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Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code) merupakan acuan penerapan Good

Corporate Governance dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan dilandasi

moral yang tinggi, patuh kepada Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT PJB (GCG Code) yang disusun pada tahun 2009

setelah dilakukan kajian dianggap sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan

serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.

Beberapa hal yang mendasari penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT PJB (GCG

Code) adalah adanya perubahan acuan dibidang Good Corporate Governance, selain

terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, PT PJB bersepakat dan berkomitmen

untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang salah satunya

diwujudkan melalui pemberlakuan GCG Code tahun 2016 untuk menggantikan GCG Code

tahun 2009.
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DAFTAR ISTILAH 

 

 

Istilah-istilah yang digunakan dalam GCG (Good Corporate Governance) Code, kecuali 

disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:  

1. Perseroan, adalah PT Pembangkitan Jawa Bali1. 

2. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan 

Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali.2 

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai 

dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan 

Anggaran Dasar Perseroan.3 

4. Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan 

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar.4 

5. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat 

kepada Direksi.5 

6. Direktur (termasuk Direktur Utama) adalah Anggota dari Direksi yang merujuk 

kepada individu.  

7. Direktur Utama adalah nomenklatur jabatan yang diberikan kepada salah seorang 

Direktur yang merupakan koordinator dari Direksi.6 

                                                                 
1 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 
2 UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (2) 
3 UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (4) 
4 UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (5) 
5 UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (6) 
6
 Disebutkan bahwa merujuk pada UUPT Pasal 98 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa yang mewakili Perseroan adalah 

Direksi (yang merupakan kata  yang menunjukkan majelis) kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar, maka sebagai 
konsekuensi ketentuan tersebut tidak ada seorang Direktur pun, te rmasuk Direktur Utama yang merupakan atasan dari 

Direktur yang lain, sehingga dapat dikatakan Direktur Utama adalah koordinator Direksi (Tugas , Wewenang dan 
Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini , SH). Merujuk pul a kepada 

Anggaran Dasar Perseroan terutama Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat (14) yang menyatakan bahwa Direktur 
Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua 
tindakan Direktur Utama tersebut, telah disetujui  dalam Rapat Direksi , menegaskan mengenai premis  Direktur Utama 

tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi  dari Direktur lain 
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8. Komisaris (termasuk Komisaris Utama) adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang 

merujuk kepada individu. 

9. Komisaris Utama  adalah nomenklatur jabatan yang diberikan kepada salah seorang 

Komisaris yang merupakan koordinator dari Dewan Komisaris7 

10. Komisaris Independen, adalah Anggota Dewan Komisaris yang:  

a. Berasal dari luar Perseroan; 

b. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan8; 

c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direktur atau 

Pemegang Saham Utama Perseroan9; dan 

d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan10. 

11. Laporan Tahunan adalah laporan mengenai kegiatan Perseroan tahunan yang 

disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk dipublikasikan 11 dengan 

ketentuan isi sesuai peraturan perundang-undangan12. 

12. Sekretaris Perusahaan, adalah Karyawan Perseroan yang diangkat oleh Direksi 

untuk memimpin Sekretariat Perusahaan yang menjalankan fungsi Sekretaris 

Perusahaan; 

13. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah individu yang diangkat oleh Dewan Komisaris 

untuk memimpin dan menjalankan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris13 

14. Satuan Pengawasan Internal adalah satuan kerja di lingkungan Perseroan14 yang 

mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan intern.  

15. Audit Internal, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan 

Intern dalam memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat 

independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki 

                                                                 
7 Disebutkan bahwa merujuk kepada UUPT Pasal 108 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah majelis 

dan tidak dapat bertindak sendiri -sendiri , serta  juga  mengingat bahwa UUPT tidak menentukan pembagian tugas  dan 
wewenang diantara Komisaris, sehingga semua keputusan Dewan Komisaris harus  diambil secara  kolektif, maka berarti 

Komisaris Utama tidak dapat mengambil  keputusan sendiri , Komisaris  Utama sekedar merupakan koordinator Dewan 
Komisaris (Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi  dan Komisaris BUMN Persero, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, 
SH) 

8 Peraturan Bapepam IX.I.5 
9 UUPT 40/2007 Pasal 120 Ayat (4) jo. Peraturan Bapepam IX.I.5 
10

 Peraturan Bapepam IX.I.5 
11 Kepmen BUMN 211/1999 Pasal 1 Ayat 5 
12 UUPT 40/2007 Pasal 66 Ayat (2) dan Peraturan Bapepam X.K.6 
13 Permen BUMN 12/2012 Pasal 3 Ayat (1) 
14 Permen BUMN 1/2011  Pasal 28 Ayat (2) Huruf (a) 
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operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal 

dan proses tata kelola perusahaan15. 

16. Auditor Eksternal, adalah auditor di luar Satuan Pengawasan Intern yang 

memberikan jasa audit kepada Perseroan. 

17. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh  Dewan Komisaris  untuk 

membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris  dengan memberikan 

pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan 

laporan dan informasi operasional dan keuangan yang disampaikan oleh  Direksi  

kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya serta tentang 

efektifitas dari pengendalian internal Perseroan. 

18. Komite Lainnya adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai 

dengan kebutuhan 

19. Organ Pendukung Dewan Komsaris, adalah Organ yang dibentuk oleh Dewan 

Komisaris untuk membantu tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretariat 

Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris. 

20. Strategis, adalah suatu hal, kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi nilai 

Perseroan dan/atau mempengaruhi investor untuk melakukan investasi pada 

Perseroan. 

21. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses 

dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha.16 

22. Stakeholder, adalah Pihak-pihak yang berkepentingan dengan  Perseroan. 

23. Hari, adalah hari kalender.17 

24. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen 

tentang pelaksanaan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak 

melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dituangkan ke dalam sebuah 

dokumen tertulis.  

                                                                 
15 International Standard for The Profesional Practices of Internal Auditing (SPPIA) 
16 Permen BUMN 1/2011 Pasal 1 Ayat (1) 
17 UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (15) 
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25. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan 

dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, Pemegang Saham 

Utama yang dapat merugikan Perseroan18 

26. Struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi adalah struktur organisasi 

yang berada langsung di bawah Direksi atau Direktur.  

27. Pejabat satu tingkat dibawah Direksi adalah pejabat struktural yang bertanggung 

jawab langsung kepada Direksi atau Direktur. 

28. Anak Perusahaan adalah badan usaha yang lebih dari 50% (lima puluh persen) 

sahamnya dimiliki oleh Perseroan. 

29. Perusahaan Afiliasi adalah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh 

Perseroan dengan pihak lain dimana kepemilikan saham Perseroan berjumlah sama 
dengan atau kurang dari 50% (lima puluh persen). 

30. Rapat Konsultasi adalah rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris 

31. Rapat Pengawasan adalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi 

                                                                 
18 Peraturan Bapepam IX.E.1 tahun 2009 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 

Peningkatan aktivitas bisnis perusahaan dan semakin ketatnya persaingan diperlukan 

pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan 

perusahaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, implementasi 

Good Corporate Governance (GCG) dalam sebuah perusahaan menjadi kebutuhan sekaligus 

tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global dewasa ini.  

GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada 

seluruh pihak yang berkepentingan (Stakeholders) bahwa perusahaan dikelola dan 

dikendalikan untuk melindungi kepentingan Stakeholders sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG. 

Sebagai Anak Perusahaan PT PLN (Persero), PT Pembangkitan Jawa-Bali 

(selanjutnya disebut Perseroan) memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun pondasi 

yang kokoh dalam mengembangkan usaha dibidang ketenagalistrikan dengan aturan main 

yang jelas dan penyelenggaraan praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika. Untuk itu 

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan 

GCG secara konsisten berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Implementasi 

GCG bagi Perseroan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan ataudkepatuhan 

terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja Perseroan.  

Untuk memastikan  bahwa  pelaksanaan  prinsip-prinsip  GCG dilaksanakan, 

Perseroan menganggap perlu adanya sebuah panduan dalam implementasi GCG di 

Perseroan yang diwujudkan dalam bentuk GCG Code yang selalu diperbaharui agar 

senantiasa mengikuti perkembangan bisnis. 

Pedoman GCG merupakan acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran 

perusahaan. Dengan demikian Pedoman GCG ini tidak hanya bertujuan agar Perseroan 

patuh terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga mempunyai kontribusi yang 

signifikan pada pencapaian kinerja Perseroan. 
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GCG Code menggabungkan tiga pilar GCG yaitu Panduan Organ Perseroan, ,   dan   

Panduan   Perilaku   yang   diterapkan   di Perusahaan.   Panduan   Organ   Perusahaan   

berisi   Peran   dan   Fungsi   Pengurus, Komposisinya, Hubungan antar Pengurus, dan 

Penilaian Kinerjanya. Sedangkan Pedoman Perilaku berisi pedoman dalam berperilaku dan 

beretika kerja bagi Insan Perusahaan.  

Untuk menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan GCG di Perseroan, GCG Code 

akan dikaji relevansinya secara berkala, untuk melihat kesesuaian terhadap kondisi 

lingkungan bisnis Perseroan yang mutakhir. 

Hasil revisi yang dilakukan saat ini adalah untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan peraturan yang terkait dengan GCG dan peraturan bisnis Perseroan serta 

perkembangan kegiatan usaha Perseroan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) diharapkan 

Perseroan dapat lebih profesional, transparan dan efisien sehingga dapat memaksimalkan 

nilai Perseroan bagi para stakeholders dalam bentuk meningkatnya kinerja (nilai perusahaan 

dalam jangka panjang) serta citra perusahaan (corporate image). 

 

1.2. PENGERTIAN 

Pedoman GCG merupakan kristalisasi kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, visi, misi dan tata nilai perusahaan serta praktik-

praktik terbaik GCG yang menjadi dasar dan acuan bagi Pemegang Saham, Dewan 

Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam pengelolaan Perseroan serta menjadi acuan bagi 

Stakeholder dalam berhubungan dengan Perseroan. Pedoman GCG juga menjadi acuan bagi 

peraturan perusahaan yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan unit kerja organisasi dalam 

Perseroan. 

 

1.3. KOMITMEN 

1. Perusahaan mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur yang 

digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan Perusahaan 

dalam rangka meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas Perusahaan guna 

mewujudkan   nilai    pemegang   saham    dalam   jangka   panjang,    dengan   tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder. 
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2. Perusahaan senantiasa berupaya melakukan setiap kegiatan dengan cara 

yang   dapat   dipertanggungjawabkan   sebagai   perwujudan   loyalitas   

Perusahaan terhadap    kepentingan    pemegang    saham    dan    stakeholder   

dengan    aktivitas Perusahaan. 

3. Perusahaan selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, 

praktik dan panduan yang telah menjadi standar bisnis. 

 

1.4. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Pedoman GCG ini adalah untuk memberikan arahan kepada seluruh Insan 

Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perseroan yang didalamnya mengatur 

mengenai: 

1. Fungsi dan peran Pemegang Saham (RUPS) 

2. Fungsi dan peran Dewan Komisaris 

3. Fungsi dan peran Direksi 

4. Hubungan antara Perseroan dengan Stakeholders 

5. Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Pengelolaan Perusahaan 

 

1.5. VISI, MISI DAN TATA NILAI 

1.5.1. Visi 

Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan 

standar kelas dunia. 

1.5.2. Misi 

1. Memproduksi tenaga listrik yang handal dan berdaya saing 

2. Meningkatkan  kinerja secara  berkelanjutan  melalui  implementasi tata  kelola 

pembangkitan dan sinergi business partner dengan metode best practice dan 

ramah lingkungan 

3. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi  

tehnik dan manajerial yang unggul serta berwawasan bisnis. 

 

 



10 
 

1.5.3. Tata Nilai 

1. Integritas 

Kepribadian karyawan yang etis dan selalu memperjuangkan kebenaran melalui 

kejujuran, kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan serta 

memberikan keteladanan 

2. Keunggulan 

Sikap profesional setiap karyawan yang memiliki komitmen tinggi untuk mencapai 

hasil terbaik dan melampaui sasaran yang ditetapkan, melalui inovasi serta 

perbaikan berkelanjutan 

3. Kerjasama 

Usaha karyawan untuk menyatukan kemampuan dan menggali potensi setiap 

orang melalui sinergi dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama dengan 

berperilaku empatif, proaktif, percaya dan terbuka 

4. Pelayanan 

Sikap dan perilaku karyawan yang ramah menebar salam, santun, ikhlas dan 

proaktif dalam melayani demi kepuasan pelanggan 

5. Sadar Lingkungan 

Peran aktif karyawan untuk melestarikan lingkungan alam, lingkungan kerja dan 

lingkungan usaha, menjaga hubungan baik dengan mitra kerja, masyarakat, 

menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan serta mengutamakan 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

  

1.6. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh perusahaan adalah : 

1. Transparansi 

Adalah keterbukaan   dalam   melaksanakan   proses   pengambilan   keputusan   dan 

mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perusahaan. Transparansi 

diupayakan dan diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha untuk 

mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholder 

serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib 
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dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai 

dengan praktik terbaik GCG. 

2. Akuntabilitas 

Adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan  

sehingga pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara efektif. Perusahaan meyakini 

bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan 

hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan    maupun    

hubungan    antara    Perusahaan    dengan    pihak    yang berkepentingan. Akuntabilitas 

oleh Perusahaan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi  masalah  yang  timbul  

sebagai   konsekuensi   logis  adanya  perbedaan kepentingan individu dengan 

kepentingan Perusahaan maupun dengan kepentingan stakeholder. 

Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau 

Organ Perusahaan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta 

kewenangannya. 

Akuntabilitas   senantiasa   dilaksanakan   supaya   Perusahaan   selalu   dapat 

mengkomunikasikan  kepada  stakeholder agar benar-benar memahami  hak dan 

kewajiban   masing-masing   sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan   yang 

berlaku. 

Perusahaan mengakui adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu:  

a. Akuntabilitas Individual yang merujuk kepada hubungan akuntabilitas antara atasan-

bawahan  yang   berlaku   kepada   kedua   belah   pihak  baik  yang mempunyai 

wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang. 

b. Akuntabilitas Tim  yang  merujuk kepada akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh 

suatu kelompok kerja atas kondisi dan kinerja yang tercapai. 

c. Akuntabilitas Perusahaan yang merujuk kepada akuntabilitas Perusahaan dalam 

menjalankan peranannya sebagai entitas bisnis. 

3. Pertanggungjawaban 

Adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan dan etika bisnis yang sehat dalam  pengelolaan 

Perusahaan. 
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Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha menjadi 

warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen). 

4. Kemandirian 

Adalah pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan 

dan pengaruh/tekanan   dari   pihak   manapun   yang   tidak   sesuai   dengan   

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang sehat. 

Kemandirian merupakan suatu  keharusan agar Organ  Perusahaan dapat 

bertugas   dengan   baik   serta   mampu   membuat   keputusan   yang   terbaik   

bagi Perusahaan dan dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, 

tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan. 

5. Kewajaran 

Adalah keadilan   dan   kesetaraan   dalam   memenuhi   hak-hak  stakeholder  sesuai 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan  menjamin  

bahwa  setiap  pemegang  saham  dan  stakeholder mendapatkan perlakuan yang 

wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
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BAB II 

STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE 

 

 

2.1. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN 

Perseroan   memiliki   keyakinan   bahwa   salah   satu   keberhasilan   dalam 

menerapkan GCG sangat bergantung kepada hubungan antar Organ Perseroan dimana 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas telah 

memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan 

Komisaris. 

Agar terjalin hubungan yang harmonis antara Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan  Komisaris dan  Direksi,   maka  ketiga  Organ  Perseroan tersebut selalu berhubungan 

atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan 

peranan masing-masing dan bertindak demi kepentingan Perseroan. 

Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan 

dan menjalankan tindakan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung   jawab   

sosial      terhadap   stakeholder   maupun   kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan. 

Dewan   Komisaris  dan Pemegang Saham berhak  memperoleh   informasi Perseroan 

secara  akurat, lengkap,    dan   tepat   waktu,    dan   Direksi   bertanggungjawab   atas   

akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan 

Komisaris dan Pemegang Saham. 

 

2.2. ORGAN PERSEROAN  

2.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

a. Pengertian 

RUPS merupakan Organ Perseroanyang selanjutnya disebut dengan RUPS 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. 

RUPS sebagai sarana  bagi  Pemegang  Saham  dalam  mempengaruhi  dan 

mengarahkan Perseroan. RUPS   merupakan   forum   di   mana   Direksi   dan   

Dewan   Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanan 

tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Pemegang Saham tidak 
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diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi 

tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Hak Pemegang Saham: 

1) Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi 

Pemegang Saham Persero, dengan ketentuan satu saham memberi hak 

kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; 

2) Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu, 

terukur, dan teratur; 

3) Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi 

pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk deviden, dan sisa kekayaan 

hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;  

4) Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai 

prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, 

termasuk penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda 

RUPS yang diberikan sebelum RUPS berlangsung maupun dan juga pada 

saat RUPS berlangsung; 

5) Menerima informasi dan/atau usulan-usulan dalam panggilan untuk RUPS 

dari Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan; 

6) Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja 

kantor Perseroan. 

7) Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS 

Tahunan dan RUPS Luar Biasa. 

8) Menerima risalah RUPS yang sekurang-kurangnya me muat waktu, agenda, 

peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan 

RUPS. 

c. Kewajiban Pemegang Saham: 

1) Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 

2) Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang 

dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi; 
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3) Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, 

Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

4) Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme 

RUPS. 

d. Wewenang RUPS/Pemegang Saham: 

1) Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; 

2) Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha 

Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; 

3) Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan 

keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; 

4) Mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham 

dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani 

keputusan yang dimaksud. 

e. Pelaksanaan 

Terdapat dua jenis RUPS yang dikenal oleh Perseroan yaitu RUPS Tahunan serta 

RUPS Luar Biasa. 

1) RUPS tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi: 

a) RUPS  tentang  Persetujuan   Laporan  Tahunan  yang  diadakan  

paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah 

penutupan tahun buku yang bersangkutan. 

b) RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan 

yang diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun 

anggaran berjalan. 

2) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh 

Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham 

Pada setiap pelaksanaan RUPS, Perseroan senantiasa berpedoman pada 

hal-hal sebagai berikut: 
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a) Keputusan RUPS harus diambil melalui prosedur yang transparan 

dan adil; 

b) Risalah RUPS harus memuat pendapat, baik yang mendukung 

maupun yang tidak mendukung usulan yang diajukan, dan 

diadministrasikan oleh Direksi. 

 

2.2.2 Dewan Komisaris 

a. Komposisi 

1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap 

anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan 

keputusan Dewan bersama.  

2) Anggota Dewan Komisaris 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 bersangkutan, yang dapat 

mempengaruhi independensinya. 

b. Tugas dan Tanggung Jawab 

1) Dewan   Komisaris   bertugas: 

a) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam 

menjalankan kegiatan Perseroan;  

b) Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

(RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);  

c) Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi;  

d) Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi;  

e) Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko;  

f)       Mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance;  

g) Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku     
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2) Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk senantiasa memantau 

efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan olehDireksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perseroan 

dan arahan Pemegang Saham, dengan senantiasa berpegang pada 

pedoman pengawasan Dewan Komisaris, yaitu: 

a) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu 

mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b) Pengawasan  dilakukan  oleh  Dewan  Komisaris terhadap  pengelolaan 

Perseroan oleh Direksi; 

c) Dalam   melakukan  pengawasan,   Dewan  Komisaris  bertindak 

sebagai majelis   dan     tidak  dapat   bertindak  sendiri-sendiri   

mewakili   Dewan Komisaris; 

d) Pengawasan  tidak  boleh   berubah   menjadi   pelaksanaan  tugas-

tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perseroan tidak memiliki Direksi 

dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah tidak adanya Direksi harus memanggil RUPS untuk 

mengangkat Direksi; 

e) Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau 

tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan  

persetujuan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara  proaktif,   

mencakup semua aspek bisnis Perseroan; 

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris harus 

melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut: 

a) Menghindari terjadinya benturan kepentingan; 

b) Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi; 

c) Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perseroan untuk 

dirinya sendiri; 

d) Senantiasa  mematuhi  segenap  peraturan   perundang-undangan  

yang berlaku; dan 

e) Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya 

perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan. 
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2.2.3 Direksi 

a. Komposisi dan Keanggotaan Direksi 

Ketentuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perseroan, sebagai 

berikut: 

1) Jumlah Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan disesuaikan dengan 

kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perseroan. 

2) Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah 

seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama19. 

3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS20 

4) Salah seorang  anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai 

penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG Perseroan 21. 

b. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi  

1) Direksi bertugas:  

a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan kepentingan dan 

tujuan Perseroan;  

b) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan.  

2) Direksi bertanggung jawab :  

a) Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian 

target keuangan dan non keuangan;  

b) Melaksanakan manajemen risiko;  

c) Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;  

d) Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan SPI dan Auditor Eksternal 

serta melaporkannya kepada Komisaris;  

e) Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara 

lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program 

pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen resiko, 

pelaksanaan LK3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;  

f)       Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan 

membuat risalah RUPS;  

g) Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

                                                                 
19

 AD Perseroan Pasal 10 Ayat (1) 
20 AD Perseroan Pasal 10 Ayat (6) 
21

 Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 19 Ayat (2) 
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3) Direksi berkewajiban:  

a) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang 

merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan 

Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, 

menandatanganinya bersama dengan Komisaris, dan 

menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;  

b) Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan 

menyampaikannya kepada Komisaris untuk ditelaah dan kepada RUPS 

untuk memperoleh pengesahan.  

c) Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan dan 

administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal;  

d) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang 

keadaan dan jalannya Perseroan dalam bentuk laporan lainnya jika 

diminta oleh RUPS; 

e) Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

manajemen pada setiap tingkatan/level;  

f)       Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah 

ditandatangani bersama Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh 

pengesahan;  

g) Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada 

perusahaan lain dalam Laporan Tahunan; 

h) Mengkomunikasikan kepada Komisaris pelaksanaan pengelolaan 

Perseroan yang memiliki potensi mempengaruhi kinerja Perseroan 

c. Hak dan Wewenang Direksi  

Direksi berhak dan berwenang untuk:  

1) menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perseroan, 

termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;  

2) mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal 

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 

ketenagakerjaan; 

3) mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk 

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 
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Dalam   melaksanakan   tugasnya,   Direksi   dengan   itikad   baik   dan   penuh 

tanggung jawab harus bertindak secara cermat, hati-hati dan 

mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dan menggunakan 

wewenang, sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besar meningkatkan 

keberhasilan bisnis dan akuntabilitas Perseroan,  serta tetap  memperhatikan  

keseimbangan  kepentingan  stakeholder dengan kegiatan Perseroan. 

 

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Direksi harus selalu melandasi diri 

dengan standar etika sebagai berikut: 

1) Menghindari terjadinya benturan kepentingan; 

2) Direktur yang mempunyai benturan kepentingan tidak berwenang mewakili 

Perseroan dan digantikan oleh Direktur lain yang tidak mempunyai benturan 

atau potensi benturan kepentingan; 

3) Apabila   terjadi   kondisi   di   mana   tugas   dan   kepentingan   Perseroan 

berbenturan dengan kepentingan pribadi, maka Direktur yang bersangkutan 

harus mengungkapkan   benturan   atau   potensi   benturan   kepentingan   

tersebut  kepada Komisaris dan Direksi; 

4) Apabila   seluruh    Direktur   mempunyai   benturan   atau   potensi   benturan 

kepentingan maka Komisaris atau seorang yang ditunjuk Komisaris untuk 

mewakili Perseroan. 

5) Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi; 

6) Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perseroan untuk 

dirinya sendiri; 

7) Senantiasa  mematuhi  segenap  peraturan   perundang-undangan  yang 

berlaku; dan 

8) Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis 

dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan. 

 

2.3. ORGAN PENDUKUNG 

2.3.1 Sekretaris Perusahaan 

a. Kedudukan dan Kualifikasi  

1) Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama.  
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2) Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang 

memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

b. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan  

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  

1) mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;  

2) menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Komisaris dengan 

Direksi;  

3) mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan 

Perseroan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat 

gabungan antara Direksi dengan Komisaris, dan dokumen-dokumen 

Perseroan yang penting lainnya;  

4) mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta 

Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang 

mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang 

menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan; 

5) melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direktur 

Utama secara berkala;  

6) menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perseroan dari setiap 

unit kerja;  

7) menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat 

disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat 

disampaikan sebagai public document;  

8) memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perseroan yang 

disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, buletin, atau media 

informasi lainnya;  

9) memastikan bahwa Laporan Tahunan (Annual Report) telah mencantumkan 

penerapan GCG di lingkungan Perseroan. 

2.3.2 Satuan Pengawasan Internal 

a. Kedudukan dan Kualifikasi  

1) SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk 

menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit.  

2) Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang 

memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  
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b. Tugas dan Tanggung Jawab SPI  

SPI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  

1) Menyusun rencana, strategi, kebijakan dan prosedur pengawasan 

2) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan 

serta melakukan kajian secara berkala;  

3) Memastikan sistem pengendalian internal Perseroan berfungsi efektif 

termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya 

penyimpangan serta melakukan assesment terhadap sistem tersebut secara 

berkala;  

4) Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang 

meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan 

operasional;  

5) Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja 

maupun manajemen Perseroan kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

6) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang 

mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, 

penyelewengan, dan kecurangan (fraud);  

7) Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang 

obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen; 

8) Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai 

upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, 

manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;  

9) Mendukung penerapan GCG di lingkungan Perseroan;  

10) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada 

Direktur Utama ; 

2.3.3 Sekretaris Dewan Komisaris 

a. Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

Komisaris guna membantu Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan:  

1) Pelaksanaan peran sebagai penghubung antara Komisaris, Direksi, dan 

Pemegang Saham  

2) Penyiapan undangan rapat dan penyiapan bahan-bahan rapat Komisaris 

3) Pendokumentasian surat-surat  

4) Penyusunan notulen rapat   
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5) Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas 

Komisaris  

b. Sekretariat Komisaris dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas dan jumlah staf 

yang sesuai dengan kebutuhan. 

2.3.4 Komite Audit 

a. Organisasi dan Keanggotaan 

1) Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab 

langsung kepada Dewan Komisaris 

2) Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara 

independen 

3) Organisasi Komite Audit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 

merangkap Anggota dan 2 (dua) orang anggota. 

4) Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dijabat oleh Anggota Dewan Komisaris 

sedangkan anggota lainnya diangkat oleh Komisaris Utama dan bukan 

berasal dari karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali 

5) Ketua Komite Audit dijabat oleh Anggota Komisaris Independen yang dipilih 

oleh Dewan Komisaris 

6) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit adalah 2 (dua) tahun dan 

dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris 

 

b. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab 

1) Tugas pokok yang berkaitan dengan Dewan komisaris: 

a) Membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana kegitan, 

jadwal dan penggunaan sumber daya 

b) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris 

mengenai kegiatan Komite Audit 

c) Menyampaikan dengan segera temuan hasil pemeriksaan Auditor 

Eksternal maupun Internal yang potensial dan signifikan 

d) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut 

yang belum ditindaklanjuti secara tuntas 

e) Menelaah Laporan Keuangan Perseroan dan Informasi Keuangan 

lainnya yang akan disampaikan kepada pemegang saham 
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f) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 

mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris antara 

lain melakukan review/evaluasi unternal audit charter, kinerja dan 

efektifitas kegiatan PI, kecukupan SDM PI serta struktur organisasi PI 

g) Mengusulkan kepada Dewan Komisaris agar Direksi menugaskan 

kepada KPI untuk melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan 

khusus 

h) Menyampaikan usulan dalam proses penetapan Auditor Eksternal 

(KAP) yang akan melakukan audit. 

 

2) Tugas pokok yang berkaitan dengan Direksi: 

a) Mengevaluasi akurasi dari laporan keuangan dan kecukupan atas hal-

hal yang bersifat material dalam laporan keuangan Perseroan 

b) Berkomunikasi dengan manajemen secara teratur guna menggali 

informasi dan membahas permasalahan/isu yang dapat mengganggu 

kinerja Perseroan 

c) Melalui Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi dan manajemen 

untuk hadir dalam rapat-rapat komite apabila diperlukan 

 

3) Tugas pokok yang berkaitan dengan Pengawasan Internal (PI): 

a) Mengevaluasi dan memberikan masukan rencana strategis 

Pengawasan Internal (PI) dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 

meliputi sasaran audit, metodologi, sarana dan prasarana audit  

b) Mereview laporan hasil audit PI dengan auditor eksternal agar dicapai 

hasil audit yang komprehensif dan optimal 

c) Mengkaji laporan hasil audit PI yang berkaitan dengan benturan 

kepentingan, perbuatan melanggar hukum dan kecurangan yang 

merugikan Perseroan 

d) Mengawasi (oversight) kepatuhan PI terhadap standar profesional audit 

yang berlaku 

e) Mereview hasil telaahan/pengujian PI terhadap efektivitas dari sistem 

pengendalian internal Perseroan 

 

4) Tugas pokok yang berkaitan dengan Auditor Eksternal:  

a) Menelaah rencana/program audit yang disiapkan Auditor Eksternal 
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b) Memantau kelancaran proses auidt oleh Auditor Eksternasl dan 

menjembatani penyelesaian masalah apabila terjadi hambatan dalam 

proses audit 

c) Melakukan pembahasan atas hasil audit dari auditor eksternal bersama 

Direksi, Manajemen dan KPI 

 

 

c. Piagam Komite Audit 

Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungan 

kelembagaan antara Komite Audit dengan SPI, Komite Audit dengan Direksi dan 

Komite Audit dengan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Komite Audit 

dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. 

 

2.3.5 Komite Lainnya 

a. Komisaris dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan yang 

bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisaris;  

b. Komposisi dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan atau kualifikasi 

personalia, masa kerja, pemberhentian dan perpanjangan masa keanggotaan, 

serta tugas dan tanggung jawab dari Komite lainnya ditetapkan oleh Komisaris 

dalam suatu Piagam Komite. 

 

2.4. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS 

Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola 

Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

Anggaran Dasar Perseroan. 

2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan 

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan 

yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu 

mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggung-jawabkan. 
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4. Sarana korespondensi baku yang digunakan dalam hubungan kerja Direksi-Dewan 

Komisaris selain menggunakan surat-menyurat secara hardcopy juga menggunakan 

Tata Laksana Surat dan Kearsipan berdasarkan Office Automation yang berlaku di 

Perseroan dan atau menggunakan email direksi@ptpjb.com dan dekom@ptpjb.com  

5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing 

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat digunakan sebagai 

kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

6. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu, 

lengkap, terukur dan akurat. 

7. Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan 

Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.  

 

  

mailto:direksi@ptpjb.com
mailto:dekom@ptpjb.com
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BAB III 

PEDOMAN CORPORATE GOVERNANCE 

 

 

3.1. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) 

3.1.1 Muatan RJPP 

a. Evaluasi atas pelaksanaan RJPP sebelumnya 

b. Posisi Perseroan saat ini 

c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP 

d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang 

3.1.2 Penyusunan dan Pengesahan RJPP 

a. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan 

rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak 

dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun22 

b. Direksi diwajibkan mengirimkan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris 

dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP. Dewan 

Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJPP yang disiapkan 

Direksi23  selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Dewan 

Komisaris dari Direksi. Direksi menyampaikan perbaikan (apabila ada) sesuai 

hasil kajian dan pendapat Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterima Direksi. 

c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap  rancangan RJPP 

selambat-lambatnya dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sebelum 

berakhirnya RJPP. Rancangan RJPP yang telah dikaji dan diberikan pendapat 

oleh Dewan Komisaris serta disepakati Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya 

ditandatangani bersama.24 

 

                                                                 
22

 UU BUMN 19/2003 Pasal 21 Ayat (1) 
23

 Permen BUMN 01/2011 Psal 20 Ayat (3) 
24

 Permen 01/2011 Pasal 20 Ayat (3) 
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d. Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya dalam waktu 

60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP kepada RUPS.25 Rancangan 

RJPP yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan  Komisaris 

disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.26 

e. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari RUPS belum memberikan pengesahan, 

maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat pengesahan. 27 

Pengaturan teknis mengenai penyusunan RJPP ditetapkan dalam kebijakan Direksi 

Perseroan. 

 

3.2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)  

3.2.1 Muatan RKAP 

Direksi  wajib  menyusun  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Perusahaan  untuk  setiap  

tahun  buku,  yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program 

kerja/kegiatan; 

b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;  

c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;  

d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan 

e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

3.2.2 Penyusunan dan Pengesahan RKAP    

Proses penyusunan RKAP :  

a. Direksi wajib menyusun RKAP yang merupakan penjabaran RJPP untuk setiap 

tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS Tahunan 

b. Direksi diwajibkan mengirimkan usulan RKAP kepada Dewan Komisaris dalam 

jangka waktu 150 hari sebelum habis masa berlakunya RKAP tahun berjalan 

c. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang 

disiapkan Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Dewan 

Komisaris dari Direksi. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk 

memberikan penjelasan lebih lengkap atas Usulan RKAP yang disampaikan. 

                                                                 
25

 Kepmen BUMN 102/2002 Pasal 9 
26

 UU No. 19 tahun 2003 Pasal 21 Ayat (2) 
27

 Kepmen 102/2002 Pasal 6 Ayat (5) dan (6) 
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d. Direksi menyampaikan perbaikan (apabila ada) sesuai hasil kajian dan pendapat 

Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Direksi 

e. Rancangan RKAP yang telah dikaji dan diberikan pendapat oleh Dewan 

Komisaris serta disepakati Direksi dan Dewan Komisaris  selanjutnya 

ditandatangani bersama 

f. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan 

Komisaris dikirimkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan 

Pengaturan teknis mengenai penyusunan RKAP ditetapkan khusus dalam sebuah 

kebijakan Direksi Perseroan 

 

3.3. ANGGARAN DAN PROYEKSI KEUANGAN 

a. Rencana strategi korporat harus mencakup Key Performance Indicator (KPI) dan 

target-target lainnya yang dapat diukur secara jelas. Laba setelah pajak (EAT) 

diukur untuk menunjukkan bahwa hasil-hasil yang dicapai mencerminkan tingkat 

resiko yang diambil dalam bisnis. Bisnis berisko tinggi diharapkan dapat member 

hasil yang lebih tinggi dibanding bisnis beresiko kecil.  

b. Asumsi-asumsi anggaran harus dipahami dengan jelas dan harus terukur 

sehingga dapat dievaluasi secara rutin dengan membandingkan terhadap 

lingkungan operasi. Anggaran ini harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga 

orang-orang yang perlu memahaminya dapat mengerti. Asumsi-asumsi tersebut 

harus dikaji ulang setiap triwulan dan proyeksi berikutnya perlu disesuaikan 

dengan perubahan-perubahan pada asumsi yang penting mendapatkan 

perhatian. 

c. Penyesuaian tersebut harus dilaporkan dalam blanko anggaran maupun 

proyeksi. Proyeksi untuk satu tahun penuh selalu disertakan dalam Laporan 

Keuangan. Management c.q Sub-Direktorat Anggaran, sebagain pihak yang 

bertanggung jawan terhadap anggaran, memegang peranan penting pada tahap 

awal penyusunan anggaran. Dengan demikian, untuk penyusunan anggaran 

yang akurat, pendekatan yang harus dilakukan oleh para eksekutif adalah 

penyusunan anggaran berdasarkan hasil konsultasi dengan masing-masing unti 

organisasi. 

d. Sub-Direktorat Anggaran bertanggung jawab memonitor realisasi masing-masing 

pokok uraian yang terdapat pada rencana anggaran. Dampak dari setiap 
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penyimpangan atau pengecualian dari anggaran yang telah ditetapkan untuk 

pencapaian target korporat, harus dievaluasi dan dikalkulasi.  

e. Jika perubahan atau penyimpangan yang signifikan terjadi pada RKAP yang 

telah ditetapkan, manajemen harus melaporkan hal ini kepada Komisaris untuk 

mendapatkan persetujuan. 

 

3.4. STANDAR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN 

a. Perusahaan wajib memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan 

sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan 

pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai 

asset, kewajiban dan modal. 

b. Perusahaan wajib memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang 

menjamin  keandalan  (dapat dipercaya dan  tidak menyesatkan)  dan  

kecukupan (lengkap dalam batasan materialitas dan biaya), dari setiap 

transaksi. 

c. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan 

keuangan kepada semua stakeholder secara adil dan transparan 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.  

d. Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi,  laporan arus kas, 

laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku Perusahaan dilakukan 

untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan 

Perusahaan. 

e. Direksi senantiasa menjamin dan memastikan bahwa transaksi yang dicatat 

merupakan transaksi riil. 

f. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah 

mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki kewenangan untuk 

keperluan tersebut, dan dicatatkan dengan benar. 

g. Laporan   keuangan   Perusahaan   sekurang-kurangnya   berisikan   

informasi mengenai neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas dan catatan   atas   laporan   keuangan,    disajikan   

secara   wajar   dan   akurat,    serta menggambarkan transaksi yang 

sebenarnya. 
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h. Direksi dan karyawan Perusahaan yang bertanggungjawab atas fungsi-

fungsi dalam sistem akuntansi Perusahaan wajib memahami dan 

menjalankan kebijakan sistem   pengendalian   internal   keuangan   dan   

prosedur   pencatatan   akuntansi perusahaan. 

 

3.5. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Karyawan merupakan modal terpenting bagi perusahaan, bimbingan dan 

pengembangan Karyawan merupakan hal yang prioritas dalam perencanaan bisnis 

perusahaan. 

1. Perencanaan Tenaga Kerja 

a. Perencanaan tenaga kerja merupakan dasar pelaksanaan rekrutmen yang 

mengacu pada kebutuhan organisasi dan strategi Perseroan baik jangka 

pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.  

b. Perencanaan tenaga kerja meliputi :  

1) Analisis beban kerja organisasi baik perkiraan jangka pendek , jangka 

menengah dan jangka panjang yang disesuaikan dengan perubahan 

organisasi, lingkungan bisnis, kebijakan dan strategi Perseroan. 

2) Rencana optimasi karyawan dengan mempertimbangkan rencana 

pengisian jabatan, mutasi, pensiun, pemberhentian karyawan. 

3) Rencana perbaikan komposisi pendidikan dan kompetensi karyawan 

4) Rencana pensiun dan pemberhentian karyawan 

5) Rencana optimasi pemanfaatan outsourcing. 

2. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja 

a. Pemenuhan tenaga kerja dilakukan melalui dua sumber rekrutmen meliputi :  

1) Sumber internal yang berasal dari internal Perseroan 

2) Sumber eksternal yang berasal dari luar Perseroan meliputi : 

a) PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaannya melalui Tugas Karya 

b) Pasar Tenaga kerja 

c) Institusi Lain. 

b. Rekrutmen karyawan dari sumber eksternal dilakukan dengan metode :  

1) Rekrutmen Fresh Graduate 

2) Rekrutmen Kualifikasi Tertentu 

3) Tugas Karya 
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3. Pengangkatan dan penempatan Pekerja 

Peserta rekrutmen yang lulus dalam proses rekrutmen karyawan diangkat 

sebagai karyawan dengan diberikan jalur kompetensi dan jabatan fungsional 

atau struktural sesuai level kompetensi.  

 

4. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan 

Pendidikan dan pelatihan karyawan (Diklat) bertujuan untuk membangun, 

meningkatkan dan memelihara kompetensi karyawan serta internalisasi nilai-nilai 

Perseroan untuk mendukung operasional, peningkatan kinerja dan pencapaian 

visi Perseroan. Prinsip pendidikan dan pelatihan karyawan adalah pembelajaran 

berkesinambungan. 

 

5. Komunikasi Perusahaan dengan Karyawan 

Untuk memelihara hubungan kerja yang baik dan menunjang semangat kerja 

yang tinggi, Perusahaan menggunakan komunikasi dua arah kepada 

karyawannya. 

Setiap atasan bertanggungjawab terhadap tersedianya fasilitas dan saluran 

komunikasi dua arah yang dapat digunakan secara optimal oleh Karyawan.  

Komunikasi dua arah dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk dan 

media komunikasi yang beragam sesuai dengan situasi dan mencapai kelompok 

karyawan yang ditargetkan. 

 

6. Target Kinerja 

Setiap Karyawan harus membuat sasaran kinerja yang hendak dicapai atas 

arahan dan persetujuan atasan masing-masing. 

Penilaian Kinerja dilakukan secara formal antara Karyawan dengan Atasan 

masing-masing setiap 6 bulan sekali. 

Hasil Penilaian Kinerja menjadi salah satu dasar untuk merencanakan kebutuhan 

pelatihan, promosi dan pengambilan keputusan dalam pengembangan 

Karyawan. 
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7. Sistem Remunerasi 

Pemberian  remunerasi  pada  Karyawan  dimaksudkan  untuk  memberikan  

imbal  jasa  kepada Karyawan  atas kompetensi  individu,  tanggung  jawab  

dalam  Jabatan,  dan  prestasi  kerja yang diberikannya  kepada  Perseroan  

berupa  Kompensasi  dan manfaat  Karyawan 

Setiap karyawan berhak atas kompensasi sesuai dengan kompetensi individu, 

tanggung jawab dalam jabatan dan prestasi kerja 

8. Penanganan Masalah Karyawan 

Perusahaan membantu Karyawan dalam menyelesaikan permasalahan mereka  

yang bersifat pribadi maupun yang terkait dengan pekerjaan, dalam bentuk 

Employee Assistance Program yang dikelola oleh Perusahaan 

Karyawan yang merasa tidak nyaman untuk mendiskusikan atau mencari solusi 

masalah dengan atasan langsungnya, dapat: 

1. Menunjuk unit kerja lain untuk bertindak sebagai fasilitator dalam 

memecahkan masalah. 

2. Memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk mendiskusikan 

masalahnya dengan atasan yang lebih tinggi.  

 

3.6. MANAJEMEN RISIKO 

Perusahaan senantiasa berupaya mengendalikan dan meminimalkan risiko- ris iko 

yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati -hatian (prudential 

management) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. 

Perusahaan senantiasa berusaha mengidentifikasi dan mengevaluasi secara 

seksama dampak risiko yang bersifat eksternal terhadap Perusahaan.  

Perusahaan senantiasa berupaya mengungkapkan secara transparan kepada 

stakeholder, risiko-risiko transaksi bisnis yang secara signifikan dapat mempengaruhi  

nilai Perusahaan. 

 

1. Tujuan 

Mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran-

sasarannya  agar berada dalam tingkat yang dapat diterima  dan memberikan 

kepastian bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan akan tercapai.  
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2. Ruang Lingkup dan Pemahaman 

Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, manajemen PJB selalu 

mempertimbangkan risiko usaha. Manajemen risiko PJB diterapkan pada  proses 

perencanaan dan pencapaian sasaran strategis maupun operasional 

Perusahaan di segenap proses bisnis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah 

proses pelaporan dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan. Dengan 

kata lain, proses manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari perencanaan strategis (RJP) maupun rencana kerja (RKAP) dan oleh 

karena itu bersifat enterprise risk management dan bukan bersifat silo atau 

bagian. 

Risiko dalam Pedoman ini mencakup kejadian apapun yang dapat 

mempengaruhi Perusahaan secara signifikan; tingkat kerentanan kegiatan 

Perusahan terhadap: kerugian finansial, pengungkapan data yang kurang tepat, 

penggunaan sumber daya manusia yang tidak efektif; kecenderungan 

permasalahan pada suatu sistem atau fungsi; dan potensi terjadinya dampak 

negatif bagi Perusahaan. 

 

3. Proses Manajemen Risiko 

Proses Manajemen Risiko PJB menyatu dengan proses bisnis perusahaan dan 

dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem 

manajemen lainnya yang diterapkan perusahaan.  Adapun tahapan proses 

Manajemen Risiko PJB sebagai berikut:  

a. Komunikasi & konsultasi risiko 

b. Penentuan konteks risiko 

c. Asesmen risiko (Identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko) 

d. Perlakuan risiko 

e. Pemantauan dan peninjauan risiko 

f. Pelaporan risiko 

Penentuan konteks berfungsi sebagai penyaring berbagai macam risiko yang 

ada dan memisahkannya menjadi risiko yang relevan bagi Perusahaan. 

Sedangkan proses asesmen risiko akan menghasilkan profil risiko organisasi 

serta urutan prioritas kegawatan risiko.  
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Sistem manajemen risiko harus dipantau dalam konteks Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan untuk memastikan adanya kesesuaian dan 

kesinambungan dengan tujuan dan sasaran Perusahaan. Biaya efektifitas 

penanganan dan pengendalian risiko harus juga dikaji dari waktu ke waktu. 

Sistem pengendalian risiko haruslah sensitif dan fleksibel terhadap perubahan-

perubahan internal dan eksternal Perusahaan. 

Sepanjang pelaksanaan seluruh proses manajemen risiko, komunikasi dan 

konsultasi dengan seluruh stakeholders harus selalu dilakukan. Komunikasi dan 

konsutasi menjadi bagian integral dari suatu proses manajemen risiko dan 

senantiasa diperhatikan secara serius. Komunikasi dan konsultasi memastikan 

kelancaran proses manajemen risiko dari tahap ke tahap.  

Bentuk komunikasi untuk menginformasikan kepada pihak pemangku 

kepentingan internal, eksternal ataupun pihak pengambil keputusan dengan 

menyediakan informasi terkini dari profil risiko dan pengelolaannya dilakukan 

melalui pelaporan risiko. Isi laporan berupa hasil pemantauan dan peninjauan 

atas profil risiko dan kemajuan pelaksanaan mitigasi risiko atas profil risiko pada 

periode waktu berjalan. Pemantauan dilakukan terhadap perubahan/ 

perkembangan indikator-indikator yang dijadikan asumsi dalam RKAP, dan 

pengaruhnya pada profil risiko serta upaya penanganannya 

 

4. Prosedur Manajemen Risiko 

Prosedur manajemen risiko merupakan alat utama dalam operasionalisasi 

manajemen risiko ke seluruh tingkatan perusahaan. Melalui prosedur ini tahapan 

penerapan manajemen risiko dan proses manajemen risiko dapat sesuai dengan 

standar yang dipilih dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kriteria-kriteria 

risiko yang telah ditetapkan.  

 

5. Peran dan Tanggung Jawab dalam Manajemen risiko 

Setiap anggota Perusahaan (Komisaris, Direksi dan Karyawan) bertanggung 

jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan. 
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(1) Komisaris: bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan 

tuntunan (sasaran dan nasihat) terhadap Direksi dan Manajemen. 

Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa RJP dan RKAP 

telah mengandung pendekatan manajemen risiko terhadap berbagai 

risiko Perusahaan. 

(2) Direksi dan Manajemen: Direksi, khususnya Direktur Utama adalah 

penanggung jawab utama, pemegang dan pengarah kebijakan 

implementasi manajemen risiko. 

(3) Satuan Manajemen Risiko: bertanggung jawab dalam kerjasama dengan 

manajer bidang lain dalam mengimplementasikan dan mengupayakan 

manajemen risiko yang efektif dalam dan melakukan penilaian risiko 

tataran korporat. Satuan ini bertugas dan bertanggung jawab juga dalam 

penyusunan Strategi, Kebijakan, Program Manajemen Risiko agar adaptif 

dengan lingkungan bisnis Perusahaan serta memastikan 

tersosialisasikan dan terimplementasikan di lingkungan Perusahaan. 

(4) Fungsi Kepatuhan:  bertugas melakukan pengawasan terhadap 

bagaimana proses bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan 

Manajemen Risiko dan prosedur-prosedur standard operasional yang 

telah ditetapkan Perusahaan serta melakukan update secara berkala 

efektivitas proses bisnis bila ditemukan risiko operasional maupun risiko 

kepatuhan. 

(5) Satuan Pengawasan Internal (SPI): berperan dalam memantau 

penerapan manajemen risiko dan kualitas kinerja sebagai bagian dari 

tanggung jawab mereka atau atas permintaan khusus dan Direksi, 

Komite Audit atau Komisaris. SPI dapat membantu Direksi dan Komisaris 

atau Komite Audit dengan memantau, mengevaluasi dan 

merekomendasikan perbaikan dan efektifitas proses Manajemen Risiko 

PJB. 
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(6) Karyawan: Manajemen Risiko mengharuskan secara eksplisit dan implisit 

setiap karyawan bertanggung jawab dalam hal manajemen risiko ini. 

Informasi yang diperoleh untuk manajemen risiko berasal dari karyawan 

misalnya permasalahan dalam operasional, ketidakpatuhan terhadap 

Pedoman Perilaku (Code of Conduct), pelanggaran terhadap kebijakan 

lain, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. 

 

3.7. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE) 

a. Peran teknologi informasi Perseroan adalah sebagai : 

1) Pendorong dalam meningkatkan kapabilitas proses bisnis Perseroan 

untuk meningkatkan kapabilitas proses bisnis Perseroan untuk 

meningkatkan nilai tambah layanan 

2) Pendukung dalam merumuskan berbagai strategi Perseroan dalam 

mencapai tujuan strategis Perseroan.  

b. Untuk mewujudkan peran teknologi informasi Perseroan, Direksi berwenang dan 

bertanggung jawab untuk : 

1) Menetapkan rencana strategis teknologi informasi dan kebijakan 

Perseroan terkait penggunaan teknologi informasi  

2) Menetapkan komite teknologi informasi (information technology 

committee) untuk mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi. 

c. Rencana strategis teknologi informasi meliputi :  

1) Visi dan misi teknologi informasi Perseroan 

2) Penyelarasan bisnis dan teknologi informasi 

3) Arahan strategis teknologi informasi 

4) Model pola operasi teknologi informasi 

5) Strategi pengelolaan sumber daya teknologi informasi 

6) Arsitektur informasi, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur  

7) Rencana pengembangan , implementasi dan investasi teknologi 

informasi. 
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Seiring dengan meningkatnya penggunaan TI dalam berbagai organisasi, 

infrastruktur TI menjadi bagian yang semakin penting dalam suatu organisasi 

modern. Alignment (keselarasan) antara strategi bisnis dan strategi TI menjadi 

kata kunci yang semakin populer. Strategi TI yang selaras dengan strategi bisnis, 

ditunjang oleh SDM dan operasional sistem yang baik dapat meningkatkan 

kinerja organisasi secara signifikan.  

Arsitektur Teknologi Informasi PT PJB terdiri atas: 

1. Arsitektur Informasi, menggambarkan data yang dikumpulkan dan diolah 

menjadi informasi yang kemudian memberikan nilai pengetahuan 

(knowledge) untuk dipergunakan PT. PJB dalam menjalankan bisnis serta 

bagaimana data, informasi dan pengetahuan direkam dan diorganisir agar 

dapat dipergunakan semaksimal mungkin. 

2. Arsitektur Aplikasi, menggambarkan tujuan penggunaaan aplikasi untuk 

mendukung bisnis PT. PJB secara integrasi untuk memproses data dan 

konteks dimana aplikasi tersebut beroperasi. 

3. Arsitektur Infrastruktur, menggambarkan infrastruktur teknologi informasi 

PT. PJB untuk mendukung informasi dan aplikasi.  

4. IT Management, merupakan item-item manajemen teknologi informasi 

untuk mendukung jalannya teknologi informasi di PT. PJB. 

 

3.8. PENGADAAN BARANG DAN JASA 

1) Kebijakan umum  

a. Tujuan Perseroan dalam melakukan pengadaan barang/jasa adalah untuk 

mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, 

waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan 

kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Direksi menetapkan pedoman pengadaan barang/jasa dengan 

memperhatikan ketentuan yang mencakup prinsip kebijakan dan etika 

pengadaan barang/jasa. Kebijakan tersebut harus ditinjau kembali secara 

berkala dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha.  
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c. Direksi menetapkan batasan nilai kewenangan dan kebijakan mengenai 

kegiatan pengadaan barang/jasa. 

 

2) Perencanaan  

a. Setiap unit kerja/fungsi harus menyusun kebutuhan akan barang/jasa 

setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas, keekonomian dan tata 

waktu.  

b. Rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja/fungsi yang telah disetujui 

harus dicantumkan dalam RKAP.  

c. Perencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi-fungsi 

terkait. 

 

3) Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada RKAP. Bila 

suatu barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit/fungsi tidak dimuat dalam 

RKAP, maka unit/fungsi yang bersangkutan harus meminta persetujuan 

pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Perseroan harus mengelola basis data para penyedia barang/jasa yang 

ada di setiap unit dan terintegrasi secara korporat untuk mengetahui jejak 

rekam (track record) dari setiap penyedia barang/jasa.  

c. Kinerja masing-masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan 

hasilnya dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia 

barang/jasa serta dipakai sebagai masukan dalam proses pengadaan 

barang/jasa selanjutnya.  

d. Dalam kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan melalui 

pengadaan secara elektronik (e-procurement) 

e. Perusahaan  harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasi 

secara  keahlian  dan berdasarkan data harga unit setempat dan/atau unit 

lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.  
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f. Setiap pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan harus diikat 

dengan Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan Pembelian atau Surat 

Perintah Kerja dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

 

4) Pengendalian  

a. Perseroan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikan 

bahwa barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP,  telah 

mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, dan tidak dipecah-pecah 

dalam nilai pengadaan yang lebih kecil dengan maksud untuk menghindari 

dilakukannya prosedur lelang.  

b. Setiap anggota panitia pengadaan/lelang, penyedia barang/jasa dan 

pejabat yang berwenang harus menandatangani pakta integritas, yaitu 

pernyataan yang berisikan tekad untuk  melaksanakan pengadaan secara 

bersih, jujur, dan transparan.  

c. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

3.9. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

a. Perseroan wajib memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang 

menjamin keandalan sistem akuntansi. 

b. Sistem Pengendalian   Internal   Keuangan  diberlakukan   untuk  

memberikan jaminan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peralihan 

kepemilikan aset secara tidak sah,   dan menjaga  keabsahan  catatan-

catatan  akuntansi,   serta  keandalan informasi keuangan Perseroan. 

c. Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan 

terstruktur,   yang   terdiri   dari:   Integritas,   nilai   etika   dan   kompetensi 

karyawan; Filosofi dan gaya manajemen; Cara yang ditempuh manajemen 

dalam melaksanakan  kewenangan dan tanggung jawabnya;  

Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan 

Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi; 
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2) Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yang merupakan suatu proses 

untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko 

usaha; 

3) Aktivitas pengendalian yang merupakan tindakan tindakan yang 

dilakukan dalam suatu proses pengendalian kegiatan pada setiap 

tingkat/unit dalam struktur   organisasi   Perseroan,   antara   lain   

kewenangan,   otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi 

kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perseroan; 

4) Sistem informasi dan komunikasi yang merupakan suatu proses 

penyajian laporan  mengenai  kegiatan  operasional,  finansial,  dan  

ketaatan  atas ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan 

5) Monitoring yang merupakan proses penilaian terhadap kualitas system 

pengendalian   internal   termasuk   fungsi   internal   audit   pada   setiap 

tingkat/unit   dalam   struktur   organisasi   Perseroan,   sehingga   dapat 

dilaksanakan secara optimal, dan penyimpangan yang terjadi dilaporkan 

kepada Direksi dengan tembusan disampaikan kepada Komite Audit. 

d. Dalam    hubungan   dengan   Auditor   eksternal,    Perseroan    menetapkan 

kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

1) Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk auditor eksternal dari  

calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usul Komite Audit; 

2) Komite Audit melalui  Komisaris wajib  menyampaikan  kepada  RUPS 

alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan 

untuk auditor eksternal; 

3) Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan 

pihak yang berkepentingan di Perseroan; dan 

4) Perseroan  wajib  menyediakan  semua  catatan  akuntansi  dan  data 

penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal 

memberikan    pendapatnya    tentang    kewajaran,    ketaat azasan, dan 

kesesuaian  laporan keuangan  Perseroan dengan standar akuntansi 

keuangan Indonesia 
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e. Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Internal dievaluasi dan dimonitor oleh  

Komite Audit antara lain meliputi: Independensi, objektivitas dan efektivitas kerja 

serta ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor. 

 

3.10. INTEGRITAS BISNIS 

a. Standar etika yang melandasi seluruh aktivitas Perseroan dalam menjalankan 

bisnis dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.  

b. Seluruh   jajaran   Perusahaan   wajib   mensosialisasikan   GCG   Code   untuk 

mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam transaksi di 

lingkungan masing-masing. 

c. Perseroan  menerapkan fungsi pengawasan berdasarkan audit sesuai prinsip- 

prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar 

tindakan-tindakan ilegal, tidak fair, dan pelanggaran atas norma-norma dan 

peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, perdata atau 

pidana. 

d. Setiap   unit   kerja  wajib   menindaklanjuti   setiap  temuan   hasil   audit  yang 

disampaikan oleh fungsi pengawasan. 

e. Perseroan melarang Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh karyawan 

Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan 

dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG yang meliputi antara lain pemberian 

atau penerimaan suap, hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi 

keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan. 

f. Apabila transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG 

terbukti, maka setiap pihak yang terlibat akan dikenai sanksi administratif, dan 

tuntutan sesuai hukum yang berlaku. 

 

3.11. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 

Perusahaan memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan 

mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai 

Anggaran  Dasar dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  pada 

dasarnya adalah: 

a. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perusahaan yang pada  

dasarnya meliputi: Sistem untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi setiap 

anggota Direksi dan Komisaris serta rincian gaji dan tunjangan yang diterima  

oleh anggota Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat 

b. Daftar  Riwayat  Hidup  anggota  Direksi  dan  anggota  Komisaris,   sehingga 

Pemegang   Saham   dapat  menilai  watak  amanah  serta  pengalaman  dan 

kecakapan yang dimilikinya untuk menjalankan tugasnya; Laporan Tahunan 

Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan yang memuat pula setiap hal  

yang   bertentangan   dan/atau   yang   tidak  sesuai   dengan   pedoman   GCG 

Perusahaan, disertai alasan atas ketidaksesuaian dan/atau tidak ditaatinya  

pedoman tersebut; dan 

c. Pengungkapan dengan cara yang layak mengenai pelanggaran yang telah 

terjadi yang dilakukan oleh Direktur ataupun Anggota Komisaris yang terlibat 

dalam "insider trading" atau "self dealing". 

d. Hak untuk menerima sebagian keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan 

bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya 

dalam Perusahaan, dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. 

e. Untuk mempertegas kemandirian  Perusahaan sebagai  badan  usaha agar  

dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik 

sesuai dengan tujuan usahanya,  Pemegang Saham dilarang campur tangan 

dalam kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan  dan  peraturan  perundang-

undangan  yang  berlaku,  termasuk tindakan  atau  arahan di  luar RUPS  

yang  secara  langsung  memberi  pengaruh terhadap tindakan pengurusan 

Perusahaan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang 

Direksi. 

f. Perusahaan harus senantiasa berusaha keras untuk memberikan kontribusi  

yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham. 
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g. Penetapan Dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS dengan 

mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, yang meliputi antara lain 

kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana 

investasi. 

 

3.12. ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI 

1) Lingkup Bisnis 

Perusahaan dapat menempatkan Investasi pada beberapa entitas yang 

dianggapsangat baik untuk meningkatkan jaminan kelangsungan bisnis inti dan 

menguntungkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-undang 

tentang ketenagalistrikan dan Peraturan pelaksana di bawahnya. 

2) Pola Pengorganisasian Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi  

Secara umum semua anak perusahaan diawasi oleh Direksi, melalui 

fungs/bidang yang ditunjuk oleh Direksi yang bertanggungjawab mengatur, 

mengarahkan dan mengawasi Anak Perusahaan secara efisien dan efektif guna 

meraih suatu sinergi antara PJB dan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi 

Karyawan Perusahaan dapat ditempatkan di setiap Anak Perusahaan dan 

Perusahaan Afiliasi sesuai dengan perjanjian dengan para partner dan sesuai 

dengan proporsi saham yang dimiliki pada masing-masing Anak Perusahaan 

atau Perusahaan Afiliasi. 

 

3.13. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

1) Kebijakan Umum 

a. Penelitian dan Pengembangan dimaksudkan untuk  mempertahankan, 

mendukung, dan mengembangkan bisnis guna memberikan nilai tambah 

bagi Perseroan.  

b. Penelitian dan Pengembangan dilakukan secara kreatif dengan tetap 

memperhatikan produktivitas  dan efisiensi, guna menghasilkan produk 

yang unggul.  

2) Perencanaan 

Perencanaan penelitian dan pengembangan harus  diselaraskan dengan 

rencana strategi dan kebijakan Perseroan serta dituangkan dalam RKAP.  
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3) Pengorganisasian 

Direksi menetapkan bagian/fungsi yang bertanggung jawab untuk melakukan 

penelitian dan pengembangan.  

4) Pelaksanaan 

a. Kegiatan penelitian dilakukan secara sistematik, terencana, terus-menerus, 

dan mengikuti konsep-konsep ilmiah dengan metodologi yang tepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan serta hasilnya dapat didaftarkan sebagai Hak 

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Perseroan. 

b. Kegiatan pengembangan diarahkan pada kegiatan usaha yang prospektif, 

inovatif, feasible dan memberikan nilai tambah dan daya saing Perseroan 

dengan  tetap mempertimbangkan prinsip sadar biaya dan skala prioritas.  

 

Perseroan dapat melakukan sinergi dan mengembangkan pola kemitraan di bidang 

penelitian dan pengembangan dengan perusahaan lain atau pihak lain secara sehat 

untuk mempercepat terlaksananya proses penciptaan nilai tambah. 

 

3.14. KLASIFIKASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI  

1) Klasifikasi Informasi 

a. Sangat rahasia 

Adalah informasi yang karena sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada 

pihak manapun, kecuali kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, 

pihak lain yang telah disetujui oleh Direktur Utama atas nama Direksi atau 

pihak lain yang dikuasakan, serta digunakan dalam rangka kepentingan 

penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan 

b. Rahasia 

Adalah informasi yang karena sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada 

pihak internal PT PJB yang tidak memiliki kewenangan dan kepentingan 

serta kepada Publik sehingga apabila diungkapkan akan merugikan 

kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham dan/atau melanggar 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Terbatas 

Adalah informasi yang tidak termasuk kategori sangat rahasia dan rahasia 

sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, yang ditujukan untuk 

kepentingan internal PT PJB namun tidak untuk kepentingan Publik 

d. Biasa 

Adalah informasi yang tidak termasuk ke dalam kategori sangat rahasia, 

rahasia dan terbatas yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada 

Perseroan apabila diungkapkan kepada Publik 

 

2) Pengungkapan Informasi 

a. Perseroan mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat dan tepat 

waktu kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris 

b. Pengungkapan informasi kepada Publik dan stakeholder lainnya dilakukan 

secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan 

Perseroan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Setiap jajaran Perseroan tidak diperkenankan melakukan pengungkapan 

infromasi yang bertentangan dengan peraturan dan etika bisnis 

d. Perseroan melarang penggunaan informasi oleh Orang Dalam dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok atau orang lain secara 

tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

e. Bagian-bagian Perseroan yang terkait dengan hubungan masyarakat, 

hubungan dengan kelembagaan, hubungan dengan investor, publikasi 

serta bagian-bagian lain hanya dapat mengeluarkan informasi di bawah 

koordinasi Sekretaris Perusahaan 

f. Perseroan  senantiasa   melakukan   pencatatan   pada   sistem   akuntansi 

perusahaan  secara akurat,  andal  dan  dipelihara  setiap waktu,  sehingga 

setiap transaksi pembayaran, pengalihan kepemilikan, penyelesaian 

pemberian layanan dan transaksi lainnya akan terefleksikan secara penuh 

dan detail 
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g. Direksi  dan  karyawan  Perseroan  harus  mengungkapkan  informasi yang 

diperlukan   oleh   auditor   internal   maupun   eksternal   dalam   setiap   

proses   audit Perseroan 

h. Perseroan melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk 

mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau 

pelanggan kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Perseroan, 

baik selama masa kerja atau sesudahnya. 

i. Perseroan melarang siapapun tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Direksi mengungkapkan informasi milik pelanggan, rekanan 

dan mitra kerja kepada pihak lain kecuali berdasarkan kebutuhan 

kedinasan. 

j. Perseroan wajib mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang 

berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan dan informasi 

mengenai hal-hal yang penting bagi pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya. 

 

3.15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

1) Ketentuan Umum 

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab Perseroan terhadap dampak 

dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang 

diwujudkan dalam perilaku transparan dan beretika yang konsisten dan 

sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan 

dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, 

serta terintegrasi dengan Perseroan dengan menyeluruh. 

b. Perseroan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat 

kegiatan operasi dan penunjangnya. 
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c. Tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR) 

merupakan bagian dari visi Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi 

stakeholders dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan tumbuh 

bersama. 

2) Tujuan 

a. Meningkatkan interaksi positif antara Perseroan, masyarakat, pemerintah 

daerah dan pihak terkait. 

b. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar yang berkelanjutan 

c. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan 

3) Perencanaan Kegiatan CSR 

a. Program dan anggaran CSR korporat disusun berdasarkan usulan dari 

setiap Unit ke Fungsi/Bidang CSR Kantor Pusat, yang kemudian diusulkan 

ke Fungsi/Bidang Anggaran Kantor Pusat untuk dimasukkan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan mendapatkan 

pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

b. Program CSR disusun berdasarkan: 

1) Inisiatif perusahaan berdasar hasil pemetaan social mayarakat  

2) Permintaan masyarakat/komunitas 

3) Kesesuaian dengan program pemerintah 

4) Kondisi tanggap darurat/bencana alam 

c. Ruang lingkup kegiatan CSR dilaksanakan dalam 4 bidang yaitu 

Pendidikan, kesehatan, ekonomi social budaya dan keagamaan serta 

Lingkungan. 

d. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai biaya 

non Operasi Perusahaan  

 

3.16. LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (LK3)  

a. Perusahaan akan selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja 

serta pelestarian lingkungan bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.  

b. Perusahaan   senantiasa   berusaha   mengambil  tindakan  yang  tepat  
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untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di 

tempat kerja. 

c. Perusahaan akan selalu mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat 

kerja yang aman dan sehat dengan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi 

usaha serta fasilitas Perusahaan lain, memenuhi peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. 

d. Perusahaan    memiliki     kewajiban     untuk    senantiasa    melengkapi    

dan menyediakan  alat,   sarana  dan  perlengkapan  keselamatan  dan  

kesehatan  agar seluruh karyawan dapat bekerja secara aman dan selamat.  

e. Perusahaan akan selalu berusaha melakukan audit K3 oleh pihak 

independen, 

sehingga dapat diperoleh hasil yang objektif atas upaya yang telah 

dilakukan oleh Perusahaan. 

f. Perusahaan  sangat  memperhatikan   masalah  dampak  lingkungan  

dengan 

selalu melakukan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan 

pengawasan serta pencegahan   dampak   negatif   terhadap   lingkungan   

akibat   aktivitas   operasional Perusahaan serta menciptakan sumbangsih 

positif kepada masyarakat. 

g. Perusahaan   beserta Anak Perusahaan dan mitra kerja, wajib 

menempatkan 

K3 dan lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Tahunan. 
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BAB IV 

PANDUAN PERILAKU  

 

 

4.1 KARYAWAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Perseroan senantiasa  berusaha  mengembangkan  kualitas  sumber daya 

manusia, sesuai dengan kebutuhan vis i dan misi serta program jangka panjang 

Perseroan. 

Perseroan akan menerapkan praktek-praktek bisnis yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip GCG dengan selalu menghormati agama, budaya, tradisi, adat 

istiadat, kondisi karyawan serta peraturan setempat.  

Perseroan wajib memperlakukan karyawan secara adil dan bebas dari bias 

terhadap perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran 

serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. 

Perseroan wajib menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan 

hubungan industrial yang meliputi antara lain: 

a. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai; 

b. Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan 

keselamatan dan kesehatan di tempat kerja; 

c. Memberikan   hak   kepada   pegawai   untuk   berserikat   sesuai   peraturan 

perundangan yang berlaku; 

d. Memberikan  kesempatan  kepada pegawai  untuk mengikuti  pendidikan, 

pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi 

dan kebutuhan Perseroan; 

e. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara 

umum mengikuti peraturan setempat yang berlaku dan sesuai kemampuan 

Perusahaan; 

f. Pemberian bonus kepada karyawan sesuai dengan kinerjanya; 

g. Senantiasa bermitra dengan Serikat Pekerja yang diakui oleh Direksi di 

lingkunga   Perusahaan; dan 
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Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan akan selalu berusaha untuk 

menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kema juan 

bersama. 

Perseroan   akan   selalu   berusaha   meningkatkan   mutu   manajemen   dan 

pegawainya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif dengan etika bisnis  

yang tinggi. 

 

4.2 BENTURAN KEPENTINGAN 

a. Benturan kepentingan terjadi apabila: 

1) Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perseroan untuk 

kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan 

2) Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang 

berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan 

3) Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk 

kepentingan di luar Perseroan 

4) Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Perseroan 

pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya 

5) Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda, sampai 

dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau anggota 

Komisaris. 

b. Pengungkapan adanya benturan kepentingan: 

1) Anggota Direksi dan Komisaris wajib melaporkan kepada Pemegang 

Saham tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan 

kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya 

situasi/kondisi tersebut 

2) Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi 

adanya benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu 

paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi 

situasi tersebut 

3) Karyawan wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara 

berjenjang tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya 
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benturan kepentingan yang dihadapi paling lamabt 5 (lima) hari kerja sejak 

terjadinya benturan kepentingan 

4) Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan 

kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5 

(lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut 

 

4.3 KETERLIBATAN DALAM POLITIK 

Perseroan     menjamin     kebebasan     karyawan    dalam     mengemukakan 

pandangan kepada Pemerintah dan stakeholder lainnya terhadap aspek operasional  

yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan operasional Perseroan sepanjang masih 

dalam koridor hukum yang berlaku. 

Perseroan mewajibkan Direksi, manajemen dan karyawan yang mewakili 

Perseroan  dalam   setiap  urusan   Pemerintah,   untuk  patuh  terhadap  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Perseroan   melarang   untuk   memberikan   sumbangan   bagi   partai   politik 

manapun. Perseroan  menjamin   hak  setiap   karyawan   untuk  menyalurkan   aspirasi 

politiknya; 

Perseroan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mewajibkan setiap 

karyawan yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon partai politik dalam 

pemilu untuk mengundurkan diri dari Perseroan. 

 

4.4 PERNYATAAN PALSU DAN KONSPIRASI 

Direksi dan karyawan Perseroan, yang terlibat dalam pemasaran proyek,  

penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan 

kewajiban, kajian  proyek dan  penulisan  laporan, harus senantiasa  memberikan 

pernyataan yang akurat dan benar mengenai kegiatan kegiatan tersebut.  

Perseroan akan mengenakan hukuman kepada karyawan Perseroan yang 

dengan sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan 

dan/atau perbuatan konspirasi dengan pihak lain yang merugikan Perseroan, baik 

yang bersifat administratif, perdata maupun pidana bagi karyawan dan/atau apabila 

dengan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perseroan, sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 
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4.5 HADIAH  DAN GRATIFIKASI 

Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan Perseroan senantiasa menaati aturan 

terkait hadiah (gratifikasi) sebagai pencerminan dari budaya Perusahaan terkait 

integritas, akuntabilitas dan transparansi. Tawaran atau pemberian hadiah (gratifikasi) 

dari perusahaan yang sedang atau mencoba berbisnis dengan Perseroan mungkin 

dapat mempengaruhi, atau berpotensi mempengaruhi kemampuan Insan perusahaan 

untuk mengambil keputusan bisnis yang objektif demi kepentingan Perseroan. 

Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan Perseroan tidak boleh meminta 

atau menerima hadiah dan sejenisnya, yaitu segala macam bentuk penerimaan oleh 

pejabat atau karyawan Perseroan dari pihak-pihak lain di luar Perseroan yang dapat 

menguntungkan kepentingan pemberi hadiah, diri sendiri, keluarga atau rekan yang 

dapat mempengaruhi objektivitas dan kepentingan Perseroan. 

Perseroan dilarang menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya 

kepada Pihak Ketiga dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa. 

 

4.6 KERAHASIAAN INFORMASI 

Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan Perseroan berkewajiban untuk menjaga 

kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai klasifikasinya. 

Informasi yang harus dijaga kerahasiaan nya antara lain: 

1) Informasi rahasia mengenai Perusahaan dan pelanggan 

2) Informasi milik pelanggan, rekanan atau mitra kerja. 

Perseroan  melakukan pengelolaan data perusahaan secara rapi, tertib, akurat dan 

tepat waktu melalui sistem dokumentasi data/dokumen, laporan dan arsip sesuai 

kebijakan Perseroan terkait klasifikasi, pengungkapan dan mekanisme pemberian 

informasi termasuk pengamanannya. 

Seseorang di Perseroan yang karena kedudukan dan jabatannya atau hubungan usaha 

dengan Perseroan dilarang menggunakan dokumen, laporan dan data/informasi 

Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan Perusahaan atau 

stakeholder lainnya. 

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dengan kegiatan 

usaha Perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti Laporan Tahunan, 
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Laporan Manajemen dan lain-lain, sesuai degan peraturan perundangan yang berlaku 

secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.  

Perseroan akan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

Perusahaan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan prosedur Keterbukaan 

Informasi Publik di Perseroan. 

 

4.7 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

a. Perusahaan wajib memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan 

sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan 

pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai 

asset, kewajiban dan modal. 

b. Perseroan menyusun Laporan Keuangan secara akurat dan akuntabel dan 

memastikan bahwa semua transaksi usaha dicatat. Setiap pencatatan transaksi 

usaha harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan dan memadai 

agar dapat diverifikasi dan dievaluasi oleh Fungsi Akuntansi di Perseroan.   

c. Laporan Keuangan Perseroan harus dibuat secara tepat dan akurat untuk 

mendukung integritas dan reputasi Perusahaan. 

 

4.8 PENYELEWENGAN DAN PENYIMPANGAN SEJENISNYA 

Perseroan melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa 

menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, 

pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan, 

antara lain: 

a. Ketidakjujuran  dalam   penyampaian   informasi  berkaitan  dengan  kinerja  

Perseroan; 

b. Penggelapan terhadap kekayaan dan/atau aset yang dimiliki Perseroan 

untuk kepentingan pribadi; 

c. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan; 

d. Penyalahgunaan  aset yang  dimiliki  oleh  Perseroan,   karyawan,   mitra 

usaha atau Rekanan; 
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e. Pengalihan   kas,   surat   berharga  atau   aset   Perseroan    lain   untuk 

penggunaan pribadi; 

f. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak 

sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku; 

g. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan 

untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan. 
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BAB V 

PROSEDUR PELAPORAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI GCG CODE 

 

 

5.1 PROSEDUR PELAPORAN 

Setiap orang dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran  

terhadap GCG Code kepada Perseroan melalui media yang disediakan oleh 

Perusahaan kepada Unit/Fungsi/Tim yang ditetapkan oleh Direksi.  

Setiap laporan pelanggaran GCG Code tidak akan disebarluaskan kepada pihak 

manapun juga (public expose), sebelum terbukti kebenarannya. 

Pemeriksaan   atau   penindaklanjutan   hasil   laporan   pelanggaran   GCG   Code  

senantiasa berlandaskan atas asas praduga tak bersalah. 

 

5.2 AKUNTABILITAS TIM PENERIMA LAPORAN 

Penerima Laporan yaitu Unit/Fungsi/Tim yang ditetapkan oleh Direksi yang bertugas 

khusus untuk menindaklanjuti dan mengelola setiap laporan 

penyimpangan/pelanggaran. 

 

5.3 SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Perseroan wajib membentuk unit khusus yang bertanggungjawab terhadap 

program sosialisasi, dan implementasi GCG. 

Apabila diperlukan, Perseroan dapat membentuk sebuah Tim Gabungan (Joint 

committee) yang terdiri dari unsur Komisaris dan Direksi yang bertanggungjawab 

terhadap evaluasi pelaksanaan GCG. 

 

5.4 PROSEDUR PERUBAHAN DAN EVALUASI GCG CODE 

Perseroan akan melakukan kajian ulang dan evaluasi untuk memperbaiki dan/atau 

menyempurnakan GCG   Code   apabila   dipandang   memiliki   unsur   yang   tidak   

relevan   dan/atau  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia. 

 


