya di dalam 

rapat. 

G. ETIKA DALAM RAPAT 

3) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya 
oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang 
diberikan khusus untuk keperluan itu22. Semua Anggota Dewan Komisaris 

hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya23. 
Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak untuk mengeluarkan I 
(satu) suara dan tambahan I (satu) suara untuk setiap Anggota Dewan 

Komisaris lain yang diwakilinya. 
4) Pimpinan rapat menanyakan kepada Sekretaris Dewan Komisaris 

mengenai keberadaan surat kuasa tertulis dari Anggota Dewan Komisaris 
jika ada Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir. 

5) Bila jumlah Anggota Dewan Komisaris yang hadir/diwakili secara sah lebih 
dari setengah jumlah Anggota Dewan Komisaris, maka Pimpinan rapat 

menyatakan bahwa Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak 
mengambil keputusan. 

6) Pimpinan rapat menyampaikan agenda rapat. 
7) Dalam setiap rapat, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tindak lanjut hasil keputusan rapat sebelumnya. 
8) Pimpinan rapat memaparkan permasalahan atau mempersilahkan 

Anggota Dewan Komisaris untuk memaparkan masalah sesuai dengan 
agenda rapat dan mengusulkan alternatif pemecahannya. 

9) Setelah pemaparan masalah, Pimpinan rapat mempersilahkan Anggota 
Dewan Komisaris untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan sarannya. 

10) Pimpinan rapat Dewan Komisaris menyampaikan keputusan rapat pada 

akhir pembahasan setiap masalah. 
11) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk Dewan 

Komisaris, membuat catatan rapat selama rapat berlangsung sebagai 
bahan untuk mengambil kesimpulan rapat serta menyusun risalah rapat. 

12) Sebelum rapat dinyatakan selesai oleh Pimpinan rapat, Pimpinan rapat 
menyampaikan kembali kesimpulan dan/atau keputusan yang telah 

diambil di dalam rapat. 
13) Setelah rapat ditutup, Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang 

ditunjuk Dewan Komisaris segera menyusun risalah rapat. 
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21 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 ayat 17 
22 Ibid, Pasal 17, Ayat 12 
23 Ibid, Pasal 17, Ayat 13 

3) Bagi peserta rapat yang berhalangan hadir di dalam rapat maka yang 
bersangkutan harus menyampaikan konfirmasi atas ketidakhadirannya. 

4) Setiap peserta rapat harus fokus dan berperan aktif mengikuti jalannya 

rap at. 
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1) Semua keputusan Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, 
pertimbangan rasional dan telah melalui penelaahan secara 
mendalam terhadap berbagai hal-he! yang relevan, informasi yang 
cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara 
independen oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris. 

2) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan 

Komisaris2·. 
3) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan 

yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari J4 (satu per 

dua) jumlah anggota Dewan Komisaris25. Dalam mata acara lain-lain, 
rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali 
semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan 

menyetujui penambahan mata acara rapat26 
4) Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan 

musyawarah untuk mufakat27• Apabila melalui musyawarah tidak 
tercapai mufakat, maka keputusan rapat 
Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak28Apabila jumlah 
suara yang setujudan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang 
bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan 
ditentukan dengan undian secara tertutup29. Pemungutan suara 
mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda 
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan 
secara lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain, tanpa ada 
keberatan dari yang hadir. 

5) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan 
tidak diperbolehkan abstain. Setiap Anggota Dewan Komisaris harus 

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

H. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

5) Setiap peserta rapat diberikan kesempatan untuk mengemukakan 
pendapat dan menghormati pendapat peserta rapat lainnya. 

6) Seluruh alat komunikasi harus dalam posisi mode hening (silent) 
sehingga tidak mengganggu jalannya rapat. 

7) Apabila terpaksa harus melakukan panggilan ataupun menjawab 
panggilan telepon, maka yang bersangkutan sebaiknya keluar dari 
ruang rapat setelah setelah mendapat ijin dari Pimpinan rapat. 

8) Tidak ada rapat di dalam rapat. 
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24 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 ayat 17 
25ibid, Pasal 17, Ayat 10 
26 ibid, Pasal 17, Ayat 11 
27 Ibid, Pasal 17, Ayat 18 
28 ibid, Pasal 17, Ayat 19 
2• Ibid, Pasal 17, Ayat 20 

memberikan atau mengeluarkan pendapat setuju atau tidak setuju. 
Anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk tidak setuju walaupun 
secara keseluruhan jumlah suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal 
seperti ini maka keputusan tidak setuju tersebut harus tercatat dalam 
risalah rapat sebagai bentuk dari dissenting opinion. 

6) Suara blanko (abstain) dan/atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada 
serta tidak dihitung dalam menentukan keputusan yang diajukan dalam 
rapat Dewan Komisaris. 

7) Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Dewan 
Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak 
ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Hal 
tersebut harus dicatat dalam risalah rapat. 
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1) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Ra pat 
Dewan Komisaris harus dibuatkan suatu risalah atau notulen dan sebagai 
pengesahannya ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris 
yang hadir. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris maka 
penandatanganan tidak disyaratkan. 

2) Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda 
I dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang 
diputuskan. 

3) Risalah rapat Dewan Komisaris harus menggambarkan jalannya dinamika 
rapat. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan 
dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum dan alat bukti yang sah 
untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. 

4) Pembicaraan dan keputusan dari rapat Dewan Komisaris yang 
menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana 

I. RISALAH RAPAT 

8) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tan pa 
mengadakan Ra pat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh Anggota 
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut (keputusan 
sirkuler). Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai 
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam 
Rapat Dewan Komisaris. 

9) Keputusan Dewan Komisaris melalui sirkuler diajukan oleh salah seorang 
atau lebih Anggota Dewan Komisaris dan seluruh Anggota Dewan 
Komisaris harus memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan dalam 
keputusan sirkuler tersebut. Apabila terhadap usulan yang diajukan 
terdapat Anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan persetujuan 
maka keputusan sirkuler tidak bisa diambil. 

10) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah 
dokumen usulan diterima dengan lengkap dan benar dari pihak 
sebagaimana dimaksud dalam A.1) di atas. Pengambilan dan 
penyampaian hasil keputusan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam 
jangka waktu selambat-Jambatnya 20 (dua puluh) HK. 

11) Apabila dalam Ra pat Dewan Komisaris terdapat hasil keputusan yang 
memerlukan tindak lanjut dari Direksi, maka hasil keputusan Rapat Dewan 
Komisaris tersebut disampaikan secara tertulis kepada Direksi untuk 
ditindaklanjuti oleh Direksi sebelum pelaksanaan Ra pat Dewan Komisaris 
berikutnya. 
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media elektronik atau sistem komunikasi lain yang sejenis terse but harus 
dituangkan dalam risalah rapat. 

5) Apabila dalam pelaksanaan rapat digunakan rekaman audio, maka 
rekaman audio tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari risalah 
rapat. 

6) Risalah rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan: 
a. Tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan. 
b. Agenda yang dibahas. 
c. Hasil tindak lanjut atas keputusan rapat sebelumnya. 
d. Daftar hadir. 
e. Lamanya rapat berlangsung. 
f. Berbagai pendapat yang terjadi dalam rapat. 
g. lndividu yang mengemukakan pendapat. 
h. Proses pengambilan keputusan. 
i. Keputusan yang diambil. 
j. Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila terjadi 

kebulatan pendapat {dissenting opinion). 
7) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat 

Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat 
tersebut. 

8) Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh 
Anggota DewanKomisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan 
Komisaris lainnya. 

9) Draft risalah rapat Dewan Komisaris harus sudah disampaikan kepada 
Anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) HK sejak 
pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris. Dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) HK terhitung sejak tanggal dilaksanakannya rapat, setiap Anggota 
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan 
Komisaris harus sudah menandatangani risalah rapat tersebut. Perbaikan 
atas risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) HK 
sejak pelaksanaan rapat, jika tidak ada usulan perbalkan dalam jangka 
waktu tersebut maka seluruh peserta rapat dianggap menyetujui isl risalah 
rapat terse but. 

1 O) Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani, 
harus diadministrasikan secara baik, dijilid dalam kumpulan tahunan dan 
disimpan sebagaimana layaknya dokumen perusahaan oleh Sekretaris 
Dewan Komisaris serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota 
Dewan Komisaris. 

11) Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris, risalah rapat 
dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari 
antara mereka yang hadir. 


























































































































