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Pengesahan

Charter
Hubungan Korporasi
PT lndofarma (Persero| Tbk
dengan
PT lndofarma Global Medika (lGMl

Pada hari ini, tanggal 4l September 2OL7, Komisaris Utama dan Direktur Utama yang mewakili PT
lndofarma (Persero) Tbk iebagai lnduk Perusahaan / Pemilik Saham Mayoritas serta Komisaris Utama

dan Direktur Utama yang mewakili PT lndofarma Global Medika (lGM) sebagai anak perusahaan
memberlakukan dan mengesahkan "Charter Hubungan Korporasi PT lndohrma (Perserol Tbk dengan
PT lndofarma Globa! Medika (rcMf'.
Dengan penerapan Charter ini, diharapkan hubungan PT lndofarma (Persero) Tbk sebagai induk
perusahaan dengan PT lndofarma Global Medika {lGM) sebagai anak perusahaan menjadi lebih efektif
dan efisien serta proses tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan
sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik {Good Corporate Governancel dan best practice.
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Charter
Hubungan Korpgrasi
PT lndofarma (Persero) Tbk
dengan
PT lndofarma Global Medika (lCMl

A.

Pendahuluan
Pembentukan anak perusahaan yaitu PT lndofarma Global Medika (lGM) oleh PT lndofarma
(Persero) Tbk sebagai induk perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai (valuel dan untuk
mendapatkan laba / margin yang sebesar-besarnya, namun dikarenakan PT lndofarma Global
Medika (lGM) merupakan legal entitas yang mandiri dan terpisah maka PT lndofarma (Persero)
Tbk harus mampu menerapkan strategi untuk mengantisipasi haltersebut.
Salah satu yang dilakukan oleh PT lndofarma {Persero) Tbk adalah membuat Charter Hubungan
Korporasi PT lndofarma (Persero) Tbk dengan PT lndofarma Global Medika (lGM). Charter ini

sebagai bentuk kebijakan pengelolaan PT IGM sebagai anak Perusahaan oleh PT lndofarma
(Persero)Tbk sebagai induk perusahaan / pemilik saham mayoritas.

Dalam Charter

ini, PT lndofarma

(Persero) Tbk bertanggung jawab dalam pengawasan

usaha/kegiatan di PT IGM serta mengatur pembagian tugas & wewenang Direksi dan Dewan
Komisaris PT lGM, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara PT lndofarma Global Medika (lGM)
dengan PT lndofarma (Persero)Tbk dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional
guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKAP PT IGM dan atau Kontrak Manajemen
Direksi dan Dewan Komisaris PT IGM serta mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT lndofarma (Persero) Tbk.

ini, PT lndofarma (Persero) Tbk yang diwakili oleh Direksi
selaku wakil pemegang saham mayoritas, mempertegas memiliki wewenang terhadap PT
lndofarma Global Medika (lGM) yang meliputi dan tidak terbatas pada :
t. Evaluasi terhadap arah pengelolaan PT lndofarma Global Medika (lGM) terkait dengan visi
pengembangan usaha PT lndofarma (Persero) Tbk.
2. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT lndofarma Global Medika (lGM), melalui
proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan.
3. Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja PT lndofarma Global Medika (lGM) untuk
mendukung kinerja PT lndofarma (Persero)Tbk.
4. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT lndofarma Global Medika (lGM)
berdasarkan formula yang ditetapkan.
5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporote Governonce), Manajemen
Risiko dan Sistem Pengendalian lntern.
Sehingga dengan adanya Charter

Dengan penerapan Charter ini, diharapkan hubungan PT lndofarma (Persero) Tbk sebagai induk
perusahaan dengan PT lndofarma Global Medika (lGM) sebagai anak perusahaan menjadi lebih
efektif dan efisien serta proses tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan konsisten dan
berkesinambungan sesuai best practice dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
lG ood Co rpo rate G av e rna ncel.
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B. Pengertian Umum

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya aisiUut BUMN, adalah usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit

51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik lndonesia yang
tujuannya mengejar keuntungan.
Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki
oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.
Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah
selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik modal para Perum dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ perusahaan
yang mempunyai wewenang, yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran
Dasar.

Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk adalah direksi yang bertanggung jawab dan selaku wakil
pemegang saham mayoritas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pT IGM .
Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk adalah Dewan Komisaris yang bertanggung
jawab untuk melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap pelaksanaan tugas Direksi
PT lndofarma (Persero) Tbk selaku wakit pemegang saham mayoritas pada Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) PT lGM.
Direksi PT IGM adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Anak
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan PT IGM , serta mewakili baik didalam maupun
diluar pengadilan.

Dewan Komisaris PT IGM adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan
dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT lGM.
10. Penghasilan adalah imbalan/jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris karena
kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perusahan sesuai dengan tugas, wewenang,
kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang
karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
12. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh
seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
13. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang yang didapat dinilai dengan uang yang diterima
pada waktu tertentu oleh Anggota Direksi, DewanKomisaris, selain gaji/honorarium.
14. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjamin yang
digunakan /dimanfaatkan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dalam rangka pelaksanaan

tugas, wewenang kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangundangan.

15. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota
Direksi, Dewan komisaris Perusahaan setiap tahun apabila Perusahaan memperoleh laba,
atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan apabila terjadi peningkatan
kinerja Perusahaan walaupun mengalami kerugian.
16. Rumah Jabatan adalah rumah yang secara khusus disediakan (dibangun, dibeli, atau disewa)
oleh Perusahaan untuk dihuni oleh Anggota Direksi Perusahaan selama memangku jabatan.
17. Tingkat kesehatan adalah suatu hasil penilaian yang terukur dengan menggunakan metode
tertentu atas aspek yang secara langsung mempengaruhi kondisi Perusahaan sehingga
menggambarkan suatu Perusahaan sehat, kurang sehat atau tidak sehat.
2
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18. Ukuran Kinerja Utama {Key Performonce lndicatorl adalah ukuran ukuran tertentu yang
merupakan target-target yang terukur dan hq.rus dicapai oleh Direksi, Dewan komisaris,
dalam melakukan pengurusan perusahaan.
19. Anak perusahaan adalah PT lndofarma Global Medika yang selanjutnya disebut pT IGM yang
sebagian besar sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh PT lndofarma (persero) Tbk
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar sebagaimana tetah beberapa kati diubah dan
perubahan terakhir dengan Akta Nomor 12 tanggal 12 Agustus 2008 Notaris Andalia Farida
s.H., M.H.
20. Perusahaan adalah PT lndofarma (Persero) Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor
25 tanggal 8 April 2015 Notaris M.Nova Faisal , SH., M.Kn.
21. Calon anggota Direksi PT lGM, yang selanjutnya disebut Calon Direksi, adalah seseorang

yang diajukan oleh perusahaan yang akan ditetapkan sebagai anggota Direksi pada Anak
Perusahaan yang mewakili perusahaan.
22' Calon Anggota Dewan Komisaris PT IGM , yang selanjutnya disebut calon Komisaris adalah
seseorang yang diajukan oleh Perusahaan yang ditetapkan sebagai Anggota Dewan
Komisaris pada Anak perusahaan yang mewakili perusahaan.
23' Penilaian calon Direksi dan Calon Komisaris, yang selanjutnya disebut penilaian, adalah
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai
Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang mewakili Perusahaan.
24. Daftar Bakal Calon adalah daftar yang berisi nama-nama calon Direksi dan calon Komisaris
yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan.
25' Daftar Calon adalah daftar yang berisi nama-nama calon Direksi dan Calon Komisaris terbaik
hasil penilaian yang diusulkan untuk menduduki, jabatan sebagai anggota Direksi atau
Anggota Dewan Kornisaris Anak perusahaan.
26. Lembaga Profesional adalah lembaga yang memiliki keahlian untuk melakukan proses
penilaian (ossessment) terhadap calon Direksi atau Calon Komisaris Anak perusahaan.

C.

Prinsip-Prinsip & Dasar Hukum

L.
2.
3.

4.
5.

Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
undang- undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (pr)
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER/OI/MBUlz}tLtentang penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN dan peraturan perubahannya No.

PER/09/MBU/2OL2 dapat diberlakukan pada Anak Perusahaan BUMN sepanjang telah
disetujui RUPS Anak perusahaan.
Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU|2O72 tentang tndikator/parameter
Penilaian dan Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER/O3/MBUIIOLZ tentang pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak perusahaan Badan
Usaha Milik Negara.

6.

7.
8.
9.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-O4/MBU /2014 tentang Pedoman penetapan
penghasilan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara.
Anggaran Dasar PT lndofarma (Persero) Tbk perubahan terakhir yang berlaku,
Anggaran Dasar PT lndofarma Global Medika (lGM) Perubahan terakhir yang berlaku,

Pembentukan PT IGM dalam rangka pengembangan bisnis dan sinergi usaha berkaitan
dengan diversifikasi usaha yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan
kinerja serta mendukung bisnis utama pT lndofarma (persero) Tbk.

Charter Hubungan Korporasi PT lndolormo (Percero) Tbk dengon PT
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10. PT lndofarma (Persero) Tbk menempatkan PT IGM sebagai entitas hukum yang mandiri dan
dalam setiap transaksi senantiasa menerapkan prinsip kesetaraan (orm's tenght
relotionship)
11. Perumusan strategi usaha yang dikembangkan oleh PT IGM harus sejalan dan/atau
mendukung pencapaian strategi usaha PT lndofarma (persero)Tbk.
12. Pengaturan pokok-pokok kebijakan pengelolaan PT IGM dilakukan agar teiadi kesamaan
pemahaman dalam penerapan prinsip kesetaraan serta mendorong penciptaan nilaitambah
bersama antara PT lndofarma (Persero) Tbk dan PT lGM.
13. PT IGM dituntut untuk lebih maju dan mandiri agar tidak hanya mengandalkan pangsa pasar
tertentu (captive morket) dari PT lndofarma (Persero) Tbk.
14. Pengukuran kinerja PT IGM ditujukan untuk mengevaluasi dan mengetahui PT IGM
mempunyai prospek usaha yang baik atau yang mampu mendukung bisnis usaha PT
lndofarma (Persero) Tbk.
D.

Hubungan

L.

2.
3.
4.
5.

PT

lndofarma {Persero} Tbk dengan pT tGM

Mekanisme hubungan antar PT lndofarma (Persero)

Tbk

dan PT IGM dilakukan
menggunakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham serta pengawasan yang dilakukan
oleh Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk.
PT lndofarma (Persero) Tbk mewajibkan PT IGM dalam menyusun kebijakan-kebijakan
Perusahaan mengacu kepada kebijakan tentang Prinsip-prinsip hubungan Perusahaan
dengan Anak Perusahaan.
Keputusan RUPS PT IGM tidak boleh bertentangan dengan RJPP dan RKAP serta Anggaran
Dasar PT lndofarma (persero).

Setiap transaksi antara PT lndofarma (Persero) Tbk dengan PT IGM dilaksanakan
berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.
Laporan tahunan dan laporan keuangan triwulanan PT IGM disajikan secara konsolidasian
dalam Laporan Keuangan PT lndofarma (Persero) Tbk ditampilkan secara periodik dalam
websiteyang dimiliki Perusahaan dan web site di Bursa Efek lndonesia/ OJK.

Fungsi Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk terhadap PT IGM

Melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan PT IGM
dalam bentuk:

1.

2.

Menyusun kebijakan pengawasan PT IGM dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero)Tbk .
Melakukan telaah atas :
a. Hasil evaluasiterhadap arah pengelolaan PT lGM.
b. Kinerja PT IGM terkait dengan visi dan misi pengembangan usaha PT lndofarma
{Persero) Tbk.
Kesesuaian arah pengelolaan PT IGM terkait dengan visi dan misi pengembangan usaha
PT lndofarma (Persero) Tbk.
Melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT lGM.

c.

3.
4. Memberikan
5.
6.
7.
4
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persetujuan tertulis kepada Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk terhadap

proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT IGM paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender terhitung sejak diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris PT IGM .
Melakukan pembahasan dengan Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk tentang kinerja PT IGM .

Membuat hasil evaluasi pengarahan serta menyampaikan kepada Direksi PT lndofarma
(Persero)Tbk.
Menggunakan seluruh perangkat organ pendukung Dewan Komisaris untuk melakukan tugas
pengawasan dan pemberian nasehat terkait pengelolaan PT lGM.

Chorter Hubungan Korporusl PT lndolormo (Percero| Tbk dengon PT Indoformo Clobal Medika (IGM)
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F.

Fungsi Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk terhadap pT tGM
Melakukan kebijakan pengelolaan pT IGM dalam benttuk:
Direki PT lndofarma (Persero) Tbk selaku wakil pemegang saham mayoritas dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) pT tGM.
Direktur PT lndofarma (Persero) Tbk yang membawahi keuangan secara ex officio menjadi
Anggota Dewan Komisaris PT lGM.
Direksi PT lndofarma (PerserolTbk memastikan hal-halyang berkaitan dengan pelaksanaan
RUPS/Pemegang Saham berjalan baik dan lancar.
Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk menetapkan kebijakan pengelolaan PT IGM yang meliputi
dan tidak terbatas kepada:
Pengangkatan Direksidan Dewan Komisaris.
Penyusunan RJPP, RKAP dan Laporan Tahunan.
Penetapan dan penilaian Indikator penilaian Kinerja (lpK).

1.

2.
3.

4.

a.
b.
c.
d. Remunerasidantantiem.

G.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi

1.

pr IGM

Dalam melaksanakan prinsip dasar hubungan antara PT lndofarma (Persero) Tbk dengan
PT lGM, Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk menyusun kebijakan pengangkatan anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT IGM yang meliputi:

a.

Persyaratan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang meliputi
persyaratan formal, material dan persyaratan lainnya:
1) Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk menetapkan persyaratan formal, material dan
persyaratan lainnya yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN yang berlaku
sebagai dasar penilaian oleh tim Evaluasi.

2l
b.

Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian membuat formulasi penilaian

sesuai

dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk
yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN.
Prosedur pengangkatan anggota Direksidan Dewan Komisaris PT lGM, meliputi :

1) Pembentukan

tim evaluasi
Dalam rangka melakanakan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon Dewan
Komisaris PT lGM, Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk dapat membentuk tim
Evaluasi yang diketuai oleh Direktur yang membawahi SDM/Human Capital dengan
uraian tugas meliputi:
a. Menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan penilaian, jika
diperlukan.
b. Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap calon Direksi dan Calon Dewan

c.
d.

2l

Komisaris.

Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi PT
lndofarma (Persero) Tbk.
Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi PT lndofarma
(Persero) Tbk untuk disampaikan oleh Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk

kepada Dewan Komisaris PT lndofarma (PerserolTbk dan/atau Menteri Negara
BUMN,jika diperlukan.
Proses Penjaringan
Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal calon Direksi dan
Dewan Komisaris dari berbagai sumber.
b. Tim Evaluasi melaksanakan seleksi berdasarkan persyaratan administrasi yang

a.

ditetapkan untuk menyusun dafltar bakal calon (long list)dan diajukan kepada
Direksi PT lndofarma (Persero)Tbk untuk mendapat persetujuan.
5
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c.

d.

Calon Anggota Direksi PT lGM, berasaldari:
Anggota Direksi PT IGM yang sertang menjabat.

i.
ii. Pejabat internal PT IGM setingkat dibawah Direksi.
iii. Pejabat internal PT lndofarma (Persero) Tbk serendah-rendahnya
tingkat dibawah Direksi

Pejabat internal PT lndofarma (Persero)Tbk setingkat dibawah Direksi
Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Proses Penilaian

:

Penilaian Calon Direksi

a. Tim Evaluasi melakukan penilaian

b.

c.

terhadap bakal calon yang namanya

tercantum dalam daftar bakal calon dan dapat menggunakan tenaga ahli atau
leribaga professional independen.
Dalam hal penilaian dilaksanakan oleh tenaga ahli atau lembaga profesional,
maka hasil penilaian disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan Evaluasi.
Tim Evaluasi menyampaikan daftar calon (short list) yang terdiri dari 3 (tiga)
orang untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dengan ranking nilai terbaik
yang disertai penjelasan proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian
lengkap kepada Direki PT lndofarma (Persero) Tbk untuk penetapan caton
Direksi terpilih.

Penilaian Calon Dewan Komisaris

a. Tim Evaluasi melakukan

b.
c.

d.

(dua)

i. Anggota Direksi PT lndofarma (Persero)Tbk
ii. Mantan Anggota Direksi PT IGM

iv.

2)

2

tndofarma (persero) Tbk.

Calon Anggota Dewan Komisaris PT IGM berasal dari:

iii.

1)

PT

penilaian terhadap bakal

calon

yang namanya

tercantum dalam daftar bakal calon.

Penilaian terhadap bakal calon Dewan Komisaris dilakukan dengan cara
penilaian terhadap CV dan wawancara oleh Tim Evaluasi.
Tim Evaluasi menyampaikan daftar calon yang terdiri

dari 2 (dua) kali lipat
jabatan Dewan Komisaris yang lowong dengan ranking terbaik yang disertai
penjelasan proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap kepada
Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk untuk penetapan calon Dewan Komisaris
terpilih.

Proses Penetapan

mekanisme dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk menyampaikan Calon Direksi dan Caton Dewan
Komisaris terpilih lshort list) disertai penjelasan mengenai proses penjaringan,
proses penilaian dan proses penetapannya kepada Dewan Komisaris PT lndofarma
(Persero) Tbk.
Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk metakukan penilaian terhadap proses

2l

3)

4)

penjaringan, proses penilaian dan proses penetapan tersebut untuk memberikan
penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari
kalender, terhitung sejak tanggal diterimanya daftar Calon Direksi dan Calon Dewan
Komisaris terpilih {short listl kepada Direksi pr lndofarma (persero) Tbk.

Dalam hal Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk belum atau tidak
rnemberikan penetapan tertulis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender,
Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk dianggap telah menyetujui usulan
Direksi PT lndofarma {Persero) Tbk.
Calon Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk,
menandatangani kontrak manajemen dengan Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk
sebelum ditetapkan menjadianggota Direksidalam RUpS pT lGM.

Chorter Hubungan Korporusi PT lndolorma (PerseroJ Tbk dengan PT tndolorma Gtofut Medika (tCM)

5)
6)

Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk mengajukan calon Anggota Direksi atau Dewan
Komisaris untuk ditetapkan dalam RUpSrpT IGM.
RUPS PT IGM menetapkan dan mengangkat Direki dan atau Dewan Komisaris.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJppl pT tGM

Direksi PT lGM wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJpp) yang merupakan
rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5

(lima)tahun:

L.

2.
3.

RIPP dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

a. Evaluasi pelaksanaan Ripp sebelumnya.
b. Posisi PT IGM saat ini.
c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Upp
d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
Dewan Komisaris PT IGM mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rtpp yang
disiapkan Direksi PT IGM serta memastikan sinergi dan mendukung Rlpp pT lndofarma
(Persero) Tbk, sebelum ditandatangani bersama.
RJPP PT IGM yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT IGM diserahkan dan digabung
dan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisah dalam RKAP PT lndofarma (persero) Tbk
sehingga tersedia RJPP Konsolidasian dan RJpp per entitas.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Rl(Ap) pT IGM

1.

Direksi PT lGM wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAp) sebagai
penjabaran tahunan dari RIPP. RKAp dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

a. Visi, misi, sasaran usaha,

strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program

kerja/kegiatan.

b.

2.
3.

J.

c.
d.

Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
Proyeksi keuangan Perusahaan dan pT lGM.
Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Dewan Komisaris PT IGM mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAp yang
disiapkan Direksi PT IGM serta memastikan sinergi dan mendukung RKAp pT lndofarma
(Persero) Tb( sebelum ditandatangani bersama.
RKAP PT IGM yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT IGM diserahkan dan digabung
dan menjadi satah satu bagian yang tidak terpisah dalam RKAP PT tndofarma (persero) Tbk
sehingga tersedia RKAP Konsolidasian dan RKAp per entitas.

Laporan Keuangan Konsolidasian

1.

Laporan Keuangan Konsolidasian menggabungkan Laporan Keuangan pT IGM yang
dikendalikan oleh PT lndofarma (Persero) Tbk. Pengendalian dianggap ada apabila pT
lndofarma (Persero) Tbk memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, tebih dari
50% hak suara pada PT lGM. Walaupun PT lndofarma (Persero) Tbk memiliki hak suara 50%
atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu
kondisiberikut:
a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor

b.

c'
d.

lainnya.

Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional
Perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.
Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus Perusahaan, atau
Mampu menguasaisuara mayoritas dalam Rapat pengurus

Charter Hubungon Korpomsi PT lndolorma (Percero) Tbk dengan

pi tnioiarna etota

tneai*o ttefql

2.

3.

4.

3.

K.

Walaupun PT IGM suatu saat bergerak dalam jenis usaha yang berbeda atau sama sekali
tidak ada hubungannya dengan jenis usaha PT lndofarma {Persero) Tbk, l-aporan Keuangan
PT IGM tetap harus dimasukkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.
Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan PT lndofarma

(Persero) Tbk dan PT IGM digabungkan satu persatu (tine by line basis) dengan
menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva,kewajiban, ekuitas, pendapatan dan
beban serta arus kas sesuai dengan PSAK /SAK yang berlaku di tndonesia.
laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang
sarna sesuai PSAK /SAK yang berlaku di lndonesia untuk transaksi, peristiwa dan keadaan
yang sama atau sejenis. Apabila tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama
dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi, maka harus diungkapkan penggunaan
kebijakan akuntansi yang berbeda tersebut dan proporsi unsur yang terkait dengan
kebijakan akuntansi tersebut terhadap unsur sejenis dalam Laporan Keuangan Konsolidasi.
Tanggal pelaporan keuangan PT IGM pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan
keuangan PT lndofarma (Persero) Tbk. Apabila tanggal pelaporan tersebut berbeda, maka
Laporan Keuangan PT IGM dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat
digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang:
a. Perbedaan tanggal pelaporan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan
b. Peristiwa atau transaksi material yang terjadi diantara tanggal pelaporan tersebut
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi.
c. Apabila Laporan Keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda (yang lebih daritiga
bulan), maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk pengaruh dari setiap
peristiwa atau transaksi antar Perusahaan yang signifikan, yang terjadi antara tanggal
pelaporan yang berbeda tersebut.

laporan Tahunan PT IGM
Laporan tahunan merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT IGM
kepada RUPS yang diselenggarakan setiap tahunnya, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Prosedur Laporan Tahunan

1.

a.

b.

c.
2.

Seluruh anggota Direki dan Dewan Komisaris PT IGM menandatangani Laporan
Tahunan dan menyampaikan kepada pemegang saham.
Pemegang Saham melakukan pembahasan dan/atau pra RUPS untuk melakukan
klarifikasi atas Laporan Tahunan yang disampaikan.
RUPS mengesahkan Laporan tahunan dan sekaligus pelepasan tanggungjawan Direksi

dan Dewan komisaris (ocquit de charge).
Muatan Laporan Keuangan PT IGM
lkhtisar data keuangan dan operasional
Laporan Dewan komisaris dan Direksi
Profile Perusahaan
Analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan
Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Laporan keuangan pada bagian tersendiri yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publi( yang meliputi:
1) Surat pernyataan Direksi tentang tanggungjawab Direksi atas laporan Keuangan,

2l

3)

yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.
Opini Akuntan atas Laporan Keuangan.

Diskripsi Opini Auditor lndependen antara lain nama dan tanda tangan, tanggal
laporan audit dan nomor ijin
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4)

Laporan Keuangan yang lengkap yaitu, kebijakan akuntansl Neraca, Laporan Laba
Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan
Keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik
PT IGM berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik lGood Corporate
Goernancel, secara konsisten dan berkelanjutan dalam rlngka melaksanakan visi dan misi
Perusahaan. Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik pada PT IGM diatur sebagai berikut :
L. PT IGM dapat memiliki infrastruktur GCG sendiri atau dapat mengacu kepada infrastruktur
GCG PT lndofarma (Persero) Tbk.
lnfrastruktur GCG yang dimaksud antara lain dan tidak terbatas pada Code of Corporote
Governance (GCG Manuall, Code of Canduct, Board Manuoldan infrastruktur Iainnya yang
disyaratkan dalam peraturan perundangan/parameter penerapan G CG.
lmplementasiTata Kelola Perusahaan yang baik rnempersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
Pernyataan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi.

2.
3.

4.
5.

a.
b. Sosialisasi secara masif kepada lnsan pT lGM.
c. Tingkat pemahaman yang memadai oleh lnsan PT IGM terhadap infrastruktur GCG.
d. Penandatanganan komitmen pelaksanaan Pedoman Perilaku oleh seluruh karyawan.

Melaksanakan ossessmenf dan selflossessment GCG, baik oleh ossessor independen maupun
oleh ossessor internal PT lndofarma (Persero) Tbk.
Jika PT IGM tidak dapat menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporote
Goernoncel sendiri seperti dimaksud diatas, Manajemen PT IGM dapat melimpahkan ke PT
lndofarma (Persero) Tbk melalui Corporate Secretary atau unit/petugas yang ditunjuk untuk
mengelola penerapan GCG.

M. Manajemen Risiko
PT IGM berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten dan berkelanjutan
untuk mencapaivisi dan misi Perusahaan dan diatur sebagai berikut :
Direksi PT lGM, dalam setiap pengambilan keputusanltindakan, harus mempertimbangkan
risiko usaha.
Direksi PT lGM wajib membangun dan melakanakan program manajemen risiko korporasi
secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
Membuat Pedoman Manajemen Risiko,
b. Membentuk unit kerja tersendiriyang ada di bawah Direksi; atau
Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi
manajemen risiko.
Jika PT IGM tidak dapat menerapkan sendiri program manajemen risiko dimaksud diatas, PT
IGM dapat melimpahkan ke PT lndofarma (Persero) Tbk melalui Corporate Secretory atau
unit / petugas yang ditunjuk untuk mengelola penerapan Manajemen Risiko mengacu pada
Pedoman Manajemen Risiko PT lndofarma (persero)Tbk.
Direksi PT IGM wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya
bersamaan dengan laporan berkala perusahaan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
PT IGM yang ditembuskan kepada Komite GCG dan Pemantauan Risiko PT Indofarma
(Persero)Tbk.

1
2
3

a.

c.

4

5
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Sistem Pengendalian lnternal
Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, manajemen dan
personil lain dari perusahaan yang dirancang uhtuk memberikan kepastian yang wajar
berkenaan dengan pencapaian tujuan perusahaan yaitu Kehandalan laporan dan informasi,
Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan Efisiensi dan efektivitas. Kegiatan Sistem
pengendalian internal ditentukan oleh (5) lima kolhponen sebagai berikut Lingkungan
Pengendalian, Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, Aktivitas pengendalian internal, Sistem
informasi dan komunikasi dan Monitoring / Pemantauan. Sistem Pengendalian lnternal yang
dibangun dalam suatu perusahaan mempunyai 5 (lima) fungsiyaitu :
a. Preventive yaitu pengendalian untuk mencegah kesalahan-kesalahan baik itu berupa
kekeliruan ataupun ketidakberesan yang sering terjadi dalam operasi suatu kegiatan.
b. Detective yaitu untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.
c. Corrective yaitu untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan dan penyimpangan yang

d.
e.

terdeteksi
Directive yaitu untuk mengarahkan agar pelaksanaan dilakukan dengan tepat dan benar.
Compensotive yaitu untuk menetralisasi kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

PT IGM berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian lnternal secara konsisten dan
berkelanjutan dengan memperhatikan kecukupan dan efektivitasnya serta berbasis Manajemen
risiko (ICAE) untuk mencapai visi dan misi PT IGM dan PT lndofarma (Persero) Tbk yang diatur
sebagai berikut:
Direksi dan Dewan Komisaris PT IGM beserta seluruh tingkatan manajemen PT IGM
bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara kinerja pengendalian internal di
dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
Seluruh insan PT IGM sepenuhnya mendukung berfungsinya sistem pengendalian internal
dan audit internal dengan baik dalam rangka penegakan good corporote governance
PT lGM dapat membentuk SPI (satuan Pengawasan lnternal ) untuk melaksanakan fungsi
audit internal dalam konteks pengendalian internal.
Dalam pelaksanaan tugas, SPI PT IGM berkoordinasi dengan SPI PT lndofarma (PerserolTbk
selaku supervisi sehingga wajib memberikan tembusan LHA SPI PT IGM ke SPI PT lndofarma
(Persero) untuk direview dan dilaporkan ke Komite Audit PT lndofarma (Persero)Tbk.
PT lGM dapat langsung di audit oleh SPI PT Indofarma (Persero) Tbk sesuai Charter SPI PT
lndofarma (Persero) Tbk dan dalam kasus tertentu dapat melakukan joint audit dengan SPI
PT IGM.

1

O.

Penilaian Kinerja PT IGM
Pengukuran kinerja PT IGM ditujukan untuk mengevaluasi dan mengetahui PT IGM yang
mempunyai prospek usaha yang baik atau yang mampu mendukung bisnis usaha PT lndofarma
(Persero) Tbk. Penilaian kinerja PT IGM diatur sebagai berikut:
L. Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero)Tbk dapat melalui organ/komite Dewan Komisaris

berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak
perusahaan berupa evaluasi terhadap arah pengelolaan dan kinerja PT IGM terkait dengan
visi dan misi pengembangan usaha perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal
maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direki dan dapat mengundang Direksi dan

2.

Dewan Komisaris PT lGM.
Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk melakanakan sistem penilaian kinerja Direksi

dan Dewan Komisaris PT IGM baik secara individu maupun kolegial dengan tingkat
pengendalian (control) yang handal dan komprehensif, sehingga memungkinkan Direksi dan
Dewan Komisaris PT IGM dapat bekerja secara optimal dan diukur secara kuantitatif atas
tO

I
I
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lndikator Pencapaian Kinerja (KPl) dan Kriteria Keberhasilan yang dituangkan dalam Kontrak
Manajemen dan atau di RKAP PT IGM serta mengacu pada RKAP PT lndofarma {Persero)Tbk
dibandingkan dengan realisasinya.
3. Hasil penilaian kinerja oleh Dewan Komisarib PT lndofarma (Persero) Tbk tersebut
disampaikan ke Direksi PT lndofarma selaku wakil pemegang saham mayoritas RUPS PT IGM
sebagai bahan evaluasi.
Kebijakan pengukuran kinerja PT IGM dapat menggrinakan Sistem Kriteria Penilaian Kinerja
Unggul (KPKU), indikator-indikator target KPI disusun sebagai berikut:
Pedoman Kinerja
1) Kepemimpinan, yaitu ukuran yang menunjukkan presentase PT IGM dalam
mengendalikan risiko, menjaga dan meningkatkan kompetensi pimpinan (Executive
Development/,meningkatkan kualitas governance dan pencapaian target direktorat
serta tingkat complionce.
Perencanaan Strategis, yaitu tingkat utilisasi asset perusahaan, presentase perbaikan

a.

2l

3)

b.

proses bisnis, dan tingkat layanan dan keselamatan, serta tingkat kesesuaian
penyusunan belanja modal (Capex) dengan kebutuhan PT IGM dan sinkronisasi
dengan RKAP PT lndofarma (Persero) Tbkl Moster Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi lndonesia (MP3El) serta sinergi BUMN.
Fokus pada Pelanggan dan Pasar, yaitu ukuran yang menunjukkan kesungguhan PT
IGM dalam meraih, mempertahankan, memperluas dan menciptakan pasar dan

pelanggan.
Kinerja Dasar

1)

2l

Perbaikan Kinerja, yaitu ukuran yang terkait dengan representasi nyata PT IGM
dalam mewujudkan komposisi SDM yang optimal bagi pencapaian tujuan
perusahaan. Dalam menetapkan hal ini, agar dipilih ukuran yang mereflesikan
capaian, bukan proses (sepertijumlah dan frekuensi pelatihan).

Pengelolaan Proses Distribusi/Pelayanan, yaitu ukuran yang menunjukkan
presentase dalam melakukan penciptaan nilai dari produk/jasa yang diwujudkan
dengan perencanaan operasional yang tepat.

c.

Capaian Kinerja

Hasil capaian Kinerja PT lGM, baik dari sisi keuangan (misalnya profitalisasi,
pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya), maupun non keuangan (misalnya aspek
operasional, produktifitas, investasi fisik, manfaat kepada masyarakat, pertumbuhan

d.
e.
P.

pasar dan penguasaan pasar).
RUPS melakukan penetapan lndikator Pencapaian Kinerja (KPl) pada kontrak manajemen
yang ditandatangani oleh Wakil Pemegang Saham Mayoritas, Dewan Komisaris dan
Direksi PT lGM, bersamaan dengan pengesahan RKAP PT IGM.
RUPS melakukan penilaian lndikator Pencapaian Kinerja (KPl) sesuai dengan kontrak
manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT lGM, bersamaan dengan pengesahan Laporan Tahunan PT lGM.

Pengaturan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PI tGM
Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT IGM yang berupa Gaji atau honorarium,

tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor
pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan PT lGM, tingkat inflasi dan serta
mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur {benchmark), kondisi persaingan usaha
lcompetitiveness) atau komplekitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia serta
mengacu pada peraturan Kementerian BUMN yang berlaku.
Pengaturan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT IGM diatur sebagai berikut:

tt I
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Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT lGM dilakukan melalui mekanisme
sebagai berikut:

a.

Direksi PT IGM membuat perhitungan gaji Direksi dan mengusulkan kepada Dewan
Komisaris PT IGM untuk mendapatkan persetujuan.
b. Dewan Komisaris PT IGM melalui organ Pendukung melakukan analisa dan membuat
tanggapan dan persetujuan.
c. Direksi dan Dewan Komisaris PT tGM menlusulkan kepada Pemegang Saham
perusahaan untuk mendapatkan persetujuan.
d. Rapat Umum Pemegang Saham {RUPS) menetapkan gaji atau honorarium dan tantiem
Direksidan Dewan Komisaris PT lGM.
2. Penghasilan /Remunerasi Direksi PT IGM dapat terdiri dari :
a. Gajiyang besarannya dapat berasal dari keputusan menteri BUMN/ best proctice dalam
industri/usaha sejenis dan kondisi/kemampuan perusahaan dengan komposisi sebagai
berikut Direktur Utama mendapat LOO % dan Anggota Direksi mendapat 90% dari gaji
Direktur Utama serta besarannya lebih kecil darigajiyang diterima oleh Anggota Direksi
PT lndofarma (Persero) Tbk.
b. Tunjangan yang terdiri dari :
i. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kaligaji,
ii. Tunjangan Perumahan maksimal 40% dari gaji atau Rp 27,5 Juta atau sesuai
kemampuan perusahaan dan
iii. Asuransi Purna Jabatan premi yang ditanggung perusahaan maksimal 25% dari
jumlah gaji dalam setahun atau sesuai kemampuan perusahaan;
c. Fasilitas yang terdiri atas :
i. Fasilitas kendaraan yang standard dan spesfikasinya ditetapkan menteri BUMN
termasuk biaya pemeliharaan dan operasional sesuai kemampuan perusahaan.
ii. Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan.
iii. Fasilitas bantuan hukum dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara yang
meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga
hukum, dan
d. Tantiemlnsentif kinerja

3.

Penghasilan /Remunerasi Dewan Komisaris PT IGM dapat terdiri dari

a.

b.

c.

:

Honorarium yang besarannya dapat berasal dari keputusan menteri BUMN/ besf
practice dalam industri/usaha sejenis dan kondisi/kemampuan perusahaan dengan
komposisi serta besarannya lebih kecil dari honorarium yang diterima oleh Anggota
Dewan Komisaris PT lndofarma {Persero}Tbk, sebagai berikut :
i. Komisaris Utama PT IGM yang bukan berasal dari Anggota Direksi PT lndofarma
(Persero) Tbk mendapat 45 % dari gaji Direktur Utama PT IGM dan Anggota
Komisaris yang bukan berasal dari Anggota Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk
mendapat 90% dari Honorarium Komisaris Utama pT lGM.
ii. Komisaris Utama PT IGM yang berasal dari Anggota Direksi PT lndofarma (Persero)
Tbk mendapat maksima| 30 % dari gaji Direktur Utama PT lndofarma (Persero) Tbk
dan Anggota Komisaris PT IGM yang berasal dari Anggota Direksi PT lndofarma
(Persero) Tbk mendapat 90% dari Honorarium Komisaris Utama PT IGM atau
maksimal 30 % darigaji Direktur Utama PT lndofarma (persero)Tbk.
Tunjangan yangterdiri dari:
i. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium,
ii. Tunjangan Transportasi sebesar 2O % dari honorarium dan
iii. Asuransi Purna Jabatan premi yang ditanggung perusahaan maksimal 25% dari
jumlah honorarium dalam setahun atau sesuai kemampuan perusahaan;
Fasilitas yang terdiri atas :
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i.
ii.
d.

Tantiem/insentif kinerja

4.

Penetapan penghasilan yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor pencapaian tdrget tingkat kesehatan, kemampuan
keuangan dan faktor-faktor lain yang relevan (merit system) dan dianggarkan secara spesifik
dalam RKAP tahun tersebut.

5.

Tantiem kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diberikan berdasarkan
keputusan RUPS apabila target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai minimal 70 serta
mempertimbangkan EAT, capaian KPI dan faktor-faktor lain yang dapat
dipertanggungjawabkan secara professional.
Komposisi besaran tantiem mengikuti faktor jabatan , sebagai berikut :
a. Direktur Utama
lAO%
b. Anggota Direksi
9A%dari Direktur Utama
c. Komisaris Utama
45 Yo dari Direktur Utama
d. Anggota Dewan Komisaris 90 % dari Komisaris Utarna
Seluruh Pajak atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan -Tunjangan yang diterirna Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban PT lGM.
Pajak penghasilan atas tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT IGM bersangkutan.

7.

8.

q.

Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan
Fasilitas bantuan hukum dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara yang
meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga
hukum,

Larangan dan Etika Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pT IGM
Larangan Jabatan
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT lGM, tidak diperbolehkan:
Merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau merangkap jabatan sebagai
anggota Legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

a.
b.

Mencalonkan

c.

Daerah.
Merangkap jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau

diri menjadi Anggota Legislatif, Kepala Daerah dan/atau Wakil

Kepala

tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

d.
e.

f.
2.

Melakukan aktivitas yang mempunyai benturan kepentingan (conftict of interest/ dan
dapat mempengaruhi indenpendensinya dalam melaksanakan tugas serta tidak boleh
melibatkan diri dalam proses pengambitan keputusan yang berkaitan dengan benturan
kepentingan.

Menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung
sesuatu yang berharga kepada pejabat Pemerintah dan atau kepada pihak-pihak lain
yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan
tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Suatu tanda terima kasih dalam
kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau "entertainment ", tidak boleh dilakukan
pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
Mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut
garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris danlatau Direksi
PT IGM termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Etika Jabatan

a.

Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi PT IGM
merupakan wewenang RUPS dan diselenggarakan menurut cara-cara berdasarkan
peraturan
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b.

c.
d.
e.

f.

perundang-undangan dan Anggaran Dasar pT tGM.

Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar PT IGM dan Keputusan
RUPS.

Menjaga kerahasiaan informasi PT IGM dan PT lndofarma (Persero) Tbk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. lnformasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat
sebagai anggota Direksi PT IGM harus tetap dirahasiakan.
Tidak memanfaatkan jabatan serta menggunakad aset dan informasi Perusahaan untuk
kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang
bertentangan dengan kepentingan PT IGM dan PT lndofarma (PerserolTbk.

Tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan PT lGM, selain
gajilhonorarium, tunjangan dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Direksi dan
Anggota Dewan komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
Menghindariterjadinya benturan kepentingan :
1) Dewan Komisaris dan Direksi PT IGM menghindari tindakan atau transaksi yang
mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan dapat mempengaruhi
indenpendensi dalam melaksanakan tugas serta tidak boleh melibatkan diri dalam
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan benturan kepentingan.

2l Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT IGM wajib melakukan

g.

R.

pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi PT IGM yang bersangkutan tidak boleh melibatkan
diri dalam proses pengambilan keputusan.
3) Apabila terjadisesuatu halsehingga kepentingan PT lGM dan PT lndofarma (Persero)
Tbk berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Dewan Komisaris dan
Anggota Direksi PT IGM akan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota
Direksi PT IGM lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris PT lGM.
4l Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direki PT IGM
maka PT IGM akan diwakili oleh Dewan Komisaris PT IGM atau seorang yang
ditunjuk oleh Dewan komisaris PT lGM.
5) Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris PT lGM, maka RUPS dapat mengangkat
seorang atau lebih untuk mewakili PT IGM dalam menjalankan tugas tersebut.
Mendorong terciptanya perilaku etis di PT lGM, salah satunya dengan menjadikan
dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Karyawan PT IGM dan melakukan
penandatangan fakta integritas dan kepatuhan atas kode etik ( code of conduct ) yang
diperbarui setiap tahunnya dan didokumentasikan secara tertib di Kantor pT lGM.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi
Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi PT IGM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Rapat Dewan Komisaris PT IGM terdiri dari Rapat lnternal Dewan Komisaris PT IGM dan
Rapat Dewan Komisaris PT IGM yang rnengundang kehadiran Direksi PT IGM (Rapat
Gabungan).
Rapat Dewan komisaris PT IGM adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris PT IGM dan
Sekretaris Dewan Komisaris PT IGM atau Petugas yang ditunjuk.
Rapat Direksi PT IGM terdiri dari Rapat lnternal Direksi PT IGM dan Rapat Direksi PT IGM
yang mengundang kehadiran Dewan Komisaris PT IGM (Rapat Gabungan).
Rapat Direksi PT IGM adalah rapat yang dihadiri oleh Direksi PT IGM dan Petugas yang

1.

2.

3.
4.
L4

|

ditunjuk.
Rapat Dewan Komisaris PT lGM, Rapat Direksi PT lGM maupun Rapat Gabungan PT IGM
masing-masing diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.
Setiap Anggota Dewan Komisaris PT IGM dan atau Anggota Direksi PT IGM dapat diundang
hadir dalam :

Chotter Hubungan Korpomsi PT lndofurma (PerseroJ Tbk dengan PT tndofarmo Global Mediko (IGM)
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5.

a.
b.

Setiap Anggota Dewan Komisaris PT lGM dan atau Anggota Direksi PT IGM beserta Staff
dapat diundang hadir dalam :
Rapat Dewan Komisaris PT tndofarma (Persero) Tbk dan atau
Rapat Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero) Tbk dengan Direksi PT lndofarma

a.
b.
5.

Rapat Direksi PT lndofarma (Persero)Tbk dan atau
Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris PT tndofarma (persero) Tbk.

c.

serta

t

{Persero) Tbk
Rapat Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT lndofarma (Persero)Tbk.

Setiap Rapat Dewan Komisaris PT IGM atau rapat Direksi PT IGM harus dibuatkan risalah
rapat. Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Untuk itu risalah rapat harus
mencantumkan sekurang-kurangnya :
a. Acara, tempat, tanggal dan waktu dimulai dan berakhirnya rapat.
Daftar nama dan tandatangan kehadiran.
Alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris PT IGM dan atau Direksi PT IGM dalam
rapat beserta surat kuasa untuk proses pengambilan keputusan.

b.
c.

7.

d. Permasalahan yang dibahas.
e. Evaluasi hasil keputusan risalah rapat sebelumnya.
f. Proses pengambilan keputusan.
g. Keputusan yang dihasilkan.
h. Dissenting Opinion,jika ada.

Risalah rapat merupakan dokumen PT IGM yang penting sebagai bukti pengambilan
keputusan. Oleh karena itu risalah rapat asli harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan

peserta rapat yang hadir termasuk yang diwakili dan penulis risalah rapat dan
didokumentasikan secara tertib di lingkungan Kantor PT lGM. Setiap Anggota Direksi dan

8.

Anggota Dewan Komisaris PT IGM berhak memperoleh salinan Risalah Rapat walaupun tidak
hadir dalam rapat.
Proses pengambilan Keputusan Rapat Direki PT IGM dan atau Rapat Direksi dengan Dewan
Komisaris PT IGM harus mengacu pada Anggaran Dasar PT IGM yang berlaku.

Pengesahan dan Pemberlakuan Charter Hubungan Korporasi PT lndofarma (Persero) Tbk
dengan PT IGM

Charter ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yaitu PT
lndofarma (Persero) Tbk sebagai lnduk Perusahaan yang diwakili oleh Komisaris Utama dan
Direktur Utama dengan PT lndofarma Global Medika (PT tGM) sebagai Anak Perusahaan
yang diwakilioleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.
Untuk penguatan atas penerapan Charter ini perlu / dapat ditetapkan pengesahannya dalam
Rapat Umum Pemegang Saham {RUPS) dan / serta dapat dimuat dalam Anggaran Dasar
Perusahaan kedua belah pihak.
Charter ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan seperlunya jika ada perubahan peraturan
perundang-undangan yang mendasar dan signifi kan.

ts I chamr nubtrryan Korpomsi
I Prcpared by OPRM

eT

Indoforni iierserol fu* aJngon

pT

tndafornd

do

AGU

