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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN BOARD MANUAL
Sudah menjadi komitmen bersama seluruh organ PT Indofarma (Persero) Tbk yang selanjutnya
disebut “Perseroan” baik Dewan Komisaris dan Direksi maupun karyawan Perseroan untuk
menerapkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik - GCG). Komitmen
tersebut diwujudkan dengan menerapkan setiap prinsip-prinsip GCG (transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, integritas, dan fairness) dalam mengelola Perseroan seperti dalam
hal penyusunan dan pelaksanaan strategi, kebijakan dan pedoman-pedoman yang ada di
Perseroan dalam mencapai tujuan, misi dan visi Perseroan.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain memerlukan pemahaman dan kejelasan
mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja antara masing-masing
fungsi di Perseroan khususnya Dewan Komisaris dan Direksi.
Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan hubungan kerja
antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka mengelola Perseroan menjadi lebih
efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan fairness di seluruh kegiatan
Perusahaan secara konsisten sehingga dapat tercipta kinerja Perseroan yang lebih baik dan pada
akhirnya dapat memaksimalkan nilai Perseroan.
Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perseroan yang
selanjutnya disebut Charter Dewan Komisaris dan Charter Direksi atau Board Manual.
Pedoman ini memuat hak dan wewenang, tugas dan kewajiban serta pola hubungan kerja antara
Dewan Komisaris dengan Direksi yang bersifat fleksibel dan dinamis sehingga apabila diperlukan
dapat dilakukan perbaikan seperlunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan Perseroan dan
sesuai dengan kesepakatan bersama Dewan Komisaris dan Direksi serta Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN BOARD MANUAL
Tujuan Board Manual adalah memberikan panduan untuk mempermudah Dewan Komisaris dan
Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris
dan Direksi. Pengembangan Board Manual harus selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan
Perusahaan. Perubahanperubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang
berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan
Dewan Komisaris dengan Direksi.
Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab, profesional dan penuh kehati-hatian, yang melekat
dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap
dihormati oleh Organ Perusahaan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perusahaan.
Diharapkan Pedoman ini dapat dipergunakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, tidak hanya
untuk memenuhi peraturan dan perundang-undangan saja, namun harus mampu mewujudkan
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prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan fairness di
seluruh kegiatan Perusahaan secara konsisten.
C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN BOARD MANUAL
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepamdan LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28
November 2011.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
7. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK–
16/S.MBU/2012 6 Juni 2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha
Milik Negara.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015
tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat
Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Terbuka.
11. Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk yang terakhir diubah dengan Akta Notaris
M.Nova Faisal No. 45 tanggal 20 April 2017.
12. Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG).
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BAB II
CHARTER DEWAN KOMISARIS
PT INDOFARMA (Persero) Tbk
Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang 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 RUPS, serta peraturan perundangundangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
A. KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dengan jumlah minimal 2 (dua) orang atau
lebih yang jumlah ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Salah seorang Anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Minimal 30 % dari Anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
B. KETENTUAN JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
1. Persyaratan perseorangan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama
menjabat :
a. Mempunyai ahlak, moral, dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
ii. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahan dinyatakan pailit;
iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
iv. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama
menjabat :
a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;
b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris Pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawabannya kepada RUPS;
c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
d) Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan ; dan
e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Persyaratan Komisaris Independen selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab
untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan
tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali
sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
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b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris,
Anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan
tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para Anggota Dewan
Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya
dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris;
e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
f. mengundurkan diri; atau
g. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat
kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat
diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut
menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa
jabatan Komite Audit berikutnya.
Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c
dan g ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan d pasal ini
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
Antara para Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris dengan
Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan.
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka RUPS
berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan
purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong atau Perseroan tidak
mempunyai seorangpun Anggota Dewan Komisaris, maka RUPS harus diselenggarakan
dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi
lowongan tersebut.
Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota
Komisaris lowong :
a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Komisaris
Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana huruf a.
Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris
Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat
menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan
Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.
Dalam hal terjadi pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris, berlaku hal-hal sebagai
berikut :
a. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang mengusulkan
pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengukuhkan pengunduran diri
Anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri;
c. dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Anggota Dewan
Komisaris, maka pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah
tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
d. kepada Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap
dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan
sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif.
Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas;
b. meninggal dunia;
c. masa jabatannya berakhir;
d. diberhentikan berdasarkan RUPS;
e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal Anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah
Anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Anggota Dewan
Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal Anggota Dewan Komisaris.
Bagi Anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya
berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap
bertanggung
jawab
atas
tindakan-tindakannya
yang
belum
diterima
pertanggungjawabannya oleh RUPS.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS
untuk memutuskan permohonan diri.
Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha
milik swasta;
b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD
Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
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dan/atau
d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
C. PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN
1. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program
Pengenalan mengenai Perseroan.
2. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan dan
program pengenalan tersebut dianggarkan dan dijadwalkan dalam rencana kerja tahunan
Sekretaris Perusahaan setiap tahunnya.
3. Program Pengenalan meliputi :
a. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan dan penjabaran/penyerahan materi
infrastruktur GCG Perseroan antara lain visi dan misi Perseroan, budaya Perseroan, Code
of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual, Komite Audit Charter, Komite
GCG & Pemantauan Risiko Charter, SPI Charter, Kebijakan Gratifikasi, LHKPN, Whistle
Blowing System (WBS), Pedoman Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya yang terkait
tata kelola perusahaan.
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, sistem manajemen mutu, strategi, rencana usaha jangka
pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis
lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit dan komite
lainnya yang dibentuk;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang
tidak diperbolehkan.
4. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan
dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan
dimana program tersebut dilaksanakan.
5. Undangan kegiatan, daftar hadir , bahan/ materi serta kegiatan yang terkait Pelaksanaan
Program Pengenalan Perseroan wajib didokumentasi oleh Sekretaris Perusahaan dan
disimpan dalam arsip perusahaan.
D. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS
1. Dewan Komisaris melaksanakan program peningkatan kompetensi melalui berbagai
program pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan/kebijakan dan studi banding.
2. Pelaksanaan program peningkatan kompetensi tersebut sesuai dengan rencana kerja Dewan
Komisaris serta kebutuhan Perseroan.
3. Setiap realisasi atas pelaksanaan peningkatan kompetensi yang dijalani oleh Anggota Dewan
Komisaris dibuatkan hasil laporannya.
3. Program peningkatan kompetensi tersebut perlu dibuat rencana kerja dan anggarannya
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris yang terpisah dalam RKAP.
E. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
1. Tugas Dewan Komisaris.
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
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terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.
2. Wewenang Dewan Komisaris :
a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat 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 Organ Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit,
Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan GCG serta Komite
lainnya, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
g. memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
ini;
h. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban
Perseroan, jika dianggap perlu;
i. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.;
j. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala
Satuan Pengawasan Intern;
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 RUPS.
3. Kewajiban Dewan Komisaris :
a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
b. memberikan pendapat dan persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
c. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada
RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
d. melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi
gejala menurunnya kinerja Perseroan dan memberikan saran segera kepada Direksi untuk
memperbaiki permasalahan tersebut melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan
Direksi pada kesempatan pertama;
e. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan
pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani laporan tahunan;
g. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan,
apabila diminta;
h. melaksanakan Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS
terkait dengan usulan Direksi;
i. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan,
pemasok, kreditur dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris
ataupun penyampaian oleh Direksi dalam batas kewenangannya;
j. membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
Board Manual PT Indofarma (Persero) Tbk

7

k. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
l. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
yang baru lampau kepada RUPS;
m. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang
saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
n. membuat kebijakan pengadaan jasa auditor eksternal dan penunjukan kembali auditor
eksternal untuk audit Laporan Keuangan dan Kepatuhan serta audit khusus;
o. membuat kebijakan pengadaan jasa konsultan eksternal termasuk assessor independen
dan penunjukan kembali assessor independen untuk review (assessment) penerapan Good
Corporate Governance (GCG).
p. melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern,
audit ekternal dan audit internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan
dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris;
q. menetapkan kriteria seleksi bagi calon angota Direksi dan pengusulan calon anggota
Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;
r. mengusulkan remunerasi, tantiem/insentif kinerja Direksi mengacu peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
s. melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG);
t. melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator
kinerja utama dalam kontrak Manajemen Direksi secara kolegial beserta realisasinya;
u. melakukan pengukuran dan penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris secara individu
dan kolegial yang pencapaiannya dilakukan secara periodik melalui Rapat Dewan
Komisaris; dan
v. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian
nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS, dengan memberikan pengawasan dan
arahan/nasihat kepada Direksi meliputi hal hal yang berkaitan dengan :
1. Informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak
pada usaha dan kinerja Perseroan mencakup antara lain adanya kondisi perubahan :
politik, perekonomian mikro dan makro, teknologi informasi, persaingan usaha,
proposal bisnis, sistem manajemen mutu dan regulasi/peraturan perundangundangan terbaru terkait bisnis Perseroan dan terjadi bencana alam.
2. kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan;
3. kebijakan dan pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi Perseroan;
4. kebijakan dan pelaksanaan terhadap Kebijakan Sumber Daya Manusia, khususnya
tentang Manajemen Karir, Sistem dan Prosedur Promosi, Mutasi, dan Demosi di
Perseroan;
5. kebijakan dan pelaksanaan terhadap Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan
Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum;
6. kebijakan dan pelaksanaan terhadap Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan;
7. kebijakan dan pelaksanaan terhadap Kebijakan Mutu dan Pelayanan Perseroan;
8. kepatuhan Direksi/Perseroan menjalankan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar serta perjanjian/komitmen dengan pihak ketiga;
9. kepatuhan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai RKAP dan /atau RJPP;
10. pencalonan Anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial ) dan
mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan berlaku; dan
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11. kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya
serta pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak
perusahaan/perusahaan patungan.
Arahan/informasi tersebut di atas dapat dikomunikasikan melalui mekanisme Rapat
Dewan Komisaris dengan Direksi ataupun melalui surat.
F. RAPAT DEWAN KOMISARIS
1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Jadwal dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.
a. Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 2 (dua) bulan.
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
c. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau
beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan
dibicarakan.
d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan
Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
e. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkap dalam Laporan Tahunan
Perseroan.
3. Bahan Rapat
a. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun , bahan
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
a. Panggilan Rapat disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih
singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal Rapat (“Panggilan Rapat terlebih dahulu”).
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
c. Panggilan Rapat terlebih dahulu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat
Rapat.
d. Panggilan Rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua Anggota
Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
5. Tempat Rapat Dewan Komisaris.
a. Rapat dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
b. Rapat yang diselenggarakan di tempat selain tempat tersebut, dianggap sah dan dapat
mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan
dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.
6. Pemimpin Rapat Dewan Komisaris.
a. Semua Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir
atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang
ditunjuk oleh Komisaris Utama.
b. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Dewan
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris bertindak
sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris.
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7.

6.

7.

8.

9.

c. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota
Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka Anggota Dewan Komisaris yang tertua
dalam usia bertindak sebagai Ketua Rapat.
Peserta Rapat Dewan Komisaris.
Peserta Rapat adalah seluruh Anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta Direksi
dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri
Rapat Dewan Komisaris.
Etika Rapat
a. Setiap rapat harus memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan Agenda Rapat
sehingga memiliki arahan dan target yang jelas.
b. Peserta Rapat hadir tepat waktu.
c. Peserta Rapat menghormati pendapat peserta rapat lainnya.
d. Peserta Rapat mematuhi tata tertib yang ditetapkan pimpinan rapat.
Tindaklanjut Hasil Rapat
a. Hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti akan menjadi
bahan rapat berikutnya.
b. Hasil Keputusan RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang perlu ditindaklanjuti oleh Dewan
Komisaris akan menjadi bahan Rapat Dewan Komisaris.
Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris
a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau
diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris.
b. Dalam mata acara lain-lain, Rapat tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua
Anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan
mata acara Rapat.
c. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk
keperluan itu.
d. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga
salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan.
e. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain
yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
f. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
g. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir.
h. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang
bersangkutan.
Perubahan Peraturan Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan
terbaru.
Risalah Rapat .
a. Risalah rapat harus menggambarkan dinamika rapat, yaitu berisi hal-hal yang
dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Hal ini penting untuk dapat melihat proses
pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk
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menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu risalah rapat harus
mencantumkan:
1) Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan.
2) Agenda yang dibahas.
3) Daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap peserta rapat.
4) Lamanya rapat berlangsung.
5) Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya (jika ada).
6) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat termasuk dissenting opinion jika ada.
7) Siapa yang mengemukakan pendapat.
8) Proses pengambilan keputusan.
9) Keputusan yang diambil.
10) Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan
pendapat.
11) Alasan ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat.
b. Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Dewan
Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya (jika ada).
c. Setiap Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua rapat atau oleh Sekretaris
Dewan Komisaris, ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir
dan disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris.
d. Setiap Hasil Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah
rapat dan dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua rapat atau
oleh Sekretaris Dewan Komisaris, ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris
dan Anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi.
e. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang hadir tapi tidak menandatangani
hasil rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
f. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris dan atau Anggota Direksi yang yang hadir
tapi tidak menandatangani hasil rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.
g. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Anggota
Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai dilaksanakan oleh
Sekretaris Dewan Komisaris.
h. Untuk validasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman
Risalah Rapat, setiap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dan /
atau diwakili dalam Rapat harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan /
atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat kepada
pimpinan Rapat tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut keberatan dan / atau usul
tidak diterima oleh pimpinan Rapat, maka dianggap tidak ada keberatan dan / atau
perbaikan atas Risalah Rapat.
i. Asli Risalah Rapat didokumentasikan / ditatausahakan yaitu disimpan, dipelihara dan
dijilid dalam kumpulan tahunan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di tempat yang telah
disediakan Perseroan.
j. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat dewan Komisaris dengan Direksi
merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga
mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara
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11.
12.
13.

14.

tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris 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 dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota
Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara
langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak
berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
transaksi atau kontrak tersebut.
Laporan tahunan harus memuat jumlah Rapat serta jumlah kehadiran masing-masing
Anggota Dewan Komisaris.

G. PEMBAGIAN TUGAS
1. Pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri dan
wajib dituangkan secara tertulis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan
Komisaris yang tidak terpisah dari RKAP.
2. Pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris mencakup seluruh bidang tugas Direksi.
3. Penugasan Anggota Dewan Komisaris termasuk sebagai Ketua / Anggota komite-komite
yang dibentuk Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan
Komisaris dan staff Sekretaris Dewan Komisaris (jika diperlukan), serta komite-komite yaitu
Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantauan Risiko
(jika diperlukan) yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu
pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap akhir tahun buku.
H. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS
1. Kebijakan Umum
a) Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris dan Anggota
Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
b) Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat
Pemegang Saham/Kontrak Manajemen/RKAP.
c) Dewan Komisaris atau Komite-Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian
kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat
Dewan Komisaris.
d) Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masingmasing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak
terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan
Komisaris.
e) Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris tahunan dalam RUPS.
2. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
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Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris diajukan
oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah
setidak-tidaknya sebagai berikut:
a) Penyusunan (KPI) pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
b) Tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi, maupun rapat
dengan komite-komite yang ada.
c) Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan.
d) Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
e) Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan.
f) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar,
ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.
I. ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS
1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah;
2. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris akan melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan maka Anggota Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari para
pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam
RUPS dan ditegaskan dalam bentuk akta notaris sebagaimana diatur dalam peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi
Direksi dan Karyawan Perusahaan;
4. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai nilai
tingggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya,baik secara lisan maupun tertulis , serta
dalam sikap dan tindakan;
5. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas,
profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan yang seimbang dengan
kepentingan Stakeholders;
6. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan menempatkan kepentingan Dewan Komisaris
secara keseluruhan, diatas kepentingan pribadi;
7. Selama menjabat, Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga,
kelompok usahanya dan/atau pihak lain;
b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Anggota
Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta kebijakan perusahaan yang
berlaku;
c. Berkompetisi dengan Perusahaan yaitu menggunakan pengetahuan /informasi dari
dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain
kepentingan Perusahaan;
d. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang
diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.
8. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perusahaan yang bersifat rahasia yang
dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
9. Tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau
pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
10. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam
melaksanakan tugas;
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11. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan
keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut;
12. Tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara
langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
13. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan (Pakta Integritas) dan
menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan
terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS dan/atau OJK;
14. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan
diri pada perdagangan orang dalam (insider trading) untuk memperoleh keuntungan pribadi;
15. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak
langsung imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau
entertainment dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing
Perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak
dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk
mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkai tan dengan
kedudukan/jabatannya;
16. Tidak diperkenankan memberikan hadiah, bingkisan, parsel, karangan bunga dan bentuk
pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun hari –hari besar/tertentu lainnya
kepada pejabat/karyawan di lingkungan instansi Pemerintah dan/atau pihak yang memiliki
hubungan bisnis.
J. WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS
Waktu kerja yang cukup merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dan cerminan
implementasi tugas dan tangungjawab Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk, oleh
karena itu perlu dilakukan pengaturan waktu kerja sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Angota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup dan memanfaatkan waktu
kerja sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal,
yaitu :
a. Waktu kerja ditetapkan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan
kebutuhan untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya.
b. Waktu kerja tersebut wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masing-masing Anggota
Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan akses komunikasi berupa email, handphone
maupun alat komunikasi lainnya agar dapat dihubungi sewaktu-waktu.
3. Khusus mengenai ketentuan kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi mengacu minimal pada ketentuan
yang berlaku.
K. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Organ Dewan Komisaris meliputi :
1. Sekretariat Dewan Komisaris dan Staff Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan;
2. Komite Audit;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
4. Komite Good Corporate Governance dan Pemantauan Risiko,jika diperlukan.
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L. KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris dan atau Rapat
Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Keputusan Dewan Komisaris dapat pula diambil diluar Rapat Dewan Komisaris sepanjang
seluruh Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan misalnya
melalui Sirkuler dan bentuk lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan rapat yang dihasilkan melalui Rapat Direksi secara fisik.
3. Keputusan Dewan Komisaris didukung Risalah Rapat dan mengacu pada Anggaran Dasar
Perseroan.
4. Keputusan Dewan Komisaris sebelumnya sudah melalui proses telaah oleh komite-komite
Dewan Komisaris.
5. Standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Dewan Komisaris sejak usulan
tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan atau Rapat Dewan Komisaris
dengan Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler maksimal 14 (empat belas) hari
kalender.
6. Standar waktu tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris
kepada Direksi maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak disahkan/ditandatangani.
M. PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
1. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun
oleh Direksi.
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh
Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun
waktu sebagaimana dimaksud, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun
sebelumnya yang diberlakukan.
N. HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
1. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada prinsip keterbukaan dan
saling menghormati.
2. Setiap hubungan Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab
masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal.
3. Dewan Komisaris memberikan arahan/informasi kepada Direksi mengenai informasi
lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan
kinerja Perseroan mencakup antara lain adanya kondisi perubahan : politik, perekonomian
mikro dan makro, teknologi informasi, persaingan usaha, proposal bisnis, sistem manajemen
mutu dan regulasi/peraturan perundang-undangan terbaru terkait bisnis Perseroan dan
terjadi bencana alam.
Arahan/informasi tersebut dikomunikasikan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris
dan Direksi atau melalui surat.
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4. Informasi yang disampaikan baik berkala maupun insendentil ke Direksi paling lambat 14
(empat belas) hari melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau melalui surat.
5. Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan tetapi tidak mengikat sebelum diputuskan
dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau di luar rapat sepanjang seluruh Anggota
Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
6. Dewan Komisaris mendapat akses informasi perusahaan dan harus disediakan oleh Direksi
secara berkala dan insendentil serta disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari atau
pada pertemuan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi periode berikutnya.
Mekanisme penyampaian oleh Direksi dapat melalui surat dan atau Rapat Dewan Komisaris
dengan Direksi periode berikutnya.
Bentuk informasi yang disediakan oleh Direksi ke Dewan Komisaris secara berkala yaitu
informasi rutin /berkala yang harus disampaikan ke pihak regulator seperti OJK, BEI,
KBUMN, BPOM dan intitusi lainnya antara lain berupa Laporan Kinerja/Keuangan Bulanan,
Triwulan, Semester, dan Tahunan.
Bentuk informasi yang disediakan oleh Direksi ke Dewan Komisaris secara insendentil
berupa informasi tidak rutin /berkala yang tidak diwajibkan ke pihak regulator antara lain
seperti informasi pengadaan Barang dan Jasa untuk investasi, kegiatan produksi dan
permasalahannya, kegiatan penjualan dan permasalahannya laporan pencapaian RKAP serta
informasi lain-lain sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.
7. Informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan dan
untuk kepentingan Perseroan.
8. Direksi dapat menolak permintaan informasi oleh Dewan Komisaris jika informasi tersebut
tidak terkait dengan tanggung jawab Direksi.
9. Jika Direksi tidak dapat memenuhi kewajiban penyediaan informasi yang terkait dengan dan
untuk kepentingan Perseroan kepada Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berupaya
melakukan komunikasi yang lebih intensif ke Direksi baik berupa penyampaian surat
permintaan penyedian informasi, surat teguran dan surat pemanggilan minta keterangan
Direksi dan atau komunikasi langsung melalui alat media komunikasi lainnya.
10. Dewan Komisaris dapat berkomunikasi dengan manajemen di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi.
11. Mekanisme persetujuan terkait tugas, wewenang, kewajiban direksi, dan perbuatanperbuatan direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui persetujuan
di dalam Rapat Dewan Komisaris maupun di Luar Rapat Dewan Komisaris dan atau surat
maksimal 30 (tiga puluh) hari.
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BAB III
CHARTER DIREKSI
PT INDOFARMA (Persero) Tbk
Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan
bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
A. KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DIREKSI
Direksi Perseroan sesuai dengan ketetapan RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan berjumlah
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan
apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai wakil Direktur Utama.
B. KETENTUAN JABATAN ANGGOTA DIREKSI
1. Masa jabatan Anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh
melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya
berakhir jika para Anggota Direksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun
tidak terbatas pada:
a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak
manajemen;
b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
c. Melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai Direksi;
f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
g. mengundurkan diri; atau
h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
2. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 1(satu) di atas
sebelumnya diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. Setelah masa jabatan berakhir Anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, maka :
a. lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan pengisian lowongan
jabatan tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan
apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya
Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya
yang diwajibkan oleh ketentuan;
b. selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan
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5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Komisaris, menjalankan pekerjaan Anggota Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama.
Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut adalah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam ketentuan nomor 1 (satu)
di atas.
Dalam hal terdapat penambahan jumlah Anggota Direksi maka masa jabatan Anggota Direksi
baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam
angka 1 (satu) di atas.
Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai Anggota Direksi, maka untuk
sementara Dewan Komisaris mengurus Perseroan dengan kekuasaan dan weweang yang
sama, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi
lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
Dalam hal terjadi pengunduran diri Direksi, berlaku hal-hal sebagai berikut :
a. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi Perseroan lainnya dan Pemegang
Saham yang mengusulkan pengangkatan Anggota Direksi yang bersangkutan;
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri Anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya surat pengunduran diri;
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan diatas, maka pengunduran diri Anggota Direksi tersebut
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
d. Kepada Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal
pengunduran dirinya menjadi efektif;
e. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal anggota Direksi.
Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :
a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 di atas;
b. meninggal dunia;
c. masa jabatannya berakhir;
d. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau;
e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap atau ditaruh dibawah pengampunan; atau
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi.
Bagi Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir,
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya
oleh RUPS.
Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi
melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan
kepada Direksi;
b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu
paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditetapkannya pemberhentian sementara
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tersebut;
c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan
pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan;
d. dalam jangka waktu paling lambat 90 ( sembilan puluh) hari setelah pemberhentian
sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
tersebut;
e. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Anggota Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara
tersebut menjadi batal.
g. Perseroan wajib melaukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaiakan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :
i. Keputusan pemberhentian sementara; dan
ii. Hasil Penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut atau informasi mengenai batalnya pemberhentian
sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai
dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
12. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini,
yaitu :
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Swasta;
b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan
atau daerah;
d. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II
dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
e. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon
kepala daerah/wakil kepala daerah;
f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
g. Jabatan lainnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
h. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan
huruf g tersebut diatas diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.
C. PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN
1. Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan
mengenai Perseroan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan dan
program pengenalan tersebut dianggarkan dan dijadwalkan dalam rencana kerja Sekretaris
Perusahaan setiap tahunnya.
3. Program Pengenalan meliputi :
a. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan dan penjabaran/penyerahan materi
infrastruktur GCG Perseroan antara lain visi dan misi Perseroan, budaya Perseroan, Code
of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual, Komite Audit Charter, Komite
GCG & Pemantauan Risiko Charter, SPI Charter, Kebijakan Gratifikasi, LHKPN, Whistle
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Blowing System (WBS), Pedoman Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya yang terkait
tata kelola perusahaan.
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, sistem manajemen mutu, rencana usaha jangka
pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis
lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit dan komite
lainnya yang dibentuk;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang
tidak diperbolehkan.
4. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan
dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan
dimana program tersebut dilaksanakan.
5. Undangan kegiatan, daftar hadir, bahan/ materi serta kegiatan yang terkait Pelaksanaan
Program Pengenalan Perseroan wajib didokumentasi oleh Sekretaris Perusahaan dan
disimpan dalam arsip perusahaan.
D. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI
1. Direksi melaksanakan program peningkatan kompetensi melalui berbagai program
pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan/kebijakan dan studi banding.
2. Pelaksanaan program peningkatan kompetensi tersebut sesuai dengan rencana kerja Direksi
serta kebutuhan Perseroan.
3. Setiap realisasi atas pelaksanaan peningkatan kompetensi yang dijalani oleh Anggota Direksi
dibuatkan hasil pelaksanaan/ laporannya.
3. Program peningkatan kompetensi tersebut dibuat rencana kerja dan anggarannya dan
terpisah dalam RKAP.

E. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DIREKSI, DAN PERBUATAN-PERBUATAN DIREKSI
YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN ORGAN DI ATASNYA
1. Tugas Direksi.
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggungjawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala
hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, Direksi dapat
membentuk komite.
2. Wewenang Direksi.
a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk
untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dan/atau badan lain;
c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang Pekerja Perseroan termasuk penetapan upah,
pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
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ketenagakerjaan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan
Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
f. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar ini dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
g. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar
pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta
perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan
kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara
pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak
lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan
RUPS;
i. Menetapkan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan /
atau perusahaan patungan.
3. Kewajiban Direksi.
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan untuk 5 (lima) tahun
kedepan, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahunan dan rencana kerja
lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat
Direksi;
d. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
e. Menyusun Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang berlaku dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS
untuk disetujui dan disahkan;
g. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
h. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada
Menteri yang membidangi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
j. Memelihara dan menyimpan ditempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir
d dan e di atas, dan dokumen Perseroan lainnya;
k. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan
kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanandan pengawasan;
m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku,
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serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan di Bidang Pasar Modal berlaku;
n. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan
peraturan perundan-undangan khususnya peraturan di Bidang Pasar Modal berlaku.
p. Melaporkan penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan
dan / atau perusahaan patungan kepada Dewan Komisaris.
q. Menyusun sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan
dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan minimal
memuat :
1) Prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan
jabatan (struktural) dalam perusahaan serta
2) Penjelasan mengenai Indikator Kinerja minimal berupa formula/rumus, cara-cara
penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan.
r. Menyusun pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target yang
ditetapkan dalam Kontrak Manajemen sebagai Laporan pencapaian target kinerja masingmasing dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
s. Memastikan sosialisasi infrakstruktur GCG ke seluruh karyawan dan stakeholders seperti
Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual, RJPP, RKAP, Kebijakan
LHKPN, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan Whistle Blowing System, Charter SPI, Charter
komite-komite Dewan Komisaris, Standar Operating Procedure (SOP) Perseroan serta
kebijakan-kebijakan lain, dapat berjalan konsiten dan berkelanjutan.
t. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan serta
wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Perbuatan-Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan Organ di Atasnya.
1) Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini yang harus mendapat persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris :
a) Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan
nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset
yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar
modal;
b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama
operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build,
Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO),
Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO), dan perjanjian perjanjian lain
yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi
dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
c) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
d) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
e) Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan
Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang
tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di
bidang Pasar Modal;
f) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu
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2)
3)
4)

5)
6)

7)

yang ditetapkan Dewan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
g) Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada
Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
h) Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan
Komisaris, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
i) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan
pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar
Modal;
j) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar
Modal;
k) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka
menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
l) Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat
operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada
Dewan Komisaris;
m) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati
dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
n) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam
transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal;
o) Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana
dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), dan (m) dilakukan oleh Dewan
Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i),
(j), (k), (l), (m), dan (o) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan
persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sepanjang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha
yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan,
tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus
memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha perseroan.
Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari
RUPS untuk :
a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana
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8)

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai
di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut
termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
c. Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku di pasar modal.
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan
dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis,
maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan
Komisaris.
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf 9 dan huruf 10 yang dilakukan
tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam
perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

F. RAPAT DIREKSI
1. Jadwal dan Frekuensi Rapat Direksi.
a. Rapat Direksi wajib dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setiap bulan atau berdasarkan kebutuhan yang dapat dilangsungkan dihadiri mayoritas
dari seluruh Anggota Direksi.
b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
c. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi dan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
d. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila terdapat :
1) Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
2) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris,
e. Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat diungkap dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Bahan Rapat
a. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun , bahan
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi
a. Panggilan Rapat dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili
Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum
Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat (“Panggilan Rapat
terlebih dahulu”).
b. Panggilan Rapat terlebih dahulu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat
Rapat.
c. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan untuk rapat-rapat yang telah
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau apabila semua Anggota Direksi
hadir dalam Rapat.
4. Tempat Rapat Direksi
a. Rapat dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
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b. Rapat yang diselenggarakan di tempat lain selain tempat tersebut dianggap sah dan dapat
mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan
dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
5. Pemimpin Rapat Direksi
a. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh
Direktur Utama (apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan).
b. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur
yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin Rapat.
c. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan lebih
dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai
Pemimpin Rapat.
6. Peserta Rapat Direksi
Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan sebagai notulis Rapat, dan pihakpihak lain yang perlu hadir untuk pembahasan materi, seperti Manajer/Asisten Manajer/Staf
internal Perseroan dan Direktur dan Staff anak perusahaan Perseroan yang laporan
keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
a) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi
apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan,
atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi
apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak
melakukan penunjukan.
b) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis
oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
c) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur
yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
d) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih
dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud adalah yang tertua dalam usia
yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.
e) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang
anggota Direksi lainnya.
f) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan
kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya
yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak
mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.
g) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.
h) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga
salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan.
i) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang
bersangkutan.
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j)

Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah
dalam rapat tersebut.
k) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
l) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan,
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir.
m) Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh
anggota Direksi.
n) Hasil Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua
Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris.
o) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.
p) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n wajib didokumentasikan
oleh Perseroan.
q) Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk
pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
r) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut.
s) Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
t) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota
Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi,
atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
u) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak
untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi
atau kontrak tersebut.
8. Risalah Rapat
a. Risalah rapat harus menggambarkan dinamika rapat, yaitu berisi hal-hal yang
dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. 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 harus
mencantumkan:
1) Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan.
2) Agenda yang dibahas.
3) Daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap peserta rapat.
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4) Lamanya rapat berlangsung.
5) Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya (jika ada).
6) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat termasuk dissenting opinion jika ada
7) Siapa yang mengemukakan pendapat.
8) Proses pengambilan keputusan.
9) Keputusan yang diambil.
10) Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan
pendapat.
11) Alasan ketidakhadiran Anggota Direksi dalam Rapat.
b. Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Direksi
yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika ada).
c. Setiap hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat , ditandatangani oleh
seluruh Anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi.
d. Setiap Hasil Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah
rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dan
disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
e. Dalam hal terdapat Anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.
f. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani hasil Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada
risalah rapat.
g. Risalah Rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Anggota Direksi paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan.
h. Untuk validasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman
Risalah Rapat, setiap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dan /
atau diwakili dalam Rapat harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan /
atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat kepada
pimpinan Rapat tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut keberatan dan / atau usul
tidak diterima oleh pimpinan Rapat, maka dianggap tidak ada keberatan dan / atau
perbaikan atas Risalah Rapat.
i. Untuk pendukung keperluan operasional dapat dikeluarkan Kutipan/Petikan Risalah
Rapat yang telah divalidasi oleh Sekretaris Perusahaan.
j. Asli Risalah Rapat dan Kutipan / Petikan Rapat didokumentasikan / ditatausahakan
yaitu disimpan, dipelihara dan dijilid dalam kumpulan tahunan oleh Sekretaris
Perusahaan.
k. Laporan tahunan harus memuat jumlah Rapat serta jumlah kehadiran masing-masing
Anggota Direksi.
9. Etika Rapat
a. Setiap rapat harus memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan Agenda Rapat
sehingga memiliki arahan dan target yang jelas.
b. Peserta Rapat hadir tepat waktu.
c. Peserta Rapat menghormati pendapat peserta rapat lainnya.
d. Peserta Rapat mematuhi tata tertib yang ditetapkan pimpinan rapat.
10. Tindaklanjut Hasil Rapat
a. Hasil Rapat Direksi yang perlu ditindaklanjuti akan menjadi bahan rapat berikutnya.
b. Hasil Rapat Dewan Komisaris yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi akan menjadi bahan
Rapat Direksi.
11. Perubahan Peraturan Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan terbaru.
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G. PEMBAGIAN TUGAS
Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS atau Dewan Komisaris
tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut diantara Direksi, maka pembagian
tugas dan wewenang Direksi ditetapkan dalam Rapat Direksi atau keputusan Direksi.
1. Direktur Utama berkoordinasi dengan Direktur lainnya serta membawahi Bidang Corporate
Secretary, Bidang SPI, Bidang Corporate Strategic Risk & Compliance, Bidang Business
Development, Bidang Indomach dan Bidang TI memiliki tugas pokok dan tanggungjawab
antara lain :
a. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok Direksi dalam
pengelolaan Perseroan,
b. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Direktur lainnya,
c. Memastikan bahwa pengelolaan Perseroan sejalan dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan,
d. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perseroan secara
menyeluruh,
e. Memantau pelaksanaan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perseroan) dan RKAP (Rencana
Kerja dan Anggaran Perseroan),
f. Memastikan bahwa transaksi atau tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris dijalankan setelah ada persetujuan dari Dewan Komisaris,
g. Memastikan bahwa indikator kinerja kunci (KPI) untuk masing-masing direktorat dan
korporat telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan,
h. Menyampaikan laporan-laporan yang telah ditentukan kepada Dewan Komisaris,
Pemegang Saham/RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS,
j. Memastikan bahwa rencana stratejik Bidang Bussiness Development dalam pengembangan
produk, jasa teknik (health care) dan pengembangan usaha / bisnis Perseroan telah
disusun dan ditetapkan,
k. Memastikan bahwa setiap pengembangan usaha baik pengembangan produk, bisnis dan
jasa telah memenuhi kelaikan bisnis yang layak dan risiko yang minimal,
l. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan
dengan GCG,
m. Memastikan pemberian pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang
dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik,
n. Bertanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) dalam hal :
1) Penyusunan rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan
memenuhi Pedoman GCG pada BUMN dan peraturan perundang-undangan lainnya,
2) Pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari
ketentuan yang berlaku,
3) Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan
komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.
o. Memastikan bahwa manajemen risiko telah dikelola sesuai dengan kebijakan dan
pedoman yang telah ditetapkan,
p. Membangun sistem pengendalian internal korporat yang handal,
q. Memastikan tindak lanjut temuan/rekomendasi SPI dan auditor eksternal telah
dilaksanakan,
r. Memastikan pengembangan aplikasi teknologi informasi selaras dengan strategi
perusahaan, dan
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s. Memastikan dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan teknologi
informasi yang terintegrasi.
2. Direktur Keuangan dan Human Capital yang membawahi Bidang Akuntansi & Keuangan,
Bidang SDM dan Umum, Bidang Marketing dan Bidang Product Development memiliki tugas
pokok dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut:
a. Memastikan Penyusunan dan Laporan Realisasi RKAP dan RJPP disiapkan, disusun dan
dievaluasi secara terpadu dengan unit-unit kerja terkait,
b. Memastikan ada penyusunan dan penetapan rencana stratejik dan kebijakan terkait
dengan pengelolaan Bidang Akuntansi, Bidang Keuangan, Bidang SDM dan Umum serta
Bidang marketing,
c. Memastikan penerbitan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan yang akurat,
handal dan tepat waktu,
d. Memastikan pembukuan dan administrasi keuangan Perseroan telah dikelola
berdasarkan atas pengendalian internal yang cukup dan handal,
e. Mengembangkan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan
Perseroan sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang telah
ditetapkan,
f. Memastikan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan telah disusun dan ada pengembangan
pengendalian internal yang handal di Bidang Keuangan, Bidang Akuntansi dan aplikasi
teknologi informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),
g. Memastikan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang terkait dengan pengelolaan Bidang
Akuntansi, Bidang Keuangan, Bidang SDM dan Umum serta Bidang marketing telah
disusun dan ditetapkan,
h. Merencanakan kebutuhan pegawai, membina dan menyelenggarakan administrasi
kepegawaian, perencanaan karir karyawan, menyelenggarakan pengembangan dan
kesejahteraan pegawai, sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang
telah ditetapkan,
i. Memastikan ada penyusunan serta penetapan Kebijakan SDM yang meliputi antara lain
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan penghasilan lain,
j. Memastikan ada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
serta pembinaan budaya kerja Perseroaan,
k. Memastikan ada penetapan kebutuhan, kualifikasi pegawai, dan kualifikasi jabatan dan
penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan,
l. Memastikan ada penyusunan rencana mutasi, promosi, dan rotasi pegawai,
m. Membina penatausahaan dan pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, serta
pengamanan aset perseroaan sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan
yang telah ditetapkan,
n. Berkoordinasi dengan direktorat lainnya mengenai kebutuhan perlengkapan dan
pengamanan aset Perseroan serta pelaksanaan Inventarisasi fisik atas aset Perseroan,
o. Memastikan terselenggaranya kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan
Perseroan,
p. Memastikan pelaksanaan riset pemasaran untuk memastikan produk yang akan
diproduksi dan dipasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
q. Membina, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran Perseroan sesuai dengan
arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan,
r. Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan relasi dan mitra bisnis pemasaran
baik dengan principal, distributor maupun konsumen,
s. Memastikan ada riset pasar untuk mencari peluang pemasaran dilakukan serta
Pengembangan pemasaran dengan menjalin kemitraan baik dari dalam maupun luar
negeri,
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t.
u.
v.
w.
x.

Memastikan bahwa rencana stratejik Bidang Product Development dalam pengembangan
produk telah disusun dan ditetapkan,
Memastikan ada pengelolaan manajemen risiko di seluruh bidang yang menjadi
tanggungjawabnya,
Memastikan ada penyusunan indikator kinerja kunci di seluruh bidang yang menjadi
tanggungjawabnya,
Berkoordinasi dengan Direktur Utama serta Direktur yang membawahi Produksi dan
Pembuatan laporan yang diperlukan dan menyampaikannya kepada Direktur Utama.

3. Direktur Produksi dan Supply Chain yang membawahi Bidang Suply Chain Management
(SCM), Bidang Produksi, Bidang Procurement, , Bidang Pemastian Mutu (QA), Bidang
Pengawasan Mutu (QC), Bidang Penelitian & Pengembangan dan memiliki tugas pokok dan
tanggungjawab antara lain sebagai berikut:
a. Memastikan ada penyusunan dan penetapan rencana stratejik produksi dan kebijakan
produksi, Memastikan adanya pengendalian internal atas bahan awal dan produk jadi
melalui fungsi suply chain management,
b. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan produksi dan pendukung produksi
Perseroan,
c. Membina, menyelenggarakan dan mengendalikan produksi Perseroan sesuai dengan
arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan,
d. Memastikan ada penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) terkait dengan proses
produksi,
e. Memastikan ada kebijakan Pengadaan Barang & Jasa dengan transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan,
f. Membina penatausahaan pengadaan barang dan jasa, sasaran serta strategi bisnis
Perseroan yang telah ditetapkan,
g. Memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh ekonomis, kompetitif, bermutu dan
terjamin,
h. Memastikan ada penelitian dan pengembangan produk sesuai dengan
kebutuhan/permintaan pasar,
i. Memastikan ada pengendalian dan pengembangan mutu produk,
j. Memastikan ada pembuatan rencana pengembangan, investasi dan pemeliharaan fasilitas
dan peralatan pabrik,
k. Memastikan ada pengelolaan manajemen risiko diseluruh bidang yang menjadi
tanggungjawabnya,
l. Memastikan ada penyusunan indikator kinerja kunci diseluruh bidang yang menjadi
tanggungjawabnya, dan
m. Berkoordinasi dengan Direktur Utama dan direktur yang membawahi marketing,
n. Pembuatan laporan yang diperlukan dan menyampaikannya kepada Direktur Utama.
H. EVALUASI KINERJA DIREKSI
.
1. Kebijakan Umum
a. Kinerja Direksi dan masing-masing Anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan
Komisaris menggunakan komite-komite Dewan Komisaris yang direncanakan serta
disampaikan dalam tugas pengawasan Dewan Komisaris secara tahunan dalam RUPS.
b. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan
maupun amanat Pemegang Saham/Kontrak Manajemen Direksi/ RKAP.
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c. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing
Anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema
kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

I.

2. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
Kriteria evaluasi kinerja Direksi dan individu anggota Direksi ditetapkan dalam RKAP
/Kontrak Manajemen berdasarkan Key Performance Indicator (KPI). Disamping itu kriteria
kinerja Direksi juga dapat dilakukan secara individu oleh Dewan Komisaris atau yang
diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (jika dibentuk) untuk ditetapkan dalam
Rapat Dewan Komisaris adalah setidak-tidaknya sebagai berikut:
a. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
b. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
c. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perseroan.
d. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
e. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan.
f. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan
Perseroan.
g. Pencapaian target Perseroan yang tertuang dalam RKAP / Kontrak Manajemen.
ETIKA JABATAN DIREKSI
1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman
GCG serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
2. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi
Karyawan Perusahaan;
3. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai nilai
tingggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta
dalam sikap dan tindakan;
4. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas,
profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan yang seimbang dengan
kepentingan Stakeholders;
5. Menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menempatkan kepentingan Direksi secara
keseluruhan, diatas kepentingan pribadi;
6. Selama menjabat, Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk:
a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai
Anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS,untuk kepentingan dirinya sendiri,
keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain;
b. Memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak
lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
c. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Anggota
Direksi untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundangundangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
d. Berkompetisi dengan Perusahaan yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari
dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain
kepentingan Perusahaan;
e. Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung
dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
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f.

Memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung
imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau entertainment
dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing
Perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak
dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk
mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan
dengan kedudukan/jabatannya;
g. Memberikan hadiah, bingkisan, parsel, karangan bunga dan bentuk pemberian lainnya
pada hari raya keagamaan maupun hari-hari besar/tertentu lainnya kepada
pejabat/pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dan/atau pihak yang memiliki
hubungan bisnis.
7. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perusahaan yang bersifat rahasia yang
dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan
diri pada perdagangan orang dalam (insider trading) untuk memperoleh keuntungan pribadi.
J.

WAKTU KERJA DIREKSI
Waktu kerja yang cukup merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dan cerminan
implementasi tugas dan tangungjawab Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk, oleh karena itu perlu
dilakukan pengaturan waktu kerja sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Angota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup dan memanfaatkan waktu kerja
sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, yaitu :
a. Waktu kerja ditetapkan oleh masing-masing Anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan
untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya.
b. Waktu kerja tersebut wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masing-masing Anggota
Direksi untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Anggota Direksi wajib menyediakan akses komunikasi berupa email, handphone maupun
alat komunikasi lainnya agar dapat dihubungi sewaktu-waktu.
3. Khusus mengenai ketentuan kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat
Direksi dengan Dewan Komisaris mengacu minimal pada ketentuan yang berlaku.

K. BENTURAN KEPENTINGAN
Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict
of interest) dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau
pelaksanaan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.
Dalam hal Anggota Direksi akan melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan
maka Anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham independen atau
wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS dan ditegaskan dalam bentuk akta
notaris sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
L. SEKRETARIS PERUSAHAAN
1. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretariat perusahaan.
2. Penyelenggaraan fungsi sekretariat perusahaan dapat dilakukan dengan mengangkat
seorang Sekretaris Perusahaan.
3. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Sekretaris Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur
Utama.
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5. Fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan
sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Sebagai penghubung (liaison officer); dan
d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan
Komisaris dan RUPS.
6. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.
M. KEPUTUSAN DIREKSI
1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota
Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan misalnya melalui sirkuler dan bentuk
lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan rapat yang
dihasilkan melalui Rapat Direksi secara fisik.
3. Standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi sejak usulan tindakan
beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat
Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler yaitu maksimal 14 (empat belas) hari.
4. Standar waktu tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi
dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut yaitu maksimal 7 (tujuh) hari sejak
disahkan/ditandatangani.
5. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat
Direksi dan seluruh Anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan
(termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion Anggota Direksi jika ada) dan halhal yang diputuskan sesuai ketentuan Risalah Rapat Direksi diatas.
N. PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKAP)
1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap
tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :
a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun
oleh Direksi.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh
Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun
Board Manual PT Indofarma (Persero) Tbk

33

waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, maka Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.
O. HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
1. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada prinsip keterbukaan dan
saling menghormati.
2. Setiap hubungan Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab
masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal.
3. Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan tetapi tidak mengikat sebelum diputuskan
dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan dan
untuk kepentingan Perseroan.
5. Direksi dapat menolak permintaan informasi oleh Dewan Komisaris jika informasi tersebut
tidak terkait dengan tanggung jawab Direksi.
6. Dewan Komisaris dapat berkomunikasi dengan manajemen di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi.
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Lampiran 1 :

PERNYATAAN
BERTINDAK INDEPENDEN DALAM PENGURUSAN
PT INDOFARMA (Persero) Tbk
Dalam rangka menerapkan Good Corprate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan
serta pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum
dalam:
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN;
d. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009;
e. Anggaran Dasar Indofarma (Persero) Tbk sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta
Notaris M Nova Faisal No. 45 tanggal 20 April 2017.
f.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) serta Charter Dewan Komisaris
dan Charter Direksi (Board Manual) PT Indofarma (Persero) Tbk

Dengan ini menyatakan bahwa
saya:
Nama

:

Jabatan

:

1. Kepemilikan Saham
 Tidak memiliki saham termasuk keluarga pada PT Indofarma (Persero) Tbk
 Memiliki saham termasuk keluarga pada PT Indofarma (Persero) Tbk
 Tidak memiliki saham termasuk keluarga di luar PT Indofarma (Persero) Tbk
 Memiliki saham termasuk keluarga di luar PT Indofarma (Persero) Tbk
Sebagaimana Daftar Khusus terlampir.
2. Hubungan Keluarga
 Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis
lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan
anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris.
 Memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus
maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan
anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris yaitu:
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Nama Dewan
Komisaris/Direksi

Jabatan

Hubungan keluarga

3. Jabatan rangkap
 Memiliki jabatan rangkap sebagai:
 Tidak memiliki jabatan rangkap sebagai:
1) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan
jabatan saya di PT Indofarma (Persero) Tbk;
2) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus
partai politik dan/atau calon /anggota legislatif dan/atau penjabat kepala/wakil
kepala pemerintahan daerah;
3) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan jabatan saya di
PT Indofarma (Persero) Tbk.
4) Dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh menjalankan pengurusan
Perusahaan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan dengan PT
Indofarma (Persero) Tbk serta memperbarui pernyataan ini setiap setahun sekali dan
saya sampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.
Jakarta , ……………………….

…………………………………….

Catatan :
Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
setiap awal tahun selama menjabat.
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Lampiran 2 :
DAFTAR KHUSUS
KEPEMILIKAN SAHAM
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT INDOFARMA (Persero) Tbk
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris :
Nama Anggota
Dewan
Komisaris

Jabatan

Kepemilikan
Saham
PT Indofarma Perusahaan Tanggal
(Persero) Tbk
Lain
Diperoleh

Jumlah
Saham
(Lembar
Saham)

Nilai
Saham

2. Kepemilikan Saham Keluarga
Nama

Hubungan
Keluarga*
dengan
Anggota
Dewan
Komisaris

Kepemilikan Saham
PT
Perusahaan Tanggal
Indofarma
Lain
Diperoleh
(Persero)
Tbk

Jumlah
Saham
(Lembar
Saham)

Nilai
Saham

*Catatan:Istri/Suami/Anak/Menantu
Jakarta,…………………….

………………………
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Lampiran 3 :
DAFTAR KHUSUS
KEPEMILIKAN SAHAM
ANGGOTA DIREKSI
PT INDOFARMA (Persero) Tbk
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Nama Anggota
Direksi

2.

Jabatan

Kepemilikan Saham
PT
Indofarm
a
(Persero)
Tbk

Perusahaan Tanggal
Lain
Diperoleh

Jumlah
Saham
(Lembar
Saham)

Nilai
Saham

Kepemilikan Saham Keluarga
Nama

Hubungan
Keluarga*
dengan
Anggota
Direksi

Kepemilikan Saham
PT
Perusahaan Tanggal
Indofarma
Lain
Diperoleh
(Persero)
Tbk

Jumlah
Saham
(Lembar
Saham)

Nilai
Saham

*Catatan:Istri/Suami/Anak/Menantu
Jakarta,…………………….

………………………
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Lampiran 4 :
PAKTA INTEGRITAS
TINDAKAN DIREKSI
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS
DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU RUPS
PT INDOFARMA (Persero) Tbk
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

terkait usulan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk kepada Dewan Komisaris PT Indofarma
(Persero) Tbk tentang :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi,
dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan atas usulan kegiatan Perseroan tersebut ,
selain penghasilan yang sah;
2. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional
dan independen demi kepentingan Perusahaan yang seimbang dengan kepentingan Stakeholders;
3. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai nilai
tingggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta
dalam sikap dan tindakan dengan menempatkan kepentingan Direksi secara keseluruhan, diatas
kepentingan pribadi;
4. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi
Karyawan Perusahaan;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG
serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
Jakarta,…………………….

………………………………
Direktur……………………
Catatan :
Pernyataan ini dibuat oleh masing-masing Anggota Direksi setiap membuat usulan tindakan
Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS
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Lampiran 5 :
Prosedur Pelepasan atau Penyertaan Modal Perseroan pada
Perusahaan Lain, Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan
DIREKSI

RUPS

DEWAN KOMISARIS

Mulai
Memberikan tanggapan atas
rencana pelepasan atau
penyertaan modal Perseroan

PROSES

Mengajukan permohonan
pelepasan atau penyertaan
modal Perseroan

Tanggapan /
Persetujuan

Tidak
Melakukan Seleksi dan
menunjuk atau Penyertaan
Modal Perusahaan

1. Hasil Seleksi Lembaga
Penilai Independen
2. Hasil Penilaian
Lembaga Penilai

Ya

Memberikan
tanggapan/persetujuan atas
proposal pelepasan atau
peryertaan Perseroan dalam

1. Kelayakan
Proposal
2. Hasil kajian (due
deligences)
lembaga penillai
independen

Tanggapan
Perbaikan

Menyusun Proposal
Pelepasan atau Penyertaan
Modal Perseroan
Kurang dari atau
sama dengan 50%
dari Ekuitas
Perseroan

Nilai
Mater
ial

Surat
Persetujuan

Tanggapan /
Persetujuan

Ya
Tidak

Lebih dari 50% dari
Ekuitas Perseroan
Melaksanakan
Pelepasan atau
Penyertaan Modal
Perseroan

Persetujuan
RUPS

Meminta
persetujuan
kapada RUPS
untuk Pelepasan
atau Penyertaan
Modal Perseroan

Ya
Laporan Pelepasan
atau Penyertaan
Modal Perseroan

Melaporkan Kepada Dewan
Komisaris

Tidak

Selesai


Hasil kajian Dewan Komisaris yang mendasari
menolak/memberi persetujuan termasuk analisa risiko dan
klemahan/kekuatan jika Perseroan melakukan /tidak
melakukan pelepasan atau penyertaaan modal
Surat Persetujuan/Tidak atas pelepasan atau penyertaan
modal Perseroan

HASIL

Surat Permohonan izin pelepasan atau penyertaan modal
Perseroan
Proposal Pelepasan atau penyertaan modal Perseroan
Hasil seleksi lembaga penilai independen (jika ada)
Hasil penilaian dari lembaga penilai independen (jika ada)
Laporan pelaksanaan pelepasan atau penyertaan modal
Perseroan






ACUAN

DOKUMEN



* Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk Pasal 5 Ayat (7) huruf c.1.7, ayat (7) huruf i.e & i.h
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Lampiran 6 :
Prosedur Penerimaan atau Pemberian Pinjaman

DIREKSI

RUPS

DEWAN KOMISARIS

Mulai

PROSES

Mengajukan usulan/proposal
penerimaan atau pemberian
pinjaman kepada Dewan
Komisaris berikut dengan
dokumen pendukungnya

1. Kelayakan usulan /Proposal
2. Persyaratan kredit dari pihak kreditur
(penerimaan) atau Perusahaan (pemberian)
plafond kredit
3. Posisi kredit saat pengajuan
4. Rencana obyek jaminan yang akan diberikan
(penerimaan) atau diterima (pemberian)

Memberikan tanggapan atas
rencana pelepasan atau
penyertaan modal Perseroan

Tanggapan /
Persetujuan

Tidak

Surat
Persetujuan

Nilai
Material
Kurang dari atau
sama dengan 50%
dari Ekuitas
Perseroan

Melaksanakan
Penerimaan atau
pemberian pinjaman
Perseroan

Ya

Lebih dari 50% dari
Ekuitas Perseroan

Meminta
persetujuan
kapada RUPS
untuk penerimaan
atau pemberian
pinjaman

Persetujuan
RUPS

Tanggapan/
Persetujua
n

Ya
Laporan Pelaksanaan
Peneriaman dan
pemberian pinjaman

Melaporkan Kepada Dewan
Komisaris

Tidak

Selesai



Tanggapan Dewan Komisaris
Surat Persetujuan

HASIL

Kelayakan usulan/proposal dilampiri dengan dokumen
kelengkapan yang diperlukan
Copy of offering letter yang sudah ditandatangani oleh
Direksi
Perjanjian Kredit
Perjanjian penerimaan atau pemberian pinjaman



ACUAN

DOKUMEN



* Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk Pasal 12 Ayat (7) huruf i.k dan i.l
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Lampiran 7:
Prosedur Pengikatan Perseroan sebagai Penjamin (Borg dan Avalist)
DIREKSI
Mulai

Memberikan tanggapan atas
rencana pengikatan Perseroan
sebagai penjamin disertai dengan
arahan dan hasil kajian risikonya

PROSES

Mengajukan permohonan kepada
Dewan Komisaris tentang
pengikatan Perseroan sebagai
penjamin

Tanggapan /
Persetujuan

Tidak
Melakukan seleksi calon kreditur

Ya



Memberikan
tanggapan/persetujuan atas
proposal pengikatan Perseroan
sebagai penjamin waktu yang
telah ditentukan





RUPS

DEWAN KOMISARIS

Daftar harta kekayaan Perseroan lainnya
yang akan dijaminkan
Daftar harta kekayaan Perseroan yang
sedang dijaminkan
Hasil seleksi calon kreditur
Hasil Apraisal kreditur

Tanggapan
Perbaikan

Mengajukan Proposal persetujuan
dan kelengkapan dokumen
pengikatan Perseroan sebagai
penjamin kepada Dewan Komisaris

Surat
Persetujuan

Nilai
Material

Tanggapan /
Persetujuan

Tidak

Ya

Kurang dari atau sama
dengan 50% dari Ekuitas
Perseroan
Lebih dari 50% dari
Ekuitas Perseroan

Melaksanakan
pengikatan Perseroan
sebagai penjamin

Meminta
persetujuan
kapada RUPS
untuk pengikatan
Perseroan sebagai

Persetujuan
RUPS

Ya
Laporan pengikatan
Perseroan sebagai
penjamin

Melaporkan pengikatan
Perseroan Kepada Dewan
Komisaris

Tidak

Selesai


Tanggapan atas usulan pengikatan Perseroan sebagai penjamin
disertai dengan arahan dan hasil kajian risikonya
Surat persetujuan pengikatan Perseroan sebagai penjamin

HASIL

Surat Permohonan persetujuan pengikatan Perseroan
sebagai penjamin
Daftar harta kekayaan yang akan dijaminkan
Daftar harta kekayaan yang sedang dijaminkan
Hasil seleksi calon kreditur
Permohon izin pengingkatan Perseroan sebagai penjamin






ACUA

DOKUMEN



* Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk Pasal 12 ayat 7 huruf i.j
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Tanggapan/
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Pemberian persetujuan oleh
RUPS
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Lampiran 8:
Prosedur Penghapusan dari Pembukuan terhadap Piutang Macet dan/atau
Persediaan Barang Mati
DIREKSI

RUPS

DEWAN KOMISARIS

Mulai

PROSES

Mengajukan usulan/proposal
penghapusan Piutang Macet
dan/ atau Persedian Barang
Mati kepada Dewan Komisaris
berikut dengan dokumen
pendukungnya






Memberikan tanggapan/
persetujuan atas usulan/
proposal penghapusan Piutang
Macet dan/atau Persedian
Barang Mati

Surat Usulan /Proposal penghapusan Piutang
Macet dan/ atau Persedian Barang Mati
Kajian Risiko atas usulan penghapusan piutang
macet dan / atau Persedian Barang Mati
Daftar Piutang Macet yang akan dihapuskan
Daftar Persediaan Barang Mati yang akan
dihapuskan

Tanggapan /
Persetujuan

Tidak

Surat
Persetujuan

Nilai
Material
Kurang dari atau
sama dengan 50%
dari Ekuitas
Perseroan

Melaksanakan usulan/
proposal penghapusan
Piutang Macet dan/atau
Persedian Barang Mati

Ya

Lebih dari 50% dari
Ekuitas Perseroan

Meminta persetujuan
kapada RUPS untuk
usulan/proposal
penghapusan Piutang
Macet dan/atau
Persedian Barang Mati

Persetujuan
RUPS

Tanggapan/
Persetujuan

Ya
Laporan usulan/proposal
penghapusan Piutang Macet
dan /atau Persedian Barang
Mati

Melaporkan Kepada Dewan
Komisaris

Tidak

Selesai


Surat Tanggapan Dewan Komisaris serta Hasil kajian Dewan
Komisaris atas permohonan penghapusan piutang macet
dan / atau persediaan barang mati
Surat Persetujuan atas penghapusan piutang macet dan /
atau persediaan barang mati

HASIL

Surat Usulan /proposal penghapusan Piutang Macet atau
Persedian Barang Mati Kelayakan usulan/proposal
Kajian risiko atas usulan/proposal penghapusan Piutang
Macet atau Persedian Barang Mati
Daftar Piutang Macet yang akan dihapuskan
Daftar Persediaan Barang Mati yang akan dihapuskan



ACUAN

DOKUMEN



* Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk Pasal 12 Ayat 2 huruf b.6 dan ayat 7 huruf i.m
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Pemberian persetujuan atas
usulan penghapusan
piutang macet dan / atau
persediaan barang mati oleh
RUPS
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Lampiran 9 :
Prosedur Kerjasama Bisnis dengan Badan Usaha atau Pihak Lain

DIREKSI

RUPS

DEWAN KOMISARIS

Mulai

PROSES

Mengajukan usulan/proposal
rencana kerjasama bisnis
dengan Badan Usaha atau
Pihak lain kepada Dewan
Komisaris berikut dengan
dokumen pendukungnya





Memberikan tanggapan/
persetujuan atas usulan/
proposal rencana kerjasama
bisnis dengan Badan Usaha atau
Pihak lain

Surat Usulan /Proposal rencana kerjasama bisnis
dengan Badan Usaha atau Pihak lain
Kajian Risiko atas usulan rencana kerjasama bisnis
dengan Badan Usaha atau Pihak lain
Dokumen pendukung lainnya

Tanggapan /
Persetujuan

Tidak

Surat
Persetujuan

Nilai
Material
Kurang dari atau
sama dengan 50%
dari Ekuitas
Perseroan

Melaksanakan
penandatangan kontrak
dan melaksanakan
kerjasama bisnis

Ya

Lebih dari 50% dari
Ekuitas Perseroan

Meminta persetujuan
kapada RUPS untuk
usulan/proposal
rencana kerjasama
bisnis dengan Badan
Usaha atau Pihak lain

Persetujuan
RUPS

Tanggapan/
Persetujuan

Ya
Laporan pelaksanaan
kerjasama bisnis

Melaporkan pelaksanaan kerjasama
bisnis Kepada Dewan Komisaris

Tidak

Selesai

HASIL
ACUAN

DOKUMEN






Surat Permohonan Usulan /proposal rencana kerjasama
bisnis
Kajian risiko atas usulan/proposal rencana kerjasama bisnis
Kontrak atau Perjanjian kerjasama bisnis
Laporan Laporan pelaksanaan kerjasama bisnis




Surat Tanggapan Dewan Komisaris serta Hasil kajian Dewan
Komisaris atas permohonan rencana kerjasama bisnis
Surat Persetujuan atas rencana kerjasama bisnis



Pemberian persetujuan
atas rencana kerjasama
bisnis
oleh RUPS

 Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk Pasal 12 Ayat 7 huruf i.b
 Bentuk kerjasama bisnis : KSO, KSU, Lisensi, Bangun Guna Serah(BOT), Bangun Serah Guna (BTO), Bangun Guna Milik(BOO) dan
perjanjian lainnya
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