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TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA KEL0U\ PERUSAHAAN 

(CODE of CORPORATE GOVERNANCE) PT. RUMAH SAKIT PELNI

DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI
Bahwa merujuk pada prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan yang 
baik (Good Corporate Governance), perlu disusun Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (CoCG) sebagai salah satu soft-structure Good 
Corporate Governance.
Bahwa GCG Code merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam penerapan GCG sekaligus menjadi Pedoman bagi 
pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang baik serta acuan dalam 
pengambilan keputusan operasional Perusahaan.
Bahwa dengan adanya CoCG diharapkan dapat mengendalikan dan 
mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, 
Dewan Komisaris, Direksi), Karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta 
masyarakat dan lingkungan ben'alan secara baik dan kepentingan semua 
pihak terpenuhi
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu 
menetapkan Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan 
bagi PT Rumah Sakit dalam menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
{Good Corporate Governance) ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi 
PT Rumah Sakit PELNI.

Menimbang : 1.

2.

3.

4.

Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 
106);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 
Badan usaha Milik Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan Menteri BUMN

4.

Nomor PER- 09/MBU/2012 tentang 
Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik {Good Corporate 
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 
tentang Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris 
Anak Perseroan BUMN;

5.

6.
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7. Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 
09 November 2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36 
tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana 
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan 
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 
AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 

PERTAMA : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI TENTANG 
PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN {Code of 
Corporate Governance) PT. RUMAH SAKIT PELNI.
Seluruh anggota perseroan RS PELNI baik dalam hubungannya sebagai 
Komisaris, Direksi, pegawai organik dan non-organik, pegawai struktural 
dan non-struktural, mitra perusahaan, dan stakeholder lainnya wajib 
mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate 
Governance) dalam aktivitasnya PT RS PELNI agar tidak menimbulkan 
ekses hukum kepada pihak manapun, baik Perdata, Pidana, dan Tipikor. 
Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 
178A/ARS/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dinyatakan sudah tidak 
berlaku lagi.
Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahan dikemudian hari 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 30 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA 
PT. Rumah SakiUW
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PELNI
dr. Dewi Fankhuninodvah Fitriana^^
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PERNYATAAN KOMUMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. RUMAH SAKIT PELNI 

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 30 Desember 
2021 telah ditetapkan kembali Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (CoCG) PT. 
Rumah Sakit PELNI.

Code of Corporate Governance (CoCG) ini merupakan induk kebijakan bagi seluruh 
pelaksanaan Pengelolaan Perseroan serta acuan dalam pengambilan keputusan 
operasional Perseroan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan, maka 
seluruh kebijakan, peraturan dan keputusan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk 
dan menjadikan GCG ini sebagai suatu pedoman yang wajib diikuti.

Pemberlakuan CoCG dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada di 
Perseroan akan mengandung prinsip - prinsip Good Corporate Governance (GCG) uang 
bersifat
(Accountability),^^nggungjawaban (Responsibility), dan Kemandirian (Independency), 
kewajaran (Fairness). Petunjuk pelaksanaan kebijakan seluruh pelaksanaan pengelolaan 
Perseroan dibuat berdasarkan proses b\sri\sl value chain yang berlaku. Tanpa persetujuan 
tertulis dari Dewan Komisaris dan Direksi, maka tidak diperbolehkan untuk mengubah isi 
dari Code of Corporate Governance {CoCG) PT. Rumah Sakit PELNI.

yaitu Transparansi {Transparency), Akuntabilitasuniversal,

Jakarta, 30 Desember 2021 
PT. RUMAH SAKIT PELNI
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KATA PENGANTAR DIREKSI PT RUMAH SAKIT PELNI

Sejalan dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan PT. Rumah Sakit PELNI berkomitmen 
untuk konsisten menerapkan prinsip - prinsip Code of Good Corporate Governance (GCG) 
secara optimal. Hal tersebut dilandasi oleh arti pentingnya penerapan GCG sebagai 
perangkat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kepada para Pemangku 
Kepentingan dan member layanan yang lebih baik kepada para pelanggannya.

Kami menyadari bahwa pemenuhan Kriteria tersebut dapat dilaksanakan melalui penerapan 
Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu transportasi, akuntabel, adil, mandiri dan 
bertanggung jawab. Dalam pelaksanaanya, usaha tersebut hams mempertimbangkan 
beberapa hal sehingga produk dan pelayanan yang dihasilkan memenuhi kriteria handal 
dan bermutu baik, tersedia dengan harga kompetitif

Direksi dan seluruh elemen Perseroan sepakat untuk melaksanakan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik agar apa - apa yang menjadi tujuan PT. Rumah Sakit PELNI dapat 
tercapai secara berkesinambungan dan mampu memenuhi harapan seluruh stakeholders.

Memperhatikan hal tersebut, Direksi memandang perlu untuk menyusun, menerbitkan dan 
memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk digunakan sebagai 
pedoman bagi seluruh elemen Perseroan sehingga Tata Kelola Perseroan Yang Baik 
terwujud dalam seluruh aktivitas Perseroan.

Jakarta, 30 Desember 2021 
PT. Rumah Sakit^En^TL ^
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KATA PENGANTAR DEWAN KOMISARIS PT. RUMAH SAKU PELNI

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan dilakukan dengan melakukan penerapan tata 
kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip Tats Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), sebagai 
prasyarat utama bagi keberhasilan proses bisnis Perseroan. Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang baik (CoCG)merupakan Pedoman bagi seluruh Insan Perseroan dalam 
membuat keputusan dan menjalankan seluruh kegiatan aksi korporasi dengan didasari moral 
yang tinggi, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan serta kesadaran yang 
penuh akan tanggung jawab Perseroan terhadap seluruh Pemangku Kepentingan.

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan 
akan dapat meningkatkan kelangsungan bisnis Perseroan secara lebihbertanggung jawab, 
yang pada pada akhirnya akan mengoptimalkan nilai Pemegang Saham dalam jangka 
panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder \d\nnya.

Dewan Komisaris sangat mendukung disusunnya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik Code of Corporate Governance (CoCG), sebagai Pedoman bagi seluruh Insan 
Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris beserta Organ Penunjangnya, Direksi, Manajemen 
dan Karyawan PT. Rumah Sakit PELNI serta seluruh Strategik Bisnis Unit (SBU) yang berada 
didalamnya.

Semoga keberadaan Pedoman CoCG mampu mendukung upaya tercapainya kesinambungan 
usaha dan tujuan Perseroan, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Organ 
Perseroan, serta dalam setiap pengambilan keputusan dapat dilandasi oleh nilai moral yang 
tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Diharapkan agar seluruh 
Jajaran Perseroan dapat memahami dan melaksanakan Tata Kelola Perseroan yang baik 
sehingga PT. Rumah Sakit PELNI dapat menjalankan keberlangsungan kegiatan usahanya 
sesuai dengan Visi dan Nisi Perseroan.

Jakarta, 30 Desember 2021
PT. Rumah Sakit PELNI 
A.i>-Qewan KowiiJI It! lah Sakit PELNI

SAKIT RELIMI 
DEWAN KOMISARIS

GANEFI
Komisaris Utama

iii



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan latar belakang akademis, kebutuhan Good Corporate Governance (GCG) 

timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik 

antara principal dan agent-nya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan 

tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak.

Peningkatan aktivitas bisnis perusahaan dan semakin ketatnya persaingan diperlukan 

pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga 

pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, 

implementasi Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) dalam sebuah 

perusahaan menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam 

perkembangan bisnis 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

PT Rumah Sakit PELNI, sebagai Anak Perusahaan dari PT Pertamina Bina Medika IHC 

yang merupakan Anak dari Perusahaan BUMN, mengacu pada Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dan 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 

tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada Badan Usaha Milik Negara, Good Corporate Governance adalah suatu proses 

dan struktur yang digunakan oleh Organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan 

usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya, berlandaskan 

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

PT. Rumah Sakit PELNI berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Rumah Sakit PELNI
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Nomor : PT Rumah Sakit PELNI Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 09 November 2007, 

dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat 

oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 
AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

Keputusan PT Pertamina Bina Medika IHC sebagai Induk Perseroan untuk mendirikan 

PT. Rumah Sakit PELNI, dimaksudkan untuk mengembangkan usaha pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat secara mandiri dalam suatu Perseroan karena core 

business yang Sejalan dengan PT Pertamina Bina Medika IHC selaku Induk 

Perseroan.

Dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan GCG tersebut diatas, maka 

Manajemen PT RS PELNI berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan 

(GCG) dalam pengelolaan Rumah Sakit sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan 

antara lain dengan membuat infra struktur GCG yang melandasi penerapan GCG di 

lingkungan Perusahaan diantaranya dengan penyusunan pedoman GCG yang 

menjadi acuan bagi OrganOrgan Perusahaan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan 

Komisaris, Direksi, Karyawan, dan stakeholder lainnya) di lingkungan PT. Rumah 

Sakit PELNI

Penerapan GCG pada pengelolaan Rumah Sakit tetap juga harus dilaksanakan 

dengan memperhatikan peraturan yang ada, norma yang berlaku dari Anggaran 

Dasar PT Rumah Sakit PELNI. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini merupakan revisi 

atau penyempurnaan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan tahun 2019 yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 096/ARS/VI/2019 

Tanggal 28 Juni 2019. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika 

lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya 

Perseroan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada hanya untuk 

keuntungan jangka pendek. Keberhasilan implementasi pedoman GCG juga sangat 
tergantung pada komitmen dari seluruh Organ Perseroan untuk menegakkan dan 

melaksanakan Tata Kelola Perseroan yang baik tersebut.
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B. Maksud Pedoman

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi 

seluruh Organ Perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance) di lingkungan Korporat dan seluruh unit usaha yang 

dimiliki oleh Perseroan.

C. Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan akan meningkatkan citra dan

kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham, serta
bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip- 

prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 

kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;

2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri;

3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ perusahaan yang 

didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;

4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Stakeholder.

D. Visi, Misi, Core Value, Motto, Core Believes, Corporate Culture 

1. VISI:
Solusi Terbaik untuk Kesehatan Keluarga dan Mitra Terpercaya dalam ekosistem 
Kesehatan Indonesia

MISI:
1. Memberikan layanan kesehatan terbaik dan mudah diakses tanpa batas.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, ramah, dan tangkas melalui 

inovasi, kolaborasi dan dijitalisasi.
3. Membangun Daya Saing Perusahaan berbasis nilai manfaat dalam industry 

kesehatan Indonesia

CORE VALUE
Tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama AKHLAK Menjadi Nilai Utama Budaya PT RS 
PELNI Sebagai Landasan Mewujudkan Pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

2.

3.

Penjabaran AKHLAK :Amanah adalah memegang teguh kepercayaan yang 
diberikan.

a. Kata kunci: Integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya

A
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b. Kalimat afirmasi : Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
c. Panduan perilaku : Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas 

tugas,keputusan dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai 
moral dan etika

K Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas .
Kata kunci: Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli dibidangnya
a. Kalimat afirmasi : Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
b. Panduan perilaku : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 

yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas 
dengan kualitas terbaik

H Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan
a. Kata kunci : Peduli/caring, menghargai perbedaan (diversi)
b. Kalimat afirmasi : Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
c. Panduan perilaku : Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka 

menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusi

L Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
a. Kata kunci: Komitmen, dedikasi / rela berkorban, kontribusi
b. Kalimat afirmasi : Kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara
c. Panduan perilaku : Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, 

dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh 
kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

A Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan
a. Kata kunci : Inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif
b. Kalimat afirmasi : Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan 

ataupun menghadapi perubahan
c. Panduan perilaku : Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus 

menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, bertindak 
proaktif

K Kolaboratif adalah membangun semangat kerja yang sinergis
a. Kata kunci : Kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik
b. Kalimat afirmasi : Kami mendorong kerjasama yang sinergis
c. Panduan perilaku : Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk 

berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, 
menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

: "Rumah Sakit PELNI, Terdepan, Terkemuka,4 MOTTO 
Terpercaya".

5 CORE BELIEVES
a. Customer Focus: Mengutamakan kepuasan pelanggan 

b. Good Corporate Governance (TARIF) the spirit of Transparency, the needs

of Accountability, sense of Responsibility, the power of Integrity, lead to 

Fairness
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c. Capability 

kompeten

d. Human Capita!'. Sebagai basis pembangunan keunggulan daya saing

e. Accounting /Akurat dan Prudent.

: Organisasi yang kuat dengan tim building yang solid dan

6 CORPORATE CULTURE : Aman, Ringkas, Menyembuhkan

A Aman : Berfokus pada keselamatan pegawai, pasien dan Organisasi, 
berdasarkan 16 (enambelas) mata rantai yang diwakili oleh SIMBOL 
BUDAYA AMAN bersumber dari buku JCI dan buku anti Fraud;

R Ringkas : Berfokus ada Efisiensi diseluruh aspek Kegiatan, 7 (Tujuh) jurus 
Ringkas diwakili oleh SIMBOL BUDAYA RINGKAS;

M Menyembuhkan : Berfokus pada menciptakan lingkungan yang
memberikan pengalaman positif bagi pasien dan keluarganya untuk 
mempercepat proses penyembuhan.

E. TU3UAN PERUSAHAAN
1. Menciptakan profit dan benefit tanpa mengabaikan faktor sosial.
2. Memberikan layanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
3. Menciptakan nilai tambah agar dapat tumbuh dan berkembang.
4. Secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

F. DAFTAR ISTILAH
Istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman ini, kecuali disebutkan lain, mengandung

pengertian sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar (AD) adalah anggaran dasar/ketentuan yang tercantum pada 

Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 09 November 

2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 31 Maret 2020, yang 

dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah 

memperoleh persetujuan KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

2. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk 

kepada individu (bukan sebagai Dewan/
3. Anggota Direksi adalah anggota dari Direksi yang mengelola sebuah Direktorat 

dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional Direktorat yang menjadi 

tanggung jawabnya. Menunjuk kepada individu dan bukan sebagai Dewan {board).

4. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan
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profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.

5. Auditor Internal (Satuan Pengawasan Internal) adalah fungsi struktural di 

lingkungan Perseroan, yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem 

pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.

6. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi 

Perseroan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Dewan 

Komisaris, Organ pendukung Dewan Komisaris, pekerja, serta pihak lain yang 

bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

7. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota 

Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan {Board) yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Direksi adalah Organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi 

sebagai satu kesatuan Dewan {Board) yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang 

- undangan yang berlaku.

9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris :

a. Berasal dari luar Perseroan;

b. Tidak terafiliasi dengan Direktur, anggota Dewan Komisaris lainnya dan 

Pemegang Saham;

c. Bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 

kepentingan Perseroan.

10. Komite Audit adalah komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam 

rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mengkaji 

dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan 

tugas auditor internal dan eksternal.

11. Unit Manajemen Risiko adalah Unit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam 

rangka membantu melaksananakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terutama
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untuk fungsi pengawasan yang berkaitan dengan manajemen risiko.Dewan 

KomisarisPerseroan

12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi 

dan Dewan Komisaris.
13. Pemegang Saham/S/rare/w/oferadalah orang atau badan hukum yang secara 

sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan. Dalam hal ini pemegang saham 

PerseroanPT RS PELNI adalah PT Pertamina Bina Medika IHC, PT Pelayaran 

Nasional Indonesia atau disingkat "PT PELNI", dan Yayasan Kesehatan Pensiunan 

Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional PT PELNI.

14. Pekerja adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan 

kerja dengan Perseroan, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang 

paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

15. Perseroan adalah PT Rumah Sakit PELNI

16. Perusahaan adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.

17. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang 

memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar 

Perseroan

18. Kesekretariatan Perusahaan adalah fungsi struktural dalam Organisasi 

Perseroan yang bertugas memberikan dukungan kepada Direksi dalam 

pelaksanaan tugasnya serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang 

Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja dan Stakeholders.

19. Corporate Governance struktur dan proses yang digunakan oleh Organ 

Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna 

mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya

20. Dokumen/arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang 

dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

perusahaan, baik tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam 

media apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar
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21. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh 

suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut 
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha

22. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugas 

dibandingkan dengan rencana kerjanya pada masa tertentu guna mewujudkan misi 

Perusahaan

23. Unit Manajemen risiko adalah metodologi pengelolaan untuk mengendalikan 

risiko yang timbul dari aktivitas pengelolaan Perusahaan

24. Pelaporan adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu 

kegiatan pada periode tertentu baik bersifat rutin maupun non rutin yang memuat 

kejadian-kejadian penting

G. REFERENSI
1. Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 106);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan usaha 

Milik Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi;

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perseroan Yang Baik {GoodCorporate Governance) Pada Badan Usaha Milik 

Negara;

6. Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang 

Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perseroan 

BUMN;

7. Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 09 

November 2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 31 Maret 

2020, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang 

telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.
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BAB II

PRINSIP-PRINSIP GCG

A. TRANSPARANCY— KETERBUKAAN

Keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai 

Perseroan

Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh PT Rumah SakitPELNI 

dengan tetap mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PT Rumah Sakit 

PELNI membuat kebijakan tentang klasifikasi informasi yang bersifatterbuka dan 

tertutup sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh Insan PT Rumah Sakit 

PELNI. Transparansi ini diwujudkan PT Rumah Sakit PELNI dengan selalu 

mengungkapkan informasi baik keuangan maupun non keuangan kepada pihak- 

pihak yang berkepentingan dan relevan. Transparansi dilakukan terhadap 

Pemegang Saham dan juga kepada seluruh stakeholders Perseroan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Perseroan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat 

serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 

komposisi pemegang saham, visi, misi, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, 

laporan tahunan, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi 

perusahaan.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan.

B. ACCOUNTABILITY— AKUNTANBILITAS

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ, sehingga 

pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Persiapan akuntabilitas
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mengharuskan pimpinan Perseroan mempertanggung jawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Hal tersebutdilaksanakan dengan menetapkan rincian peran 

dan tanggung jawab masing-masing Organ Perseroan dan karyawan secara jelas 

sesuai dengan Visi, Nisi, Sasaran dan Strategi Perseroan. PT Rumah Sakit PELNI 

meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang 

mengatur hubungan antara individu dan/atau Organ yang ada di Perseroan. Oleh 

karenanya Perseroan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing 

Organ Perseroan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 

Perseroan. Akuntabilitas Perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi 

masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu 

maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Penerapan 

prinsip akuntabilitas ini agar Perseroan dapat mengkomunikasikan hak dan 

kewajiban masing-masing dan selalu dapat mengupayakan agar pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan Perseroan benar-benar memahami hak dan kewajiban 

masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Perseroan memastikan berlakunya ukuran kinerja dari semua Insan 

Perseroan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati selaras dengan nilai-nilai 

perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta memiliki kebijakan tentang reward 

and punishment 

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Perseroan hams menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing- 

masing Organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai 

perusahaan {corporate values), dan strategi perusahaan.

b. Perseroan harus meyakini bahwa semua Organ perusahaan dan semua 

karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan 

perannya dalam pelaksanaan GCG.

c. Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif 

dalam pengelolaan perusahaan.

d. Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan 

yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem 

penghargaan dan sanksi {reward and punishment system).

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ perusahaan
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dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman 

perilaku {code of conduct) yang telah disepakati.

C. RESPONSIBILITY-PERIMtGGyHiGlhWPMMl

Kesesuaian didalam pengelolaan Perseroan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya antara lain kewajiban 

PT.Rumah Sakit PELNI dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku 

dari Pemerintah Pusat dan Daerah, terkait dengan bidang usaha korporasi antara 

lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, 

kesehatan dan keselamatan kerja dan persaingan usaha.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran 

dasar dan peraturan perusahaan.

b. Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain peduli 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

D. INDEPENDENCY - KEMANDIRIAN

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak manapun 

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip- 

prinsip korporasi yang sehat.

Dalam pelaksanannya, kemandirian dapat diwujudkan dengan selalu 

menghormati hak & kewajiban, tugas & tanggung jawab serta wewenang 

masing-masing Organ. Oleh karena itu, Perseroan dalam mengambil keputusan 

bertindak obyektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya 

dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan {conflict of interest). 

Kemandirian ditekankan oleh Perseroan dengan selalu menghormati hak dan 

kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ 

Perseroan. Perseroan yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan
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agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat 

keputusan yang terbaik bagi Perseroan. Setiap Organ Perseroan akan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ Perseroan tidak ada yang dapat 
mencampuri pengurusan Perseroan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Masing-masing Organ Perseroan harus menghindari terjadinya dominasi oleh 

pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari 

benturan kepentingan {conflict of interest) dan dari segala pengamh atau 

tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b. Masing-masing Organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Perundang-undangan, tidak 

saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan 

yang lain.

E. FAIRNESS- KEWAJARAN

Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak- 

hak stakeholders^^ timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan 

Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam pola karir tanpa 

membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan juga diberlakukan sistem 

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

Perseroan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat 

mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perseroan juga akan selalu memastikan agar Perseroan dapat mengeksekusi 

haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh 

Stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan melalui 

mekanisme yang berlaku.
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Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan 

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan 

perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

b. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaatdan kontribusi yang diberikan 

kepada perusahaan.

c. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

F. MAKSUD DAN TUJUAN
1) Maksud

Pedoman Code of Corporate Governance dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman atau acuan bagi Organ Perseroan, yang terdiri dari Rapat umum 

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh jajaran 

Perseroan dalam melaksanakan Good Corporate Governance secara efektif di 

lingkungan PT. Rumah Sakit PELNI dan SBU.

2) Tujuan

Tujuan penerapan praktik Good Corporate Governance adalah :

a) Memaksimalkan nilai Perseroan bagi Pemegang Saham dengan cara 

meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, 

dan kewajaran agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat baik secara 

nasional maupun internasional serta dengan demikian menciptakan iklim 

yang mendukung investasi;
b) Pengelolaan Perseroan secara professional, transparan, efisien, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Komisaris, 

Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham;

Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam membuat keputusan 

dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi serta 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. Disamping itu perlu adanya kesadaran tanggung jawab social

c)

16



Perseroan baik terhadap pihak yang berkepentingan {stakeholders) 

maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
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BAB III
STRUKTUR

GOVERNANCE

Salah satu keberhasilan dalam menerapkan GCG adalah terciptanya hubungan yang wajar 

dan efektif antar Organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjalin hubungan yang harmonis antara 

Organ Perseroan maka hubungan ketiga Organ Perseroan tersebut hams dilandasi prinsip 

kesetaraan dan saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing dan 

bertindak demi kepentingan Perseroan. Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam 

membuat keputusan dan menjalankan tugasnya dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organ Perseroan yang terdiri dari 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran 

sangat penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perseroan harus menjalankan 

fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing 

Organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 

semata-mata untuk kepentinganPerseroan.

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Pasal 1 : Rapat Umum 

Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamAnggaran Dasar 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta member! nasihat kepada Direksi. 

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

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

ketentuan Anggaran Dasar.
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A. ORGAN UTAMA

1. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

a. PT Pertsmina Bina Medika IHC, dengan komposisi saham 51%

b. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau disingkat PT PELNI (Persero), 

dengan komposisi saham 48,98 %

c. Yayasan Kesehatan Pensiunan Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional PT PELNI, 

dengan komposisi 0,02 %

Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang 

menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham memiliki hak untuk:

a. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham 

yang dimiliki.

b. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk deviden dan bentuk 

pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

c. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur.

d. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk 

mewakilinya dalam RUPS.

e. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila Perseroan 

dilikuidasi.

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena 

kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (Pemegang Saham 

yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara yang sah).

g. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor 

Perseroan.

h. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan 

RUPS Luar Biasa
Kewenangan Pemegang Saham dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang 

memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan 

Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah

f.

i.
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seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan 

modal yang ditanam dalam perusahaan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas 

hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. 

RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada 

Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

1. JENIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
a. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari 2 jenis :

1) RUPSTahunan;

2) RUPS Luar Biasa.

b. RUPSTahunan adalah Rapat Pemegang Saham Perseroan untuk :

1) Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Perhitungan Tahunan;

2) Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP);

3) Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP).

c. RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu, jika dianggap perlu, 

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS Luar Biasa dapat 

dilakukan secara on paper (sirkuler), yaitu pengambilan keputusan oleh 

Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik;

d. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat 6 

(enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan dalam rapat tersebut Direksi 

menyampaikan :

1) Laporan Tahunan;

2) Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan;

3) Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.

e. RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 

diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan 

(tahun anggaran RKAP yang bersangkutan) dan dalam rapat tersebut Direksi 

menyampaikan :

1) Rencana RKAP termasuk proyeksi laporan keuangan;

2) Hal-hal yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang 

belum dicantumkan dalam rancangan RKAP.
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RUPS diadakan;

6) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) kepada Pemegang Saham jika diminta;

7) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan pemanggilan tidak sesuai dengan 

ayat 5, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak 

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui 
dengan suara bulat;

8) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari V2 (setengah) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali 

Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang 

lebih besar;

9) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dapat 

diadakan pemanggilan RUPS kedua;

10) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama 

telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;

11) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sah dan berhak mengambil 

keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran 

Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

12) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak 

tercapai. Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Daerah 

hukumannya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan 

Perseroan agar ditetapkan korum untuk RUPS ketiga;

13) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai korum dan RUPS ketiga akan 

dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri;

14) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai korum RUPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukumtetap;

15) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat (7) hari sebelum rapat RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;

22



16) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 

hari paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
g. Pemanggilan Keputusan RUPS :

1) Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan melalui prosedur yang 

transparan dan adil;

2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila tidak 

tercapai keputusan secara musyawarah, maka keputusan sah jika disetujui 

lebih dari Vi (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali 

UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan lain;

3) Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar 

RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui 

secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
h. Risalah RUPS

1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani 
oleh Pimpinan Rapatdan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang 

ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS;

2) Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan Akta 

Notaris.

3. PEMEGANG SAHAM
a. Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 

keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS;

b. Pemegang Saham berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaanPerseroan 

sesuai dengan tujuan pendirian Perseroan;

c. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional 

Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;

d. Pemegang saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dantanggung 

jawabnya;

e. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan memantau 

melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses 

pengelolaan Perseroan serta menindaklanjuti area of improvement yang 

dihasilkan dari assessmentatas pelaksanaan Tata Kelola Perseroan yang baik.
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4. HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM
a. Hak Pemegang Saham :

1) Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal hams dilindungi, agar Pemegang 

Saham/Pemilik Modal dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan 

Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, haknya untuk 

memperoleh informasi yang lengkap dan akurat secara material 
mengenaiperseroan, secara tepat waktu, teratur dan akurat, kecuali Direksi 

memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak 

memberikannya;

3) Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk 

deviden dan pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah 

saham yang dimilikinya.

b. Wewenang Pemegang Saham :

1) Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 

Pengangkatan Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme 

Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test);

2) Mengambil keputusan mengenai:

a) Perubahan jumlah modal;
b) Perubahan Anggaran Dasar;

c) Rencana penggunaan laba;

d) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta 

pernbubaran Perseroan;

e) Investasi dan pembiayaan jangka panjang;

f) Kerja sama Perseroan;

g) Pembentukan Anak Perseroan atau penyertaan;
h) Pengalihan aktiva.

3) Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Anggota 

Direksi apabila RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang 

Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi;
4) Menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris;

5) Menunjuk dan menetapkan Auditor Eksternal Perseroan dari calon yang
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diajukan Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit;

6) Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (R]PP) dan Rencana Kerja 

dan Anggaran Perseroan (RKAP) beserta Perubahannya;

7) Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu 

mendapat persetujuan/keputusan RUPS;

8) Menetapkan aturan perangkapan jabatan Dewan Komisaris bagi Anggota 

Komisaris;

9) Mengangkat minimal 1 (satu) orang Anggota Komisaris yang bukan berasal 

dari dalam Perseroan atau independen;

10) Jika diperlukan, dapat mengangkat minimal 1 (satu) orang Anggota Direksi 

yang bukan berasal dari dalam Perseroan atau independen;

11) Menetapkan sistem penillaian kinerja dan melakukan penilaian kinerja Dewan 

Komisaris dan Direksi secara berkala baik kolegial maupun individual;

12) Mengesahkan Statement Corporate Intent (SCI) dan Key Performance 

Indicator {KPl) yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris;

13) Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha 

Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;

14) Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak 

Perseroan/Perseroan Patungan;

15) Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan 

keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan 

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar:

a) Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan 

Komisaris;

b) Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif 

kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris;

c) Menetapkan Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan 

Perseroan;

d) Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan 

laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris;

e) Menetapkan penggunaan laba bersih.
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16) Mengesahkan dan menyetujui Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat 
waktu;

17) Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat 
dipertanggungjawabkan;

18) Melaksanakan Tata Kelola Perseroan yang Baik sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawabnya :

a) Memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perseroan yang 

Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

b) Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan 

kebijakan Perseroan;

c) Tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi 
tanggung jawab Direksi;

d) Merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris 

mengenai gejala penurunan kinetja dan kerugian Perseroan yang 

signifikan.

B. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan betugas dan bertanggung jawab secara 

kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta 

memastikan bahwa Perseroan melaksanakan Tata Kelola Perseroanyang Baik. Agar 

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, tepat dan cepat serta 

data bertindak independen.

Dewan Komisaris hams professional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan 

sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, fungsi pengawasan dan pemberian 

nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai dengan 

pemberhentian sementara.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta member! nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan. Agar pelaksanaan tugas 

Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:
1) Komposisi Dewan Komisaris hams memungkinkan pengambilan keputusan secara 

efekitif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut;

2) Dewan Komisaris hams berintegritas dan profesional sehingga dapat menjalankan
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fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan 

kepentingan semua stakeholders;

3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan 

pencegahan, perbaikan, sampai dengan pemberhentian sementara Anggota Direksi.
1. PERSYARATAN / KUALIFIKASI

a. Persyaratan Formal

Seorang yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan Perseroan yang 

terdiri dari :

1) Cakap melaksanakan perbuatan hukum;

2) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

sebelumnya pengangkatan;

3) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;

4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

Keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;

5) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena 

perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun 

garis kesamping dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi 
lainnya;

6) Tidak boleh memangku jabatan rangkap sebagai:

(a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

(b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif 

dan/atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
(c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

7) Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dalam rangka 

menjalankan fungsinya.

b. Persyaratan Material

Persyaratan material merupakan persyaratan kualitas perorangan sesuai 
kebutuhan PT Rumah Sakit PELNI, terdiri dari:
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1) Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak 

langsung terlibatdalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, 

cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan dimana yang 

bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
2) Memiliki Dedikasi;

3) Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yangberkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen;

4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;

5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;

6) Memahami dan mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 

Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya;
7) Memahami dan melaksanakan GCG;

8) Dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, 

kelompok usahanya dan/atau pihak lain;

9) Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN);

10) Khusus sebagai Komisaris Independen terdapat persyaratan tambahan 

berupa kriteria independensi sesuai dengan peraturan Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang 

penerapan Tata Kelola Perseroanyang Baik (Good Corporate Governance) 

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
c. Persyaratan Lainnya :

1) Bukan merupakan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota 

legislatifdan/anggota legislatif;

2) Bukan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala 

Daerah;

3) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan 

kepentingan dengan Perseroan kecuali menandatangani surat pernyataan 

bersedia mengundurkan diri pada salah satu jabatan tersebut jika terpilih 

sebagai anggota Dewan Komisaris;
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4) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat 

menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris);

5) Kriteria tambahan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dapat ditentukan 

melalui rapat Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan basil kajian 

anggota Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. KEANGGOTAN

a. Dewan Komisaris setidak-tidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, seorang 

diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan kebutuhan Perseroan;

b. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan 

majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri- 

sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;

c. Komposisi Dewan Komisaris hams ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepatdan 

cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai 

kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan 

tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap 

Direksi.

3. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
A. Pengangkatan
a. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;

b. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam 

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong hams 

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tetap 

memperhatikan kualifikasi calon Anggota Dewan Komsaris;

c. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang 

diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi 

RUPS;
d. Kepada Anggota Dewan Komsiaris baru wajib diberikan program pengenalan;

e. Mekanisme pencalonan Anggota Dewan Komisaris oleh pada Pemegang Saham, 

seleksi para calon Anggota Dewan Komisaris hingga pengangkatan Anggota 

Dewan Komisaris oleh RUPS akan dijabarkan tersendiri dalam sebuah kebijakan 

kriteria seleksi dan prosedur nominasi yang ditetapkan oleh RUPS.
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B. Pemberhentian

a. Masa jabatan berakhir apabila :

b. Meninggal dunia;

c. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir;

d. Mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Memberitahukan pengunduran diri secara tertulis kepada Pemegang 

Sahamdengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 

sekurang - kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran 

dirinya;

(b) Angota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap diminta 

pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai tanggal penetapan 

pengunduran diri dalam RUPS berikutnya.

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - 

undangan yang berlaku;

f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS dapat memberhentikan 

Anggota Dewan Komisaris sebelum habis masa jabatannya dengan ketentuan 

sebagai berikut:

a) Anggota Dewan Komisaris sewaktu - waktu dapat diberhentika 

berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;

b) Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan 

kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara tertulis oleh 

Pemegang Saham;

c) Keputusan pemberhentian dimaksud, diambil setelah yang bersangkutan 

diberi kesempatan membela diri. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar 

forum RUPS, maka pembelaan diri tersebut disampaikan secara tertulis 

kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat betas) hari terhitung 

sejak Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu.
g. Pertimbangan RUPS dalam memberhentikan Anggota Dewan Komisaris antara 

lain :

a) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b) Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan 

Anggaran Dasar;
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c) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 

seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris;
d) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara yang 

disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh Anggota Dewan Komisaris yang 
bersangkutan;

e) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap;

h. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut tetap diminta 

pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal 

efektif pemberhentiannya, sepanjang tindakan Dewan Komisaris tersebut 

tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
4. MASAJABATAN

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi 

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para Anggota Dewan 

Komisaris sewaktu - waktu, dengan menyebutkan alasannya. Setelah masa 

jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh 

RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

5. PERANGKAPAN JABATAN

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a) Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan 

jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
b) Jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

pengurus partai politik dan/atau calon Anggota Legislatif dan/atau calon 

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
a.Tugas Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai 

Perseroan maupun Strategik Bisnis Unit Perseroan, dan memberi nasihat 
kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran Perseroan, Rencana Jangka Panjang Perseroan, 

ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
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dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan efektifitas penerapan Good Corporate 

Governance dan Manajemen Risiko;

3. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris, 

Direksi dan para eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan 

memberikan rekomendasi tentang jumlah Dewan Komisaris dan Direksi. 

Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem penggajian 

dan pemberian tunjangan;

4. Tugas-tugas Dewan Komisaris seperti yang disebutkan dalam butir 3 di 

atas da pat di bantu dengan adanya pembentukan komite - komite;

5. Melakukan penilaian atas kinerja tiap Anggota Direksi.

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan;

2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian 

nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan;

3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak secara kolegial 

dan tidak da pat bertindak sendiri-sendiri;

4. Pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris tidak boleh berubah 

menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dan pengambilan keputusan 

operasional yang menjadi tugas Direksi, kecuali dalam hal Perseroan tidak 

mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari setelah tidak ada Direksi hams memanggil RUPS untuk 

mengangkat Direksi;

5. Pengawasan dilaksanakan kepada keputusan - keputusan yang sudahdiambil 
atau terhadap putusan - putusan yang akan diambil yang dimintakan 

persetujuan / rekomendasinya kepada Dewan Komisaris;

6. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya dan tanggung jawab tersebut berlaku secara
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tanggung renteng;

7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian 

sebagaimana dimaksud pada point 6 apabila dapat membuktikan:

a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatian - hatian 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan;

b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan 

kerugian; dan

c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut.

7. HAK DAN WEWENANG

a. Dewan Komisaris berhak memperoleh honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya 

termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

b. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi mengenai Perseroan secara 

tepat waktu dan lengkap serta meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat 

lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaanPerseroan;

c. Mendapatkan informasi mengenai semua kebijakan dan tindakan yang telah dan 

akan dijalankan oleh Direksi;

d. Melihat buku - buku, surat - surat serta dokumen - dokumen lainnya, memeriksa 

kas untuk keperluan verifikasi dan lain - lain surat berharga dan memeriksa 

kekayaan Perseroann;

e. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

f. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu 

atas be ban Perseroan;

g. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk 

menghadiri rapat Komisaris;

h. Memberhentikan sementara Anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya 

dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

i. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan - pandangan terhadap hal 
- hal yang dibicarakan;
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j. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan tertulis terhadap 

perbuatan Direksi sebagai berikut:

a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

b) Mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain berupa kerja 

sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, KSO, Bangun Guna 

Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerja sama lainnya 

dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

c) Menerima atau memberikan pinjaman menengah/panjang;

d) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barangmati;

e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazimberlaku 

dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

f) Menetapkan struktur Organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah 

Direksi.

k. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;

l. Membentuk komite - komite lain selain Komite Audit, dengan memperhatikan 

kemampuan Perseroan;

m. Hal - hal lebih lanjut mengenai hak dan wewenang Dewan Komisaris, selain butir 

- butir tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
8. KEWAJIBAN

a. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang 

Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi;

b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka 

Panjang Perseroan dan Rencan Kerja dan Anggaran Perseroan;

c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran 

kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 

kepengurusan Perseroan;

d. Melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala 

menurunnya kinerja Perseroan;
e. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan 

Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
f. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan
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dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;

g. Membentuk Komite Audit dan Komite iainnya sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang - undangan;

h. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 

keluarnya pada Perseroan tersebut dan Perseroan Iainnya;

j. Menyusun dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah 

dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

k. Melaksanakan kewajiban Iainnya dalam rangka tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang 

- undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;

l. Memberikan tanggapan tertulis untuk memberikan pendapat dan saran kepada 

RUPS atas usulan perbuatan hukum yang akan dilaksanakan oleh Direksi yang 

diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

m. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi maksimal 7 -14 hari 

kerja. Sedangkan batas waktu mengkomunikasikan keputusan persetujuan 

kepada Direksi selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskan;

n. Memberikan nasihat/pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern, 

Manajemen Mutu, dan pengawasan pengelolaan Anak Perseroan;

o. Memiliki pengukuran dan penilaian terhadap kinerja masing Anggota Dewan 

Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham;

p. Dapat memberikan usulan remunerasi Direksi dan nominasi calon Anggota Direksi 

kepada Pemegang Saham.

9. PEMBAGIAN TUGAS
a. Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas di 

antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian 

tugas Direksi. Pembagian tugas di antara Dewan Komisaris ditunjukan agar 
pelaksanaan tugas masing - masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada 

aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung 

jawab dan wewenang masing - masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran 

Anggota Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun secara perorangan; 
c. Pembagian kerja di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka
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sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan 

Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban 

Perseroan;

d. Prosedur Pembagian Tugas Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Board 

Manual Dewan Komisaris dan Direksi.
10. PENILAIAN KINERJA

a. Dalam melaksanakan fungsi pokoknya, Dewan Komisaris dapat melakukan 

penilaian sendiri atas kinerjanya, yang antara lain mancakup ketajaman 

pengawasan, kehadiran dalam rapat, pelaksanaan manajemen risiko usahadan 

implementasi GCG;

b. Dewan Komisaris menetapkan sendiri indikator - indikator yang terkait dengan 

RKAP/RJPP yang akan digunakan dalam melakukan penilaian kinerja atas dirinya 

{self assessment);

c. Uraian rinci dari tugas masing - masing anggota Dewan Komisaris ditetapkan 

oleh Komisaris Utama.

11. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
A. Tugas

a. Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas di 

antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian 

tugas Direksi. Pembagian tugas di antara Dewan Komisaris ditunjukan agar 

pelaksanaan tugas masing - masing anggota Dewan Komisaris secara teknis 

pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, 

tanggung jawab dan wewenang masing - masing sehingga terdapat kejelasan 

tentang peran Anggota Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun secara 

perorangan;

b. Pembagian kerja di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka 

sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan 

Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban 

Perseroan;

c. Prosedur Pembagian Tugas Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Board 

Manual Dewan Komisaris dan Direksi.
B. Tanggung Jawab

a. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan

sesuai
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pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. 

Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan 

yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;

b. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan 

akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan 

prinsip GCG;

c. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan Tahunan dan pengesahan atas 

laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan 

tanggung jawab {acquit et decharge) kepada masing - masinganggota Dewan 

Komisaris sepanjang hal - hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
12. KOMISARIS INDEPENDEN

a. Komposisi Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris PT. Rumah Sakit PELNI harus memungkinkan 

pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara 

independen dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan. Paling sedikit 

20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan 

Komisaris Independen;

b. Kriteria Komisaris Independen :

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen harus memenuhi kriteria 

independensi sebagai berikut:

1) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 

Komisaris Saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan 

Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali 

atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapatmempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen;

2) Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan terafiliasi dengan PT. Rumah 

Sakit PELNI;

3) Tidak bekerja di PT. Rumah Sakit PELNI atau afiliasinya dalam kurun waktu3 

(tiga) tahun terakhir;

4) Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung 

dengan PT. Rumah Sakit PELNI atau Perseroan yang menyediakan jasa dan 

produk kepada PT. Rumah Sakit PELNI dan afiliasinya;
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f. Da lam hal rapat Dewan Komisaris bersama Direksi hanya dihadiri oleh anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi, risalah dibuat oleh salah seorang anggota Dewan 

Komisaris atau Direksi yang ditunjukkan dari antara mereka yang hadir;

g. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus ditandatangani oleh 

Pimpinan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan oleh Direktur Utama, atau 

bila Direktur Utama tidak hadir maka ditandatangani oleh seorang Direkturyang 

ditunjuk oleh dan dari Direktur yang hadir.

h. Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima salinan Risalah 

Rapat Komisaris bersama Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam 

rapat tersebut.

i. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut harus disampaikan 

kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 21 (dua 

puluh satu) hari setelah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan.

j. Perbaikan Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dimungkinkandalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman.

k. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili serta Direksi 

yang hadir harus menyampaikan keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila 

ada, atas Risalah Rapat Komisaris bersama Direksi tersebut.

l. Jika keberatan atau usul perbaikan atau keberatan dan usulan perbaikan tidak 

diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan 

atau perbaikan atau keberatan dan perbaikan terhadap Risalah Rapat Komisaris 

bersama Direksi yang bersangkutan.

m. Risalah asli setiap rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diadministrasikan 

secara baik dan harus disimpan sebagaimana layaknya dokumen Perseroan oleh 

Sekretaris Dewan Komisaris dan salinannya oleh Kesekretariatan Perseroan. 

Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut harus selalu tersedia bila diperlukan.

17. PROGRAM PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN
a. Program Pengenalan

1) Kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk wajib diberikan 

program pengenalan mengenai Perseroan. Penanggung jawabpelaksanaan 

program pengenalan tersebut adalah Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama 

berhalangan, maka menjadi tanggung jawab Direktur Utama;
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2) Program pengenalan meliputi:

a) Konsep dan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

oleh Perseroan;

b) Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup 

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka 

pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah- 
masalah strategis lainnya;

c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit 

internal dan eksternal, sistem dan kebijakan oengendalian internal, 
termasuk Komite Audit;

d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi 
(Board Manual).

3) Dalam hal pelaksanaan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris 

yang baru, Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi baik secara 

tertulis maupun secara lisan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan 

Direksi. Selanjutnya Direksi melalui Kesekretariatan Perseroan dapat 

menyelenggarakan program pengenalan tersebut.;

4) Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan 

ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap 

sesuai dengan Perseroan dimana program tersebutdilaksanakan;

5) Prosedur pelaksanaan program pengenalan diatur lebih lanjut dalam Board 

Manual Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Program Pengembangan/Peningkatan Pengetahuan :

Program Pengembangan/Peningkatan Pengetahuan untuk Dewan Komisaris

dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi
tentang perkembangan terkini dari bisnis Perseroan. Ketentuan-ketentuan

tentang program pengembangan untuk Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Program pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

efektifitas kerja Dewan Komisaris;

2) Rencana untuk melaksanakan program pengembangan harus dimasukkan 

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Dewan Komisaris;
3) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pengembangan 

seperti seminar dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi
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5) Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat 

menghalangi atau menggangu kemampuan Dewan Komisaris untukbertindak 

atau berfikir secara bebas di lingkup PT. Rumah Sakit PELNI.
13. RAPAT

a. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang - 

kurangnya sekali dalam sebulan;

b. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;

c. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan 

Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia;

Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris 

dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh 

Komisaris Utama;

Ketentuan mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan 

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi;

Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris; 

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris 

Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama 

dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat 

diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak 

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat; 

Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, agenda, tanggal, 

waktu, dan tempat rapat;

Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Anggota Dewan 

Komisaris hadir dalam rapat;

Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh seorang Anggota 

Dewan Komisaris lainnya dalam suatu rapat Dewan Komisaris berdasarkan kuasa 

tertulis, jika berhalanagan hadir;

Tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat, dilaporkan dalam 

Laporan Pengawasan baik triwulan maupun Laporan Tahunan;

d.

e.

f.

g-

h.

J-

k.
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14. RISALAH RAPAT

a. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris hams dibuat Risalah Rapat;

b. Risalah Rapat memuat dinamika rapat meliputi sekurang - kurangnya mengenai 

evaluasi pelaksanaan hasil keputusan rapat sebelumnya, agenda rapat yang 

dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion Anggota Dewan 

Komisaris, jika ada) dan ha I - ha I yang diputuskan;

c. Risalah Rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota Dewan 

Komisaris yang hadir dalam rapat;

d. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat 

Komisaris, terlepas apakah anggota Komisaris yang bersangkutan hadir atau 

tidak hadir dalam Rapat Komisaris tersebut;

e. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah 

Rapat tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili 

dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan hams menyampaikan 

persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa 

yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris kepada Pimpinan Rapat 

Dewan Komisaris kepada Pimpinan Rapat Dewan Komisaris tersebut. Jika 

keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, 

maka dapatdisimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan 

terhadap Risalah Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan;

f. Risalah asli dari setiap rapat Sekretaris Dewan Komisaris hams dijilid dalam 

kumpulan tahunan dan disimpan oleh Perseroan serta harus tersedia bila diminta 

anggotaDewan Komisaris;

g. Risalah Rapat Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Board Manual Dewan 

Komisaris dan Direksi.

15. MEKANISME DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang 

mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 

anggota Dewan Komisaris;

b. Semua keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris diambil dengan 

musyawarah untuk mufakat;

c. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat
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Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak;

d. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) 

ditambah 1 (satu) suara untuk Dewan Komisaris yang diwakiiinya;

e. Apabila jumlah suara yang disetujui dan tidak disetujui sama banyaknya, maka 

keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat dengan 

tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris, 

kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan 

perniliban secara tertutup;

f. Dalam hal usul lebih dari 2 (dua) alternate dan basil pemungutan suara belum 

mendapatkan 1 (satu) aIternatif dengan suara lebih dari V2 (satu per dua)bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 

(dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak, sehingga salah satu usulan 

memperoleh suara lebih dari Vi (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan;

g. Tata cara/prosedur rapat Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran.

suara

16. RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

a. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi merupakan Rapat Dewan Komsaris 

sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik 

Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam 

Risalah Rapat;

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan sesuai dengan 

kebutuhan;

c. Undangan dan Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi disampaikan 

kepada masing-masing pihak antara 2-5 hari sebelum rapat diadakan;

Materi rapat disiapkan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris 

bersama-sama dengan Kesekretariatan Perseroan. Materi rapat disampaikan 

bersamaan dengan penyampaian;

e. Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama 

bersama Kesekretariatan Perseroan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Direktur Utama, bertanggung jawab untuk membuat dan mengadministrasikan 

serta mendistribusikan Risalah Rapat Dewan Komisarisbersama Direksi;

b.

d.
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kepada anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan 

pengetahuan;

4) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggungjawab untuk 

membuat laporan tentang pelaksanaan program pengembangan. Laporan 

tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris;

5) Prosedur Pelaksanaan Program Pengembangan/Peningkatan pengetahuan 

bagi Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Board Manual Dewan 

Komisaris dan Direksi.

18. ETIKAJABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus selalu melandasi 

diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai 

benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan 

pribadi,dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, 
selain penghasilan yang sah;

2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Kesekretariatan Perseroan 

mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kekurangannya pada Perseroan 

tersebut dan Perseroan lain termasuk setiap perubahannya;

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi 

benturan kepentingan, dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak 

boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris 

yang berkaitan dengan hal tersebut;

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan Komisaris 

harus:

a. Mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan prinsip- 

prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, serta kewajaran;

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam 

menjalarkan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

43



5. Melampirkan Pakta Integritas dalam usulan Direksi yang hams mendapat 

rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham;

6. Memperbaharui surat pernyataan tidak memiliki bantuan kepentingan 

berkala/pada setiap awal tahun.
secara

C. DIREKSI

Direksi sebagai Organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial 

dalam mengelola Perseroan. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing 

anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Agar pelaksanaan tugas 

Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip bahwa komposisi 

Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip bahwa komposisi 

Direksi harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat 

serta dapat bertindak independen. Direksi harus professional yaitu berintegritas dan 

memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 

Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan Perseroan agar dapat menghasilkan 

keuntungan {profitability) dan memastikan kesinambungan usaha (sustainability) 

Perseroan, Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi adalah Organ Perseroan, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, baik di dalam maupun 

diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

1. PERSYARATAN/KUALIFIKASI
a. Persyaratan Formal

Organ Perseroan

1) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

2) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pencalonan;

3) Tidak pernah dinyatakan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan 

dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

4) Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Negara dalam waktu 

5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
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5) Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat 

ketiga, baik menurutgaris lurus maupun garis kesamping atau hubungan 

semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau 

anggota Dewan Komisaris;

6) Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau Anggota 

Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan 

Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan 

pengelolaan Perseroan;

7) Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam jabatan struktural dan/atau 

fungsional hanya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau 

daerah;

8) Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang menimbulkan benturan 

kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan 

dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan 

yang berlaku dan Anggaran Dasar.

b. Persyaratan Material

Persyaratan Material ada la h :

1) Integritas dan moral, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a) Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam 

pengurusan BUMN/Perseroan/lembaga tempat yang bersangkutan 

bekerja (berbuat tidak jujur);

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi 

komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perseroan/lembaga 

tempat yang bersangkutan bekerja dan/atau Pemegang Saham 

(berperilaku tidak baik);

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungankepada 

pribadi calon anggota Direksi, Karyawan BUMN/Perseroan/lembaga 

tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan Perseroanyang 

sehat (berperilaku tidak baik).
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2) Kompetensi teknik/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;

b) Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Perseroan;

c) Kemampuan untuk melakukan pengeiolaan strategis dalam rangka 

pengembangan Perseroan;

d) Pemahaman masaiah-masalah manajemen Perseroan 

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

e) Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan 

tugasnya.

3) Psikologis bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan 

tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnyasebagai 
anggota Direksi Perseroan;

4) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh RUPS. 

c. Persyaratan Lainnya :

1) Bukan merupakan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota 

legislatif, bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil 

Kepala Daerah;

2) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan 

kepentingan dengan Perseroan kecuali menandatangani suratpernyataan 

bersedia mengundurkan diri pada salah satu jabatan tersebutjika terpilih 

sebagai anggota Dewan Komisaris;

3) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang 

dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan 

Komisaris);

4) Kriteria tambahan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dapat 

ditentukan melalui rapat Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan 

hasil kajian anggota Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi 

dan remunerasi.

2. KEANGGOTAAN

a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan 

dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) 

orang anggota Direksi, seorang di antaranya sebagai Direktur Utama;

yang
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b. Komposisi Direksi hams sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat serta 

dapat bertindak secara independen dalam arti tidka mempunyai kepentingan 

yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugasnya secara 

mandiri dan kritis;

c. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus 

berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan yang bebas dari 

pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang 

Saham.

3. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
A. Pengangkatan

a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah melalui 
mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan;

b. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan 

kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan 

pengangkatannya sebagai anggota Direksi;

c. Pengangkatan anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Board Manual 

Dewan Komisaris.

B. Pemberhentian

a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan 

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya antara lain :

1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalamkontran 

manajemen;

2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

3) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara

5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 

seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;

6) Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap;

7) Mengundurkan diri.
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d. Masa jabatan Direksi berakhir apabila :

1) Meninggal dunia;

2) Masa jabatannya berakhir;

3) Diberhentikan oleh RUPS;

4) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

4. MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

a. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

b. Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambat- 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS 

sudah harus menetapkan anggota Direksi yang definitif;
5. PERANGKAPAN JABATAN

a. Antara para Anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota 

Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah sampai 

dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke 

samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;

b. Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan 

dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang dikelolanya 

selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS;

c. Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:

1) Anggota Direksi pada BUMN atau BUND dan Badan Usaha Milik Swasta;

2) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;

3) Jabatan struktural dan/atau fungsional lainnya pada instansi/lembaga 

Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;

4) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang- 

undangan, Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota Legislatif 

dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau jabatan lain 

yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
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pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan- 

pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, 
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
TANGGUNG JAWAB

a. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan;

b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada point a wajib dilaksanakan setiap 

Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

c. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tuagsnya sesuai dengan ketentuan, kecuali apabila yang 

bersangkutan dapat membuktikan bahwa :

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;

2) Telah meiakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatianuntuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan 

kerugian tersebut.

d. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh 

Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan;

e. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggung 

jawab sebagaimana dimaksud poin c berlaku secara tanggung rentang bagi 
setiap Anggota Direksi.

7. HAK DAN WEWENANG DIREKSI
a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa 

orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau 

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa 

orang Karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau 

kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
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d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk

penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan bagi 
Karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yangberlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari 

tua dan penghasilan lain bagi karyawan yang ditetapkan peraturan 

perundang- undangan, hams mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari 
RUPS;

e. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perseroan berdasarkan 

peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;

f. Mengangkat dan memberhentikan Kesekretariatan Perseroan;

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lain yang mengikat mengenai 

pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan dengan pihak lain 

dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakiliki Perseroan di dalam 

dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kebijakan, dengan 

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- 

undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham.

1) Tindakan Direksi yang hams mendapat persetujuan dariDewan Komisaris
untuk :

a) Menerima pinjaman jangka pendek/menengah dengan nilai lebih dari 

2,5 % (dua koma lima persen) sampai dengan 5 % (lima persen) dari 

pendapatan (revenue) Perseroan atau lebih dari 5 % (lima persen) 

sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari modal (total equity) 
berdasarkan laporan keuangan audit terakhir Perseroan mana yang 

lebih kecil;

b) Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah dengan nilai lebih dari 

2,5 % (dua koma lima persen) sampai dengan 5 % (lima persen) dari 

pendapatan (revenue) Perseroan; atau lebih dari 5 % (lima persen 

sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari modal sendiri (total equity) 
berdasarkan laporan Perseroan mana yang lebih kecil;

c) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek dan
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menengah sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini;

d) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan 

ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai 
dengan 5 (lima) tahun;

e) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan 

barang mati dengan nilai lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) 

sampai dengan 5 %(lima persen) dari pendapatan (revenue) 

Perseroan; atau lebih dari 5 % (lima persen sampai dengan 10 % 

(sepuluh persen ) dari modal sendiri (total equity) berdasarkan 

laporan keuangan audit terakhir Perseroan, mana yang lebih kecil;

f) Mengadakan Kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan 

asset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainya yang dalam 

bidang usaha Perseroan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 

Anggaran Dasar dengan nilai lebih dari 5 % (lima persen) sampai 

dengan 10 % (sepuluh persen ) dari modal sendiri (total equity) 

berdasarkan laporan keuangan audit terakhir Perseroan, mana yang 

lebih kecil;

g) Mengadakan Kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan 

asset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainya yang tidak 

dalam bidang usaha Perseroan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 

Anggaran Dasar dengan nilai lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) 

sampai dengan 5 % (lima persen ) dari pendapatan (revenue) 

Perseroan, atau lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 10 % 

(sepuluh persen) dari modal sendiri (total equity) berdasarkan laporan 

keuangan audit terakhir Perseroan, mana yang lebih kecil;dan

h) Menetapkan struktur Organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di 

bawah Direksi.

2) Tindakan Direksi setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Dewan

Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

a) Menerima pinjaman jangka pendek/menengah dengan jumlah 

tertentu sama dengan atau diatas Batasan nilai sebagaimana di 
maksud dlam huruf (p) dibawah ini dan pinjaman jangka Panjang dari

umur
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bank atau Lembaga lain;

b) Memberikan pinjaman janka pendek dengan jumlah tertentu sama 

dengan atau diatas Batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf 
(p) di bawah ini;

c) Memberikan pinjaman jangka Panjang

d) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan 

penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas

e) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak Perseroan 

dengan ukur ekonomis yang lazim berlaku dalam industry 5 (lima) 
tahun;

f) Melepaskan dan /atau menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak;

g) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan barang mati 

dengan jumlah tertentu sama dengan atau diatas Batasan nilai 

sebagaimana dimaksud dalam huruf (p) di bawah ini;

h) Mengadakan Kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan 

asset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainya yang tidak 

dalam bidang usaha Perseroan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 

3 Anggaran Dasar dengan nilai sama dengan atau melebihi nilai 

sebagaimana dimaksud dalam huruf (p) di bawah ini;

i) Mengadakan Kerjasama Bangun Guna Serah {Build Operate and 

Transfer] ROT, BangunGunaMilik( Build Operate and Owned! bOO) 

atau Bangun Sewa Guna {Build, Rent and Transfer] WJ)\

j) Melakukan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainya;

k) Melepaskan baik Sebagian atau seluruhnya penyertaan modal 

Perseroan dalam badan usaha lainya;

l) Mendirikan anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan atau 

Yayasan;

m) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan 

dan pembubaran anak perusahaan atau perusahaan patungan;

n) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (togatau avalist);

o) Menempatkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris di anak Perusahaan patungan;dan
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р) Tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar 

yang mempunyai akibat keuangan bagi Perseroan yang memenuhi 

salah satu dari dua hal berikut mana yang lebih kecil: lebih dari 5% 

(lima persen) dari pendapatan {revenue) Perseroan atau lebih dari 10 

(sepuluh persen) dari modal total ( total equity) berdasarkan laporan 

keuanga audit terakhir Perseroan.

3) Direksi tidak perlu memperoleh persetujuan dewan komisaris atau 

persetujuan RUPS sepanjang perbuatan tersebut telah tertuang dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berikut perubahanya yang 

telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dan pelaksanaanya tetap 

mengacu pada ketentuan di bawah ini :

a) Mengalihkan anggaran investari yang ditetapkan dalam RKAP sepanjang 

tidak merubah rencana kerja dan nilainya tidak melebihi total anggaran 

investasi dalam RKAP harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;

b) Perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan 

dalam RKAP sepanjang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) 

dari total RKAP cukup memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;

с) Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan 

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal 

Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan tugas dan wewenang 

Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang ditetapkan melalui 

keputusan Direksi.

8. KEWAJIBAN DIREKSI
Direksi berkewajiban untuk:

a. Menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang 

diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi dan misi 

serta rencana strategis Rumah Sakit.

b. Menunjuk atau menetapkan kepala Rumah Sakit dan wakil kepala Rumah 

Sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing 

individu Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku.

c. Menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan 

wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara
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berkala, minimal setahun sekali.

d. Menetapkan struktur Organisasi rumah sakit.

e. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan 

sumber daya manusia Rumah Sakit.

f. Tanggung jawab dan kewenangan memberikan arahan kebijakan Rumah 

Sakit.

g. Tanggung jawab dan kewenangan menetapkan visi dan misi Rumah Sakit dan 

memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi Rumah Sakit serta 

mereview secara berkala misi Rumah Sakit.

h. Tanggung jawab dan kewenangan menilai dan menyetujui rencanaanggaran

i. Tanggung jawab dan kewenangan menyetujui rencana strategis Rumah Sakit

j. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi dan membina pelaksanaan 

rencana strategis

k. Tanggung jawab dan kewenangan menyetujui diselenggarakan Pendidikan 

profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas 

prog ram-prog ram tersebut

l. Tanggung jawab dan kewenangan menyetujui program peningkatan mutu 

dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan 

keselamatan yang diterima

m. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan 

kendali biaya.

n. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi dan menjaga hak dan 

kewajiban pasien dilaksanakan Rumah Sakit.

o. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi dan menjaga hak dan 

kewajiban Rumah Sakit dilaksanakan Rumah Sakit.

p. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi kepatuhan penerapan etika 

Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundangan-undangan

q. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP
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r. Membuat laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus 

Perseroan.

s. Menyusun dan memetapkan M/e/w/tfOrganisasi Perseroan

t. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, 

perhatian dan pengabdiannya serta penuh pada tugas, kewajiban dan 

pencapaian Perseroan.

u. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi hams memenuhi Anggaran 

Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib 

melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban serta kewajaran.

v. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung 

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan 

mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan

9. PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI
Pembagian tuags Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak 

menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi ditetapkan 

berdasarkan keputusan Direksi (UU PT Pasal 92 ayat 6) dan apabilaterjadi 

perubahan struktur Organisasi, sebelum ditetapkan harus mendapat persetujuan 

tertulis dari Dewan Komisaris.

10. PENILAIAN KINERJA DIREKSI
a. Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing- 

masing Anggota Direksi melalui pencapaian kontrak manajemen Keys 

Performance faw kinerja Perseroan melalui mekanisme RUPS;

b. Penilaian individual untuk tiap Anggota Direksi dilakukan oleh Dewan 

Komisaris.

11. RAPAT DIREKSI
a. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang- 

kurangnya sekali dalam sebulan;

b. Penyelenggaraan Rapat Direksi da pat dilakukan setiap waktu apabila :

55



1) Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;

2) Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham 

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara.

c. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan 

atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia;

d. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

e. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang 

Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin 

Rapat Direksi. Ketentuan mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran 

Dasar dan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi;

f. Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi dan mencantumkannya 

dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi dimana tata tertib tersebut 
ditetapkan;

g. Panggilan rapat Direksi disampaikan secara tertulis oleh anggota Direksi yang 

berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling 

lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih 

singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan 

tanggal panggilan dan tanggal rapat;

h. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan nama acara atau agenda rapat, 
tanggal, waktu dan tempat rapat;

i. Panggilan rapat tersebut tidak diisyaratkan apabila semua Anggota Direksi 
hadir dalam rapat;

j. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengingat 

apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari Vi (satu per dua) jumlah Anggota 

Direksi atau Wakilnya yang sah;

k. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili oleh seorang Anggota Direksi 

lainnya dalam suatu rapat Direksi berdasarkan kuasa tertulis, jika 

berhalangan hadir;

l. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat, dilaporkan dalam Laporan 

Perseroan baik triwulan maupun Laporan Tahunan.
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12. RISALAH RAPAT

a. Dalam setiap Rapat Direksi hams dibuat Risalah Rapat;

b. Risalah Rapat memuat dinamika tanpa meliputi sekurang-kurangnya 

mengenai evaluasi pelaksanaan hasil keputusan rapat sebelumnya, agenda 

rapat yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion 

anggota Direksi, jika ada) dalam hal-hal yang diputuskan;

c. Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Anggota Direksi 
yang hadir dalam rapat;

d. Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Komisaris, 

terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir 
dalam rapat Direksi tersebut;

e. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 

pengiriman Risalah Rapat tersebut, setiap Anggota Direksi yang hadir 

dan/atau diwakili dalam rapat Direksi yang bersangkutan hams 

menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, 

bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Direksi kepada 

pimpinan rapat Direksi tersebut;

f. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan 

dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat Direksi yang bersangkutan;

g. Risalah asli dari setiap rapat Direksi hams dijilid dalam kumpulan tahunan 

dan disimpan oleh Perseroan serta hams tersedia bila diminta oleh setiap 

Anggota Direksi;

h. Risalah Rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam Board Manual Dewa n Komisaris 

dan Direksi.

13. MEKANISME RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat 

apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota 

Direksi atau wakilnya yang sah;

b. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk 

mufakat;
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c. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat 

Direksi diambil dengan suara terbanyak biasa;

d. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 

1 (satu) suaraa untuk Anggota Direksi yang diwakilinya;

e. Apabila jumlah suara yang disetujui dan tidak disetujui sama banyaknya, 

maka keputusan rapat adalah yang sama dengan Pimpinan Rapat dengan 

tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi, kecuali 

mengenai diri orang pengambilan keputusan rapat dilakukand 

pemilihan secara tertutup;

f. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan basil pemungutan 

belum mendapatkan 1 (satu) alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu per 

dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan 

ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suaraterbanyak, sehingga 

salah satu usulan memperoleh suara lebih dari Vi (satu per dua) bagian dari 
jumlah suara yang dikeluarkan;

engan

suara

g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam 

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

h. Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan 

dan Board Manual Komisaris dan Direksi.

14. PROGRAM PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DIREKSI
a. Program Pengenalan

1) Kepada Anggota Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan 

mengenai Perseroan oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama atau 

pejabatyang ditunjuk untuk itu;

2) Program pengenalan meliputi:

a) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh 

Perseroan;

b) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan 

lingkup kegiatan, kinetja keuangan dan operasi, strategi, rencana 

usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, 
manajemen risiko;
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c) Keterangan wewenang yang didelegasikan, audit internal dan 

eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal;

d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan 

Direksi sesuai Anggaran Dasar dan Board Manual Dewan Komisaris 

dan Direksi.

3) Dalam hal pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi yang 

bam, Direksi dapat meminta kepada Kesekretariatan Perseroan baik 

secara tertulis maupun secara lisan untuk dapat menyelenggarakan 

program pengenalan tersebut;

4) Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, 

kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya 

yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut 
dilaksanakan;

5) Dalam pelaksanaan prigram pengenalan bagi anggota Direksi yangbaru 

tertuang dalam risalah secara tertulis dan terdapat daftar hadir anggota 

Direksi yang mengikuti program pengenalan tersebut;

6) Program pengenalan bagi Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran 

Dasar Perseroan dan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Program Pengembangan/Peningkatan Kapabilitas

Program Pengembangan/Peningkatan Kapabilitas untuk Direksi dimaksudkan 

agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan 

terkini dari core business Perseroan.

Ketentuan-ketentuan Program Pengembangan untuk Direksi adalah 

sebagai berikut:

1) Program pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

efektifitas kerja Direksi;

2) Setiap Direksi minimal mengikuti satu kali dalam setahun mengenai 

program pengenalan dan pengembangan;

3) Rencana untuk melaksanakan Program pengembangan hams 

dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;

4) Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program pengembangan seperti 

seminar dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi
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kepada anggota Direksi lain dalam eangka berbagi informasi dan 

pengetahuan;

5) Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat 

laporan tentang pelaksanaan Program Pengembangan. Laporan tersebut 
disampaikan kepada Direksi lainnya;

6) Program Pengembangan bagi Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran 

Dasar Perseroan dan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi.

15. ETIKA JABATAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tuags dan fungsinya Direksi harus senantiasa bertindak

sesuai dengan etika jabatan sebagai berikut :

a. Menghindari Terjadinya Benturan Kepentingan

1) Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai 
bentuan kepentingan;

2) Anggota Direksi mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan 

sahamnya dan atas keluarganya pada Perseroan lain;

3) Anggota Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas dalam setiap 

tindakan yang mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
b. Senantiasa Menjaga Kerahasiaan Informasi

1) Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi 
Perseroan;

2) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat kerahasiaan informasi 
Perseroan;

3) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota 

Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundnag- 
undangan yang berlaku.

c. Melaksanakan Keterbukaan Informasi
Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komsaris mengenai 

keterbukaan infomasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Penyampaian keterbukaan informasi dengan 

melakukan pelaporan manajemen pelaporan manajemen triwulan yang telah 

ditandatangani oleh seluruh Direksi dilakukan tepat waktu dan paling lambat 
dilakukan 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
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d. Tidak Mengambil Keuntungan dan/atau Peluang Bisnis Perseroan 

untuk Dirinya Sendiri

Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi bagi kegiatan 

Perseroan selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi 
yang ditentukan oleh RUPS

1) Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan prundang-undnagan yang 

berlaku serta keputusan RUPS;

2) Keteladanan

Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong tercapainyaperilaku 

etis dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan.

16. HUBUNGAN KERJA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS
Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan 

Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing- masing 

Organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif danefisien. Untuk 

itu PT Rumah Sakit PELNI, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara 

Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus 

Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

maupun Anggaran Dasar Perseroan;

b. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan 

pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan 

Perseroan;

c. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan 

hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh 

suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan;

d. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh 

masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat 

dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau 

korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;

e. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan
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hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi 
sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota- 
anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan 

Komisaris dengan Direksi hams diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi lainnya;
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BAB IV

ORGAN PENDUKUNG PERSEROAN

Organ Pendukung Perseroan merupakan Organ Perseroan yang membantu pelaksanaan 

tugas dan kewajiban dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam implementasi Good Corporate 

Governance(GCG). Organ pendukung terdiri atas Satuan Pemeriksaan Internal AFAF, Divisi 

Hukum, Kesekretariatan Perseroan, Divisi Perencanaan Korporasi, Divisi Budaya Korporasi, 

Divisi Pengembangan Dan Pemasaran, Divisi Keuangan Korporasi danTeknis Project.
A. Satuan Pemeriksaan Internal

1. Internal Auditor merupakan aparat pengawasan intern Perseroan, dipimpin oleh 

seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pada 

Rumah Sakit PELNI, peranan internal auditor dipegang oleh unit Satuan Pengawas 

Internal;

2. Kepala dan Anggota Satuan Pemeriksaan Internal diangkat dan diberhentikan oleh 

Direktur Utama;

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Pemeriksaan Internal, kepala dan 

Anggota Satuan Pemeriksaan Internal dapat diberhentikan pada masa jabatannya 

apabila :

a. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;

d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan 

dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan Rumah Sakit;

e. Mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit;

f. Adanya kebijakan dari Pemegang Saham.

4. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan 

secara tertulis oleh Direktur Utama kepada yang bersangkutan;

5. Tugas pokok Satuan Pemeriksaan Internal adalah membuat Program Tahunan, 

mendistribusikan tugas, membina, mengarahkan, menyelia serta melaporkan, 
mengkoordinasikan hasil audit dilingkungan SPI, sesuai ketentuan yang berlaku;

63



6. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pemeriksaan Internal berfungsi:

a. Membuat Rencana Anggaran Tahunan Satuan Pengawasan Intern;
b. Menyelia Kinerja Bawahan;

c. Menyusun Rencana Kerja Audit Intern secara menyeluruh dalam Perseroan;

d. Menguji dan mengevaluasi kecermatan dan kelayakan keberhasilan 

pengendalian Manajemen yang dipergunakan dalam Perseroan, agar tercapai 

tujuan Perseroan dan sesuai dengan rencana serta kebijakan yang telah 

ditetapkan;

e. Mengembangkan dan melaksanakan rencana Audit secara menyeluruh dengan 

memperhatikan besarnya resiko masing - masing Objek Audit untuk 

mengevaluasi semua pengendalian Manajemen dari aktivitas Perseroan;

f. Menetapkan arah dan mendorong kegiatan Audit;

g. Meneliti titik - titik dari System Pengendalian Manajemen;

h. Melaksanakan pemeriksaan / Audit terhadap jalannya system pengendalian 

internal pada penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan / 

kebijakan peraturan yang berlaku;

i. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap system yang berjalan di unit 
Organisasi;

j. Melakukan monitoring atas hasil - hasil temuan audit serta menyampaikan saran 

perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan Organisasi dan system / 

kebijakan / peraturan yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang - 

undangan;

k. Menyampaikan hasil Audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama;

l. Mengkoordinir penyusunan Laporan Realisasi RKAP Bidang Pengawasanlntern;

m. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yangditugaskan 

oleh Direktur Utama;

n. Memantau pelaksanaan PKP dan tindak lanjut pemeriksaan;

o. Membuat laporan hasil kegiatan SPI Triwulan, Semester, dan Tahunan;

p. Merekomendasikan atau memberikan saran perbaikan terhadap pengendalian 

Manajemen untuk menjaga kekayaan Perseroan, memperbaiki perkembangan 

pencapaian tujuan Perseroan;

q. Melaksanakan perintah Atasan.
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7. Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud disampaikan dalam 

bentuk laporan dan rekomendasi kepada Direktur Utama.

B. Divisi Hukum

1. Memastikan dan memantau kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku termasuk hukum Perseroan, hukum kesehatan, peraturan di bidang 

kesehatan dan rumah sakit, dan hukum pertanahan (bila diperlukan);

2. Memberikan masukan kepada Direktur Utama dan dalam hal trends, perubahan, dan 

pembaharuan di hukum kesehatan dan hukum Perseroan yang berdampak pada 

kepentingan Perseroan di Indonesia;

3. Bertindak sebagai perwakilan hukum Perseroan dalam berurusan dengan pejabat 

pemerintahan, klaim, atau tindakan yang ditujukan ke Perseroan beserta afiliasi nya;

4. Sebagai pengelola Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Pemegang Saham

5. Menyiapkan draft dan kontrak negosiasi dengan pihak ketiga sesuai dengan hukum 

dan peraturan yang berlaku :

a. Representasi Hukum :

1) Menyiapkan dokumen pendukung untuk externa!lawyerterVaW. gugatan(bila 

ada);

2) Bertindak sebagai penghubung bagi pihak ketiga dalam kasus litigasi 

(pengacara, polisi, dll);

3) Menyelidiki fakta-fakta dalam kasus-kasus (klaim, penipuan) dan 

memastikann bahwa semua informasi/dokumen yang relevan untuk 

dipertimbangkan;

4) Membantu dalam menyelidiki klaim atau masalah yang di perlukan atau 

dibutuhkan oleh departemen lain atau BOD.

b. Legal Draft:

1) Draft dan me-review kontrak, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, perjanjian 

konsinyasi :

2) Menyiapkan legal opinion;

3) Mengkoordinasi kegiatan dalam Perseroan berkaitan dengan masalah hukum;
4) Admistration and Reporting;

5) Menyiapkan laporan untuk kementerian Hukum dan Perundang-undangan
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dan HAM mengenai perubahan eksekutif Perseroan;

6) Berkoordinasi dengan notaris untuk pembuatan akta yang bersangkutan 

dengan kegiatan Perseroan;

7) Bekerjasama dengan bagian keuangan menyiapkan dokumen pembayaran 

pendukung untuk penyewaan, kantor, lisensi perpanjangan cabang dan 

asuransi;

8) Menegosiasikan surat lisensi, e.g domicile letter, "Surat Ijin Usaha";

9) Bekerjasamadenganbagianpengadaan dan user mengelola vendor, klien 

untuk kontrak sewa, asuransi Perseroan, BPKB kendaraan, and meng-klaim 

verifikasi;

10) Memelihara dan memantau asuransi Perseroan (properti, asuransi uang & 

kecelakaan pribadi);

11) Melatih staff di bag. hukum dalam menyelesaikan semua pekerjaan nya;

12) Memberikan panduan dan penjelasan kepada karyawan baru dalam 

memproses semua dokumen baik dalam excel atau sistemnya;

13) Memberikan evaluasi dan penilaian peringkat kerja untuk para staff di bag 

hukum.

C. Kesekretariatan Perseroan

1. Kesekretariatan Perseroan berfungsi sebagai penghubung (Uason officer) antara 

Perseroan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain, public dan sebagai 

penanggung jawab Sekretariat Perseroan yang di dalamnya termasuk Sekretariat 

Direksi serta menatausahakan dokumen-dokumen Perseroan;

2. Kesekretariatan Perseroan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan 

tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi 

yang berkaitan dengan tugasnya kapada Direksi secara berkala dan kepada Dewan 

Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris;

3. Memastikan bahwa Perseroan taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dan 

pelaksanaan Good Corporate Governance,

4. Fungsi Office of the Board atau memiliki tugas dalam penatalaksanaan yang 

mencakup pemastian ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan oleh 

Dewan Komisaris dan Direksi;

5. Fungsi Compliance atau Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan merupakan

66



pondasi penting GCG. Corporate Secretary hams selalu memutakhirkan informasi

tentang peraturan atau regulasi yang hams dipatuhi oleh Perseroan berikut 
pengadministrasiannya. Corporate Secretary juga bertanggung jawab 

menyampaikan informasi tindakan Perseroan (corporate action) kepada regulator 
yang berkepentingan;

6. Fungsi Investor Relationsd\ mana menghubungkan para stakeholders strategis yang 

keputusannya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan waktu (timeliness) dari 

informasi yang diterimanya. Corporate Secretary dapat membantu memastikan 

informasi material tersampaikan kepada investor pada waktu yang tepat.
7. Tugas Kesekretariatan Perseroan :

a. Sebagai pengeiola Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat

Direksi, Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komsaris serta Risalah RUPS;

b. Membantu ketatausahaan kegiatan Direksi yang terdiri dari:

1) Penyelenggaraan Rapat Kerja;

2) Menyusun Agenda dan Undangan Rapat Direksi;

3) Menyiapkan bahan-bahan rapat dan naskah-naskah pidato Direksi;

4) Membuat dan memelihara Risalah Rapat Direksi;

5) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan Perseroan dengan Divisi 
Keuangan korporasi dan CORPLAN-,

6) Memberikan masukan kepada Direksi atas kegiatan Perseroan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan GCG;

7) Membantu Direksi sebagai penanggung jawab penyelenggaraaan RUPS 

termasuk pembuatan undangan, agenda, koordinasi penyiapan mated RUPS, 
risalah RUPS dan pendistribusiannya;

8) Kesekretariatan Perseroan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan- 

peraturan yang berlaku dan mendukung Perseroan untuk memenuhi 
Peraturan tersebut.

c. Kesekretariatan Perseroan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur

Utama dan memberikan laporan seuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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D. Divisi Perencanaan Korporasi

Menginventarisir Program Kerja Perseroan;

Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan Rencana; 

Perseroan, baik untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) maupun untuk Rencana 

Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP);

Memantau perkembangan basil pelaksanaan rencana Perseroan (RJP dan RKAP)dan 

mengevaluasi tingkat pencapaian pelaksanaan (realisasi) rencana;

5. Melakukan analisis perkembangan kinerja Perseroan;

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja 

Kunci IKK atau Key Performance Indicator KPI yang berkaitan dengan aspek 

operasional;

Menyusun usulan sasaran, rencana kerja, dan anggaran Perseroan yangmerupakan 

bagian dari usulan rencana kerja dan anggaran Divisi Perencanaan Korporasi, serta 

pengendalian pelaksanaan kerja;

Melakukan evaluasi terhadap standar-standar peraturan yang diperlukan Program 

Perseroan;

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan standar-standar peraturan serta pengendalian 

pelaksanaannya;

10. Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan, dan penilaian kerja kepada para 

staf di lingkungan Departemen Program Perseroan;

11. Memimpin penyelenggaraan kegiatan pengelolaan (penerbitan atau pelaporan dan 

peretensian) data dan informasi dalam lingkup Divisi Perencanaan Korporasi;

12. Menginisiasi program kerja strategis untuk mendukung target kinerja Perseroan.
E. Divisi Human Capital dan Corporate Culture

1. Budaya Organisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Budaya Organisasi diangkat dan 

diberhentikan oleh Direktur Utama;

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Divisi Budaya Organisasi bertanggung 

jawab langsung kepada Direktur Utama;

3. Kepala Divisi Organisasi dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila :
a. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.
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d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan 

dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan Rumah Sakit;

e. Mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit

f. Adanya kebijakan dari pemegang saham.

4. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberitahukan 

secara tertulis oleh Direktur Utama kepada yang bersangkutan;

5. Tugas Divisi Budaya Organisasi merumuskan program, membina, mengarahkan dan 

menyelia, serta mengkoordinasikan implementasi budaya dan nilai Perseroan di 

lingkungan RS PELNI;

6. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :

a. Mengimplementasikan budaya Organisasi (Budaya Aman) kepada seluruh
karyawan Rumah Sakit melalui kegiatan introduksi budaya dan monitoring 
implementasi budaya aman melalui papan kaizen;

b. Mengimplementasi budaya Organisasi (Budaya Ringkas) kepada seluruh

karyawan RS PELNI melalui introduksi budaya dan monitoring papan kaizen 

sekaligus pelaksanaan Budaya Ringkas di setiap Unit layanan;

c. Mengimplementasi budaya Organisasi (Budaya Menyembuhkan) kepada seluruh 

karyawan RS PELNI (4 Nilai 11 Perilaku Budaya) melalui introduksi Budaya dan 

Monitoring pelaksanaan dari karyawan tetap maupun seluruh vendor 

yangbekerjasama dengan RS PELNI;

d. Implementasi pelaksanaan 5 R di seluruh unit layanan RS PELNI sebagai alat 

bantu pelaksanaan budaya Ringkas melalui pelaksanaan jumat bersih di setiap 

unit layanan;

e. Pelaksanaan Kaizen Event di setiap triwulan sebagai bentuk evaluasi terhadap 

pelaksanaan budaya aman, ringkas dan menyembuhkan untuk setiap unit 

layanan;
f. Melaksanakan kaizen award di akhir tahun sebagai apresiasi kepada tim kaizen 

yang telah menuangkan ide solusi dan perbaikan layanan;

g. Membuat laporan kegiatan triwulan I, II, III terhadap perbaikan dan 

penghematan yang didapat di setiap unit layanan dan dituangkan dalam bentuk 

laporan semester I & II;
h. Monitor dan evaluasi perilaku seluruh pegawai agar sebagaimana budaya dan 

nilai Perseroan agar kongkruen dengan visi Rumah Sakit PELNI;
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i. Kegiatan perbaikan dan perbaikan Rumah Sakit PELNI melalui news letter, video.

F. Divisi Pengembangan Dan Pemasaran
1. Menganalisa adanya peluang pertumbuhan yang memiliki potensi, memantau dan 

mendukung pelaksanaan peluang pertumbuhan, namun tidak termasuk dalam 

keputusan yang strategic dan juga implementasi. Namun, pada Perseroan kecil 

dengan sumber daya manusia yang terbatas, business development juga mampu 

meliputi berbagai kegiatan antara lain sales, marketing, product development, dsb. 

Jadi, pada business development bisa melakukan pengembangan bisnis dengan 

mencari peluang baru sehingga nantinya bisa tercipta bisnis baru yang bisa dijual;

2. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan 

sumber daya Perseroan;

3. Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, 

terutama terhadap produk yang sejenis dari Perseroan pesaing;

4. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar;

5. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order;

6. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran;

7. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar;

8. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.

G. Divisi Keuangan Korporasi
1. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran 

kewajiban pajak Perseroan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang berlaku;

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran Perseroan, serta 

mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana 

secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional Perseroan;

3. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan Perseroan secara akurat;

4. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur 

keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk 

memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan 

teratur;

5. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh Perseroan untuk
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memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan;

6. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas Perseroan (cash flow), 

terutama pengelolaan piutang dan utang. Sehingga, hal ini dapat memastikan 

ketersediaan dana untuk operasional Perseroan dan kondisi keuangan dapat tetap 

stabil.

H. Executive Senior Vise President (ESVP)

1. Berkoordinasi dengan pihak dan instansi terkait proyek yang sedang dilaksanakan;

2. Mengkoordinir bagian-bagian di bawahnya dan menjamin pelaksanaan pekerjaan 

sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pengguna jasa serta mengoreksi bila 

ada review design;

3. Mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian keluhan pelanggan dan bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaan penyelesaian produk yang tidak sesuai;

4. Mendata perubahan-perubahan pelaksanaan terhadap kontrak;

5. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan yang telah direkomendasi pengendalian 

sistem mutu;

6. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standart mutu yang 

telah ditetapkan;

7. Membuat laporan-laporan yang telah ditetapkan Perseroan dan laporan-laporan lain 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

8. Membantu bidang administrasi kontrak untuk memeriksa dan menyetujui tagihan 

upah mandor, sub kontraktor, dan sewa alat yang berhubungan dengan prestasi

fisik lapangan serta mengajukan request ke Direksi proyek sebelum pekerjaan 

dimulai termasuk koordinasi dengan pihak yang berkaitan.

A. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komsaris dapat 

mengangkat seorang Sekretaris Komisaris atas beban Perseroan;

2. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris 

disertai uraian tuags yang jelas;

3. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi 
kesekretariatan antara lain:

a. Menyusun dan mendistribusikan undangan, agenda, bahan dan hasil/Risalah 

Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi;
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b. Menyelenggarakan Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris 

dengan Direksi.

4. Tugas dan wewenang Sekretaris Dewan Komsiaris diatur lebih lanjut dalam Board 

Manual Dewan Komisaris dan Direksi.

B. AUDITOR EKSTERNAL

1. Auditor Eksternal merupakan auditor yang ditetapkan oleh RUPS dari calon yang 

diajukan oleh Dewan Komsaris berdasarkan usul Komite Audit, untuk menyatakan 

opini atas laporan keuangan yang disusun manajemen. Dalam hal tertentu Perseroan 

dapat menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan Assess/tfe/tfterhadap suatu hal 
yang dianggap penting.

2. Pemilihan Auditor Eksternal dilakukan melalui proses yang transparan.

3. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan 

pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk 

Auditor Eksternal tersebut.

4. Untuk dapat memberikan opini atas laporan keuangan Perseroan, Auditor Eksternal 

harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standardan kode etik 

profesi.

5. Perseroan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data oenunjang yang 

diperlukan oleh Auditor Eksternal sehingga memungkinkan Auditor Eksternal tersebut 

memberikan pendapat tentang kewajaran, ketaat-asasan, dan kesesuaianlaporan 

keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

6. Persyaratan Auditor Eksternal, antara lain :

a. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komsiaris, Direksi 

dan pihak yang berkepentingan di Perseroan {stakeholders).

b. Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu 

melaksanakan tugasnya maupun setelahnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku kecuali disyaratkan lain.
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BAB V

POKOK-POKOK KEBIJAKAN GOVERNANCE

A. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)

1. Perseroan dalam hal ini Direksi, wajib menyiapkan Rancangan Rencana Jangka 

Panjang Perseroan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan 

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

2. Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan 

Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;

3. Rencana Jangka Panjang sekurang-kurangnya memuat:

a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;

b. Posisi BUMN pada saat penyusunan RJPP;

c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP; dan

d. Penetapan visi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP.

4. Direksi wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Jangka Panjang 

Perseroan (RJPP) kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 120 (seratus dua 

puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya RJPP periode sebelumnya;

5. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas Rancangan RJPP selambat- 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya RancanganRJPP dan 

Direksi secara lengkap;

6. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (5), Rancangan Rencana 

Kerja Jangka Panjang belum disetujui oleh Dewan Komisaris, maka Rancangan 

Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah mendapat persetujuan;

7. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Rencana Jangka 

Panjang, Direksi wajib menyampaikan Rancangan Rencana Jangka Panjang 

periode berikutnya kepada RUPS;

8. Pengesahan Rencana Jangka Panjang oleh RUPS ditetapkan selambat- lambatnya 

dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan rencana 

Jangka Panjang secara lengkap;
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9. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada butir (8) diatas Rancangan 

Rencana Jangka Panjang belum disahkan, maka Rancangan Rencana Jangka 

Panjang trsebut dianggap telah mendapat persetujuan;

10. Perubahan atas Rencana Jangka Panjang hanya dapat dilakukan bila terdapat 
perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi BUMN;

11. Perubahan materiil sebagaimana dimaksud pada butir (10) di atas adalah 

perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebihdari 

20% dari sasaran;

12. Pengesahan atas perubaha Rencana Jangka Panjang dilaksanakan sesuaidengan 

ketentuan butir (8) di atas.

B. RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
1. Perseroan dalam hal ini Direksi, wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran 

tahunan dari RJPP;

2. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan RKAP yang merupakan penjabaran 

tahunan RJPP sebagai acauan operasi tahunan Perushaaan dalam mencapai 

sasaran yang direncanakan dan disampaikan kepada RUPS untukmendapatkan 

pengesahan;

3. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang 

akan datang;

4. RKAP sebagaimana butir A diatas yang telah ditandatangani bersama dengan 

Dewan Komisaris, ditujukan kepada RUPS selambat-lambatnya 60 (enam puluh) 

hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan;

5. Perubahan terhadap RKAP yang telah disahkan, dilakukan oleh RUPS;

6. Usulan perubahan RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan 

Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapat persetujuan; 

Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak manajemen setiap 

awal tahun, yang memuat janji atau pernyataan Direksi kepada Pemegang 

Saham mengenai target-target pencapaian kinerja Perseroan yang ditetapkan 

Pemegang Saham.
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C. PANDUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI {BOARDMANUAL)

Untuk mencapai keberhasilan kinerja Perseroan yang optimal dalam jangka panjang, 

pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh komitmen dan integritas yang tinggi. Dalam 

menjalankan tugas dan kewajiabannya, Dewan Komisaris dan Direksi dilengkapi 

dengan Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi {Board Manual). Dewan 

Komisaris dan Direksi diwajibkan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengelola Perseroan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan pernyataan kebijakan Perseroan (statement of polic'/);

2. Mengelola Perseroan berdasarkan basil penilaian objektif secara independen;

3. Mengelola Perseroan secara jujur dan adil untuk kepentingan Perseroan;

4. Mengelola Perseroan dengan tidak ada dominasi kekuasaan pada setiap individu;

5. Mengelola Perseroan sesuai dengan strategi dan Kebijakan Perseroan;

6. Mengelola Perseroan dengan Sistem Pengendalian Internal yang tangguh dan 

ulet untuk mengamankan investasi para Pemegang Saham dan asset Perseroan;

7. Menghindari partisipasi dalam setiap perundingan usaha antara Perseroan dan 

setiap Perseroan lain miliknya, dengan mekanisme Sistem Pengawasan Internal 

Dewan Komisaris.
8. Menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan kewajibannya agar dapat 

melakukan tanggung jawabnya secara efektif;
9. Menghindari eksploitasi posisi dan jabatan untuk keuntungan pribadi, baik secara 

langsung atau tidak langsung;

10. Menghindari penyalahgunaan setiap informasi rahasia;

11. Mematuhi kebijakan dan etika yang dinyatakan dalam Pedoman Tata Kelola 

Perseroan (GCG Code) dan Kode Etik Perilaku ketika melaksanakan setiap 

tanggungjawab terkait, antara lain konflik kepentingan, etika pengadaan, atau 

kebijakan pengungkapana informasi di Perseroan;

12. Melakukan mekanisme pemilihan dan remunerasi secara formal dan terbuka;
13. Mengelola Perseroantanp ada konflik pribadi dalam pengambilan keputusan 

usaha;
14. Memperlakukan para Karyawan secara adil sesuai dengan peraturan 

ketenagakeijaan yang berlaku;
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15. Melibatkan diri dalam berbagai pengembangan di lingkungan Perseroan maupun 

di luar Perseroan, seperti pengajaran, pelatihan atau siaran radiomaupun televisi;

16. Menghindari praktik pencucian uang {money laundering) yang berpotensi 

dilakukan calon Mitra Kerja. Untuk itu pemahaman secara menyeluruh tentang 

siapa, bagaimana dan reputasi dari calon Mitra Kerja tersebut adalah sangat 

penting. Selain itu, adanya referensi dari pihak ketiga juga akan memberikan 

tambahan informasi.

D. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan perangkat 

pelaksanaannya sebagai suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif.

1. Sasaran dari pengendalian internal adalah ;

a. Efektifitas dan efisiensi operasional;

b. Keandalan pelaporan keuangan; dan

c. Ketaatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait;

d. Mengamankan investasi dan asset Perseroan.

2. Aspek-aspek pengendlaian internal ini terdiri dari lingkungan Pengendalian, 

Aktivitas Pengendalian, Pengelolaan Risiko, Informasi dan Komunikasi serta 

Monitoring terhadap efektifitas sistem pengendalian internal yang dijalan;

3. Agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif, maka 

sejauh mungkin prinsip-prinsip pengendalian internal di bawah ini ditetapkan 

secara opsional, yaitu:

a. Efektifitas Pengendalian Internal

Efektifitas pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh keunggulan dari 

pimpinan puncak yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan para Senior Manager 

dalam melakukan pengendalian internal ini. sehubungan dengan itu, efetifitas 

pengendalian internal akan mempengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Keaktifan dan ketertiban Direksi, Dewan Komisaris dan para Senior 

manager dalam berinteraksi secara wajar dalam seluruh proses 

manajemen;

2) Interaksi yang wajar antara Head of Internal Auditor, Komite Audit dan 

Auditor Eksternal dalam seluruh proses kerjanya dengan menggunakan 

metode yang layak, berkecukupan dan dapat diterima;
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3) Dalam melaksanakan peran pengawasan internal hendaknya tetap

mempertahankan azas manfaat dan menjaga kewibawaan manajemen

serta memperhatikan pandangan dari pihak pelaksana proses, 

b. Lingkungan Pengendalian Internal

Pengendalian internal Organisasi akan membentuk kesadaran, norma 

perilaku, pengertian tentang pengendalian, makna dan nilai-nilai kesadaran 

Perseroan. Karena itu Direksi bertanggungjawab untuk memastikan 

ketersediaan yang antara lain terdiri dari:

1) Pedoman Etika Korporasi yang tertulis untuk :

a) Disebarluaskan dan dikomunasikan kepada seluruh Karyawan sebagai 

acuan perilaku Perseroan, Pimpinan dan seluruh karyawan;

b) Melakukan review, komunikasi dan diskusi mengenai hal-hal yang 

terkaitdengan masalah perilaku yang sesuai dengan etika Perseroan;

c) Memastikan bahwa pengambilan keputusan manajemen telah 

mengacu pada pedoman perilaku tersebut;

d) Melakukan monitoring dan review baik terhadap ketaatan dalam 

melaksanakan pedoman tersebut maupun penyesuaian terhadap 

mated pedoman.

2) Kebijakan Manajemen yang jelas perlu dikomunikasikan dengan baik ke

seluruh jajaran yang dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:

a) Kejelasan struktur Organisasi, lengkap dengan uraian tugas, 

wewenang dan tanggungjawab sebagai sarana untuk 

melaksanakannya;

b) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang jelas sebagai petunjuk atau 

arahan pelaksanaan bagi tiap kegiatan yang akandilaksanakan dalam 

kebijakan manajemen.

3) Kebijakan pengelolaan SDM yang memuat prinsip-prinsip antara lain :

a) Pengelolaan SDM berdasarkan asas kompetensi;

b) Kejelasan mengenai pola pengembangan SDM dan jenjang karir;

c) Sistem remunerasi yang berdasarknan pada prestasi dan kinerja.
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c. Pengendalian Risiko Usaha

1) Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah untuk menemukan 

kemungkinan timbuinya risiko usaha yang daoat menghalangi tercapainya 

sasaran udaha ataupun menemukenali peluang yang ditimbulkannya. 

Dengan menemukenalikannya maka dapat diantisipasi tindakan-tindakan 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak 

ataupun memanfaatkan peluang yangditimbulkannya;

2) Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan :

a) Kebijakan mengenai pengendalian risiko {risk management policy);

b) Kebijakan tersebut meliputi:

(1) Komitmen manajemen dalam menerapkan manajemen risiko;

(2) Kejelasan tanggungjawab dan kewenangan dalam penanganan 

manajemen risiko;

(3) Penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan 

manajemen risiko; dan

(4) Pelaksanaan program manajemen risiko dan monitoring serta 

review.

d. Aktivitas Pengendalian

1) Aktivitas pengendalian dilaksanakan di seluruh tingkatan dan fungsi 

Perseroan. Pada dasarnya pengendalian aktivitas adalah kebijakan,sistem 

dan prosedur yang telah ditetapkan pada setiap proses dantindakan 

dalam pencapaian tujuan Organisasi secara efektif dan efisien serta telah 

mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi;

2) Oleh karena itu, Direksi bertanggungjawab untuk memastikan 

terlaksananya :

a) Proses review berkala pencapaian sasaran kinerja Perseroan 

dilaksanakan pada setiap tingkatan Perseroan sesuai dengan lingkup 

tugas dan tanggungjawab serta sasaran tiap bagian;

b) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk setiap 

tindakan dan proses yang dilakukan oleh Perusahan maupun 

Karyawan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya;

c) Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan internal, terutama dalam
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proses otoritas, verifikasi dan penanganan hal-hal yang berkaitan 

dengan asset dan investasi Perseroan.

e. Monitoring
Sistem Pengendalian Internal hams dimonitoring pelaksanaan :

1) Monitoring adalah proses penilaian terhadap kualitas sistim pengendalian 

internal termasuk fungsi Internal Auditor pada setiap tingkat dan unit 

struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara 

optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpanan yang terjadi dilaporkan 

kepada Direktur Utama;

2) Monitoring merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai kinerja 

(mutu), Sistem Pengendalian Internal sepanjang waktu dalam ongoing 

monitoring, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi dari kedua bentuk 

tersebut;

3) On going monitoring dilakukan bersamaan dengan operasi;

4) Monitoring mencakup aktivitas pengelolaan dan supervise regular dan 

berbagai hal lain yang dilakukan dalam bentuk aktivitas masing-masing.

E. SISTEM PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN {WHISTLE BLOWING)
Perseroan berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan 

tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan Perseroan 

dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu dalam 

pelaksanaannya. Perseroan dapat memberi tugas kepada komite/saatuan tugas 

yang membidangi pengawasan implementasi GCG Perseroan menyediakansaluran 

pengaduan di call center Whatsapp ke nomor 0819 1124 8899

1. Menyatakan pendapat
Perseroan memperbolehkan semua pihak membuat laporan tentang pelanggaran 

KodeTata Laku secara rahasia. Dengan mengidentifikasimasalah atau meminta 

bantuan, tindakan ini memperkuat reputasiPerseroanuntuk integritas, kejujuran 

dan kepercayaan, serta meyakinkan Kode Tata Perilaku dipatuhi dan ditegakkan.

2. Laporan dibuat dengan Niat Baik
Perseroan akan memperhatikan semua laporan permasalahan. Setiap orang yang 

membuat keluhan palsu, menyebarkan kebohongan, mengancam orang lain,
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atau merusak nama baik prang lain akan diberi sanksi sampai dengan, dan 

termasuk pemberhentian kerja (PHK).

3. Menjaga Kerahasiaan laporan tentang Pelanggaran Kode Tata Laku 

Perseroan membatasi hanya orang-orang tertentu yang perlu mengatahui 

laporan kejadian pelanggaran agar dapat meastikan daiambilnya tindakan yang 

cepat dan tepat

4. Menanggapi dengan Cepat

Perseroan menanggapi laporan-laporan kegiatan illegal, masalah keamanan, 

penyalahgunaan keuangan atau masalah kesehatan dan keselamatan dengan 

bekerja sama dengan tim investigasi. Bila ditemukan pelanggaran, maka 

Perseroan akan mengambil tindakan. Selanjutnya Perseroan akan meninjau 

dan/atau membuat aturan/kebijakan agar masalah yang sama tidak terulang lagi
5. Perlindungan Terhadap Pelapor

Perseroan menanggapi secara serius setiap laporan, menjaga kerahasiaan 

identitas dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

F. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah salah satu kewajiban dari 

Penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya setelah 

dan sebelum menjabat Tujuan dari pelaporan harta kekayaan Penyelenggara 

Negara adalah untuk menciptakan lingkungan kerja dan Insan PT Rumah Sakit PELNI 

uang berintegritas dan transparan berdasarkan pada prinsip Good Corporate 

Governance fan peraturan perundang-undangan.

G. PENGELOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGIINFORMASI
1. KETERBUKAAN INFORMASI

a. Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan, 

Perseroan hams mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya 

masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangannamun juga 

hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemodal, Pemegang 

Saham, dan stakeholders, antara lain mengenai :

1) Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan;

2) Status para Pemegang Saham dan informasi terkait pelaksanaan hak- 
hak Pemegang Saham;
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3) Informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham;

4) Penilaian terhadap Perseroan oleh Auditor Eksternal;

5) Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris Direksi dan Manajer 

Perseroan serta gaji dan tunjangan mereka;

6) Sistem pemberian honorarium untuk Eksternal Auditor;

7) Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Internal Auditor, 

anggota Dewan Komsiaris, dan Direksi;

8) Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian 

manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;

9) Informasi material mengenai Karyawan Perseroan dan stakeholders

10) Klaim material yang diajukan oleh dan.atau terhadap Perseroan dan 

perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang 

melibatkan Perseroan;

11) Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau sedang 

berlangsung;
12) Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance.

b. Manajemen secara aktif mengungkapkan perkembangan penerapan prinsip- 

prinsip GCG;
c. Pengungkapan informasi dimaksud hams berimbang dalam arti mencakup 

hal-hal keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target;

d. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara 

tepat waktu dan lengkap;
e. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai 

Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan 

lengkap;

f. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Eksternal Auditor, 

maupun Internal Auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi 

mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya.

2. KERAHASIAAN INFORMASI

a. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan 

Komisaris atau Anggota Direksi, Auditor Eksternal, Auditor Internal, Komite 

Audit, dan Karyawan Perseroan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan adanya Peraturan Perseroan 

yang mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;

c. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab kepada Perseroan untuk 

menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;

d. Kesekretariatan Perseroan hams memastikan bahwa kerahasiaaninformasi 

Perseroan tetap terjaga sampai tiba saatnya untuk diungkapkan;

e. Yang bertindak sebagai juru bicara Perseroan hanya Komisaris Utama, 

Direktur Utama dan Kesekretariatan Perseroan atau seseorang yang diberi 

pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang bersangkutan.

3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
a. Kebijakan Teknologi Informasi yang dibangun hams memiliki nilai yang 

sangat strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa Perseroan 

yang unggul dan kompetitif;

b. Kebijakan Teknologi Informasi hams lebih mempertimbangkan aspek 

keuntungan berupa pengurangan biaya dan kemudahan dalam memperoleh 

informasi dan pengambilan keputusan;

c. Pengembangan Teknologi Infornasi hams dilaksanakan dalam koridor 

penrapan teknologi informasi yang terintegrasi dan handal dalam bentuk 

penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan teknologi 

informasi;

d. Penerapan teknologi informasi dilakukan secara berkala dengan membuat 

laporan berkala kepada Direksi mengenai kinerja teknologi informasi;

e. Pengendalian teknologi informasi dilakukan dalam bentuk prosedur dan 

indikator yang tepat untuk mengukur efektifitas pengelolaan IT;

f. Direksi memberikan informasi mengenai kinerja teknologi iformasi kepada 

Dewan Komisaris;

g. Dewan Komisaris memantau pelaksanaan penerapan teknologi infirmasi dan 

memberikan masukan untuk perbaikan;

h. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas 

pelaksanaan kebijakan teknologi informasi.
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H. PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

1. Risiko adalah kejadian yang menyebabkan timbulnya kerugian atau tidak 

tercapainya tujuan Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan 

keputusan, kesalahan manusia maupun faktor lain;

2. Manajemen risiko adalah budaya, proses dari struktur yang diarahakan kepada 

manajemen yang efektif mengenai peluang-peluang yang potensial dan 

pengaruh-pengaruh yang merugikan;

3. Penilaian risiko merupakan satu rangkaian tindakan yang dilaksnakan DIrreksi 

dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan 

untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan

4. Risiko dari aspek keuangan, operasional, dan strategi pada tingkat Perseroan 

menjadi kewenangan Direksi;

5. Direksi melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko yang dihadapi 
Perseroan;

6. Direksi menetapkana strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan risiko serta 

melakukan pengawasan atas pelaksanaannya;

7. Direksi mengungkapkan kebijakan yang diterapkan Perseroan menyangkut 

pengelolaan risiko dalam laporan tahunan;

8. Direksi memberikan informasi hasii analisis risiko yang dilakukan kepada Dewan 

Komisaris;

9. Dewan Komisaris memantau pengelolaan risiko Perseroan dan memberikan 

masukan untuk perbaikan;

10. Dewan Komsiaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan 

kebijakan manajemen risiko;

11. Unit manajemen risiko melakukan kajian terhadap kecukupan pengelolaan risiko 

yang diterapkan Perseroan sebagai bahan kajian risiko kepada Direksi;

12. Unit manajemen risiko memberikan masukan atas prosedur atau proses 

manajeman risiko dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan 

risiko dan pengendalian kepada manajemen;

13. Pengambilan keputusan yang beresiko tinggi diungkapkan secara memadai 

keapda stakeholders dalam laporan tahunan.

83



I. ETIKA BISNIS PERSEROAN
1. BUDAYA PERSEROAN, PEDOMAN ETIKA (CODE OF CONDUCT) DAN 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
Perseroan wajib memiliki budaya Perseroan (nilai-nilai luhur) yang diyakini dan 

peroman perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika 

diantara seluruh jajaran Perseroan dengan stakeholders untuk mendukungGCG. 

Pedoman perilaku merupakan sekumpulan Norma, Nilai serta tindakanperbuatan 

yang diyakini oleh seluruh jajaran sebagai suatu standar perilaku yang ideal. 

Perilaku yang ideal wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai budaya dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja.

2. KETERLIBATAN POLITIK

a. Tidak ada dana atau asset Perseroan yang boleh digunakan untuk kontribusi 

partai politikatau calon partai politik. Larangan ini meliputi tidak hanya secara 

kontribusi langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan 

melalui pembelian barang-barang atau jasa atau perlengkapan untuk tujuan 

penggalangan dana politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan 

larangan hanya untuk penggunaan dana atau asset Perseroan untuk tujuan 

politik dan tidak diartikan untuk mengecilkan Karyawan dari kontribusi pribasi 

kepada calon atau partai politik yang dipilih;

b. Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan Karyawan mematuhi setiap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan 

Perseroan dan Karyawan dalam urusan politik. Mereka tidak diperkenankan 

menjadi pengurus maupun anggota partai politik, dan atau menjadi calon 

anggota patai politik;

c. Perseroan melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain 

sehingga membatasi hak individu yang ersangkutan untuk menyalurkan 

aspirasi politiknya.
3. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DAN DONASI

a. Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan 

dilarang memberikan atau menawarkan sesuau, baik langsung ataupun tidak 

langsung, kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili Mitra Bisnis, 

yang dapat empengaruhi pengambilan keputusan;
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b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan Perseroan 

dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun 

tidak langsung, dari Mitra Bisnis, yang dapat mempengaruhi.

4. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

a. Organ Perseroan dan Karyawan Perseroan harus melaksanakan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan Perseroan;

b. Dewan Komsiaris harus memastikan bahwa Direksi dan Karyawan Perseroan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan;

c. Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara 

benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

5. BENTURAN KEPENTINGAN
a. Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang 

memungkinkan Organ Utama Perseroan (Pemegang Saham, Dewan 

Komisaris, dan Direksi) untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang 

dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau 

golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang 

diamanatkan oleh Perseroan secara objektif;

b. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena Organ Perseroan melakukan 

hal-hal yang tidak diperkenankan baik oleh Anggaran Dasar Perseroan, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pedoman Perilaku 

Perseroan;

c. Benturan kepentingan ini dapat melibatkan jajaran PT Rumah Sakit PELNI, 

anak Perseroan dan pihak di luar Perseroan;

d. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan peran/fungsi Organ Utama 

Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maka perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan 

dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang 

bersangkutan, selain gaji dan fasilitas sebagai Anggota Dewan Komsisaris 

dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS/Pemilik Modal;

2) Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan;
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3) Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan 

yang ertentangan dengan kepentingan Perseroan;

4) Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan 

kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan, maka yang 

bersangkutan harus mundur dari proses pengambilan keputusan 

tersebut

e. Larangan hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut 

dalam Anggaran Dasar.

J. PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT Rumah Sakit PELNI dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus senantiasa 

menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai peraturan perundang- undangan 

yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, 

kompetitif dan fairness.

Pengembangan sistem pengadaan melalui sistem e-procurement dan e-auction 

dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di atas. 

Perkembangan sistem pengadaan seperti tersebut diatas didukung dengan sumber 

daya teknologi, informasi, Organisasi, serta Sumber Daya Manusia yang memadai. 

Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Perseroan dilaksanakan 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diimplementasikan secara konsisten;

2. Dikaji secara berkala mengenai prinsip-prinsip kecukupan sistem pengadaan 

yang ada agar terpenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif 

dan fairness;
3. Segenap jajaran Perseroan yang terlibat dalam sistem pengadaan harus 

menghindari benturan kepentingan;

4. Segenap jajaran Perseroan menjalankan sistem pengadaan dan jasa yang 

transparan, jelas dan obyektif guna menjamin baik kualitas kerja maupun barang 

dan jasa yang diperoleh dari pemasok/rekanan;
5. Direksi harus menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa 

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sekurnag-kurangnya mencakup 

prinsip kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa;
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6. Kebijakan pengadaan barang dan jasa harus ditinjau kembali secara berkala 

dengan memeprhatikan perubahan lingkungan usaha;

7. Direksi harus menetapkan batasan nilai dan kebijakan mengenai kegiatan 

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara sewa kelola, pembelian 

langsung, penunjukan langsung, maupun melalui lelang;

8. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus tetap menggunakan pola 

pengadaan yang paling menguntungkan Perseroan dengan tetap memperhatikan 

ketentuan yang berlaku.

K. PENGELOLAAN ASET

Setiap aset Perubahan yang dihasilkan dari proses pengadaan harus mendapatkan

perlindungan dan pengamanan dalam penggunaannya :

1. Seluruh Karyawan Perseroan bertanggung jawab untuk melindungi aset 

Perseroan yang dipercaya kepada mereka dan memastikan efisiensi serta 

efektifitas penggnaan aset tersebut. Pencurian, kelalaian, dan pemborosanadalah 

hal yang dilarang keras, karena secara langsung akan berdampak pada

keuntungan Perseroan. Seluruh aset Perseroan digunakan untuk melaksanakan 

usaha Perseroan atau untuk tujuan-tujuan tertentu yang diijinkan oleh Direksi 

dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan wewenangnya;

2. Tanggungjawab perlindungan aset Perseroan tidak hanya untuk perlindungan 

aset yang dipercayakan, tetapi aset Perseroan secara uum. Karyawan hendaklah 

waspada terhadap situasi atau kejadian yang dapat mengarahkan pada 

pengurangan, penyalahunaan, atau pencurian aset Perseroan. Karyawanwajib 

melaporakn seluruh situasi atau kejadian tersebut kepada petugas keamanan 

Perseroan atau atasan agar dapat diperhatikan sesegera mungkin;

3. Aset Perseroan digunakan untuk melaksanakan usaha Perseroan. Karyawan 

diharapkan menunjukkan tanggungjawab dan menggunakan pertimbangan yang 

baik manakala menggunakan aset Perseroan. Setiap Karyawan dilarang 

menyalahgunakan dana atau aset Perseroan;

4. Waktu kerja diartikan waktu Karyawan yang ditugaskan untuk bekerja. Setiap 

Karyawan berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja. Perseroan melarang 

setiap karyawan bertindak atau tidak bertindak yang mengakibatkan tugas dan 

kewajiban Karyawan tidak berjalan atau tidak bertindak yang mengakibatkan
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tuags dan kewajiban tidak beijalan secara layak. Hal ini juga berarti bahwa jika 

Karyawan yang ditugaskan untuk bekerja, maka Karyawan tidak akan 

memperkenankan kepentingan pribadi atau pihak lain 

tanggungjawabnya dala melaksanakan pekerjaan. 

dipersyaratkan untuk melaporkan jam kerja mereka dan melakukan hal tersebut 
secara benar dan akurat;

5. Perseroan melarang setiap karyawan memiliki, menjual, membeli, menyewakan 

atau meminjamkan aset atau meminjamkan dana Perseroan secara tidak dah. 

Pembuatan komitmen yang berpegaruh terhadap aset Perseroan hanyak dapat 

dilakukan atas pertimbangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai 
ketentuan.

L. MANAJEMEN MUTU

Perseroan harus menerapkan sistem manajemen mutu dari semua fungsi dan 

tingkatan. Prosedur Operasi Standar yang digunakan dalam Perseroan dapat secara 

efektif mengendalikan kualitas jasa pelayanan yang dihasilkan sehingga jasa tersebut 

tidak mengganggu kemaanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Perseroan selalu menjaga dan mengendalikan mutu jasa yang dihasilkan dalam 

rangka meningkatkan daya saking dan memebrikan kepuasan keada pelanggan. 

Sistem manajemen mutu harus selalu dikembangkan sejalan dengan perubahan 

ketentuan perundang-undangan, tuntutan pelanggan, meningkatkan daya saing.

mengganggu
Seluruh Karyawan

M. KESELAMATAN, KESEHATAN , KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
PT Rumah Sakit PELNI harus selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan 

kerja serta pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan

kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Perseroan 

senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan
dan gangguan kesehatan di tern pat kerja.

Perseroan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh 

aktvitas Perseroan. Seluruh aktivitas Perseroan dievaluasi secara ilmiah dampaknya 

terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan.

Melalui praktik manajemen yang efektif, Perseroan berupaya menjamin kesehatan 

dan keselamatan kerja Karyawan dan meminimumkan dampak negatif terhadap
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memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak 

memberikannya;

c. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroandan 

semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS

d. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham untuk 

dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, melarang 

Pemegang Saham untuk campur tangan dalam kegiatan operasional 

Perseroan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perseroan.

2. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN
a. Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan, Perseroan 

menghormati hak asasi serta hak dan kewajiban Karyawan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku;

b. Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, 

kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan, penghargaan, dan sanksi 

kepada Karyawan Perseroan diatur dan ditetapkan Direksi sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;

c. Direksi mempekerjakan, menetapkan gaji, memberikan pelatihan, 

menetapkan jenjang karir serta, menentukan persyaratan kerja lainnya tanpa 

memperhatikan latar belakang etnis seseorang, agama, jenis kelamin, usia, 

cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang 

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Sistem penilaian kinerja Karyawan ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan 

standar prestasi kerja setiap jabatan/pekerjaan, yang dibuat secara adil dan 

transparan;

e. Untuk memastikan terlaksananya pengelolaan SDM seperi butir tersebut 

diatas, maka Direksi menerapkan sistem manajemen SDM berbasis 

kompetensi (compotency-based HR Management System);
f. Dalam hal Perseroan mencapai keuntungan, maka Perseroan dapat 

memberikan insentif kepada Karyawan sebagai imbalan atas prestasi
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lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat Untuk 

mencapai tujuan tersebut PT Rumah Sakit PELNI bertekad untuk :

1. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 dan 

perlindungan lingkungan serta komitmen sukarela;

2. Mengutamakan perbaikan berkelanjuran atas bebagai aspek yang berkaitan 

dengan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan;

3. Menetapkan dan pengakajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan 

pelestarian lingkungan dengan menerapkan best practices yang tepat pada 

situasi setempat;

4. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah K3 dan pelestarian 

lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha Perseroan;

5. Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Laporan 

Tahunan;

6. Menyertakan partisipasi Karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan 

pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.
N. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI

Keuangan Perseroan harus dikelola secara profesional tertib, taat pada peraturan 

dan RKAP efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan tanggung jawab 

dengan memeperhitungkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian dan 

mencerminkan pengelolaan aktiva dan kewajiban yang seimbang.

Prosedur, kebijakan serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan baik pendapatan maupun biaya harus disusun dan di review dengan 

memperhatikan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta sebagai cermin sistem pengendalian internal yang baik.

Pengelolaan keuangan dimaksud untuk meningkatkan nilai Perseroan melalui 

pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya, profit oriented, dan 

fund management yang baik serta mempertimbangkan risiko 

PT Rumah Sakit PELNI memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi 

yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset 
yang terjadi. Perseroan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang ril saja 

yang dicatat, transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan
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manajemen dan tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perseroan.

PT Rumah Sakit PELNI selalu memastikan kebijakan dan peraturan yang terkait 

dengan akuntansi merujuk pada pedoman Standar Akuntansi merujuk pada 

pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibakukan oleh Institut 

Akuntansi Profesional Indonesia. Laporan Keuangan Perseroan selalu memuat posisi 

keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas 

laporan keuangan

PT Rumah Sakit PELNI akan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan 

berbagai informasi yang relevan bagi pengguna laporan Keuangansecara benar dan 

akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Agar standar Akuntansi dapat diterapkan dengan baik, memberikan perlatihan, 

menetapkan Jejaring Karir, dan memenuhi ketentuan internal maupun eksternal 

yang berlaku, maka Perseroan menetapkan kebijakan terkait dengan Standar 
Akuntansi sebagai berikut:

1. Perseroan akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar selalu 

sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang dibakukan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia;

2. Setiap jajaran Perseroan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan 

harus memahami dan menjalankan kebijakan Perseroan bidang keuangan secara 

konsisten;

3. Setiap jajaran Perseroan yang bertanggung jawab atas funsi-fungsi keuangan 

harus memperlakukan informasi keuangan sesuai kebijakan klasifikasi informasi 

Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

O. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERSLMllHVk 

1. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
a. Bahwa proses komunikasi dengan Pemegang Saham hanya dilakukan melalui 

satu pintu (one door policy) atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi 

(dalam konteks hal-hal yang material) dan dikomuniaksikan melalui Unit Kerja 

Kesekretariatan Perseroan;

b. Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan informasi kepada Investor 

harus transparan jelas akurat, konsisten lengkap serta tidak mengandung hal- 
hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi dimana Direksi
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kerjanya;

g. Direksi memastikan bahwa kantor, lokasi usaha alat produksi dan fasilitas 

Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;

h. Peraturan kepegawaian diatur dalam Peraturan Perseroan/Perjanjian Kerja 

Bersama, yang diatur sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja;

/'. Perushaaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen 

Sumber Daya Manusia berdasar prinsip-prinsip yang disepakati dalam 

perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

j. Setiap Karyawan berhak/dapat membentuk dan menjadi anggota Serikat 

Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. HUBUNGAN DENGAN PENGGUNAJASA
a. Dalam pelayanan kepada pelanggan, Perseroan memenuhi komitmennya dari 

segi perhatian, harga, kualitas, waktu dan keamanan yang setara sesuai 
dengan standar pelayanan yang berlaku;

b. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara professional melalui 

mekanisme yang baku dan transparan;

c. Memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan;

d. Perseroan memiliki metode untuk mengukur tingkat kepausan pelanggan;

e. Manajemen memastikan bahwa Perseroan memperlakukan atau melayani 
konsumen secara benar dan jujur sesuai hak nya.

4. HUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT

a. Tanggungjawab sosial Perseroan/Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan bagian dari visi Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi 

stakeholders datem rangka terciptanya sinergi yang baik, maju dan tumbuh 

bersama;

b. Perseroan mempunyai kewajiban dna bertanggung jawab secara hukum, 

sosial, moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat 

sekitar dan lingkungan yang harmonis, dinamis serta saling menguntungkan 

dengan masyarakat sekitar;

c. Perseroan harus mewujudkan kepedulian sosial dan lingkungan serta dapat
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memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat sekitar Perseroan dan lingkungan terutama di sekitat pusat 
operasi dan penunjangnya;

d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

e. Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan limbah basil usaha dan/atau 

kegiatan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;

f. Da lam setiap kegiatan usaha Perseroan, Direksi menjamin pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, tidak melanggar hukum mutu dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup dan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat 
mengenai pengelolaan lingkungan.

5. HUBUNGAN DENGAN INSTANSITERKAIT

Da lam berhubungan dengan instansi, lembaga-lembaga lain yang berkaitan 

dengan usaha Perseroan, diupayakan terjalin hubungan yang harmonis atas 

dasar kejujuran dan saling menghormati;

Perseroan menjalankan Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait 
dengan bidang usaha Perseroan;

c. Perseroan harus bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;

Perseroan mendukung penerimaan Negara baik langsung maupun tidak 

langsung sesuai peraturan perundang-undangan.

a.

b.

d.
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BAB VI

PANDUAN PRAKTIS 

PENERAPAN PEDOMAN

Perseroan akan melakukan kegiatan internalisasi, implementasi, wvaluasi pemantauanatas 

pedoman secara berkelanjutan, yaitu :

A. INTERNALISASI

Kegiatan internalisasi Pedoman kepada seluruh jajaran Perseroan dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan Tata 

Kelola Perseroan yang Baik {Good Corporate Governance) melalui sosialisasi pedoman 

GCG kepada setiap insane PT Rumah Sakit PELNI termasuk Anak Perseroan dan menajdi 

materi wajib yang dimasukkan dalam silabus pelatihan atau in house training sesuai 
tingkat kepentingannya.

Kegiatan internalisasi termasuk juga mengkaji ulang kesesuaian kebijakan Perseroan 

terhadap kebijakan-kebijakan pokok Perseroan yang telah ditetapkan dengan Pedoman 

ini, dan menetapkan kebijakan-kebijakan baru yang mendukung penerapan prinsip- 
prinsip Tata Kelola Perseroanyang baik.

Kegiatan pemahaman terhadap Pedoman GCG dapat dilakukan terhadapstakeholders 

untuk memberikan gambaran komitmen Perseroan yang Baik. Diharapkan pihak 

eksternal memahami dna mengikuti Tata Kelola Perseroanyangtelah ditetapkan, dalam 

berhubungan dengan Perseroan. Sosialisasi Pedoman terhadap stakeholders dilakukan 

secara berkala melalui media Perseroan pada setiap kesempatan yang tersedia.

Dalam rangka efektifitas kegiatan internalisasi Pedoman ini, Perseroan melakukan 

pengukuran tingkat pemahaman jajaran Perseroan terhadap keberadaan Pedoman GCG 

dan praktik penerapan GCG. Pengukuran tingkat pemahaman dapat dilaksanakan secara 

berkala melalui survey tingkat pemahaman GCG atau sarana yang lain sesuai dengan 

kebutuhan.
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1
B. IMPLEMENTASI

Seluruh jajaran Perseroan bertekad akan melaksanakan pedoman tata kelola Perusahan 

dan menyampaikan laporan mengenai implementasi/pelaksanaan pedoman secara 

berkala

C. EVALUASI

Perseroan akan melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku terhadap Pedoman dan Pelaksanaannya, untuk menjaga agar Pedoman dan 

Penerapan Tata Kelola Perseroanselalu selaras dengan perubahan ketentuanperundang- 

undangan dan praktik-praktik terbaik penerapan tata kelola Perseroan.Evaluasi dapat 

dilakukan secara se/ftassessment'cnaupun Auditor Independen. Hasil evaluasi disajikan 

kuantitatif dengan score, dengan lampiran penjelasan secara kualitatif, sehingga hasil 

evaluasi dapat dibandingkan dengan beberapa periode evaluasi,diketahui arah 

perkembangan dan wilayah yang dapat menjadi perbaikan di masa mendatang.

Upaya perbaikan yang dilakukan Perusahaan sebagai tindak lanjut atas hasil dari 

evaluasi penilaian dikejawantahkan dalam suatu program yang terukur dan termonitor 

yang kemudian pengungkapan atas hasil assessment, evaluasi dan tindak lanjtnya 

kemudian dapat disiarkan baik di website Perusahaan dan/atau Laporn Tahunan 

Perusahaan untuk menghasilkan formula pengukuran terkait pembudayaan GCG di 

Perusahaan yang tepat, efektif dan berdaya guna maka Perusahaan merasa perlu 

menetapkan Indikator penerapan GCG sehinga ketercapaianya dapat diukur secara lebih 

tepat dan sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. PEMANTAUAN

Monitoring atas hasil Evaluasi Assessment yanq dilakukan baik secara mandiri {self 

Assessment) maupun dengan melibatkan pihak asesor Independen dilakukan secara 

berkala sesuai dengan Program Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dtetapkan 

dalam anggaran fungsi terkait. Selanjutnya hasil monitoring tersebutdisampaikan pada 

Pejabat terkait yang menangani GCG secara khusus.

1. Perseroan hams secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip 

Good Corporate Governance dan masalah yang dihadapi di dalam Laporan 

Tahunan;

2. Pernyataan tersebut hams disertai tantang struktur dan mekanisme kerja Organ 

Perseroan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan Good
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Corporate Governance,

3. Salah satu Direksi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memnatau dan 

menjaga agar penerapan GCG dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknyaantara 

lain : kepatuhan Perseroan terhadap Pedoman Tata Kelola Perseroan, praktik- 

praktik yang dilakukan, kondisi-kondisi yang tidak dapat dipenuhi dalam 

penerapan GCG, dan perumusan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;

4. Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi dan prinsip GCG yaitu transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;

5. Unit kerja GCG memastikan ketaatan terhadap aturan GCG, melalui penilaian 

secara periodik terhadap pelaksanaan penerapan GCG baik secara mandiri atau 

oleh pihak luar Perseroan yang independen dan secara berkala melaporkannya 

kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

6. Setiap Karyawan wajib melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip GCG kepada Unit Kerja GCG;

7. Identitas dari Karyawan yang melapor harus dijaga kecuali diperlukan dalam 

tindak lanjut laporannya;

8. Tidak ada sanksi/hukuman yang dikenakan bagi Pelapor, kecuali apabila 

dikemudian hari dinyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dan laporannya 

dinyatakan tidak benar;

9. Unit kerja GCG harus menindaklanjuti Laporan tersebut sesuai dengan batas 

kewenangannya.
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BAB VII

PENUTUP

Sosialisasi dan Pengukuran Tingkat Pemahaman GCG Code.

Perusahaan dalam menerapkan GCG di Perusahaan senantiasa berkesinambungan melakukan 

sosialisasi kepada stakeholder terkait baik kepada kepada internal maupun eksternal, 

Implementasi dan evaluasi CoCG secara berkala sehingga diperlukan dilakukan pemutakhiran 

karena dipicu oleh adanya tuntutan perubahan peraturan/regulasi, dinamika bisnis atau usaha 

atau kebutuhan proses bisis dalam industri bidang kesehatan. Pentingnya pemahaman yang 

baik terhadap GCG sehingga segala bentuk pengungkapan Informasi terkait aktivitas GCG di 

Perusahaan perlu disebarluaskan secarabaikdan merata sehingga didapat perspektif yang sama 

dalam menyikapi praktik GCG sehari-hari di Perusahaan. Kontribusi yang lengkap dari seluruh 

Insan PT Rumah Sakit PELNI yang akan meningkatkan multiplier effect bagi daya saing 

Perusahaan khususnya di Industri bidang Kesehatan.
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