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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 03.30/ARS/XII/2021 

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA (BOARD MANUAL) 

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

PT. RUMAH SAKIT PELNI

DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI

1. Bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama Perseroan 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai peran 

yang penting dalam hubungan kerja guna pencapaian tujuan 

Perseroan.

2. Bahwa hubungan kerja yang efektif antar Direksi dan Dewan 

Komisaris merupakan suatu bentuk penerapan Tata Kelola Perseroan 

yang baik (Good Corporate Governance) sehingga diperlukan 

panduan mekanisme hubungan kerja dalam bentuk Board Manual.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit PELNI 

mengenai Pemberlakuan Pedoman Tata Laksana Kerja (Board 

Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT. Rumah Sakit PELNI.

Menimbang

: 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. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No PER-09/MBU/2012

Mengingat
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4. tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik {GoodCorporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan.

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 44 tahun 2009 

tentang Rumah Sakit.

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

09 November 2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 36 

Tanggal 31 Maret Tahun 2020 yang dibuat di Kantor Notaris Ashoya 

Ratam, Sarjana Hukum, yang terlah memperoleh persetujuan 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 

AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

8. Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit 

PELNI tanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Anggota Direksi serta Perubahan Nomenklatur Jabatan 

Anggota Direksi

9. Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit PELNI Nomor 

01.01/ARS/X/2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Code of Good 

Corporate Governance (CoCG).

10.Surat Keputusan Direksi 01.30.1ARS/XII/2021 tanggal 30 Desember 

2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Code of Conduct.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI TENTANG 

PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA (BOARD MANUAL) 

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. RUMAH SAKIT PELNI.

Menetapkan

: Tata Laksana Kerja {Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Rumah Sakit PELNI sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat 

Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan bersifat mengikat dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Direksi

PERTAMA

mi.
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KEDUA : Tata Laksana Kerja {Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Rumah Sakit PELNI disusun sebagai pedoman bagi Direksi dan Dewan 

Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat 

dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang 

berkepentingan dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan 

dikemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 30 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA

PT. Rumoh Sakit PELNI

AC RUMAH BAKIT PELHI
I.dr. Dewi Fankhuninodvah Fitriana I
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Lembar Pemberlakuan dan Maklumat Komitmen Implementasi GCG Dewan 
Komisaris dan Direksi PT RUMAH SAKIT PELNI

Board Manual ini merupakan salah satu dari Peraturan Korporasi dalam rangka 
mengimplementasikan Good Corporate Governance sebagai penjabaran dari Peraturan 
Internal PT Rumah Sakit PELNI {Hospital By Laws), dengan mengacu pada Anggaran Dasar 
Perseroan.
Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan/komitmen antara Direksi dan Dewan 
Komisaris ini, bertujuan untuk :
1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ Perseroan
3. Menerapkan asas-asas Good Corporate Governance ydkv\\ Transparansi, Akuntabilitas, 

Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.
Dengan diberlakukannya Board Manualhubungan kerja antar 2 (dua) Organ Perseroan 
tersebut di atas, maka semua kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis 
dengan mengacu kepada asas-asas Good Corporate Governance.
Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris 
berkomitment untuk membangun Perseroan yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan 
transparan serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.
Demikian komitmen antara Direksi dan Dewan Komisaris ini dibuat dan ditetapkan sebagai 
landasan menuju Perseroan yang lebih baik dan bersih.

Jakarta, 30 Desember 2021

PT RUMAH SAKIT PH XI
RUl&AH SAKIT PCLIMI

Ganerr^/v komisaris
Komisaris Utama

dr. Dewi Fankhuninadvah Fitriana
Direktur Utama

Mohamad Kartobi
Direktur Administrasi dan Keuangan

Nelson Simaniuntak
Komisaris Independen

Toranq M. Naoituoulu
Anggota Komisaris

Jl. Aipda KS Tubun No. 92 - 94 
Kel. Slipi Kec. Palmerah 
Tip: (021) 530 6901 
sekper(5)rspelni.co.id 
www.rspelni.co.id

http://www.rspelni.co.id


PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA  

( BOARD MANUAL ) 

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

PT RUMAH SAKIT PELNI 

 

 



PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA {BOARD MANUAL)

DIREKSI DAN KOMISARIS

PT. RUMAH SAKIT PELNI

Visi,Misi dan Nilai PT. Rumah Sakit PELNI diberlakukan sebagai berikut:

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

1 VISI:

Solusi Terbaik untuk Kesehatan Keluarga dan Mitra Terpercaya dalam 
ekosistem Kesehatan Indonesia 
atau dalam bahasa inggris:
" The best place for your healing process and your trusted partner in 
healthcard'

2 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.

3 COREVALUE

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

A Penjabaran AKHLAK :Amanah adalah memegang teguh kepercayaan
Yang diberikan.

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

: "WE CARE AND WE CURE"4 MOTTO
5 CORE BELIEVES

MengutamakanCustomer Focus : 

kepuasan pelanggan 

Good Corporate Governance (TARIF) the 

spirit of Transparency, the needs of 

Accountability, sense of Responsibility, the

a.

b.

power of Integrity, lead to Fairness

: Organisasi yang kuatCapability

dengan tim building yang solid dan
c.

kompeten
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d. Human Capital : Sebagai basis 

pembangunan keunggulan daya saing
e. Accounting : Akurat dan Prudent,

6. CORPORATE CULTURE ; Tiga Budaya Aman, Ringkas, 

Menyembuhkan
A Aman : Budaya yang 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.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Board Manual merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan 

dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara 

konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan 

mencapai visi yang telah ditetapkan.

Board Manual d\susm berdasarkan prinsip-prinsip hukum Perseroan, ketentuan 

Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan 

Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik {best practices) Good Corporate 

Governance.

Board Manual petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi 

yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terukur, sehingga dapat menjadi 

acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Board Manual ini adalah pedoman secara garis besar hal-hal yang menjelaskan 

tata laksana bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta hubungan kerja Direksi dan 

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya, agar 

tercipta pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien. 

Board Manual\x\\ disusun dengan tujuan :

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Direksi dan 

Dewan Komisaris

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar Direksi dan 

Dewan Komisaris

3. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni 

Transparansi, Akuntabillitas, Independensi, dan Kewajaran di setiap kegiatan 

Perseroan.

C. RUANG LINGKUP
Board Manual ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku 

antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung

4



jawab masing-masing agar tercipta Tata Kelola Perseroan yang Baik berdasarkan 

prinsipTransparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan kewajiban.

D. DAFTARISTILAH

Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan etika berusaha.

1.

Stakeholdersa(\a\dr\ pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMN karena 

mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

2.

Perseroan adalah Perseroan PT. Rumah Sakit PELNI.3.

Anak Perseroan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar (51% ) 

dimiliki oleh PT Pertamina Bina Medika IHC, PT PELNI (Persero), dan 48.98% 

sahamnya dimiliki oleh PT. PELNI (Persero)

4.

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

Komisaris dan Direksi.

5.

Pemegang Saham adalah pihak yang tercatat dalam Akta Perseroan selaku 

Pemegang Saham Perseroan.

6.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

7.

RUPS Anak Perseroan adalah organ Anak Perseroan yang memegang 

kekuasaan tertinggi pada Anak Perseroan dan memegang segala 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi Anak Perseroan atau 

Dewan Komisaris Anak Perseroan.

8.

Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

kegiatan kepengurusan Persero.

9.

10. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan Anggota Dewan 

Komisaris termasuk Komisaris Utama.

11. Komisaris Independen adalah Komisaris Independen yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan atau hubungan
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keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau 

Pemegang Saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak secara independen.

12. Komite Audit adalah komite yang membantu Dewan Komisaris untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa asset Perseroan telah 

digunakan secara efektif dan efisien oleh manajemen yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum 

dan telah diaudit oleh Auditor Independen. (Pedoman Komite Audit).

13. Komite Lainnya adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris 

untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan operasional 

Perseroan sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan tentang Good 

Corporate Governance (GCG) yang berlaku.

14. Seketaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah Dewan 

Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan 

Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

15. Direksi [Board of Director) adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab 

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta 

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

16. Anggota Direksi adalah orang perorangan Anggota Direksi termasuk Direktur 

Utama.

17. Auditor Internal adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan 

Perseroan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan Sistem 

Pengendalian Internal Perseroan dapat berjalan secara efektif pada 

Perseroan dan Anak Perusahaan/SBU.

18. Auditor Eksternal adalah Auditor Independen yang melakukan audit atas 

Laporan Keuangan Perseroan. Auditor Eksternal diantaranya adalah Badan 

Pemeriksan Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

19. Kesekretariatan Perusahaan [Corporate Secretary) adalah satuan fungsi 

struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan 

dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
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20. Barang Tidak Bergerak/Aktiva Tetap adalah Aktiva berwujud yang diperoleh 

dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, 

yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan serta tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perseroan dan mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

21. Daftar Khusus adalah Daftar yang berisikan kepemilikan saham Dewan 

Komisaris, Direksi dan keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya), pada 

Perseroan lain.

22. Hari, pengertian hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kerja 

efektif dan bukan hari kalender.

E. VISIDANMISI

Visi

"SOLUSI TERBAIK UNTUK KESEHATAN KELUARGA DAN MURA 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 serta dijitalisasi.

3. Membangun daya saing perusahaan berbasis nilai manfaat dalam industri 

kesehatan Indonesia.

4.

F. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 20117 tentang 

Perseroan Terbatas

2. Anggaran Dasar Perseroan

3. Peraturan Menteri BUMN Nomor 01/MBU/20U sebagaimana telah diubah 

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

Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, 

Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan 

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
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5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 100/MBU/2002 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara
6. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK-16/S.MBU/2002 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Badan Usaha Milik 

Negara
7. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 

tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata 

Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha 

Milik Negara
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit
10. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
11. Undang-Undang Nomor 77 tahun 2015 tentang Peroman Organisasi Rumah 

Sakit.

8



BAB II

PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

A. Pengertian Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah pemilik modal PT. Rumah Sakit PELNI. Pemegang 

Saham Perseroan adalah PT Pertamina Bina Medika IHC dengan jumlah 

kepemilikan saham sebesar 51 %, PT. PELNI (Persero) sebagai Pemegang Saham 

dengan kepemilikan sebesar 48,98 % dari modal Perseroan, Pemegang Saham 

Minoritas adalah Yayasan Kesehatan Pensiunan PELNI (YKPP) dengan 

kepemilikan sebesar 0,02% dari modal Perseroan.

B. Hak Pemegang Saham

Perseroan menjamin bahwa Pemegang Saham Minoritas mendapatkan perlakuan
yang sama dengan Pemegang Saham Mayoritas berkaitan dengan pemenuhan

haknya, yaitu dalam hal :

a. Mengajukan usulan mated untuk dimasukkan dalam agenda RUPS sesuai 
dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi 
agar dapat menghadiri, berpartisipasi, dan memberikan suara dalam RUPS.

c. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara lengkap dan 

akurat dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara tepat waktu dan teratur; 
kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.

d. Menerima pembagian keuntungan dari Perseroan dalam bentuk deviden dan 

pembagian keuntungan lainnya berdasarkan RUPS, sebanding dengan jumlah 

saham yang dimiliki.
e. Didalam RUPS mendapatkan perlakuan setara berdasarkan jenis dan 

klasifikasi saham yang dimilikinya.
f. Memeriksa daftar Pemegang Saham dan daftar khusus Perseroan.
g. Meminta Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
h. Melakukan atau meminta dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan apabila 

diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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i. Mengajukan permohonan likuidasi Perseroan kepada Pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

j. Meminta pembelian kembali saham oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

k. Mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila 

dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa 

alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris.

C. Tanggung Jawab Pemegang Saham

a. Tanggung jawab Pemegang Saham sebatas pada modal yang telah disetor 

kepada Perseroan. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.

b. Batasan tanggung jawab Pemegang Saham sebesar modal yang disetor 

kecuali apabila :

1) Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata 

untuk kepentingan pribadinya.

2) Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan Perseroan.

3) Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak 

langsung, melawan hukum dengan menggunakan kekayaan Perseroan.

c. Pengambilan keputusan dalam RUPS hams berdasarkan pada praktik 

korporasi yang sehat dengan memperhatikan kepentingan usaha Perseroan 

dalam jangka panjang.

d. Dalam hal Pemegang Saham menjadi pemegang saham pengendali pada 

beberapa Perseroan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan 

antar-Perseroan dapat dilakukan secara jelas.

D. Transparansi Pemegang Saham

Transparansi Pemegang Saham diwujudkan dengan pengungkapan informasi 

tentang Pemegang Saham yang sebenarnya {ultimate shareholders).
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E. Akuntabilitas Pemegang Saham

Akuntabilitas Pemegang Saham diwujudkan dengan cara :

a. Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan yang dibuat 

dalam RUPS.

b. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung 

jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c. Mendorong pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dalam proses 

pengelolaan Perseroan.

F. Prinsip Dasar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai Organ Perseroan merupakan wadah pada Pemegang Saham untuk 

mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam 

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam 

RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka 

panjang.

G. Wewenang RUPS

RUPS memiliki kewenangan untuk :

a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 

dengan dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham .

b. Menerima pengunduran diri Dewan Komisaris atau Direksi.

c. Menetapkan pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota Direksi, 

setelah mendengar pendapat Dewan Komisaris dan kewenangan ini dapat 

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

d. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara kolektif maupun 

individu.

e. Menetapkan penghasilan, tantiem dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan 

Dewan Komisaris dengan memperhatikan kondisi kesehatan keuangan 

Perseroan dan kinerja individual Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan 

menetapkan penghasilan, tantiem, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi 

Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
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f. Menerima dan mengesahkan atau menolak laporan tahunan Perseroan yang 

telah diaudit oleh akuntan pubiik dengan memperhatikan juga kualitas 

laporan penerapan GCG di Perseroan.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan.

Menetapkan akuntan pubiik dengan mempertimbangkan pendapat Komite 

Audit. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. 

Memutuskan antara lain : perubahan jumlah modal, perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, 

pembubaran Perseroan, investasi/divestasi material yang memenuhi kriteria 

10% dari revenue atau 20% dari ekuitas.

Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau 

menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 50% dari harta 

kekayaan Perseroan.

Memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, yang 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Menetapkan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

9-
h.

J-

k.

I.

H. Pelaksanaan RUPS

a. RUPS Tahunan diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan 

tahunan Perseroan, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

buku. Apabila Direksi dan Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS 

Tahunan pada waktu yang telah ditentukan atas permintaan Pemegang 

Saham, maka Pemegang Saham (dengan kepemilikan 10% dari saham 

dengan hak suara yang sah) berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan 

dimaksud atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

b. RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh 

Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal 

yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan. Dalam hal Pemegang Saham 

(dengan kepemilikan 10% dari saham dengan hak suara yang sah) meminta 

dilaksanakan RUPS Luar Biasa, dan Direksi atau Dewan Komisaris lalai 

menyelenggarakannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan 

tersebut, maka atas biaya Perseroan, Pemegang Saham tersebut dapat 

menyelenggarakan rapat dimaksud setelah mendapat ijin dari Ketua
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Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

Perseroan.

I. Aturan Penyelenggaraan RUPS

a. Direksi menjadi penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Pemanggilan RUPS mencakup informasi mengenai tempat, waktu, dan acara 

rapat.

c. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum 

RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 

tanggal RUPS, yang disertai dengan penjelasan bahwa bahan RUPS sudah 

tersedia di kantor Perseroan.

d. Dinamika yang terjadi dan putusan yang diambil dalam RUPS dituangkan 

dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris.
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BAB III
DEWAN KOMISARIS

A. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan

Persyaratan yang hams dipenuhi oleh seorang calon Anggota Dewan 

Komisaris meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan 

formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sedangkan persyaratan material 

merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis 

PT. Rumah Sakit PELNI. 

a. Persyaratan Formal

Orang perseorangan yang :

1) Cakap melaksanakan perbuatan hukum

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

sebelum pengangkatannya.

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 ke samping 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 perundang-undangan, 

pengurus Partai politik dan/atau calon/anggota Legislate dan/atau 

calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah; dan/atau.

(c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
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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.

1) Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak 

langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik 

menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan 

Perseroan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

2) Dedikasi

3) Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen

4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan

5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya

Khusus sebagai Komisaris Independen terdapat persyaratan tambahan 

berupa kriteria independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perseroan yang Baik {Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Persyaratan Lainnya :

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

Legislatif dan/atau 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.

4) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit 

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan 

Komisaris).
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5) Kriteria tambahan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dapat 
ditentukan melalui rapat Dewan Komisaris setelah 

mempertimbangkan basil kajian Anggota Komisaris yang menjalankan 

fungsi dan Remunerasi.

2. Keanggotaan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam 

hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah 

seorang Anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. 
Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan 

majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak 

sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

b. Pembagian Tugas diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh 

mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya dapat dibantu oleh 

seorang Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

c. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, 
maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

terjadinya lowongan hams diselenggarakan RUPS untuk mengisi 
lowongan itu dengan tetap memperhatikan kualifikasi calon Anggota 

Dewan Komisaris.

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

diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat 

bagi RUPS.

e. Kepada Anggota Dewan Komisaris baru wajib diberikan program 

pengenalan.

f. 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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3. Masa Jabatan Dewan Komisaris

a. Masa jabatan Dewan Komisaris adaiah 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.

b. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

1) Meninggal dunia

2) Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir

3) Mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Memberitahukan pengunduran diri secara tertulis kepada 

Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris 

dan Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari 
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(b) Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap diminta 

pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai tanggal 
penetapan pengunduran diri dalam RUPS berikutnya.

4) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.

5) 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 diberhentikan 

berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(b) Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris itu
diberitahukan 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
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pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan 

diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham 

dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota 

Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tabu sebagaimana 

dimaksud pada ayat 16 pasal 14

6) 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.
(c) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau 

Negara yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh Anggota 

Dewan Komisaris yang bersangkutan.
(d) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.

7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut tetap diminta 

pertanggungjawaban terhitung dari awal tahun buku sampai dengan 

tanggal efektif pemberhentiannya, sepanjang tindakan Dewan 

Komisaris tersebut tercermin dalam laporan Tahunan tahun buku 

yang bersangkutan.

4. Program Pengenalan dan Peningkatan Pengetahuan

a. Program pengenalan dimaksudkan agar Dewan Komisaris yang berasal 
dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan 

memahami kegiatn dan kondisi Perseroan. Tanggung jawab untuk 

mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Kesekretariatan 

Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai 

Kesekretariatan Perusahaan.

b. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan untuk diadakan program 

pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.
c. Mated program pengenalan setidaknya memuat:

1) Konsep, Prinsip-prinsip dan Implementasi GCG
2) Gambaran umum Perseroan
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3) Kewenangan yang didelegasikan
4) Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

d. Prosedur Program Pengenalan :
1) Kesekretariatan Perusahaan menyiapkan bahan-bahan yang akan 

diserahkan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk, 
sebagai bahan dari program pengenalan sebagai anggota Dewan 

Komisaris. Bahan-bahan yang akan diserahkan meliputi :

(a) Laporan Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

oleh Perseroan.

(b) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, 
dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, 
rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi 
kompetitif, serta gambaran tentang risiko dan masalah-masalah 

strategis lainnya.

(c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, 
Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian 

internal, termasuk Komite Audit.

(d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung ajwab Anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi serta Anggaran Dasar.

2) Sekretaris Dewan Komisaris dan Kesekretariatan Perusahaan 

menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan program 

pengenalan seperti :

(a) Jadwal pertemuan dengan Direksi Perseroan

(b) Mated Presentasi oleh Komisaris Utama

(c) Mated Presentasi oleh Direktur Utama

3) Sekretaris Dewan Komisaris memberithaukan kepada Dewan 

Komisaris bahwa program pengenalan siap untuk dilaksanakan

4) Kesekretariatan Perusahaan menyiapkan dan menyampaikan 

undangan yang dilengkapi dengan bahan-bahan program pengenalan 

Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk
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5) Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk mempelajari bahan- 

bahan yang diterima

6) Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan program pengenalan 

Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk berupa :

(a) Presentasi oleh Komisaris Utama

(b) Presentasi oleh Direktur Utama

(c) Perkenalan dengan pejabat-pejabat Perseroan

(d) Presentasi ringkas dari Perjabat Perseroan sesuai bidang tugasnya

7) Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk dapat mengajukan 

pertanyaan secara tertulis kepada Pejabat Perseroan untuk 

mendapatkan penjelasan.

8) Sekretaris Dewan Komsiaris mengatur kunjungan ke unit kerja/kantor 

cabang/proyek Perseroan.

e. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke 

fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor-kantor cabang, pengkajian 

dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan 

kebutuhan.

f. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

setelah pengangkatan Anggota Dewan Komisaris baru

g. Program pelatihan bagi Dewan Komisaris ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan Anggota Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan 

pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi

h. Dewan Komisaris dapat menetapkan lebih lanjut mengenai kebijakan 

tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan 

kebutuhan Perseroan

i. Program Peningaktan Pengetahuan yang dapat dilakukan antara lain :

1) Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan 

pengkinian peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan kegiatan usaha Perseroan, serta sistem pengendalian internal
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2) Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan 

formulasinya

3) Pengetahuan berkaitan dengan manajemen risiko

4) Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas

j. Prosedur Program Peningkatan Pengetahuan :

1) Dewan Komisaris memasukkan dalam rencana kerja Dewan Komisaris 

mengenai kebutuhan program peningkatan pengetahuan yang dibuat 
di awal tahun periode rencana kerja Dewan Komisaris. Rincian 

rencana program peningkatan pengetahuan meliputi: nama 

kebutuhan pelatihan, nama Anggota Dewan Komisaris dan frekuensi 
pelatihan.

2) Angota Dewan Komisaris selanjutnya mengajukan rencana program 

peningkatan pengetahuan kepada Direksi disertai dengan tujuan, 
lokasi, biaya dan hal-hal yang diperlukan dan disesuaikan dengan 

Anggaran Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS

3) Direksi memfasilitasi terlaksananya program tersebut disesuaikan 

dengan kondisi Perseroan dan memasukkan proram tersebut ke 

dalam RKAP

k. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti short course, pelatihan, 
workshop, dan semacamnya berkewajiban untuk meneruskan hasilnya 

kepada Anggota Dewan Komisaris lain sebagai bahan informasi di dalam 

rapat Dewan Komisaris dan/atau dibuatkan dalam laporan tersendiri.

5. Komisaris Independen

a. Komposisi Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris PT. Rumah Sakit PELNI hams 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 

hams merupakan Komisaris Independen.
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b. Kriteria Komisaris Independen

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen hams memenuhi 

kriteria independensi sebagai berikut:

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, 

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan 

Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham 

Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1) Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahan terafiliasi dengan PT. 

Rumah Sakit PELNI

2) Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, lembaga dan 

kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

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

waktu 3 (tiga) tahun terakhir

4) Tidak mempunyai keterkaitan financial, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan PT. Rumah Sakit PELNI atau Perseroan yang 

menyediakan jasa dan produk kepada PT. Rumah Sakit PELNI dan 

afiliasinya

5) Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang 

dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris 

untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup PT. Rumah Sakit 

PELNI.

B. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab dan 

berwenang mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi
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Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak secara kolegial 

dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri

2.

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.

3.

Pengawasan dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil 

atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil yang dimintakan 

persetujuan/rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.

4.

Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya dan tanggung jawab tersebut secara tanggung 

renteng.

5.

C. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

1. Kebijakan Umum

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada 

Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk:

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

b. 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

c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan 

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk 

pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, 

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

d. Member nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan 

Perseroan

e. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang 

disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut

f. Menetapkan kebijakan/mekanisme mengenai pemberian 

persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan 

RJPP dan RKAP

g. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana 

Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan 

mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP

h. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris untuk memantau kepatuhan 

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan terhadap RKAP 

dan/atau RJPP

i. Menyusun rencana untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan Direksi 

menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP, 

dan memasukkannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris

j. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada 

RUPS

k. Melakukan pembahasan apabila terdapat gejala menurunnya kinerja 

Perseroan. Mekanisme yang dilakukan apabila menemukan hal tersebut 

adalah dengan pemberian saran kepada Direksi untuk memperbaiki 

permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja Perseroan, dan 

menyampaikan pelaporan pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala 

menurunnya kinerja Perseroan.

I. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan 

saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 

pengurusan Perseroan, serta melaporakan dengan segera kepada RUPS 

apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan.
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m. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap 

persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan

n. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang- 

undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan komitmen yang dibuat 

oleh Perseroan dengan pihak ketiga serta memasukkan ke dalam 

Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris

o. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan 

Direksi terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta 

perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga 

serta memasukkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris

p. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka pengawasan dan 

pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

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

q. Memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

r. Menyusun rencana penelaahan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance dan memasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan 

Komisaris.

s. Memantau dan memastikan efektivitas praktik Good Corporate 

Governance yawq diterapkan Perseroan.

t. Menetapkan kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan 

anggaran tahunan Dewan Komisaris yang memadai, dan menyusun 

rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya.

u. Menetapkan secara tertulis kebijakan mengenai pengukuran dan 

penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi atas capaian 

kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan 

Komisaris dan melaporkan penilaian kinerja tersebut dalam Laporan 

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

v. Anggota Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian 

Perseroan yang terjadi apabila dapat membuktikan :
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1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai maksud dan tujuan 

Perseroan.

2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan 

kerugian.

Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut.

2. 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 

Anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing- 
masing Anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang 

dibidangi dapat berjalan lancer, efektif dna efisien, sesuai tanggung 

jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan 

tentang peran Anggota Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun 

secara perorangan.

b. Pembagian tugas 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.
Prosedur Pembagian Tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:
1) Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris 

dengan agenda pembagian tugas Dewan Komisaris. Dalam rapat 
tersebut membahas mengenai kompetensi masing-masing Anggota 

Dewan Komisaris dan melihat pembagian per Direktorat Direksi.
2) Rapat akan menentukan tugas masing-masing Anggota Dewan 

Komisaris.
3) Pembagian tugas dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan 

Komisaris.
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4) Dalam hal terdapat pergantian Anggota Dewan Komisaris, maka bagi 
Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat akan menggantikan 

tugas Anggota Dewan Komisaris yang diganti. Jikalau ternyata 

kompetensi Anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut tidak sesuai 
dengan pembagian tugas, maka internal rapat Dewan Komisaris dapat 
menentukan ulang pembagian tugas Dewan Komisaris tersebut. 
Perubahan yang terjadi dibuatkan kembali Surat Keputusan Dewan 

Komisaris yang baru.

3. Tugas Pengawasan
Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan:
a. Meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi tentang 

suatu permasalahan yang terjadi. Dalam hal penjelasan diminta secara 

tertulis prosedurnya adalah sebagai berikut:
1) Dewan Komisaris menyampaikan pertanyaan secara tertulis tentang 

suatu permasalahan yang terjadi kepada Direksi.
2) Direksi menyiapkan dan menyampaikan penjelasan secara tertulis 

atas pertanyaan Dewan Komisaris.
3) Dewan Komisaris meneliti dan menelaah penjelasan tertulis yang 

disampaikan oleh Direksi dan jika diperlukan Dewan Komisaris 

mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
(a) Meminta penjelasan lebih lanjut dari Direksi
(b) Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas 

permasalahan tersebut lebih lanjut
(c) Memberikan arahan dan nasihat untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada
b. Memberikan saran atau nasihat kepada Direksi dalam rapat Dewan 

Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan 

Komisaris dengan prosedur sepertu tercantum dalam Rapat Dewan 

Komisaris.
c. Bila diperlukan Dewan Komisaris dapat melakukan kunjungan ke unit 

kerja/kantor cabang/proyek tertentu dalam rangka memastikan 

pelaksanaan operasional Perseroan berjalan secara efektif, baik dengan 

atau tanpa pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.
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d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dengan Prosedur sebagai 
berikut:
1) Dewan Komisaris menerima laporan berkala dari Direksi berupa 

Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perseroan
2) Dewan Komisaris menyampaikan tembusan laporan berkala kepada 

komite-komite terkait untuk memberikan tanggapan pada Rapat 
Internal Dewan Komisaris

3) Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal dengan mengundang 

kehadiran komite-komite terkait untuk membahas laporan berkala 

dari Direksi
4) Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas laporan berkala dari 

Direksi, dan jika diperlukan mengadakan rapat Dewan Komisaris 

dengan dihadiri Direksi sebelumnya.
e. Memberikan arahan tentang kebijakan dan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia (SAK), meliputi :
1) Menetapkan kebijakan Dewan Komiasris menganai pengawasan dan 

pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia
2) Menyusun rencana untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapan 

kebijakan tersebut
3) Melakukan pembahasan mengenai kebijakan Akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya
4) Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan Akuntansi 

dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.

f. Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta 

pelaksanaan kebijakan tersebut, meliputi:
1) Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta 

pelaksanaan kebijakan tersebut
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2) Menyusun rencana pembahasan kebijakan mutu dan pelayanan serta 

pelaksanaannya, dan memasukkannya ke dalam Rencana Kerja 

Tahunan Dewan Komisaris.
3) Melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan 

serta pelaksanaannya.
4) Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan 

pelayanan serta pelaksanaannya
5) Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon 

saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholders dan 

menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang 

diperlukan.

4. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan
berkewajiban untuk:
a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana 

pengembangan Perseroan
b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja 

dan anggaran tahunan Perseroan serta perubahan dan penambahannya.
c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana 

perbuatan pengurusan Perseroan oleh Direksi yang hams mendapatkan 

persetujuan RUPS
d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan berkala 

lainnya dari Direksi
e. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang 

disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS. Dalam hal ada 

Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan 

hams menyebutkan alasannya tertulis.
f. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta 

menyampaikan hasil penilaian serta pedapatnya kepada RUPS
g. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan 

menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS 

dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang hams ditempuh.
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h. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap 

persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahan
i. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS
j. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
k. Berdasarkan usulan Komite Audit, Dewan Komisaris mengajukan calon- 

calon Kantor Akuntan Pulik (KAP) kepada RUPS yang dilengkapi dengan 

alasan pencalonan dan besarnya honorarium. Hal ini dilaksanakan dengan 

prosedur sebagai berikut:
1) Tim pengadaan KAP di Perseroan membuat Term Of Reference (JOR) 

calon KAP dan menyampaikan kepada Direksi.
2) Direksi menyampaikan TOR calon KAP kepada Dewan Komisaris
3) Dewan Komisaris memerintahkan Komite Audit untuk menanggapi 

TOR calon KAP yang diajukan Direksi
4) Direksi bersama Dewan Komisaris menyetujui TOR calon KAP
5) Tim pengadaana KAP di Perseroan melakukan proses seleksi calon 

KAP sesuai TOR calon KAP yang telag ditetapkan dan oeruaturan 

perundang-undangan yang berlaku.
6) Tim pengadaan KAP di Perseroan melaporkan basil seleksi calon KAP 

kepada Direksi
7) Direksi menyampaikan basil seleksi calon KAP kepada Dewan 

Komisaris
8) Dewan Komisaris memerintahkan Komite Audit untuk menilai basil 

seleksi calon KAP yang disampaikan Direksi
9) Komite Audit menyampaikan calon-calon KAP kepada Dewan 

Komisaris
10) Berdasarkan usulan Komite Audit, Dewan Komisaris mengajukan 

calon-calon KAP untuk diajukan kepada RUPS
l. Calon-calon KAP diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS selambat- 

lambatnya pada akhir bulan Mei tahun buku berjalan.
Dalam hal pengajuan usul calon Auditor Eksternal, Dewan Komisaris 

mempunyai tugas :
1) Menetapkan kebijakan dan/atau prosedur Dewan Komisaris mengenai 

proses penunjukan calon Auditor Eksternal dan/atau penunjukan
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kembali Auditor Eksternal dan penyampaian usulan calon Auditor 

Eksternal kepada RUPS

2) Menyusun rencana kerja penunjukan dan anggaran biaya Audit 

Eksternal untuk calon Auditor, dan memasukkannya ke dalam 

Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.

3) Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan 

standar yang berlaku.

5. Tugas dan Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan manajemen risiko Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat 

terhadao kebijakan manajemen risiko Perusahan dan pelaksanaannya.

b. Menetapkan kriteria mengenai informasi lingkungan bisnis dan 

permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha Perseroan 

dan kinerja Perseroan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

c. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen 

risiko Perseroan.

d. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi 

tentang risiko usaha dan jenis asuransi serta jumlah asuransi yang ditutup 

oleh PT. Rumah Sakit PELNI dalam hubungannya dengan risiko usaha.

e. Memberikan arahan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko.

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen 

risiko

g. Memastikan keselarasan visi, misi dan tujuan Perseroan dengan 

mempertimbangkan risiko terkait.

h. Memonitor pengorganisasian manajemen risiko secara keseluruhan.

6. Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal

Dalam mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Dewan 

Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk: 

a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap 

kebijakan/rancangan system pengendalian internal dan pelaksanaannya
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b. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian 

internal dan pelaksanaannya.

c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta basil audit yang dilakukan oleh Satuan 

Pengawasan Intern maupun Kantor Akuntan Publik. Hal tersebut 

dilaksanakan dengan :

1) Pembuatan mekanisme hubungan kerja antara Satuan pengawas 

Intern dengan Komite Audit untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta 

basil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

d. Mengawasi agar Kantor Akuntan Publik dapat mengakses semua catatan 

Akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan 

bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan pendapatnya tentang 

kewajaran, ketaatasasan, dan kesesuaian Laporan Keuangan PT Rumah 

Sakit PELNI dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

e. Mengawasi agar Kantor Akuntan Publik, Auditor Internal, dan Komite 

Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai PT Rumah Sakit PELNI 

yang perlu untuk melaksanakan tugas dan merahasiakannya kecuali 

diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system 

pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanannya

g. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan 

terhadap informasi yang dikeluarkan PT Rumah Sakit PELNI, termasuk 

brosur, laporan keungan berkala, proyeksi/ forecast6^n Iain-lain informasi 

keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.

7. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi 

penting dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan 

kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat 

waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.

b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan
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keputusan oleh pemilik modal/ Pemegang Saham, kreditur, dan 

stakeholders, antara lain mengenai :
1) Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan
2) Status Pemegang Saham Utama dan para Pemegang Saham lainnya 

serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang 

Saham.
3) Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang
4) Penilaian terhadap Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik, lembaga 

pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya
5) Riwayat hidup Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Kunci 

Perseroan, serta gaji dan tunjangan mereka.
6) Sistem pemberian honorarium untuk Kantor Akuntan Publik Perseroan
7) Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, 

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
8) Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian 

manajemen atas iklim berusahan 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 yang 

sedang berlangsung
12) Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance.

c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan 

pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan masalah material 

yang dihadapi.
d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan 

Perseroan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak 

diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan 

kepada masyarakat.
e. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota 

Dewan Komisaris hams tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
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8. Tugas dalam Sistem Teknologi Informasi
a. Melakukan pengawasan dan pemberian ansihat terhadap kebijakan 

system teknologi informasi Perseroan dan Pelaksanaannya
b. Menyusun rencana pembahasan kebijakan sistem teknologi infirmasi 

Perseroan dan Pelaksanaannya dan memasukkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan Dewan Komisaris
c. Menelaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan 

pelaksanaannya
d. Memberikan saran peningkatan sistem teknologi informasi dan 

pelaksanaannya kepada Direksi

9. Tugas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat 

terhadap kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia, khususnya 

tentang manajemen karir di Perseroan, sistem dan prosedur promosi, 
mutasi dan demosi di Perseroan dan pelaksanaan kebijakan tersebut

b. Menyusun rencana pembahasan pengelolaan Sumber Daya Manusia, 
khususnya tentang manajemen karir di Perseroan, sistem dan prosedur 
promosi, mutasi dan demosi di Perseroan dan pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Dan memasukkannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan 

Komisaris.
c. Melakukan telaah atas kebijakan/rancangan dan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta rencana promosi dan mutasi 
satu level jabatan di bawah Direksi.

d. Memberikan saran peningkatan kebijakan pengelolaan Sumber Daya 

Manusia, khususnya tentang manajemen karir di Perseroan, sistem dan 

prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perseroan dan pelaksanaan 

kebijakan tersebut kepada Direksi.

10. Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa
a. Dewan Komisaris melakukan pengawsan dan pemberian nasihat terhadap 

pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.
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b. Menyusun rencana pembahsan kebijakan pengadaan barang dan jasa 

beserta pelaksanaannya, dan memasukkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan Dewan Komisaris.

c. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa 

beserta pelaksanaannya

d. Memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan 

pelaksanaannya

11. Tugas dalam Sistem Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

(Whistle Blowing)

Dalam rangka me-review efektifitas system pengelolaan dan tindak lanjut

pelaporan pelanggaran {whistle blowing) di lingkungan PT Rumah Sakit

PELNI secara umum :

a. Melakukan pengawasan tehadap efektifitas pelaksanaan Audit Eksternal 

dan Audit Internal, serta pelaksanaan telaah atas oengaduan yang 

berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris

b. Menyusun rencana Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap 

efektivitas pelaksanaan Audit Eksternal dan Audit Internal, serta 

pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan 

yang diterima oleh Dewan Komisaris

c. Memberikan arahan dan evaluasi atas pedoman dan/atau kebijakan

pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan/pengaduan pelanggaran

{whistle blowing) yang ditetapkan Direksi

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan

pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan/pengaduan pelanggaran

(whistle blowing)

e. Memastikan kesiapan isntrumen yang digunakan sebagai media untuk 

menampung/menerima pengaduan dan kesiapan unit kerja/personil yang 

ditunjuk sebagai penerima, pengelola, dan pelaksana tindak lanjut 

pengaduan pelanggaran.

f. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut pengaduan pelanggaran.
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12. Tugas dalam Pengelolaan Anak Perseroan/Perseroan Patungan (Bila ada)

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat 

terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perseroan {subsidiary 

governance)IPe'cse'cozn Patungan dan pelaksanaannya.

b. Menyusun rencana pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan Anak 

Perseroan/Perseroan Patungan.

c. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan Anak 

Perusahan/Perseroan patungan, mencakup evaluasi terhadap arah dan 

visi pengembangan usaha dalam pengelolaan Anak Perseroan/Perseroan 

Patungan dan kinerja Anak Perseroan/Perseroan Patungan terkait dengan 

visi pengembangan Perseroan.

13. Tugas dalam Pemilihan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak

Perseroan/Perseroan Patungan (Bila ada)

a. Menetapkan kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam 

pengangkatan Direksi dan komisaris Anak Perseroan/Perseroan 

patungan.

b. Melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan 

Komisaris Anak Perseroan/Perseroan Patungan, serta member penetapan 

tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi 

dan Komisaris Anak Perseroan/Perseroan Patungan.

14. Tugas Menilai Kinerja Direksi

a. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan penilaian kinerja 

Direksi secara kolegial dan individual dan menyampaikan hasil penilaian 

kepada Pemegang Saham.

b. Menyusun rencana mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan 

kepada Pemegang Saham.

c. Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan indikator kinerja utama 

yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dan 

individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.

d. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu 

kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara 

semesteran dan tahunan.
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15. Tugas dalam Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris memiliki tugas mengenai pengusulan remunerasi 

Direksi.

b. Menyusun rencana Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi

c. Dewan Komsiaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai system 

pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris

d. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem untuk 

memberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris 

serta rincian mengenai uang jasa dan tunjangan purna jabatan yang 

diterima oleh Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

e. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem 

penggajian, fasilitas, dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi

f. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem 

penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi serta 

rincian mengenai gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima Direksi 

yang sedang menjabat.

g. Dewan Komisaris dapat merekomendasikan kepada RUPS mengenai 

sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan 

karyawan.

16. Tugas dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi

a. Menetapkan kebijakan dan criteria seleksi bagi calon Direksi

b. Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon 

Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan ke Pemegang 

Saham.

c. Mengusulkan atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS

D. WEWENANG DEWAN KOMISARIS
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan 

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan 

nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana 

Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta 

ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemagang Saham,
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serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang :
a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, 

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

memeriksa kekayaan Perseroan/Perseroan.
b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh 

Perseroan
c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai 

segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan 

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

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika 

dianggap perlu
g. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar
h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu 

dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu
j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu 

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan 

terhadap hal-hal yang dibicarakan
l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, 
dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

m. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar PT Rumah Sakit PELNI.
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E. HAK DEWAN KOMISARIS

Hak-hak Dewan Komisaris dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu, terukur dan 

lengkap

2. Para Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan kepada Direksi 

dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 

pengelolaan Perseroan.

3. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka 

waktu tertentu atas beban Perseroan

4. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat 

mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

5. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna 

jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan 

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

6. Mendapatkan fasilitas dari Perseroan sesuai dengan basil penetapan RUPS

7. Menerima Tantiem yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan 

mencapai tingkat keuntungan atau mengalami peningkatan kinerja.

F. ETIKA JABATAN
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 kepentiangan {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 

Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada 

Perseroan tersebut dan Perseroan lain termasuk setiap perubahannya

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengukuran 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 :
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a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan pemndang-undangan serta 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam 

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan

c. Melampirkan Pakta Integritas dalam usulan Direksi yang harus mendapat 

rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham

d. Memperbarui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan 

secara berkala/pada setiap awal tahun.

G. MEKANISME KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolektif.

2. Komisaris Utama bertindak sebagai koordinator bagi seluruh kegiatan Dewan 

Komisaris.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup 

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis 

dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.

5. Pengawasan hanya dilakukan terhadap jalannya pengurusan Perseroan oleh 

Direksi.

6. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas eksekutif, 

karena pelaksanaan tugas eksekutif Perseroan merupakan kewenangan 

Direksi.

7. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris harus 

ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris menyusun dan menetapkan rencana kerja yang akan 

dilaksanakan setiap tahunnya, baik secara individu maupun secara kolektif.

9. Menetapkan secara formal dan tertulis pembagian tugas dan mekanisme 

kerja diantara anggota Komisaris serta response time dalam menanggapi 

permasalahan Perseroan yang diajukan oleh Direksi.

10. Setiap masukan kepada Direksi harus melalui pembahasan dalam rapat 

Dewan Komisaris, dan disampaikan secara formal.
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11. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja 

secara self-assessmen sekurangnya sekali dalam setahun yang mencakup 

kehadiran individu dalam rapat, kontribusi dalam proses pengambilan 

keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, dan komitmen dalam 

memajukan kepentingan Perseroan.

12. Dewan Komisaris menetapkan tata tertib rapat Komisaris dan pengambilan 

keputusan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

13. Dewan Komisaris mengadakan rapat bulanan, dan setidaknya melaukan 4 

(empat) kali rapat tanpa kehadiran pihak lain untuk membahas rencana kerja 

Komisaris dan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

14. Risalah rapat Dewan Komisaris hams menggambarkan dinamika jalannya 

rapat dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) 

dengan keputusan rapat (bila ada), disertai alasan yang kuat dan didasarkan 

atas argumentasi yang sehat dan profesional.

H. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Kebijakan Umum

Kebijakan untuk melaksanakan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai

berikut:

a) Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan 

Komisaris

b) Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris yang 

hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Rapat Eksternal Dewan 

Komisaris dengan dihadiri Direksi atau pihak lain

c) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat 

kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik 

Indonesia.

d) Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali tiap- 

tiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang 

Direksi
Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas 

permintaan :

1) 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris

e)
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2) Direksi, dan/atau atas permintaan tertulisdari 1 (satu) atau beberapa 

Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per 
sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan 

hal-hal yang akan dibicarakan.
f) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh 

Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 

Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang- 
kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang 

lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak 

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
g) Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Anggota Dewan 

Komisaris hadir dalam rapat
h) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan 

tern pat rapat
i) Mated rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Mated rapat 

disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan
j) Sebelum rapat dilangsungkan, Seketaris Dewan Komisaris terlebih dahulu 

mengedarkan agenda rapat untuk mendapat masukan dari para Anggota 

Dewan Komisaris.
k) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengusulkan agenda-agenda 

untuk rapat yang akan dilaksanakan
l) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak 

hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Anggota Dewan 

Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
m) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk 

mufakat, apabil tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil 
dengan suara terbanyak.

n) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka 

keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, 
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, 
kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan 

dengan pemilihan secara tertutup.
o) Suara blanko (obstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
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p) Setiap rapat Dewan Komisaris hams dibuatkan Risalah Rapat yang 

memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik 

pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau 

pendapat berbeda {dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, 
serta alasan ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris, apabila ada.

2. Rapat Dewan Komisaris dengan DIhadiri Direksi
Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dapat dihadiri oleh
Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Merupakan Rapat Dewan Komisaris dalam rangka membahas laporan- 

laporan berkala dari Direksi dan/atau untuk membahas suau 

permasalahan, memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang 

dituangkan dalam Risalah Rapat.
b) Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan
c) Panggilan rapat disampaikan oleh Komisaris Utama kepada Direktur 

Utama sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hah sebelum rapat diadakan
d) Panggilan rapat dapat dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari dalam keadaan 

yang mendesak
e) Panggilan rapat itu hams mencantumkan acara, tanggal, waktu dan 

tempat rapat
f) Mated rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Materi rapat 

disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

3. Mekanisme Kehadiran
a) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan- 

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari V2 

(satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris.
b) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh 

Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang 

diberikan khusus untuk keperluan tersebut
c) Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang 

Anggota Dewan Komisaris lainnya.
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4. Prosedur Rapat Dewan Komisaris
a. Prosedur Persiapan Rapat Dewan Komisaris

1) Sekretaris Dewan Komisaris menerima bahan- 
bahan/dokumen/laporan manajemen dari Kesekretariatan 

Perusahaan yang akan digunakan sebagai bahan rapat Dewan 

Komisaris. Bahan-bahan tersebut antara lain : Laporan Bulanan 

Perseroan, Laporan Triwulanan Perseroan, Laporan Semesteran 

Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan.
2) Sekretaris Dewan Komisaris menerima laporan dari komite-komite 

yang berada di bawah Dewan Komisaris yang akan digunakan sebagai 
bahan rapat Dewan Komisaris.

3) Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan bahan- 
bahan/dokumen/laporan yang diterima sesuai prosedur administrasi 
surat yang ada.

4) Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan bahan-
bahan/laporan/dokumen tersebut kepada Komisaris Utama untuk 

mendapat disposisi dan arahan tindak lanjutnya.
5) Komisaris Utama mempelajari bahan-bahan tersebut dan memberikan 

disposisi, selanjutnya mengembalikan kepada Sekretaris Dewan 

Komisaris untuk ditindaklanjuti.
6) Setelah menerima disposisi tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris jika 

ternyata harus ditindaklanjuti dengan rapat, segera menyusun 

agenda rapat.
7) Sekretaris Dewan Komisaris mengedarkan agenda rapat beserta 

bahan-bahan/dokumen/laporan manajemen yang akan dirapatkan 

kepada para Anggota Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

masukan-masukan atas agenda tersebut.
8) Anggota Dewan Komisaris menerima dan mempelajari agenda rapat 

beserta bahan-bahannya. Setelah selesai, agenda tersebut dikirimkan 

kembali kepada Sekretaris Dewan Komisaris beserta masukan- 
masukan dari Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan 

membubuhkan paraf sebagai tanda menyetujui agenda rapat 
tersebut.
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9) Sekretaris Dewan Komisaris membuat undangan rapat setelah 

menerima semua masukan yang ada dari Anggota Dewan Komisaris.

10) Dalam undangan tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris menyusun 

butir-butir masalah yang akan dibahas dalam rapat

11) Jika rapat tersebut mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan 

Komisaris bertugas untuk membuat undangan kepada pihak yang 

dimaksud.

12) Peserta rapat menerima undangan dan bahan-bahan rapat.

b. Prosedur Rapat Dewan Komisaris

1) Rapat dimulai dan dipimpin oleh Komisaris Utama atau Anggota 

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dalam hal 

Komisaris Utama berhalangan hadir.

2) Ketua rapat menanyakan kepada Sekretaris Dewan Komisaris 

mengenai keberadaan surat kuasa tertulis dari Anggota Dewan 

Komisaris yang tidak hadir.

3) Dewan Komisaris menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris 

dengan menambahkan muatan berupa etika rapat dan telaah atas 

usulan Direksi atau arahan atas keputusan RUPS terkait dengan 

usulan Direksi dan mencantumkannya dengan jelas dalam Risalah 

Rapat Dewan Komisaris di mana tata tertib tersebut diterapkan.

4) Ketua Rapat menyatakan bahwa dengan hadirnya lebih dari setengah 

jumlah Anggota Dewan Komisaris maka persyaratan yuridis sesuai 

dengan Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi sehingga Rapat 

Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan.

5) Ketua Rapat membacakan agenda rapat.

6) Apabila rapat yang dilakukan merupakan kesinambungan dari rapat 

sebelumnya, Ketua Rapat hams menanyakan terlebih dahulu hasil 

tindak lanjut dari hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat 

sebelumnya.

7) Ketua Rapat mempersilahkan setiap Anggota Dewan Komisaris untuk 

mengajukan pertanyaan dan pendapatnya.
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8) Ketua Rapat menyanyakan keputusan dari masing-masing Anggota
Dewan Komisaris untuk setiap permasalahan yang dibahas yang pada
prinsipnya adalah sebagai berikut:
(a) Semua keputusan Dewan Komisaris hams berdasarkan itikad baik, 

pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam 

terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan 

bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen 

oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
(b) Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota 

Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan 

untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan 

keputusan. Hal tersebut hams dicatat dalam Risalah Rapat.
(c) Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil secara 

musyawarah untuk mufakat.
(d) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka 

keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(e) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 

(satu) suara ditambah 1 (satu) suara Anggota Dewan Komisaris 

yang diwakilinya.
(f) Suara blanko {abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan 

rapat.
(g) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama 

banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan 

pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan 

ketentuan mengenai pertanggung jawaban, kecuali mengenai diri 
orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan 

secara tertutup.
(h) Para Anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk tidak setuju 

walaupun secara keseluruhan jumlah yang setuju lebih banyak. 
Dalam hal ini maka keputusan tidak setuju tersebut harus tercatat 
dalam risalah rapat sebagai bentuk dari dissenting opinion.

9) Ketua Rapat membacakan keputusan rapat.
10) Pada waktu rapat berlangsung, Sekretaris Dewan Komisaris

mengedarkan Daftar Hadir kepada para peserta rapat dan
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memastikan bahwa semua peserta rapat telah mengisi dan 

menandatangani daftar hadir tersebut.
11) Sekretaris Dewan Komisaris membuat catatan rapat selama rapat 

berlangsung sebagai bahan untuk menyusun risalah rapat.
12) Sebelum rapat dinyatakan selesai oleh ketua Rapat, Sekretaris Dewan 

Komisaris menyerahkan garis-garis besar risalah rapat kepada Ketua 

Rapat untuk dibacakan dan mendapatkan persetujuan dari para 

peserta rapat.
13) Setelah rapat ditutup dan semua peserta rapat menyetujui garis-garis 

besar Risalah Rapat, Sekretaris Dewan Komisaris segera menyusun 

Risalah Rapat dan menembuskan keputusan rapat kepada pihak- 
pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

5. Pembuatan Risalah Rapat
a. Risalah Rapat Dewan Komisaris hams dibuat untuk setiap Rapat Dewan 

Komisaris dan dalam Risalah rapat tersebut hams dicantumkan pendapat 
yang berbeda {dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam 

Rapat Dewan Komisaris, bila ada. Prosedur penyusunan Risalah Rapat 
Dewan Komisaris diatur dalam butir 11 dibawah.

b. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat 
Dewan Komisaris, terlepas apakah Anggota Dewan Komisaris yang 

bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris 

tersebut.
c. Draft Risalah Rapat Dewan Komisaris hams sudah disampaikan kepada 

Anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak 

pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris.
d. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 

pengiriman Risalah Rapat tersebut, setiap Anggota Dewan Komsaris 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 tersebut.

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

waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada
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keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat Dewan Komisaris 

yang bersangkutan.

f. Risalah asli dari setiap Rapat Komisaris harud dijilid dalam kumpulan 

tahunan dan disimpan oleh Perseroan serta hams tersedia bila diminta 

oleh setiap Anggota Dewan Komisaris.

g. Risalah Rapat hams menggambarkan jalannya rapat. Hal ini penting 

untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat 

menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntablitas dari hasil suatu 

keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat Dewan Komisaris sekurang- 

kurangnya hams mencantumkan :

a) Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan

b) Agenda yang dibahas,

c) Daftar hadir,

d) Lamanya rapat berlangsung,

e) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat dan siapa yang 

mengemukakannya

f) Proses pengambilan keputusan,

g) Keputusan yang diambil,

h) Pernyataan perbedaan pendapat terhadap keputusan rapat apabila 

tidak terjadi kebulatan pendapat {dissenting opinion)]

i) Tanda tangan pengesahan Risalah Rapat

h. Risalah Rapat hams dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh 

Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan 

Komisaris lainnya;

i. Sekretaris Dewan Komisaris atau oejabat laun yang ditunjuk oleh 

Komisaris Utama bertugas untuk membuat dan mengadministrasikan 

serta mendistribusikan Risalah Rapat.

j. Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, Risalah Rapat dibuat oleh salah 

seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka 

yang hadir.

k. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai 

berikut:
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a) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

Dewan Komisaris mencatat semua pertanyaan, pendapat, dan 

keterangan lainnya selama rapat berlangsung, sebagai bahan 

penyusunan Risalah Rapat;

b) Segera setelah rapat ditutup, Sekretaris Dewan Komisaris atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menyelesaikan 

penyusunan draft Risalah Rapat;

c) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

Dewan Komisaris mengedarkan draft Risalah Rapat kepada Anggota 

Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat untuk 

mendapatkan koreksi atau persetujuan

d) Anggota Dewan Komisaris menerima dan mempelajari draft Risalah 

Rapat. Jika Risalah Rapat disetujui, Anggota Dewan Komisaris 

membubuhkan paraf pada draft Risalah Rapat tersebut, dan mengirim 

kembali kepada Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Dewan Komisaris

e) Apabila terdapat koreksi, Anggota Dewan Komisaris dapat 

menyampaikan koreksi tersebut kepada Sekretaris Dewan Komisaris 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah draft Risalah Rapat diterima

f) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

Dewan Komisaris memperbaiki Risalah Rapat dan mengedarkan 

Risalah Rapat yang tekah diperbaiki untuk mendapatkan 

persetujuan/paraf dari Anggota Dewan Komisaris.

g) Risalah Rapat tersebut disampaikan kepada Ketua Rapat Dewan 

Komisaris untuk ditandatangani bersama dengan salah seroang 

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan ditunjuk untuk 

menandatangani Risalah Rapat

h) Sekretaris Dewan Komisaris menyreahkan hasil raoat kepada pihak- 

pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

I. KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris, seiain diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, juga dapat 

mempertimbangkan untuk membentuk komite lain yang terdiri dari namun tidak 

terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nasional dan
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Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha guna menunjang palaksanaan 

tugasnya.

Ketua maupun anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 

Komisaris, dan dilaporkan kepada RUPS. Ketua Komite adalah Anggota Dewan 

Komisaris. Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman 

kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing. Anggota Komite harus berasal 

dari pihak luar Perseroan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, 

kaitan kepemilikan dan/atau kaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Tugas dari masing-masing Komite tersebut adalah :

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :

a. Memastikan efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan efektifitas 

pelaksanaan tugas Eksternal Auditor dan Internal Auditor

b. Memastikan menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang 

dilakukan oleh Satuan pengawas Intern maupun Auditor Ekstern sehingga 

dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.

c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem 

pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya.

d. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan 

terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan

e. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang 

masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Menyusun piagam dan program kerja Komite Audit untuk diusulkan 

kepada Dewan Komisaris

h. Berperan aktif membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas- 

tugasnya, antara lain :

1) Menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris dan 

melaksanakan self assessment kinerja masing-masing Komite

2) Memberi persetujuan atas rancangan RJPP

3) Memberi persetujuan atas rancangan RKAP

4) Memberi arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan 

lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perseroan
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5) Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari 
stakeholders

6) Memberikan arahan tentang manajemen risiko Perseroan
7) Memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang 

digunakan Perseroan
8) Memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan Sumber Daya 

Manusia
9) Memberikan arahan tentang kebijakan Akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia (SAK).
10) Memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa 

serta pelaksanaannya
11) Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta 

pelaksanaannya
12) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan 

pihak ketiga
13) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan 

Perseroan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP
14) Melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan 

Perseroan (wishtle blowing)
15) Melaporkan kepada RUPS apbila terjadi gejala penurunan kinerja 

Perseroan
16) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak 

Perseroan/Perseroan Patungan dan pelaksanaannya
17) Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada 

Pemegang Saham
18) Mengusulkan Remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan 

penilaian kinerja Direksi
19) Memastikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah 

diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Risalah Rapat untuk 

setiap pertemuan yang dilakukan.
20) Membuat Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan 

tugas disertai rekomendasi
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21)Membuat Risalah Rapat untuk setiap pertemuan yang dilakukan.
2. Komite Lainnya

Komite lainnya bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :
a. Memastikan bahwa struktur pengendalian internal yang terkait dengan 

risiko usaha Perseroan dan penerapan GCG telah dilaksanakan dengan 

baik dan wajar
b. Memberi rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian 

risiko Perseroan serta pelaksanaannya sehingga sesuai dengan ketentuan 

mengenai kebijakan risiko dan penerapan GCG
c. Bersama Komite Audit ikut memastikan bahwa telah terdapat prosedur 

review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan 

Perseroan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan Iain- 
lain informasi keuangan sesuai ketentuan mengenai kebijakan risiko dan 

pelaksanaan prinsip GCG untuk disampaikan kepada Pemegang Saham
d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris 

dalam masalah pelaksanaan kebijakan risiko dan penerapan GCG
e. Tugas khusus untuk bidang remunerasi, nominasi, dan evaluasi SDM, 

hukum dan organisasi, meliputi :
1) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi, apabila diminta oleh RUPS atau apabila 

dipandang perlu oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dewan 

Komisaris dapat mengusulkan kriteria seleksi dan prosedur nominasi 

tersebut kepada RUPS
2) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan 

Komisaris Anak Perseroan dan Direksi Anak Perseroan yang berasal 
dari Perseroan, sedangkan penetapan Dewan Komisaris Anak 

Perseroan dan Direksi Anak Perseroan menjadi kewenangan Direksi 

selaku Pemegang Saham Anak Perseroan
3) Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang 

jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Rumah Sakit PELNI
4) Membuat sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan 

bagi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat mengusulkan sistem 

pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan 

Komisaris kepada RUPS
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5) Memberikan penjelasan lengkap kepada Dewan Komisaris mengenai 

sistem untuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi 

Dewan Komisaris serta rincian mengenai uang jasa dan tunjangan 

purna jabatan yang diterima oleh Dewan Komisaris yang sedang 

menjabat. Dewan Komisaris menyampaikan penjelasan tersebut 

kepada RUPS.

6) Membuat sistem penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan 

bagi Direksi. Dewan Komisaris dapat mengusulkan sistem penggajian, 

fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi tersebut kepada 

RUPS

7) Memberikan penjelasan lengkap kepada Dewan Komisaris mengenai 

sistem penggajian, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima Direksi 

yang sedang menjabat. Dewan Komisaris menyampaikan penjelasan 

tersebut kepada RUPS.

8) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem 

kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan Karyawan. 

Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tersebut kepada RUPS.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, sepanjang 

masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

J. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris 

Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas 

beban Perseroan.

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan 

kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

1. Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

a) Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat {briefing sheet) Dewan 

Komisaris, rapat antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, 

Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

b) Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran 

Dasar Perseroan.
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C) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat

keluar, Risalah Rapat maupun dokumen lainnya

Menyusun rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris

Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris

Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-

undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara

berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta

Mengkoordinasikan Anggota Komite jika diperlukan dalam rangka

memperlancar tugas Dewan Komisaris

Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di 

lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk 

kepentingan Dewan Komisaris.

Sebagai penghubung (Liason Office/) Dewan Komisaris dengan pihak lain 

Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris

d)

e)

0

g)

h)

i)

j)

k)

2. Wewenang Sekretaris Dewan Komisaris

Dengan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris maka wewenang 

yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

a) Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun pengarsipan dalam 

lingkungan Dewan Komisaris

Membantu Dewan Komisaris dalam mendapatkan 

data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris dari pihak- 

pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perseroan untuk keperluan 

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya 

dengan fungsi-fungsi Dewan Komisaris di Perseroan.

Mengusulkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan pihak-pihak di 

dalam/luar Perseroan.

Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b)

c)

d)

e)

54



8) Tidak boleh merangkap jabtaan 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 adalah :

1) Integritas dan moral, bahwa yang besangkutan 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

telah disepakati dengan

BUMN/Perseroan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja 

dan/atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik).

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan

kepada pribadi calon Anggota Direksi, Karyawan,

BUMN/Perseroan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja 

(berperilaku tidak baik).

2) Kompetensi tekhnik/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 pengelolaan strategis dalam 

rangka pengembangan Perseroan.

d) Pemahaman masalah - masalah manajemen Perseroan yang 

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 tugasnya 

sebagai Anggota Direksi Perseroan.

4) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh RUPS.

komitmen yang
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c. Persyaratan lainnya :

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

Legislatif dan/atau 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 Direksi.

4) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit 

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota 

Direksi).

5) Kriteria tambahan lainnya bagi Anggota Direksi dapat ditentukan 

melalui rapat Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan basil 

kajian Anggota Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Nominasi 

dan Remunerasi.

2. Keanggotaan Direksi

a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dan paling 

sedikit 2 (dua) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat 

sebagai Direktur Utama.

b. Pengangkatan dan pemberhentian para Anggota Direksi dilakukan oleh 

RUPS, dan Anggota Direksi tersebut dari calon - calon yang diusulkan 

oleh para Pemegang Saham Perseroan.

c. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh 

RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan 

wewenang Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi 

(UU PT Pasal 92 ayat 6).

d. Apabila oleh sebab suatu jabatan Anggota Direksi lowong, maka dalam 

waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi 

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota 

Direksi yang lowong itu.

e. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum 

memangku jabatannya, maka salah satu Anggota Direksi lainnya dapat
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ditunjuk oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Anggota 

Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 

f. Jika oleh sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, 

maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan 

pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat - lambatnya 

30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk meminta 

diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi lowongan tersebut.

3. Masa Jabatan Direksi

a. Masa Jabatan anggota Direksi 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi 

hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.

b. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Direksi dapat diangkat 

kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

c. Jabatan Anggota Direksi akan berakhir jika :

1) Masa jabatan berakhir;

2) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3) Meninggal dunia;

4) Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena 

alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

d. RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Direksi sewaktu - waktu 

sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan 

pemberhentiannya.

e. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak 

memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih Anggota 

Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar 

atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi 

Perseroan.

f. Pemberhentian sementara sebagaimana pada butir (e) hams 

diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan 

yang menyebabkan tindakan tersebut.

g. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara, 

Dewan Komisaris diwajibkan untuk meminta diadakannya RUPS Luar 

Biasa yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan

58



akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, 

dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada Anggota Direksi 

yang diberhentikan sementara untuk hadir dan membela diri.

h. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara 

tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan Anggota Direksi yang 

bersangkutan dipekerjakan kembali dengan kewenangan yang sama.

i. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya 

dengan memberitahu secara tertulis mengenai maksudnya tersebut 

kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris 

dan Direktur Utama sekurang - kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum 

tanggal pengundurannya.

j. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan 

pertanggungjawaban dalam RUPS atas pelaksanaan tugasnya sejak 

tanggal pengangkatan sampai tanggal penetapan pengunduran diri.

k. Apabila seorang Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum 

masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa 

masa jabatan Anggota Direksi yang digantikannya.

l. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong maka dalam 

waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan 

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.

m. Selama jabatan Anggota Direksi lowong dan penggantinya belum ada, 

maka salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan 

Komisaris menjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang lowong dengan 

kekuasaan dan wewenang yang sama. Di samping tetap menjalankan 

tugas utamanya.

n. Jika oleh suatu sebab Perseroan tidak mempunyai Direksi, maka untuk 

sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi 

dalam waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya 

lowongan. Dewan Komisaris berkewajiban untuk meminta diadakannya 

RUPS Luar Biasa guna mengisi lowongan tersebut.

o. Dalam hal terdapat pengangkatan Anggota Direksi untuk mengisi suatu 

lowongan, maka masa jabatan seseorang yang diangkat untuk 

menggantikan Anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi
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lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Direksi yang 

digantikan.

B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili 

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran 

Dasar. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan 

Perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya hams mengupayakan sebaik - 

baiknya untuk kepentingan Perseroan dan memastikan agar Perseroan 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari 

berbagai pihak yang berkepentingan.

C. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI
1. Kebijakan Umum

a. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

b. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, 

Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktifitas 

Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - 

undangan yang berlaku, Anggaran dasar dan ketentuan RUPS.

c. Memimpin dan mengatur Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas Perseroan.

d. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

e. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk 

kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

f. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan 

maupun pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau 

pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan tertentu.

h. Menyiapkan susunan organisasi pengurus Perseroan lengkap dengan 

perincian tugasnya.
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i. Menunjuk salah seorang Anggota Direksi sebagai penanggung jawab 

implementasi Good Corporate Governance.

j. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten, termasuk 

melakukan peninjauan dan pemutakhiran berkala terhadap pedoman 

Good Corporate Governance, Board Manual dan Code of Conduct secara 

berkala.

k. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar khusus sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

l. Bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam 

menjalankan tugas.

m. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh 

RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan 

wewenang Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi 

(UU PT Pasal 92 ayat 6).

n. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para 

Anggoata Dewan Komisaris atau para ahli yang membantunya.

o. Direksi merespon isu - isu terkini dari eksternal mengenai perubahan 

lingkungan bisnis dan permasalahnya, secara tepat waktu dan relevan.

p. Direksi memiliki sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan.

2. Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

a. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan 

dokumen - dokumen terkait RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang 

- undangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:

1) Nama dan alamat Pemegang Saham.

2) Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh 

Pemegang Saham, apabila di keluarkan lebih dari saru klasifikasi 

saham.

3) Nama dan alamat dari orang perseorangan/badan hukum yang 

mempunyai hak gadai atas saham.

4) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

b. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang 

keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan 

teramasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun
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dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang 

ditentukan kepada RUPS.

c. Menandatangani laporan Tahunan, dalam hal Anggota Direksi tidak 

menandatangani laporan Tahunan, maka hams disebutkan alasannya.

d. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar 

Biasa.

e. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 

yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia 

mengenai perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai 

jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan 

hukum tersebut.

f. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 

yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia 

mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambil alihan 

Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan 

RUPS.

g. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.

h. Memberikan Risalah RUPS jika diminata oleh Pemegang Saham.

i. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran 

Dasar.

3. Strategi dan Rencana Kerja

a. Menyusun/Menyiapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 

Perseroan. Pengkajian Visi dan Misi dilakukan minimal 3 (tiga) tahun 

sekali atau setiap saat bila diperlukan penyesuaian.

b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan 

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

c. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan serta menyampaikan 

kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan 

pengesahan.
d. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur dan pedoman 

penyusunan RJPP dan RKAP.

e. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP).
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f. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang 

merupakan penjabaran rencana tahunan dari RJPP.

g. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan rencana bisnis secara efektif 

dalam pengelolaan Perseroan.

4. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)

a. Direksi menyusun RJPP yang sekurang - kurangnya memuat:

1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.

2) Posisi Perseroan saat ini.

3) Asumsi - asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.

4) Penetapan Visi, Nisi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 

Rencana Jangka Panjang.

b. Dewan Komisaris bersama Direksi menandatangani RJPP yang telah 

disepakati dan menyampaikan kepada Pemegang Saham selambat - 

lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum RJPP periode sebelumnya habis 

masa berlakunya.

c. Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perseroan 

dikarenakan terdapat perubahan materiil yang beredar di luar kendali 

Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang 

berlaku.

d. Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan 

RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan 

dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS.

5. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP)

a. Direksi menyusun RKAP yang sekurang - kurangnya memuat:

1) Kinerja Perseroan tahun berjalan

2) Rencana Kerja Perseroan.

3) Anggaran Perseroan.

4) Proyeksi Keuangan Pokok Perseroan.

5) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perseroan.

6) Hal - hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

b. Direksi menyerahkan RKAP Perseroan kepada RUPS selambat - 

lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun 

Anggaran Perseroan.
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6. Sumber Daya Manusia

a. Direksi menetapkan sturktur/susunan organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan Perseroan,

b. Direksi menempatkan Karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai 

dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana sukses untuk seluruh 

jabatan dalam Perseroan.

c. Direksi memastikan pengembangan SDM dilakukan dengan profesional 

melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang tepat 

dengan mengupayakan keadilan dalam pemerataan kesempatan 

pendidikan dan pelatihan.

d. Direksi memastikan Perseroan memiliki kebijakan perlindungan 

keselamatan pekeija, antara lain : keselamatan kerja, manajemen K3, 

sertifikasi K3, Fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan 

terhadap Karyawan dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat 

bahaya tertentu bagi Karyawan; (untuk Perseroan industri/yang wajib).

e. Menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun 

lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perseroan.

7. Membuat Laporan Tahunan

a. Direksi membuat Laporan Tahunan Perseroan.

b. Isi Laporan Tahunan mengacu pada kriteria Annual Report Award (ARA) 

terbaru. Laporan Tahunan sekurang - kurangnya memuat:

1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang 

baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang 

bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

2) Neraca gabungan dari Perseroan yang tergabung dalam satu grup, di 

samping neraca dari masing - masing Perseroan tersebut.

3) Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang 

telah dicapai.

4) Kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku.

5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi 

kegiatan Perseroan.

6) Nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

7) Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan honorarium bagi 

Anggota Dewan Komisaris.
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c. Penyampaian Laporan Tahunan

1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang belum diaudit (Laporan 

Manajemen Tahunan) selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah 

akhir tahun buku kepada Dewan Komisaris.

2) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh 

Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris selambat - lambatnya 

pada akhir April.

3) Direksi bersama Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan 

dan menyerahkan kepada pemegang Saham selambat - lambatnya 

pada akhir Mei untuk diajukan dalam RUPS.

8. Pengelolaan Manajemen Risiko

Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara 

konsisten dengan cara :

a. Identifikasi risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis - jenis risiko yang 

relevan dan berpotensi terjadi.

b. Pengukuran risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan 

probabilitas dari hasil identifikasi risiko.

c. Penanganan risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya - upaya yang 

dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial.

d. Pemantauan risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap 

berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko.

e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas 

manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan.

f. Pelaporan dan pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem 

manajemen risiko yang dilaksanakn oleh Perseroan beserta 

pengungkapannya pada pihak- pihak yang terkait sesuai ketentuan yang 

berlaku.

g. Direksi membuat rencana kerja Perseroan untuk menerapkan kebijakan 

risiko.

h. Direksi mengajukan usulan kepada Dekom/RUPS dalam hal tindakan 

Perseroan untuk menangani risiko yang hams mendapat persetujuan 

Dewan Komisaris.
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9. Pengendalian Internal

a. Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian 

internal yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan.

b. Sistem Pengendalian Internal mencakup hal - hal sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan 

terstruktur.

2) Pengkajian dan pengelolaan risiko.

3) Aktivitas pengendalian.

4) Sistem informasi dan komunikasi.

5) Monitoring.

c. Dalam memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif, 

Direksi dibantu oleh Satuan Pengawas Intern dalam memberikan 

pernyataan tentang tingkat kecukupan pengendalian intern Perseroan 

pada level operasional dan level entitas.

d. Direksi menerbitkan laporan tentang tingkat kecukupan pengendalian 

internal {internal control report) pada akhir tahun, yang berisikan 

pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan 

dan memelihara struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan 

keuangan yang memadai serta efektivitas struktur pengendalian intern.

e. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap 

peraturan perundang - undangan yang berlaku dan perjanjian dengan 

pihak ketiga dan menjalankannya.

10. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan 

dan Laporan Keuangan Perseroan kepada pihak lain sesuai peraturan 

perundang - undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas 

dan obyektif.

b. Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya 

masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang - undangan namun 

juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh stakeholders, 

antara lain mengenai :

1) Tujuan, sasarna usaha dan strategi Perseroan.
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2) Status Pemegang Saham Utama dan para Pemegang Saham lainnya 

serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak - hak Pemegang 

Saham.

3) Kepemilikian saham silang dan jaminan utang secara silang.

4) Penilaian terhadap Perseroan oleh Kantor Akuntang Pubik, lembaga 

pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.

5) Riwayat hidup Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci 

Perseroan, serta gaji dan tunjangan mereka.

6) Sistem pemberian honorarium untuk Kantor Akuntan Publik 

Perseroan.

7) Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, 

Anggota Dewan Komisaris 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 yang 

sedang berlangsung.

12) Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance.

c. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris 

terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

d. Direksi hams aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate 

Governance fan masalah material yang dihadapi.

e. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasian Perseroan dan 

memastikan agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan 

sampai hal tersebut diumumkan secara resmi kepada masyarakat.

f. Direksi menetapkan batasan informasi yang dapat disampaikan oleh 

Dewan Komisaris kepada stakeholders.

g. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota 

Direksi hams tetap dirahasiakan sesuai peraturan perundang - undangan 

yang berlaku.
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11. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

a. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan 

Good Corporate Governance serta melakukan pengukuran terhadap 

penerapannya.

Direksi berkewajiban memantau dan mendorong dilaksanakannya Good 

Corporate Governance o\eh semua Insan PT. Rumah Sakit PELNI.

c. Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau 

menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga 

kepada pejabat pemerintah dan atau pihak - pihak lain yang dapat 

mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya 

dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang - undangan yang 

berlaku.

d. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi 

yang disebabkan adanya benturan kepentingan.

e. Direksi menetapkan kebijakan tentang kepatuhan Pelaporan Harta 

Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

f. Direksi menetapkan kebijakan tentang pengendalian Gratifikasi.

g. Direksi menetapkan kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan 

penyimpangan pada Perseroan (Whistle blowing System).

12. Hubungan dengan Stakeholders

a. Menghormati hak - hak stakeholdersyanq timbul berdasarkan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat 

oleh Perseroan dengan stakeholders.

b. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya.

c. Memastikan bahwa aset - aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan 

lainnya memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku 

berkenan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan 

kerja.

d. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan 

pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja 

lainnya untuk Karyawan, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena 

latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang

b.
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dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh 

peraturan perundang - undangan.

e. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala 

bentuk tekanan.

f. Dalam upaya meningkatkan hubungan denga stakeholders, Direksi 

menetapkan kebijakan mengenai konsumen.

g. Direksi menetapkan kebijakan mengani hak - hak dan kewajiban 

Perseroan kepada Kreditur.

13. Sistem Akuntansi dan Pembukuan

a. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

dan berdasarkan prinsip - prinsip pengendalian internal terutama fungsi 

pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

b. Melaksanakan dan memelihara pembukuan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku dan melaksanakan administrasi 

Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perseroan.

14. Tugas dan Kewajiban Lain

a. Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat 

Negara setelah menjabat sebagai Anggota Direksi.

b. Direksi berkewajiban untuk menandatangani komitmen untuk mematuhi 

Code of Conduct Perseroan.

c. Menjalankan kewajiban - kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan - 

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh 

Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku.

d. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada 

Dewan Komisaris.

e. Direksi menetapkan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan Perseroan.

f. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan 

efektif.

g. Menjalankan kewajiban - kewajiban lain sesuai dengan ketentuan - 

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh
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Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku.

D. WEWENANG DIREKSI

1. Umum

a. Menetapkan kebijakan Keputusan Perseroan.

b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang 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 baiksendiri-sendiri maupun bersama -sama 

atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar 

pengadilan.

d. Mengatur ketentuan - ketentuan tentang kepegawaian Perseroan 

termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan 

lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku.

e. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perseroan dan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku.

f. Mengangkat dan memberhentikan Kesekretariatan Perusahaan.

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan 

maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain 

dan/atau pihak lain dengan Perseroan dalam batas ketentuan yang 

berlaku.

2. Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga keuangan 

lain dengan prosedur sebagai berikut:

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris atas rencana pengambilan pinjaman jangka pendek, 

dilengkapi dengan alasan dan latar belakang berupa :

• Rencana penggunaan pinjaman.

• Persyaratan pinjaman dari pihak kreditur.

• Plafon pinjaman.

• Posisi pinjaman saat ini.
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• Rencana obyek jaminan yang akan diberikan.

2) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada 

direksi atas rencana pengambilan pinjaman jangka pendek yang 

diajukan direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan 

Direksi diterima Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris belum 

memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi atas 

rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris 

untuk mengadakan Rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat 

- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.

5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi 

setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada 

Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan 

lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana pengambilan pinjaman jangka 

pendek setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional di bawah 

jumlah tertentu yang ditetapkan RUPS atas nama Perseroan dengan 

prosedur sebagai berikut:

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris atas rencana pemberian pinjaman jangka pendek yang 

bersifat operasional di bawah jumlah tertentu yang ditetapkan RUPS 

atas nama Perseroan, dilengkapi dengan alasan dan latar belakang 

berupa :

• Rencana penggunaan pemberian pinjaman

• Persyaratan pemberian pinjaman yang akan diberikan

• Plafon kredit

• Posisi kredit saat ini.

• Rencana obyek jaminan yang akan diberikan oleh pihak debitur.
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• Karakter dari debitur.

• Kapasitas dari debitur.

• Kondisi bisnis dari debitur.

2) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada 

Direksi atas rencana pemberian pinjaman jangka pendek yang 

bersifat operasional di bawah jumlah tertentu yang ditetapkan RUPS 

atas nama Perseroan yang diajukan Direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan 

Direksi telah diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris belum 

memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi atas 

rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris 

untuk mengadakan rapat guna membhasa rencana Direksi tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat 

- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.

5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi 

setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada 

Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan 

lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana pemberian pinjaman jangka pendek 

yang bersifat operasional di bawah jumlah tertentu yang ditetapkan 

RUPS atas nama Perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan 

Komisaris.

c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan 

penarikan kredit jangka pendek.

Rencana Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk 

mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan 

penarikan kredit jangka pendek dilaksanakan bersamaan dengan rencana 

Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan 

pengambilan pinjaman jangka pendek, hanya obyek yang akan 

dijaminkan adalah berupa aktiva tetap Perseroan.
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d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis 

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

tahun, dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati 

sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS dengan prosedur 

sebagai berikut:

1) RUPS menetapkan batasan nilai persediaan barang mati yang 

pelepasannya hams mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh 

Dewan Komisaris.

2) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris atas rencana melepaskan dan menghapuskan aktiva 

bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri 

pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan 

piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu 

yang ditetapkan RUPS yang dilengkapi dengan alasan dan latar 

belakang yang memadai.

3) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada 

Direksi atas rencana pemberian pinjaman Dewan Komisaris akan 

memberikan persetujuan/penolakan selambat - lambatnya 7 (tujuh) 

hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan 

dalam butir (2) atau (3) di atas.

4) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi 

setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada 

Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan 

lebih lanjut.

5) Direksi menindaklanjuti rencana pemberian pinjaman jangka pendek 

yang bersifat operasional di bawah jumlah tertentu yang ditetapkan 

RUPS atas nama Perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan 

Komisaris.
e. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan

penarikan kredit jangka pendek.

Rencana Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk 

mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan
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penarikan kredit jangka pendek dilaksanakan bersamaan dengan rencana 

Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan 

pengambilan pinjaman jangka pendek, hanya obyek yang akan 

dijaminkan adalah berupa aktiva tetap Perseroan. 

f. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis 

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

tahun, dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati 

sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS dengan prosedur 

sebagai berikut:

1) RUPS menetapkan batasan nilai persediaan barang mati yang 

pelepasannya hams mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh 

Dewan Komisaris.

2) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris atas rencana melepaskan dan menghapuskan aktiva 

bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri 

pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan 

piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu 

yang ditetapkan RUPS yang dilengkapi dengan alasan dan latar 

belakang yang memadai.

3) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada 

direksi atas rencana pengambilan pinjaman jangka pendek yang 

bersifat operasional di bawah jumlah tertentu yang ditetapkan RUPS 

atas nama Perseroan yang diajukan Direksi.

4) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan 

Direksi diterima Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris belum 

memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi atas 

rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris 

untuk mengadakan Rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.

5) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat 

- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (3) atau (4) di atas.
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6) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi 

setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada 

Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan 

lebih lanjut.

7) Direksi menindaklanjuti rencana melepaskan dan menghapuskan 

aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam 

indsutri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan 

menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai 

dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS setelah mendapatkan 

persetujuan Dewan Komisaris.

g. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen di luar bidang

usaha yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun

atau 1 (satu) siklus usaha dengan prosedur sebagai berikut:

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris atas rencana mengadakan kerja sama operasi atau kontrak 

manajemen di luar bidang usaha yang berlaku untuk jangka waktu 

tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha yang 

dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.

2) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada 

direksi atas rencana mengadakan kerja sama operasi atau kontrak 

manajemen yang berlaku untuk untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 

(satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha yang diajukan Direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan 

Direksi diterima Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris belum 

memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi atas 

rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris 

untuk mengadakan Rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat 

- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.

5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi 

setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada
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Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan 

lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana atas rencana mengadakan kerja 

sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk untuk 

jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha 

setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. 

h. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi dengan prosedur

sebagai berikut:

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris untuk menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 

yang dilengkapi alasan dan latar belakang yang memadai.

2) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada 

Direksi atas rencana menetapkan dan menyesuaikan struktur 

organisasi yang diajukan Direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan 

Direksi telah diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris belum 

memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi atas 

rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris 

untuk mengadakan rapat guna membhasa rencana Direksi tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat 

- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.

5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi 

setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada 

Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan 

lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan dan 

menyesuaikan struktur organisasi setelah mendapatkan persetujuan 

Dewan Komisaris.

3. Kewenangan Direksi yang Hams Mendapatkan Persetujuan dari RUPS dan 

Persetujuan Tersebut Diberikan Setelah Mendengar Pendapat dan Saran dari 

Dewan Komisaris
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a. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh 

atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan 

barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi 

yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan 

prosedur sebagai berikut:

1) Direksi meminta pendapat dan saran Dewan Komisaris atas rencana 

mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang 

seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan (yang bukan 

merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau 

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu 

sama lain yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang 

memadai.

2) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 

kepada Direksi atas rencana Direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan 

Direksi telah diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris belum 

memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari 

Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan 

Komisaris untuk mengadakan rapat guna membhasa rencana Direksi 

tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat 

- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.

5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui usulan Direksi untuk 

diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi 

memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan 

Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengalihkan, melepaskan hak 

atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta 

kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik 

dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
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ataupun yang berkaitan satu sama lain setelah mendapatkan 

persetujuan RUPS.

7) Direksi mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa 

Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik 

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rencana 

untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan 

hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan (yang 

bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau 

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu 

sama lain telah mendapatkan persetujuan RUPS dan telah 

dilaksanakan.

b. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, 

serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat 

operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS dengan 

prosedur sebagai berikut:

1) Direksi meminta pendapat dan saran Dewan Komisaris atas rencana 

menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka 

menengah/panjang, serta memberikan pinjaman jangka pendek yang 

tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan 

oleh RUPS yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang 

memadai.

2) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan 

persetujuan Direksi diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris 

dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan 

kepada Direksi atas rencana Direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan 

Direksi telah diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris belum 

memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari 

Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan 

Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi 

tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan/penolakan selambat 

- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
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5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui usulan Direksi untuk 

diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi 

memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan 

Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menerima dan/atau memberikan 

pinjaman jangka menengah/panjang, serta memberikan pinjaman jangka 

pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang 

ditetapkan oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan RUPS. 

c. Melepaskan dan/atau menghapus aktiva tetap dan mengagunkan aktiva

tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang dengan

prosedur sebagai berikut:

1) Direksi meminta pendapat dan saran Dewan komisaris atas rencana 

melepas dan/atau menghapus aktiva tetap dan mengagunkan aktiva 

tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang yang 

dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi 

diterima Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris memberikan pendapat 

dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi diterima 

Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan 

saran atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, 

maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan 

rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) dan/atau (3) di atas.

5) Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan 

kepada RUPS setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak menerima 

penjelasan lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepaskan dan/atau 

menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam 

rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang setelah mendapatkan 

persetujuan RUPS.
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d. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja 

sama operasi atau kontrak manajemen di luar bidang usaha yang berlaku 

untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha, 

kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah {Build Operate Transfer/bOT), 

Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/bOO) dan perjanjian-perjanjian lain 

di luar bidang usaha yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan 

dengan prosedur sebagai berikut:

1) Direksi meminta pendapat dan saran Dewan Komisaris atas rencana 

mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa 

kerja sama operasi atau kontrak manajemen di luar bidang usaha yang 

berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus 

usaha, keija sama lisensi, Bangun Guna Serah (BOT), Bangun Guna 

Milik (BOO) dan perjanjian-perjanjian lain diluar bidang usaha yang 

mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan dengan alasan dan latar 

belakang yang memadai.

2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi 

diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan 

saran atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi.

3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi diterima 

Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat 

dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana 

Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk 

mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.

4) Dewan Komisaris akan memberikan pendapat dan saran selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan 

sebagaimana dijelaskan dalam butir 2) dan/atau 3) di atas.

5) Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk diajukan 

kepada RUPS setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan 

penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak 

meminta penjelasan lebih lanjut.

6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengadakan kerja sama dengan 

badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi atau kontrak 

manajemen di luar bidang usaha yang berlaku untuk jangka waktu lebih 

dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha, kerja sama lisensi,
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Bangun Guna Serah (BOT), Bangun Guna Milik (BOO) dan perjanjian- 

perjanjian lain di luar bidang usaha yang mempunyai dampak keuangan 

bagi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

E. HAK-HAK DIREKSI
1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan termasuk memberikan 

informasi kepada publik.

2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan 

maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain 

dan/atau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan 

tertentu yang telah ditetapkan.

3. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk 

penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para 

Karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

5. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perseroan berdasarkan 

peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam 

dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota 

Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa 

orang Karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada 

orang atau badan lain.

7. Menjalankan tindakan-tindakan lain baik mengenai pengurusan maupun 

pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran 

Dasar dan ketetapan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.

8. Menerima gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk 

santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

9. Menerima intensif atas prestasi ke^anya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS 

apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan.
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F. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS

1. Program Pengenalan

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wajib diberikan program pengenalan 

dan pendalaman pengetahuan bagi Anggota Direksi Perseroan.

Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksnaakan, karena Anggota 

Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat 

membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib 

untuk dijalankan.

Ketentuan tentang Program Pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat wajib mengikuti 

Program Pengenalan mengenai Perseroan

b. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut 

berada pada Kesekretariatan Perusahaan atau siapapun yang 

menjalankan fungsi sebagai Kesekretariatan Perusahaan.

c. Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi antara lain 

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

dan Direksi berdasarkan hukum.

2) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh 

Perseroan.

3) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, 

lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana 

usahajangka pendekdan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan 

masalah-masalah strategis lainnya.

4) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit 

Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal 

serta Komite Audit.

Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, 

pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan 

para Pimpinan Divisi, Kelompok dan Karyawan di Perseroan serta 

program lainnya.
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2. Program Peningkatan Kapabilitas

Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Anggota Direksi

dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang Perseroan.

Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi adalah

sebagai berikut:

a. Program Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan tugas Direksi

b. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan kapabilitas hams 

dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan

c. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan kapabilitas 

seperti seminar diminta untuk berbagi informasi dengan Anggota Direksi 

lainnya.

G. ETIKAJABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi hams senantiasa bertindak 

sesuai dengan etika jabatan sebagai berikut:

1. Menghindari Terjadinya Benturan Kepentingan

a. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan 

kepentingan

b. Anggota Direksi mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan 

sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan lain.

c. Anggota Direksi wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi 

benturan kepentingan dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak 

boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Direksi yang 

berkaitan dengan hal tersebut.

2. Senantiasa Menjaga Kerahasiaan Informasi

a. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi 

Perseroan.

b. Informasi rahasia ayang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota 

Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

3. Tidak Mengambil Keuntungan dan/atau Peluang Bisnis Perseroan untuk 

Dirinya Sendiri
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Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan prinadi dari kegiatan 

Perseroan selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Direksi 

yang ditentukan oleh RUPS.

4. Senantiasa Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta keputusan RUPS.

5. Keteladanan

Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis 

dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan.

H. PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSEROAN OLEH DIREKSI

1. Umum

a. Setiap kebijakan pengelolaan Perseroan harus ditetapkan dalam suatu 

kebijakan tertulis.

b. Kebijakan tertulis tersebut ditetapkan oleh Direksi, baik dengan 

keputusan Direksi atau keputusan Direksi terkait.

2. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengelolaan Perseroan

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak serta kewajiban 

pengelolaan Perseroan sehari-hari, Direksi wajib memenuhi prinsip-prinsip 

sebagai berikut:

a. Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegial 

merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi kinerja Perseroan, maka 

kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Direksi.

b. Apabila Anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan 

Rapat Direksi, namun harus mengambil keputusan yang akan 

mempengaruhi kinerja Perseroan, dapat ditetapkan sebuah kebijakan 

yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam Rapat Direksi 

selanjutnya.

c. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap 

Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip adalah :

1) Itikad baik

2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup
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3) Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan 

pemecahan

4) Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan 

Perseroan.

d. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa 

mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan 

Perseroan.

e. Pendelegasian wewenang Anggota Direksi kepada Karyawan atau pihak 

lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan wajib 

dinyatakan dalam bentuk Dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur 

Utama.

f. Bentuk-bentuk Kebijakan Pengurusan Perseroan seperti Surat Keputusan 

dan Iain-lain, diatur dalam Dokumen Perseroan sendiri.

I. KOMPOSISI DAN PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

1. Umum

Direksi bertugas sebagai kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam 

melaksanakan tugas dilakukan pembidangan tugas di antara Anggota Direksi. 

Pembidangan tuags di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab 

Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perseroan.

2. Pembidangan Tugas Direksi

Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak 

menetapkan, maka pembidangan tugas dan wewenang Anggota Direksi 

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (DU PT Pasal 92 ayat 6) dan 

apabila terjadi perubahan struktur organisasi, sebelum ditetapkan hams 

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

3. Pendelegasian Wewenang antara Anggota Direksi Perseroan

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama 

Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan 

Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.

b. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, 

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang 

Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak 

atas nama Direksi.

85



c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang 

Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berwenang 

bertindak atas nama Direksi.

d. Dalam hal Direktur Utama atau Dewan Komisaris tidak melakukan 

penunjukan, maka salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam 

jabatan sebagai Anggota Direksi Perseroan berwenang bertindak atas 

nama Direksi.

e. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi yang tertua dalam 

jabatan, maka Anggota Direksi yang tertua dalam jabatan dan usia yang 

berwenang bertindak atas nama Direksi.

3. RAPAT DIREKSI
1. Umum

a. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi

b. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di 

tempat kegiatan usaha Perseroan atau ditempat lain di wilayah Republik 

Indonesia yang ditetapkan Direksi.

c. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

d. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin 

oleh seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh 

Direktur Utama.

e. Keputusan-keputusan yang ,mengikat dapat juga ditetapkan tanoa 

diadakan Rapat Direksi asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis 

dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.

2. Jadwal dan Agenda Rapat

a. Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang- 

kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan

b. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin,dengan kondisi :

1) Seorang atau lebih Anggota Direksi

2) Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Direksi

3) Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang 

memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang 

akan dibicarakan.
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c. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi 

yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

d. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, wakru dan tempat 

rapat
e. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda bagi 

rapat yang akan dilaksanakan.

f. Panggilan Rapat Direksi tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi 

hadir dalam rapat.

3. Prosedur Kehadiran

a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan 

yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari Vz (satu per dua) jumlah 

Anggota Direksi atau wakilnya.

b. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota 

Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk 

keperluan itu.

c. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi 

lainnya.

4. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Prosedur pembahasan masalah dan pengambilan keputusan dalam rapat

Direksi berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Semua keputusan dalam Rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, 

pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap 

berbagai hal - hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari 

benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing - 

masing Anggota Direksi.

b. Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat 

apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan 

suara terbanyak.

c. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 

ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya.
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d. Dalam pengambilan keputusan Rapat Direksi, apabila suara yang setuju 

dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang 

menentukan.

e. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam 

Rapat Direksi.

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

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

g. Jika terdapat Anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda 

terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus 

dicantumkan dalam Risalah Rapat sebagai bentukdari dissenting opinion.

h. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dah mengikat tanpa 

mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua Anggota Direksi 

telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud 

dan seluruh Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul - 

usul yang bersangkutan dan semua Anggota Direksi memberikan 

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta 

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan 

cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 

diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

5. Pembuatan Risalah Rapat Direksi 

a. Kebijakan Umum

1) Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah Rapat.

2) Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Kesekretariatan 

Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan 

memberikan salinannya kepada semua peserta rapat.

3) Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Untuk itu 

Risalah Rapat harus mencantumkan sekurang - kurangnya :

• Acara, tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan.

• Daftar hadir.

• Permasalahan yang dibahas.

• Berbagai pendapat yang strategis atau material, termasuk yang 

mengemukakan pendapat.

• Proses pengambilan keputusan
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• Keputusan yang ditetapkan.

• Dissenting opinion, jika ada.

4) Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh 

Anggota Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika 

ada).

5) Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah 

seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka 

yang hadir.

6) Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi 

terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak 

hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

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

Risalah Rapat tersebut, setiap Anggota Direksi yang hadir dan/atau 

diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan 

persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada 

atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Direksi kepada 

pimpinan Rapat Direksi tersebut.

8) 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.

9) Laporan Tahunan Perseroan harus memuat jumlah Rapat Direksi serta 

jumlah kehadiran masing - masing Anggota Direksi.

b. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Direksi

Penyusunan Risalah Rapat Direksi dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut:

1) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan 

dalam Risalah Rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang 

berbeda {dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam 

Rapat Direksi, bila ada.

2) Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan 

Komisaris, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkuran hadir 

atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
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3) Z}ratfRisalah Rapat Direksi hams sudah disampaikan kepada Anggota 

Direksi selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak pelaksanaan 

Rapat Direksi.

4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender 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 

Dewan Komisaris kepada pimpinan Rapat Direksi tersebut.

5) 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.

6) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi hams dijilid dalam kumpulan 

tahunan dan disimpan oleh Perseroan serta hams tersedia bila 

diminta oleh setiap Anggota Direksi.

7) Risalah Rapat hams menggambarkan jalannya rapat. Hal ini penting 

untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus 

dapat menjadi Dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari 

hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat Direksi sekurang 

- kurangnya hams mencantumkan :

a) Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;

b) Agenda yang dibahas;

c) Daftar hadir;

d) Lamanya rapat berlangsung;

e) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat dan siapa yang 

mengemukakannya;

f) Peroses pengambilan keputusan;

g) Keputusan yang diambil;

h) Pernyataan perbedaan pendapat terhadap keputusan rapat 

apabila tidak terjadi kebulatan pendapat {dissenting opinion);

i) Tanda tangan pengesahan Risalah Rapat.

8) Risalah rapat hams dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh 

Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainya.
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9) Kesekretariatan Perusahaan bertugas untuk membuat dan

mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat.

10) Dalam hal rapat tidak diikuti Kesekretariatan Perusahaan, Risalah

Rapat dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk dari antara mereka yang hadir.

11) Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

a) Kesekretariatan Perusahaan mencatat semua pertanyaan, 

pendapat, dan keterangan lainnya selama rapat berlangsung, 

sebagai bahan penyusunan Risalah Rapat;

b) Segera setelah rapat ditutup, Kesekretariatan Perusahaan 

menyelesaikan penyusunan draft Risalah Rapat;

c) Sekrtaris Perseroan mengedarkan draft Risalah Rapat kepada 

Anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat 

untuk mendapatkan koreksi atau persetujuan;

d) Anggota Direksi menerima dan mempelajari draft Risalah Rapat. 

Jika Risalah Rapat disetujui, Anggota direksi membubuhkan paraf 

pada dra/f Risalah Rapat tersebut, dan mengirim kembali kepada 

Kesekretariatan Perusahaan;

e) Apabila terdapat koreski, Anggota Direksi dapat menyampaikan 

koreksi tersebut kepada Kesekretariatan Perusahaan selambat - 

lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah draft Risalah Rapat 

diterima;

f) Kesekretariatan Perusahaan memperbaiki Risalah Rapat dan 

mengedarkan Risalah Rapat yang telah dipebaikii untuk 

mendapatkan persetujuan/.paraf dari Anggota Dewan Komisaris;

g) Risalah Rapat tersebut disampaikan kepada Direktur Utama untuk 

ditandatangani bersama dengan salah seorang Anggota Direksi 

yang hadir dalam rapat dan ditunjuk untuk menandatangani 

Risalah Rapat;

h) Kesekretariatan Perusahaan menyerahkan hasil rapat kepada 

pihak - pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
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K. ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
1. Kesekretariatan Perusahaan

Direktur Utama, dengan persetujuan Dewan Komisairs, mengangkat 

Kesekretariatan Perusahaan yang bertugas sebagai pejabat penghubung 

(Hassion officer) antara Perseroan dengan Organ Perseroan dan 

stakeholders. Kesekretariatan Perusahaan beratanggung jawab kepada 

Direktur Utama.

Dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan Perusahaan perlu diperhatikan hal 

- hal sebagai berikut:

a. Direksi harus memastikan terlaksananya fungsi Kesekretariatan 

Perusahaan sebagai pejabat penghubung dengan stakeholders

b. Kesekretariatan Perusahaan yang dijabat salah seorang atau Pejabat lain 

yang ditunjuk harus mampu

• Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan 

penyampaian informasi sesuai peratura perundang - undangan.

• Memberikan pelayanan kepada stakeholders atas setiap informasi 

relevan yang dibutuhkan.

• Kesekretariatan Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan 

melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu 

- waktu bila dibutuhkan oleh Direksi.

• Dalam kompleksitas Perseroan belum mengharuskan diangkatnya 

Kesekretariatan Perusahaan, maka fungsi dari Kesekretariatan 

Perusahaan dijalankan oleh salah seorang Anggota Direksi.

Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Kesekretariatan Perusahaan 

menjalankan tugas - tugas sebagai berikut:

a. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat.

b. Menyiapkan daftar Khusus.

c. Membuat daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5% (lima persen) 

atau lebih.

d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaran RUPS.

e. Mempersiapkan bahan - bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan - 

laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar.
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f. Memperiapkan bahan - bahan materi yang diperlukan berkaitan dengan hal 

- hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan 

pengelolaan Perseroan.

g. Memfasilitasi rapat - rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin 

maupun non rutin.

h. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap 

keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Direksi dan memantau serta 

mengecek tindak lanjut basil rapat

2. Satuan Pengawas internal

Tugas Satuan Pengawas Internal (Head of Interna! Audit) memastikan

tercapainya efektivitas pelaksanaan pengendalian intern dan proses tata kelola 

Perseroan melalui pemeriksaan, penilaian dan evaluasi atas efisiensi dan 

efektivitas di bidang operasim bidang human capita! dan umum, bidang 

marketing dan pengembangan usaha serta bidang teknik dan perncanaan dan 

bidang keuangan dan Information Technology (IT) guna mendukung tujuan 

Perseroan sesuai dengan peraturan internal dan eksternal berdasarkan risk based 

audit.

Direktur utama mengangkat Kepala Satuan Pengawasan internal setelah 

mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Satuan Pegawasan Internal 

(Internal Audit) berfungsi untuk :

a. Memberikan informasi basil pelaksanaan kegiatan audit kepada Komite Audit 

dalam rangka mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan 

Komisaris.

b. Mengadakan pertemuan berkala dengan Komite Audit untuk membahas 

pelaksanaan tindak lanjut atas basil audit yang dilakukan oleh Satuan 

Pengawas Internal (Internal Audit) serta penyempurnaan sistem 

pengendalian manajemen.
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BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

A. PRINSIP DASAR
Keberhasilan penerapan Good Corporate Governace salah satunya bergantung 

pada hubungan kerja antar organ Perseroan. Demi terciptanya hubungan yang 

harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme kerja antar organ Perseroan 

diatur dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan 

perannya dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk 

pencapaian visi-misi Perseroan.

Mekanisme kerja Direksi dan Dewan Komisaris harus diatur agar masing-masing 

dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing 

mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan 

dalam jangka panjang yang tercermin pada :

1. Terpeliharanya kesehatan Perseroan sesuai dengan indikator dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN selaku regulator.

2. Tercapainya imbal basil yang wajar bagi (Peningkatan Nilai) Pemegang 

Saham.

3. Terlindunginya kepentingan stakeholders lainnya

4. Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan usaha yang berfungsi sebagai 

pengendalian dan pengelolaan risiko bagi kontinuitas manajemen Perseroan.

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 tanggung jawab dan wewenang masing-masing 

dengan efektif dan efisien. Untuk itu PT Rumah Sakit PELNI, dalam menjaga 

hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan 

prinsip-prinsip berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi 

dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.
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2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Komisaris untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan 

pengurusan Perseroan oleh Direksi.

3. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang organ 

Perseroan lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi hams memahami tanggung 

jawab dan wewenang organ Perseroan lainnya.

4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan 

hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa 

dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan.

5. 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.

6. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara 

tepat waktu dan lengkap.

7. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai 

Perseroan telah diberikan kepada Dewan Komsiaris secara tepat waktu dan 

lengkap.

8. Kesekretariatan Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris berfungsi 

sebagai pejabat penghubung antara Direksi dan Dewan Komisaris.

9. Organ yang membantu Dewan Komisaris pada saat berhubungan kerja 

dengan organ yang membantu Direksi harus sepengetahuan Dewan 

Komisaris.

10. Organ yang membantu Direksi pada saat berhubungan kerja dengan organ 

yang membantu Dewan Komisaris harus sepengetahuan Direksi.

11. Direksi berkewajiban hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan 

Komisaris, jikalau diundang.

B. PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN 

TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Dewan Komisaris antara lain :

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
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Mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain berupa kerha 

sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kerja Sama Operasi 

(KSO), Bangun Guna Serah {BuildOperate Transfer/bOT), Bangun Milik Serah 

{Build Own Transferj^OvA), Bangun Serah Guna {Build Transfer 

Operate/RYO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu 

tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali 

pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan 

pinjaman yang diberikan kepada Anak Perseroan Perseroan dengan 

ketentuan pinjaman kepada Anak Perseroan Perseroan dilaporkan kepada 

Dewan Komisaris.

Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati 

Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku 

dalam industry pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

Menetapkan struktur organisasi sampai dengan l(satu) tingkat dibawah 

Direksi.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan atau 

penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris hams 

memberikan keputusan.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C. LHKPN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

1. Perseroan memiliki kebijakan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat 

satu tingkat di bawah Direksi, tentang :

a. Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

b. Pengendalian Gratifikasi

c. Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan (Whist/e Blowing 

System)

2. Direksi memastikan terdapat unit kerja yang melakukan sosialisasi, 

pengelolaan dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan LHKPN, 

Gratifikasi dan Whistle Blowing System

3. Perseroan/Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP 

tentang :

a. Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

b. Pengendalian Gratifikasi
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c. Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan (Whistle Blowing 

System)
4. Perseroan melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan/SOP tentang

a. Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
b. Pengendalian Gratifikasi
c. Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan (Whistle Blowing 

System)
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BAB VI
HUBUNGAN KERJA DENGAN ANAK PERSEROAN DAN 

PERSEROAN PATUNGAN

B. PRINSIPUMUM
1. Anak Perseroan dan Perseroan Patungan merupakan badan hukum tersendiri 

yang memiliki organ Perseroan yang berbeda.

2. Mekanisme yang berlaku di antara PT. Rumah Sakit PELNI dengan Anak 

Perseroan dan Perseroan Patungan hams dilakukan melalui mekanisme korporasi 

yang sehat.

3. Direksi menyusun pedoman Subsidiary Governance dalam melaksanakan 

hubungan dengan Anak Perseroan dan Perseroan Patungan. Kebijakan Subsidiary 

Governance dan Perseroan Patungan antara lain mencakup : pengangkatan 

Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja 

serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perseroan/Perseroan 

Patungan, melalui proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan.

5. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perseroan dan 

Perseroan Patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.

C. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan terhadap Anak Perseroan dilakukan dengan :

1. Penempatan wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau 

Anggota Direksi Anak Perseroan.

2. Penunjukan salah seorang Anggota Direksi selaku Kuasa Pemegang Saham untuk 

melakukan pengawasam terhadap Anak Perseroan.

3. Melalui Dewan Komisaris pada Anak Perseroan, Direksi selaku kuasa Pemegang 

Saham melakukan pengawasan terhadap Anak Perseroan.

D. RUPS ANAK PERSEROAN

Mewakili Perseroan dalam RUPS Anak Perseroan adalah suatu peran dan tanggung 

jawab yang diberikan kepada Direksi sebagai Pemegang Saham Anak Perseroan. 

Fungsi tersebut melekat pada Direksi karena berdasarkan Anggaran Dasar 

Perseroan Direksi PT. Rumah Sakit PELNI sesuai yang tercantum dalam Anggaran 

Dasar Perseroan, merupakan satu - satunya pihak yang berhak mewakili Perseroan

98



baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Direksi dapat melimpahkan kewenangan 

kepada salah seorang Anggota direksi untuk mewakili Perseroan sebagai Kuasa 

Pemegang Saham pada RUPS Anak Perseroan.

Dalam RUPS Anak Perseroan, Direksi memiliki wewenang untuk dapat meminta 

laporan mengenai pengelolaan dan pengawasan Anak Perseroan.

1. Prosedur RUPS pada Anak Perseroan

a. Direksi PT. Rumah Sakit PELNI mengadakan Rapat Direksi untuk 

membahas rencana/usulan keputusan - keputusan yang akan dibawa 

dalam RUPS Anak Perseroan. Rencana usulan dimaksud anatara lain:

1) Pengesahan Laporan Keuangan Anak Perseroan.

2) Pembagian dividen/laba Anak Perseroan.

3) Kebijakan - kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Jangka 

Panjang/Rencana Kerja Anggaran Anak Perseroan.

4) Penunjukan/pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak 

Perseroan.

5) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan lain - lain.

b. Jika diperlukan, Direksi menunjuk salah seorang Anggota Direksi selaku 

Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Anak Perseroan.

c. Anggota Direksi yang mewakili dirksi dalam RUPS Anak Perseroan 

menyampaikan hasil keputusan RUPS Anak Perseroan kepada Direksi.

2. Keluaran Hasil

a. Rencana/usulan keputusan Direksi selaku Pemegang Saham Anak 

Perseroan yang akan dibawa dalam RUPS Anak Perseroan.

b. Hasil keputusan RUPS Anak Perseroan

E. TRANSAKSI DENGAN ANAK PERSEROAN

Transaksi bisnis dengan Anak Perseroan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Transaksi bisnis dengan Anak Perseroan harus dlakukan atas dasar arm's length 

re/atonship sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak yang tidak 

terafiliasi.

2. Perlakuan isitimewa hanya akan diberikan dengan kondisi tertentu dan 

menguntungkan bagi PT. Rumah Sakit PELNI.

3. Apabila terdapat benturan kepentingan antara PT. Rumah Sakit PELNI dengan 

Anak Perseroan, maka kepentingan PT. Rumah Sakit PELNI harus didahulukan.
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BAB VII
PENGGUNAAN WAKTU, SARANA DAN FASILITAS PERSEROAN

A. PENGGUNAAN WAKTU
Penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris diatur berdasarkan prinsip -

prinsip:

1. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mencurahkan perhatian dan 

pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian Perseroan.

2. Direksi hams menggunakan jam kerjanya, sarana dan fasilitas Perseroan semata 

- mata untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

3. Aktivitas Direksi di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan 

dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus 

asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan dengan menggunakan waktu yang 

wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi lainnya.

B. PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TUNJANGAN SERTA FASILITAS

Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapatdinilai dengan uang 

yang diterima pada waktu tertentu oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris. 

Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau 

penjamin yang digunakan/dimanfaatkan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kewajiban dan tanggung jawab 

berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Pajak ataas pemberian tunjangan dan fasilitas ditanggung dan menjadi beban 

Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan 

fasilitas Perseroan.

Pemegang saham dapat menuntut secara hukum terhadap Anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris yang melakukan penyalahgunaan fasilitas.

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dirkesi dan 

Dewan Komisaris dibebankan kepada Perseroan dan secara jelas dimuat dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Dalam menyediakan tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi 

didasarkan pada prinsip - prinsip ;

1. Disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusaaan dan kinerja 

Perushaan.

2. Asas kepatuhan dan kewajaran dibandingkan dengan industri sejenis.

3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Jenis dan besarnya tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris 

umumnya ditetapkan oleh RUPS, yang rinciannya dapat diserahkan kepada Dewan 

Komisaris.

Penggunaan sarana dan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pejabat 

pemetintah, tamu Perseroan dan kepentingan lainnya dimungkinkan dengan tetap 

senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku untuk sarana dan fasilitas 

tersebut, serta sedapat mungkin tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan 

penyediaan sarana dan fasilitas tersebut.

Penggunaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan pemerintah dan partai politik 

hams mengikuti ketntuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 

Direksi tidak diperbolehkan memberikan sumbangan untuk partai politik manapun 

kecuali sepanjang dibenarkan oleh undang - undang.

C. PERJALANAN DINAS

Perseroan memberikan sarana akomodasi, transportasi dan tunjangan perjalanan

Dinas baik di dalam maupun ke luar negeri kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemberian sarana dan fasilitas mengenai hal ini didasarkan pada prinsip - prinsip :

1. Perjalanan Dinas semata - mata ditujukan untuk aktivitas dan kepentingan 

Perseroan.

2. Dalam menetapkan fasilitas transportasi dan akomodasi yang berhubungan 

dengan perjalanan Dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan 

dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan, dukungan terhadap 

pelaksanaan pekerjaan dan menjaga citra Perseroan.

3. Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Anggota Direksi 

diberikan oleh Direktur Utama, sedangkan persetujuan Perjalanan Dinas ke luar 

negri diberikan oleh Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris yang 

ditunjuk oleh Komisaris Utama.
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4. Perjalanan Dinas di dalam dan luar negeri bagi Anggota Dewan Komisaris 

dikaitkan dengan kebutuhan Perseroan dan dengan kejelasan maksud dan 

tujuan dari petjalanan tersebut.

5. Persetujuan pelaksanaan perjalanan Dinas ke luar negeri bagi Anggota Dewan 

Komisaris diberikan oleh Menteri BUMN Cq. Deputi yang membidangi BUMN 

bersangkutan.

Jenis alat transportasi, penyedia akomodasi dan besarnya tunjangan perjalanan 

dinas bagi Direksi dan Komisaris diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
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BAB VIII

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT DENGAN TUGAS DAN

KEWAJIBAN DIREKSI

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan Keuangan yang dibuat oleh Direksi 

dan telah diaudit oleh Auditor Independen.

1. Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan

a. Direksi menyusun Laporan Keuangan Tahunan selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari setelah akhir tahun buku untuk diaudit oleh Auditor 

Independen.

b. Auditor Independen melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan

c. Auditor Independen menyerahkan hasil audit atas Laporan Keuangan 

Tahunan kepda Komisaris dan Direksi selambat-lambatnya pada akhir Mei

d. Direksi menyerahkan hasil audit atas Laporan Keuangan Tahunan kepada 

Pemegang Saham selambat-lambatnya pada akhir Mei.

2. Output yang dihasilkan

a. Laporan Keuangan Tahunan

b. Laporan Hasil Auditor Independen.

B. PENYUSUNAN LAPORAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN

1. Prosedur Penyusunan Laporan Audit Kepatuhan

a. Auditor Independen melakukan audit mengenai kepatuhan Perseroan 

terhadap hukum, peraturan, kontrak dan bantuan yang berlaku bagi 

Perseroan maupun sistem pengendalian internal.

b. Auditor Independen menyerahkan Laporan Audit Kepatuhan kepada 

Komisaris dan Direksi selambat-lambatnya pada akhir Mei.

c. Direksi menyerahkan menyerahkan keapda Pemegang Saham Laporan 

Audit Kepatuhan selambat-lambatnya pada akhir Mei.

2. Output yang dihasilkan

Laporan Audit Kepatuhan dari Auditor Independen.
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C. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA
1. Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 

a. Auditor Independen melakukan audit mengenai :

1) Proses penyusunan dan pelaksanaan RKAP

2) Kinerja Perseroan, termasuk di dalamnya penilaian atas tingkatan 

kesehatan Perseroan yang terdiri dari aspek keuangan, operasional 

dan aspek keuangan

3) Perkembangan usaha

4) Pemahaman atas struktur pengendalian intern

b. Auditor Independen menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja kepada 

Komisaris dan Direksi selambat-lambatnya pada akhir Mei tahun berjalan.

c. Direksi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja kepada Pemegang 

Saham selambat-lambatnya pada akhir Mei tahun berjalan.

2. Output yang dihasilkan

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dari Auditor Independen.

D. PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN 

BINA LINGKUNGAN

1. Prosedur Laporan Pelaksanaan Program PKBL

Auditor Independen melakukan audit mengenai asersi manajemen tentang 

kepatuhan Perseroan terhadap Pengelolaan Program Kemitraan Badan Usaha 

Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Auditor Independen menyerahkan Laporan Pelaksanaan Program PKBL 

kepada Komisaris dan Direksi selambat-lambatnya pada akhir Mei.

Direksi menyerahkan Laporan Pelaksanaan Program PKBL kepada Pemegang 

Saham selambat-lambatnya pada akhir Mei.

2. Output yang dihasilkan

Laporan Pelaksanaan Program PKBL dari Auditor Independen.

E. PENYUSUNAN RJPP
RJPP adalah Rencana Jangka Panjang Perseroan sebagai acuan bagi Direksi 

dalam menyelenggarakan Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

mendatang.
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1. Prosedur Penyusunan RJPP

a. Direksi menyusun draft RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:

1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya

2) Posisi Perseroan saat ini

3) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP

4) Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 

Rencana Jangka Panjang.

b. Direksi menyrahkan draft RJPP kepada Komisaris selambat-lambatnya 3 

(tiga) bulan sebelum masa berlaku RJPP periode sebelumnya berakhir.

c. Komisaris mengkaji dan memberikan tanggapan terhadap draft RJPP 

yang diusulkan Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

draft RJPP diterima Komisaris.

d. Direksi mempertimbangkan tanggapan Komisaris dan melakukan 

perbaikan-perbaikan draft RJPP yang dianggap perlu

e. Komisaris bersmaa Direksi menyampaikan draft RJPP kepada Pemegang 

Saham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum RJPP periode 

sebelumnya habis masa berlakunya.

f. RUPS mengeshakan RJPP yang telah ditandatangani oleh Direksi dan 

Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah draft RJPP 

diterima oleh Pemegang Saham.

2. Output yang dihasilkan

a. Draft RJPP

b. Tanggapan Komisaris atas draft RJPP

c. RJPP yang disetujui dan ditetapkan oleh RUPS

F. PENYUSUNAN RKAP

RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan sebagai acuan bagi 

Direksi dalam menyelenggarakan Perseroan dan mencapai target yang telah 

ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Prosedur penyusunan RKAP

a. Direksi menyusun draft RKAP yang sekurang-kurangnya memuat:

1) Kinerja Perseroan tahun berjalan

2) Rencana Kerja Perseroan

3) Anggaran Perseroan
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4) Proyeksi Keuangan Pokok Perseroan

5) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perseroan

6) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Komisaris

b. Direksi menyerahkan draft RKAP kepada Komisaris dan Pemegang Saham 

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru 

mulai berlaku

c. Komisaris dan Pemegang Saham mengkaji dan memberikan tanggapan 

terhadap draft RKAP yang diusulkan Direksi

d. Direksi menerima tanggapan dan melakukan perbaikan-perbaikan draft 

RKAP

e. RUPS mengesahkan RKAP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sesudah tahun buku baru dimulai

2. Output yang dihasilkan

a. Draft RKAP

b. Tanggapan Komisaris dan Pemegang Saham atas draft RKAP

c. RKAP yang disetujui dan diterapkan
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BAB IX

PENUTUP

A. PEMBERLAKUAN BOARD MANUAL

Board Manuald\susun sebagai pedoman agar Direksi dan Dewan Komisaris dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, 

kompeten, independen dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat 

diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk menetapkan Board 

Manual.

B. SOSIALISASI BOARD MANUAL

Sosialisasi Board Manual akan dilakukan oleh Perseroan secara 

berkesinambungan. Kegiatan Sosialisasi secara berkesinambungan akan 

dilakukan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sosialisasi difokuskan 

pada pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan Good 

Corporate Governance secara konsisten melalui program induksi/pengenalan 

bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bam, rapat-rapat maupun forum 

lainnya yang relevan.

C. EVALUASI DAN REVIEW BOARD MANUAL

PT Rumah Sakit PELNI akan melakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan 

yang berlaku atau sesuai kebutuhan untuk mengetahui dan mengukur 

kesesuaian Board Manual denqan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

maupun dinamika bisnis yang terjadi.

Evaluasi Board Manual PT Rumah Sakit PELNI dilakukan oleh Kesekretariatan 

Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Satuan 

Pengawas Intern.
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